
Milí šesťáci, 

tento týden nás čeká opět opakování již probraného učiva tak, abyste si ho co nejvíce 

zapamatovali   POZORNĚ SI PŘEČTĚTE ZADÁNÍ!!! 

Je pro vás připravena křížovka, jejíž tajenka vám řekne, jaké téma budeme brát následujících 

pár týdnů.  

Všechny informace, na které se v křížovce ptám, najdete v sešitě v zápiscích, takže mi nikdo 

nebude posílat křížovku s tím, že něco nenašel nebo neví!!    

Prostě budete pozorně hledat a číst, dokud všechny odpovědi nenajdete!   

Informace začněte hledat od tématu: Velká řecká kolonizace. 

Ofocenou křížovku pošlete na email: le.peterkova@seznam.cz do 7. května 2020.  

Až ji pošlete hotovou, dostanete ode mě nové zápisky  

 

Přeji vám příjemné luštění  

 

 

       S pozdravem Lenka Peterková 
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Písmeno CH pište do jednoho chlívečku! 
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1. Nahraďte slovo samovláda cizím slovem. 

2. Jak se jmenovala rada, která v Athénách rozhodovala o důležitých věcech? 

3. Kterou mastnou tekutinu prodávala metropole do svých kolonií? 

4. Napište, proti komu byla zaměřena tyranida. 

5. Doplňte větu: Athény porazily Peršany v bitvě u ..............................., ještě před tím 

než jim přišla na pomoc Sparta. 

6. Jméno jednoho ze dvou nejsilnějších městských států starověkého Řecka. 

7. Kde se odehrála námořní bitva, ve které Řekové porazili Peršany? 

8. Který stát se dnes nachází na území poloostrova Malá Asie? 

9. Název chrámu bohyně Athény na Akropoli. 

10. Jméno nejvýznamějšího athénského státníka ve 2. pol. 5. stol. př. n. l. 

11. Název nemoci, na kterou zemřela v Athénách po Peloponéské válce třetina obyvatel 

12. Doplň větu: Za vlády Perikla došlo k velkému ......................... divadla a filosofie. 

13. Doplň větu: Raná řecká tyranida podporovala ............................., řemesla a obchod. 

14. Nově získané území 

15. Jak se nazývala válka, při které Sparta zaútočila na Athény? 

16. Jak se jmenoval starořecký lékař, podle kterého se jmenuje přísaha, již dodnes 

skládají lékaři při ukončení studia? 

17. Jméno starořeckého filosofa. 

18. Doplň větu: Sofokles a Euripidés byli ............................. divadelních her. 

19. Kdo v roce 168 př. n. l. porazil Makedonce? 

20. Název řeckého města, kde se konaly nejslavnější řecké hry. 

21. Název řeckého divadla 


