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Anotace 
 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. 



 

ŘECKÁ LITERATURA 

 

 

 

 



Období: 

1. období archaické 

(do 6. století př. n. l.): 

      Homér - řecký básník, pravděpodobně 

autor nejstarších dochovaných 

evropských památek       



Homér 

Obr. 1 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Homer_British_Museum.jpg


2. období attické  

(5.–4. století př. n. l.): 

    Aischilos  - zakladatel řecké tragédie  

    uvedl na scénu druhého herce.  

    Napsal asi 90 her,nejznámější je Oresteia 

 

 
 



Aischylos 

Obr. 2 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Aischylos_B%C3%BCste.jpg


3. Období helénistické 

(4.-1. století př. n. l.) 

     Theokritos - básník, tvůrce tzv. idyl, v nichž  

poukazuje na krásnou přírodu a život 

pastýřů. 



ŘÍMSKÁ LITERATURA 



Období 

1. období archaické  

(3.–1. století př. n. l.) 

      Titus Maccius Plautus - představitel 

římské komedie. Ve svých hrách 

využívá humor, vtip, fraškovitost, 

hudební doprovod.  



2. zlatý věk  

(1. století př. n. l.–počátek n. l.) 

     Marcus Tullius Cicero - řečník, jeho 

projevy vynikají logickou skladbou a 

pečlivým stylem.  

     Jeho jazyk byl v období renesance 

pokládán za vzor klasické latiny. 



Cicero 

Obr. 3 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Thorvaldsen_Cicero.jpg


3. stříbrný věk  

(1.–6. století n. l.) 

     Lucius Annaeus Seneca  - filozof, básník, 

dramatik 

     Autor spisů s mytologickými náměty 

určených k veřejné recitaci. 



!!! PAMATUJ!!! 

 

 NEJVÝRAZNĚJŠÍ OSOBNOSTÍ 

ŘECKÉ LITERATURY BYL 

HOMÉR 
 autor nejstarších dochovaných 

evropských slovesných památek  

 napsal „Ilias a Odysea“ 

 



!!! PAMATUJ!!! 
 

 NEJVÝRAZNĚJŠÍ OSOBNOSTÍ 
ŘÍMSKÉ LITERATURY BYL 

CICERO 
 řečník, jeho projevy vynikají logickou 

skladbou, působí řečnickými otázkami a 
pečlivým stylem 

 jeho jazyk byl v období renesance 
pokládán za vzor klasické latiny 

 



Kontrolní otázky: 

 

 

 

 

 Jaká znáte období v ŘECKÉ 

LITERATUŘE? 



 

 OBDOBÍ ARCHAICKÉ, 

ATTICKÉ, HELÉNISTICKÉ 

 

Časově je charakterizujte  



 

 

Jaká znáte období v 

ŘÍMSKÉ 

LITERATUŘE? 



 

 

 OBDOBÍ ARCHAICKÉ, 
ZLATÝ VĚK, STŘÍBRNÝ VĚK 

 
 

Časově je charakterizujte  

 



JAKÉ BYLY 

NEJVÝRAZNĚJŠÍ 

OSOBNOSTI V TOMTO 

OBDOBÍ??? 



NEJVÝRAZNĚJŠÍ OSOBNOSTI: 

HOMÉR - Řecko 

CICERO - Řím 



Zdroje: 
 http://office.microsoft.com 
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