
STAROVĚK
Po pravěku, který jsme spolu probrali, následuje další dějinné období - starověk.

HLAVNÍ RYSY STAROVĚKU
1. vznik prvních států
2. bylo vynalezeno písmo
3. rozvíjela se vzdělanost

PRVNÍ STÁTY
Mohly se vytvořit, jakmile se naši předkové trvale usadili na jednom místě, tedy až se začali 
věnovat zemědělství a chovu dobytka. Nejpříznivější podmínky byly na BLÍZKÉM VÝCHODĚ, kde 
se náchazelo nejúrodnější místo - ÚRODNÝ PŮLMĚSÍC.
ODTUD SE POZNATKY ŠÍŘILY DO CELÉHO SVĚTA!

VZNIK PÍSMA
Hlavní rozdíl mezi pravěkem a starověkem je vznik písma. Jedná se totiž o hlavní předpoklad pro 
vznik civilizace. Díky tomu máme už i písemné prameny (nejen ty hmotné jako v pravěku).

STÁTY
Nejstarší státy se dělí na dvě skupiny:
STAROORIENTÁLNÍ STÁTY a ANTICKÉ

STAROORIENTÁLNÍ STÁTY
Patří sem: Mezopotámie, Egypt, Čína, Indie, Palestina a Fénicie
Vznikaly u velkých řek a převažovalo zde zemědělství. Vládl zde vždy jen jeden člověk. Orient 
znamená východ. Tyto státy vznikaly na území Asie a severní Afriky.

ANTICKÉ STÁTY
Patří sem: Řecko a Řím. Byly zde méně příznivé podmínky. Měli zde různé typy vlády a jejich 
hlavní pracovní silou byli otroci.

MEZOPOTÁMIE
První starověký stát, o kterém se budeme učit. Jedná se o území mezi řekami Eufrat a Tigris - 
Mezopotámie (česky Meziříčí).

PŘÍCHOD SUMERŮ



Sumerové přišli do jižní části země a vytvořili zde jednu z prvních civilizací na světě. Sumerové byli 
hlavně zemědělci. Naučili se udržovat vodu a stavěli vodní nádrže. Zemědělství bylo pro ně 
nejdůležitější. Vypěstované plodiny vyměňovali za jiné věci.

MĚSTSKÉ STÁTY
Sumerové vytvořili menší městské státy. Byly to větší města s chrámem, ktéré obehnali hradbami. 
Těchto městských státu bylo spousta, ale nejznámější je Uruk.

VZNIK PÍSMA
Pravděpodobně vzniklo písmo v Uruku asi 3300 před Kristem. Rylo se rákosem do hlíněných 
destiček. Toto písmo vypadalo jak klínky a proto se mu říká klínové.

VYNÁLEZY SUMERŮ
Sumerové vynalezli např: hrnčířský kruh, vůz s koly, věnovali se matematice a astronomii a 
zavedlo velmi podobný kalendář, který máme i my.

MĚSTSKÉ STÁTY POSTUPNĚ ZANIKLY, ALE OVLIVNILY DALŠÍ ŘÍŠE, KTERÉ POSTUPNĚ 
VZNIKALY!!

ÚKOLY
Nalep si zápis do sešitu a podtrhni si nejdůležitější věci
Jaké jsou hlavní rysy starověku?
Jak se dělí starověké státy? Jaké jsou mezi nimi rozdíly?
Jak se jemnuje písmo, které vzniklo v Sumeru?
Jaké další vynálezy Sumerové vymysleli?
Kde vzniklo pravděpodobně první písmo?
Co je to městský stát?


