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KULTURA – náboženství, jazyk, písmo, právo (úterý 2. 6.) 
-přečíst v učebnici str. 128 - 130 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

KULTURA 
NÁBOŽENSTVÍ 

-polyteistické = víra ve více bohů např.: 

Jupiter – nejvyšší bůh, manželka Juno 

Mars – bůh války 

Minerva – bohyně moudrosti 

Venuše a Amor – bohové lásky 

Apollo – bůh slunce 

Neptun – bůh moře 

 

JAZYK  

-latina – po zániku západořímské říše jazykem vzdělanců 

 

PÍSMO 

-latinka (píšeme i my); pro římské číslice písmena velké abecedy 

 

ŘÍMSKÉ PRÁVO 

-významným dědictvím je právní věda - mnoho zásad práva se uplatňuje dodnes 

 

KULTURA – výtvarné umění, architektura (pátek 5. 6.) 
-přečíst v učebnici str. 131 - 132 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

-většinou napodobovali řecké vzory 

-obdivovali řecké sochaře 

Řekové – snažili se zachytit ideál krásy  

Římští sochaři – zachycení skutečnosti, i s nedokonalostmi 

 

ARCHITEKTURA 

-stavěli silnice, mosty, vodovody (akvadukty) a veřejné stavby: 

 chrámy (např. Pantheon) 

 amfiteátry (největší a nejznámější – Koloseum – gladiátorské hry, miniaturní námořní bitvy) 

 vítězné oblouky (např. Constantinův oblouk) 

 cirky = prostory pro pořádání závodů vozatajů (např. Circus Maximus) 

 baziliky = velké budovy, které sloužili jako krytá tržiště 

https://st2.depositphotos.com/3636123/7858/v/450/depositphotos_78580534-stock-illustration-

happy-childrens-day.jpg 



Pokud by někoho toto téma zajímalo, zde jsou videa na opakování Římské říše: 

 www.youtube.com – Kompas času – Římská říše 1. díl 

https://www.youtube.com/watch?v=ccXiEkaMdKM&t=3s 

 www.youtube.com – Kompas času – Římská říše 2. díl 

https://www.youtube.com/watch?v=To0QxF1desw&t=438s 

 www.youtube.com – Vzestup civilizace. Jak Římané změnili svět (moc pěkný dokument) 

https://www.youtube.com/watch?v=i4tSXeBXOxQ&t=64s 

 

Televizní tip: 

Pondělí 1.6. ČT 2 – 20:00 Hledání Kleopatry - opakování 2.6. – 12:50 

Úterý 2.6. PRIMA ZOOM – 14:35 Počátky lidské cesty. Síla peněz 

Pátek 5.6. ČT 2 – 13.40 Rozluštěné poklady. Mumie z bažin 

 

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

elektronickou žákovskou knížku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 1. 6. 2020 

PŘEJI VŠEM KRÁSNÝ DEN DĚTÍ. 
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