
Český jazyk 6 – pracovní list 

Epika – báje (mýtus)         

Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti - Perseus 

1. Doplň následující text. 

 

2. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 

 

 

 



3. Napiš antonyma (slova protikladná) k následujícím výrazům. 

 

4. Přiřaď k sobě pojmy, které spolu souvisí.           5. Vyskloňuj jméno vládce bohů – ZEUS. 

 

           

 

 

 

6. Doplň křížovku. V tajence se objeví hrdina jiné známé řecké báje. 

 

 

Samostatná práce (do 22.5. – poslat buď e-mailem, nebo vyplnit v classroomu) 

Zjisti význam následujících slovních spojení vycházejících z řeckých bájí. 

Achillova pata   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

vyčistit Augiášův chlév ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ariadnina nit …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tantalova muka……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Danajský dar ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sisyfovská práce ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ikarův pád  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pandořina skříňka …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



Dějepis 6 – pracovní listy 

                                                    Kontrolní test z dějepisu-starověké Řecko 

 

1. Jakási pevnina – Kréta – se rozkládá v třpytivém moři... (Homér: Odyssea, zpěv 
XIX.) 

a) Je Kréta poloostrov, nebo ostrov?  ............................... 

b) Zakresli Krétu do mapy. (vybarvi)                  2/__ 

 

2. Théseus, syn athénského krále Aigea [egea], se zúčastnil výpravy na Krétu. Měl být společně se 7 mladíky  a 7 
dívkami obětován Mínotaurovi. Théseus Mínotaura zabil a vracel se zpět. Jenže zapomněl zaměnit na lodi černé plachty 
za bílé (znamení vítězství). Jeho otec si myslel, že zahynul, a proto se vrhnul do moře. 

Odkud vyplul Théseus do země krále Mínóa (ze kterého města pocházel)? ........................................                1/__ 

 

3. Pojmenuj obrázky a zařaď je ke správné kultuře (písmena do tabulky). 

 

 

 

     

 

…………………………..             …………………………          ……………………………………………          …………………………………………. 

 

                            4/__ 

4. Doplň tabulku. 

Zeus  

 Diova manželka 

Athéna  

Áres  

 bůh moře 

 bohyně krásy a lásky 
                      3/__ 

5. Přiřaď pojmy ke správnému městskému státu (spoj je čarou). 

demokracie         dva králové 

vojenská služba do 60 let   ATHÉNY   Thermopyly 

Solón      SPARTA   Dórové 

archonti         Marathon                 4/__               

6. Co v překladu do českého jazyka znamená slovo demokracie? ...........................................................     1/__ 

 

 

Mínójská kultura   

Mykénská kultura   

A B C D 



 

7. Poznáš z úryvku, ve kterém městském státě jsme? 

a) Chlapci se vykoupali v chladné vodě blízké řeky a snědli kousek chleba, skromnou snídani, která jim byla ráno 

podávána. Když se oblékli, čekali na rozkazy náčelníka. V zimě v létě bosi, dohola ostříháni, museli se účastnit dlouhých 

pochodů a cvičit se zbraněmi, a to už od 6 let..................................................                                                  1/__ 

 

b) Atickým zemědělcům se doporučovalo pěstovat místo pšenice vinnou révu a olivy, aby tak dosahovali větších příjmů. 

Po získání přístupu k moři se dováželo obilí z černomořských stepí a naopak se vyváželo víno, olej a překrásné vázy. 

    ......................................................                                                                      1/__ 

8.  Na časovou osu zapiš letopočty významných události řecko-perských válek: 
 

a) bitva u Marathónu 

b) bitva u Thermopyl           2/__ 

 

 

př.n.l. 
                                                                                                                                                                                                 

         500   490   480            470 

 

9. Ve chvíli vítězství se běžec vydal na cestu dlouhou 42 km, aby athénským spoluobčanům přinesl zprávu                              
o výsledku bitvy. Legenda praví, že po vyčerpávajícím běhu vydechl na athénském náměstí: „Zvítězili jsme!“                           
a zemřel. 

O jakém vítězství běžec mluvil (kde se bitva odehrála)? ...................................................              1/__ 

            

 

10. Vyhráli v řecko-perských válkách Řekové, nebo Peršané? ...........................................               1/__ 

BONUSOVÉ ÚKOLY: 

1. U nás proslavil maratónský běh jeden významný atlet. Na 15. olympijských hrách v Helsinkách roku 1952 uběhl 
tuto trať za pouhé 2 hodiny, 23 minut a 3 sekundy. Napiš jeho jméno.  

.................................................................                       1/__ 

2. „Paris okamžik zaváhal a pak podal zlaté jablko bohyni Afrodíté. Tím si rozhněval bohyni Héru a Athénu a rozhodl o 
svém osudu i o osudu města Troje. 

a) Ze kterého eposu je tento úryvek?  .......................................... 

b) Kdo je autorem tohoto eposu?  .........................................                   1/__ 

 

 

 

 

 



 



 

 


