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Pracovní list pro zopakování, procvičení a upevnění obtížných jmen a pojmů z řecké 

antické kultury 
Příklady řecké keramiky 



 
 

Procvičení jmen a termínů z antického Řecka 

 

1. Doplň jména za starověkého Řecka: 

 

1.   popsal řecko - perské války 

2.   řekl : „ Vím, že nic nevím.“ 

3.   aténská demokracie za něj dosáhla vrcholu 

4.   známý řečník protimakedonské orientace 

5.   známý řečník promakedonské orientace 

6.   tvůrce sochy Diskobolos 

7.   autor her Antigona a Oidipus král 

8.   filozof, který vychovával Alexandra Makedonského 

9.   autor her Medea a Elektra 

10. dodnes platí jeho lékařská přísaha 

11. představitel kyniků 

12. popsal peloponéskou válku 

13. zavedl přísné zákony v Aténách 

14. zrušil dlužní otroctví a Aténách 

15. obnovil olympijské hry v roce 1896 

16. spartský král, který velel u Thermopyl 

17. založil filosofickou  školu Akademia 

18. autor trilogie Oresteia 

19. použil jako první slovo atomos 

20. zavedl střepinový soud v Aténách                          Dostupné pod licencí Creative Commons na www:                           

                                                                                                 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Amphora_Louvre_F12.jpg 

 

 

2. Doplň termíny ze starověkého Řecka: 

 

1.   lidská dokonalost = harmonie těla a duše, jinými slovy hlava Havla, tělo Ramba 

2.   socha nahého muže 

3.   socha mladé dívky 

4.   sloupy v podobě dívčích těl 

5.   půlkruhové hlediště 

6.   řečnictví 

7.   filozofové, kteří vzdělávali mladíky pro politickou dráhu 

8.   filozofové, kteří hledali krásu života v nenáročném  

 způsobu žití 

9.   jednoduchá, stručná odpověď 

10. přísná, tvrdá výchova 

11. přísné, tvrdé zákony 

12. veselohra 

13. vážná hra končící smrtí 

14. oblast, v níž leží Atény 

15. oblast, v níž leží Sparta 

16. láska k moudrosti 



 
 

17. řecká dvouuchá váza se štíhlým hrdlem 

18. mnohobožství 

19. první český veršovaný epos asi kolem roku 1300                               

20. první česká tištěná kniha 1468                                                                                         
                                                                          Dostupné pod licencí Creative Commons na www:                     
                                                                                        http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Odysseus_Sirens_BM_E440.jpg 

 

3. Řekové byli výborní keramici. 

    Prohlédni si pořádně přiložené fotografie a uveď, co se z nich dá o řecké keramice vyvodit. 


