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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. 



ANTIKA 



Antické období 

 

historické období v oblasti 
středomoří 

 vývoj starověkého ŘECKA a 

ŘÍMA  



OSOBNOST ANTIKY: 

SPARTAKUS                   
     

 

otrok, gladiátor, 

vůdce povstání v Římě 

Obr.1 



První písemné záznamy: 

HOMÉROVA POEZIE 

Obr.2 



Homér: 

Autor dvou eposů: 

Illias a odysea: 
psány v dialektu ŘEČTINY 

první písemné doklady řeckých dějin!!! 



jeho dílo: 

ZAČÁTEK EVROPSKÝCH 

KULTURNÍCH A DUCHOVNÍCH 

DĚJIN!!! 



ANTICKÁ LITERATURA: 

LYRIKA: 

ARCHILOCHOS: zakladatel lyriky 

 

SAPFO: známá autorka poezie 

 

ANAKREON: jeho tvorba bavila společnost  



ANTICKÁ LITERATURA: 

PRÓZA: 

EZOP: nejstarší autor zvířecích bajek 

 

 

???   CO JE TO BAJKA   ??? 



Definice bajky: 

BAJKA:   - literární útvar 

                - vznik v 6. st. př. n. l. 

                - základem ALEGORIE: 

                                   skrytý smysl 

 

                 - zvířata jednají jako lidé  

                    



 

 

 

 

Vyjmenuj alespoň jednu 

osobnost antiky: 



SPARTAKUS: vůdce povstání 

v Římě. 

HOMÉR: autor nejstarších 

evropských památek. 
 

 



 

 

 

 

 Kdo to byl EZOP? 



Ezop byl autor nejstarších 

zvířecích bajek! 
 

 



 

 

 

 

 Jak charakterizujeme literární 

útvar BAJKU? 



 BAJKA:   - literární útvar 

                  - základem je alegorie 

                  - zvířata mají lidské 

                    vlastnosti 
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