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Anotace 

 Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro  práci 

na interaktivní tabuli, do předmětu JAZYK ČESKÝ pro 7. 

ročník základních škol. Je součástí tematického okruhu 

Literární výchova – 7. ročník: antika – 19. století. 

 

 Materiál je určený pro vyvozování nového učiva. 

 

 Materiál doplňuje učebnici: Lederbuchová L., Beránková E.: 

Čítanka, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 

Fraus, Plzeň, 2004. 



Literatura Předního 

východu  

 

 STAROVĚKÁ LITERATURA - 

literatura starověkého Předního 

východu 

 



sumerská, akkadská 

literatura (Mezopotámie) – 4000 

př.n.l.  

 

 klínové písmo, hliněné destičky, 

trojhranné rydlo 

 

 akkadský Epos o Gilgamešovi 



Klínové 

písmo 

Obr. 1 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Amarna_Akkadian_letter.png


staroegyptská literatura – 

4000 př.n.l.  

 hieroglyfické písmo, papyrus, třtinové 

pero 

 milostné písně, oslava života faraonů, 

Kniha mrtvých (rady zemřelému) 

 Achnatonův hymnus na slunce  



Pečetní prsten s 

hiegroglyfem 

Obr. 2 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Seal_ring_Ptah_Great_with_love_E3603_mp3h8732.jpg


 hebrejská literatura – 1000 př.n.l.  

 tvoří most mezi orientální a evropskou 

literaturou 

 Bible – soubor textů, pravidla 

náboženské víry a morálky 



Hebrejský biblický text: 

Obr. 3 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Example_of_biblical_Hebrew_trope.svg


 Starý zákon = historické, liturgické, právnické 
a literární texty;  

 3 oddíly:  

 ■ Tóra (nejstarší) – knihy Mojžíšovy (5) 

 ■ soubor Proroků (z dějin Izraele, skutky 
proroků: Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Dvanáct 
proroků) 

 ■ tzv. svaté spisy = básnické knihy, žalmy 
(náboženská lyrika  

Bible 



Kontrolní otázky: 

 

 

 

 

Kterého období se týká 

sumerská literatura? 



 

 

Období Mezopotámie – 

4000 př. n. l. 
 

 



 

 

 

 

Ve kterém období vznikala 

hebrejská literatura? 



 

 

Hebrejská literatura 

vznikala od roku 1000 př.n.l. 
 

 



 

 

 

 

Stručně charakterizuj Bibli 



 

 

Bible udává pravidla 

náboženské víry. 
 

 



 

 

 

 

Ze kterých částí se skládá 

Starý zákon? 



Starý zákon má tři oddíly: 

knihy Mojžíšovy, soubor 

Proroků a tzv. Svaté spisy 
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