
STAROVĚKÝ EGYPT 

Ve stejné době jako vznikla Mezopotámie, vznikla další civilizace - STAROVĚKÝ EGYPT. 
Egypt leží podél řeky NIL. Zemědělství se rozvílejo právě podél této velké řeky. Rozvodňováním 
Nilu bylo po Egypt každý rok požehnání. 

HISTORIE EGYPTA 

1. STARÁ ŘÍŠE 
2. NOVÁ ŘÍŠE 
3. PANOVNÍCI ŘECKÉHO PŮVODU 
4. OVLÁDNUTÍ EGYPTA ŘÍMEM 

SJEDNOCENÍ EGYPTA 

Původně byl Egypt rozdělen na dvě části - DOLNÍ EGYPT (na severu) a HORNÍ EGYPT (na jihu). 
Později ho ale vládnce Horního Egypta sjednotil v jednu velkou říši.  
Egyptští panovníci se nazývali - FARAONI. Faraoni se prohlašovali za bohy. Všechna půda v zemi 
patřila faraonovi. Oporu mu dělali různí úředníci a kněží. 
Obyvatelé Egypta byli převážně rolníci. Někteří byli řemeslníci, ale bylo jich mnohem méně. 
Otroků bylo na počátku v Egyptě málo.  

NÁBOŽENSTVÍ 

Náboženství bylo v Egyptě nesmírně důletižé. Uctívali mnoho bohů a bohyň. Bohové měli podobu 
lidí se zvířecí hlavou. Proto byla také některá zvířata posvátná. 
Egypťané věřili, že jejich pozemský život je jen přípravou na život, který začne až po smrti. Z 
tohoto důvodu Egypťané své zemřelé mumifikovali. 
Prostí lidé byli pohřbíváni sami. Faraóni byli pohřbívání s celou svoji rodinou s obrovským 
bohatstvím. Stavěly se na to speciální stavby - 
pyramidy. 

STARÁ ŘÍŠE 

Dějiny starého Egypta trvaly 3000 let. Dělí se na 
několik období 

Nejznámější památkou Egypta jsou 
PYRAMIDY, které byly postaveny právě v 
období Staré říše. Některé pyramidy chránily 
velké sochy - SFINGY. Pyramidy mají tvar 
jehlanu a uvnitř je spousta chodeb. Nejznámější jsou tři pyramidy v Gíze. Tu největší z nich si 
nechal postavit faraon Cheops - Cheopsova pyramida ja asi nejslavnější. Vedle ní stojí veliká sfinga, 
která má lví tělo a lidskou hlavu. 
Tyto stavby jsou důkazem toho, jak byli stavitelé v Egyptě schopni. Jsou postaveny z obrovských 
kamenných kvadrů. 
Pyramidy jsou staré 5000 let a patří mezi největší lidské výtvory. Později byly zařazeny do SEDMI 
DIVŮ STAROVĚKÉHO SVĚTA. Jsou jediným z těchto divů, které sý se dochoval do současnosti. 



ÚKOLY 

1. Kde de ležela Egyptská říše? 
2. Jak se jmenuje její největší řeka? Proč byla důležitá? 
3. Jak dšlíme egyptskou historii? 
4. Jak se říká panovníkům Egypta? Najdi si, jak vypadali a nakresli si ho do sešitu.  
5. Popiš, jak vypadalo v Egyptě náboženství. Najdi si, jaké uctívali zvířata. 
6. Jak se jmenují hrobky, kam byli panovníci pohřbíváni?  
7. Najdi si, co je to mumie a jak je dělali. Nakresli ji do sešitu. 
8. Co je to sfinga? 
9. Jaká pyramida je nejslavnější? 
10. Co to jsou divy světa, kolik jich je?


