
Starověk – ŘÍM – Etruskové                    …………………………..  
 

(Učebnice str. 116-117) 

 

Opakování: Použij mapu z pracovního listu z minulé hodiny a doplň následující text: 

Itálie leží na …………………………………….……... poloostrově. Přirozenou hranici na severu tvoří pohoří ………………………………. 

Itálie má většinou hornatý povrch. Nejrozsáhlejší nížina se nazývá ………………………..…….…... podle řeky ………………………… 

 

Na území dnešní Itálie se již od starověku usazovala řada kmenů, např. L …………….….., E ………………….., I …………….….…… 

K italickým kmenům patřili také Latinové [latýnové]. Živili se chovem dobytka a zemědělstvím.  

Sousedy Latinů byli Etruskové. Původ Etrusků je neznámý. Jejich písmo sice umíme přečíst, ale nerozumíme jazyku. 

Přečti si text: 

Etruské zemědělství bylo velice vyspělé. Aby zabránili sesuvu orné půdy z horských svahů při jarním tání, budovali 
Etruskové terasovitá políčka. Bažinatá území odvodňovali a suchá naopak zavlažovali. Etruskové zpracovávali železo              
a uměli vyrábět nádherné předměty z bronzu. Byli také zručnými staviteli. Jako první Evropané budovali klenby a některé 
jejich mosty slouží svému účelu dodnes. Stejně jako Egypťané dbali také Etruskové na to, aby jejich zesnulí netrpěli po 
smrti nouzí. Proto jim budovali honosné hrobky s bohatou pohřební výbavou. Zdi zdobily krásné barevné fresky. Hrobky 
se stavěly blízko sebe, takže vznikala celá „města mrtvých“ – nekropole. 

 

Nyní použij informace z textu a vyber správnou možnost (může být víc než jedna). Vybraná písmena napiš do tajenky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajenka: Etruští kněží se také zabývali předpovídáním budoucnosti. 

Kněz, který věštil z vnitřností obětovaných zvířat, se nazýval __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

 

 

…………………………..            ……………………………………                   …………………………….                   etruský náhrobek 

 

 

Etruskové žili v městských státech, v nichž vládli králové. 

 



Starověk – ŘÍM – Doba královská (8.– 6. stol. př.n.l.)   
 

(Učebnice str. 116-117) 

 

Starověký Řím vznikl spojením osad, které se rozkládaly na pahorcích kolem řeky Tiber. 
Tyto osady obývali Latinové, jeden z italických kmenů. Území ovládli v 8. stol. př.n.l. 
Etruskové, osady sjednotili a obehnali hradbami.  

 

Římané Etruskům upírali zásluhy o založení města a raději věřili pověsti, která se 
k založení Říma vztahuje. 
Podle pověsti založili Řím bratři Romulus a Remus v roce 753 př.n.l. Římané odpočítávali 
letopočty od tohoto data. 

Pověst o založení Říma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Po kterém z bratrů dostalo nově založené město jméno? ……………………………………………. (ROMA = Řím) 
 

Římané budovali dlážděné ulice a kamenné domy. Převzali stavitelské umění od Etrusků: 

← Cloaca [kloaka] maxima – stoka, sloužila k vysušení bažin                       

a odvodu odpadu z města.  

                                      náměstí, centrum Říma - Forum Romanum →  

 

Vládnoucí vrstvu v římské společnosti v době královské tvořili Etruskové v čele s králem, kterého volil lidový sněm. 

Svobodné obyvatelstvo v Římě se dělilo na urozené = patriciové a neurozené = plebejové. Již v době královské byli 

v Římě nesvobodní otroci. 

Legendy uvádějí sedm římských králů. První z nich byl ……………………………. , poslední tři byli etruského původu.  

6. stol. př.n.l. - Servius Tullius - rozdělil římské občany do majetkových tříd 

          - Tarquinius Superbus – poslední etruský král, v roce 510 př.n.l. byl vyhnán z města 

 

Samostatná práce: Spoj jména osob s popisem, který jim odpovídá. 

Aeneas Chlapec, který byl spolu se svým bratrem vychováván vlčicí. V dospělosti zabil svého      
bratra. Je po něm pojmenováno město Řím. 

 

Rhea Silvia   Král z rodu Tarquiniovců, který rozdělil obyvatele do majetkových tříd. 
 

Romulus   Bojovník v trojské válce. Jeho syn založil v Latiu město Alba Longa. 
 

Remus    Královská dcera, která s bohem Marsem zplodila dvojčata. 
 

Servius Tullius   Poslední etruský král, který byl roku 510 př.n.l. vyhnán z Říma. 
 

Tarquinius Superbus Chlapec, který byl spolu se svým bratrem vychováván vlčicí. V dospělosti byl zabit svým 
bratrem při hádce. 

 

ŘÍM SE STAL NA ZAČÁTKU 6.STOLETÍ PŘ. N. L. REPUBLIKOU. 


