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PRVNÍ TRIUMVIRÁT, VLÁDA CAESARA (úterý 12.5.) 

-přečíst v učebnici str. 112 - 114 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

PRVNÍ TRIUMVIRÁT – 60 PŘ. N. L. 
Triumvirát = vláda tří mužů 

Gaius Julius Caesar  + Marcus Licinius Crassus  + Gnaeus Pompeius 

(správcem Galie)   (porazil otroky)        (správcem Hispánie) 

 

V roce 54 př.n.l. Crassus umírá 

-začíná OBČANSKÁ VÁLKA 

 -Caesar vs. Pompeius 

 -Pompeius uprchl – zavražděn v Egyptě 

 

VLÁDA CAESARA 

(45 - 44 př.n.l.) 

Díla: Zápisky o válce galské, Zápisky o válce občanské 

Výroky: 

Veni, Vidi, Vici (Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem), Kostky jsou vrženy, I ty Brute? 

Juliánský kalendář (rok 365 dní, jednou za 4 roky přestupný rok) 

 

44 př.n.l. zavražděn na zasedání senátu 

 

 

Pokud by někoho toto téma zajímalo, zde jsou odkazy na videa: 

 slavne-dny.cz– Den, kdy Caesar překročil Rubikon (49 př.n.l.) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10004658/den-kdy-caesar-prekrocil-rubikon-10-leden 

 www.youtube.com – Řím 3/5 Krize, Caesar a triumviráty 

https://www.youtube.com/watch?v=0kdUIaOF2Ns 

 www.youtube.com – Poslední dny – Julius Caesar (dokument o jeho životě a smrti) 

https://www.youtube.com/watch?v=hpEP0cvATcM 
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DRUHÝ TRIUMVIRÁT (pátek 15.5.) 

-přečíst v učebnici str. 114 - 116 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

DRUHÝ TRIUMVIRÁT 
Gaius OCTAVIANUS + Marcus ANTONIUS + LEPIDUS 

-rozhodli se pomstít smrt Caesara – porazili jeho vrahy 

 

-Lepidus opouští druhý triumvirát 

-spory mezi Antoniem a Octaviánem (kvůli Kleopatře se kterou se Antonius sblížil) 

 

31 př.n.l. námořní bitva u ACTIA 

 -vítězství Octaviana 

 -Antonius i Kleopatra spáchali sebevraždu 

-Egypt součástí římské říše 

 

OCTAVIANUS AUGUSTUS (31 př. n. l. – 14 n. l.)  
Augustus= vznešený 

-původní jméno Octavianus, když se stal samovládcem, používal titul AUGUSTUS 

-výstavba Říma 

-adoptoval Tiberia, syn jeho manželky Lívie 

 

Pokud by někoho toto téma zajímalo, zde je odkaz na video: 

 slavne-dny.cz– Den bitvy u Actia (31 př.n.l.) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10007223/den-bitvy-u-actia-2-zari 

 

Televizní tip: 

Pondělí 11.5. ČT2 – 20.00 Alexandr Veliký (1/2) - opakování 13.5. - 12.50 

Úterý 12.5. ČT 2 – 12:50 Rozluštěné poklady – Tajemství Stonehenge 

Pátek 15.5. ČT 2 – 15.40 Rozluštěné poklady – Bezhlaví gladiátoři 

 

V případě jakýkoliv dotazů mě kontaktujte na pracovní email – porizkova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku. 
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10. 5. 2020 

Přeji všem maminkám všechno nejlepší 

ke Dni matek. 
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