
DEJEPIS – PL č. 8 – (VI. A 20 žiakov, VI. B 17 žiakov)   

 

Meno a priezvisko: .............................................. 

 

Trieda: ............................... 

 

 Obrazy starovekého sveta 
 Staroveká India a Čína + Palestína (DEJ s. 19, s.24) 

 
Poznámky do zošita 

Staroveká India 

 Vznikla v údolí riek Indus a Ganga. Najstaršie lokality boli Mohendžodaro 

a Harappa. Indovia boli vyspelým národom, poznali čističky vôd, kanalizáciu, kúpele, mali 

svoje písmo a jazyk. Spoločnosť sa delila na kasty. Skupina ľudí , ktorá dedične vykonávala 

istú funkciu. 

- v 6. storočí pred Kristom založil Budha náboženstvo Budhizmus.  

 Indovia boli kultúrnym národom: eposy Ramajána a Mahabharáta, prorocké knihy – 

upanišady, knihy vied, chválospevy a zaklínadla. Vytvorili YÓGU, do desiatkovej sústavy 

zaviedli číslo 0. 

Staroveká Čína 

 Vznikla v údolí riek Chuang-che (žltá rieka) a Jang-c´-Tiang (modrá rieka). Bola 

rozdelená na samostatné štáty, ale bola napádaná nepriateľskými kmeňmi, preto ju bolo 

potrebné zjednotiť. Prvý centralizovaný štát vznikol okolo roku 221 pred Kristom. Za vlády 

dynastie Chan bol postavený „Veľký čínsky múr“, ako obranu pred Hunmi. Číňania svoju ríšu 

volali ríša stredu a cisára Pán Nebies. Mali vyspelú kultúru, objavili papier, porcelán, kompas, 

pušný prach, hodváb, papierové peniaze. 

Palestína 

 Územie Palestíny osídlili okolo roku 1500 pred Kristom izraelské kmene. Na ich čele 

stali sudcovia. Ich prvým kráľom bol Saul. K upevňovaniu štátu došlo za vlády kráľa Dávida, 

ktorý vybudoval mesto Jeruzalem. Najväčší rozmach Palestína dosiahla za vlády Dávidovho 

syna Šalamúna, ktorý vybudoval v Jeruzaleme Jahvov chrám, napísal pieseň piesni a preslávil 

sa aj svojou múdrosťou. Po Šalamúnovej smrti sa štát rozpadol na dve časti: 

a) Sever – Izraelské kráľovstvo (Samária) 

b) Juh – Judské kráľovstvo (Jeruzalem) 



 Izraeliti uctievali jediného boha Jahve a vytvorili prvé monoteistické náboženstvo 

(monoteizmus -viera v jedného boha). Volá sa židovstvo = judaizmus.  

 Židia sa považujú za vyvolený národ. Posvätná kniha je Tóra. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Opakovanie učiva 

Otázka č.1: Medzi prvé mestské štáty patrili(DEJ s.21) 

a)Ur, Uruku, Lagaš 
b) Ur, Lagoš, Umma 
c) Ur, Uruk, Umma 
d) Ur, Umma, Ravenna 
 
Otázka č.2: V Mezopotámii vznikli prvé civilizácie v povodí veľkých riek(s.19):: 

a) Chuang che a Jang c´ťiang 
b) Indus a Ganga 
c) Níl 
d) Eufrat a Tigris 

 
Otázka č.3: Sumeri vytvorili písmo (s.24): 

a) hieroglyfy 
b) abecedu 
c) klinové 
d) hláskové 
 

Otázka č. 4: Vymenuj 3 mestské štáty z oblasti Mezopotámie (DEJ s. 21) 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Otázka č. 5: Vymenuj 3 egyptské božstvá (DEJ s. 23) 

…………………………………………………………………………………………………… 

Otázka č. 6: Kto boli faraóni (DEJ s.23)? …………………………………………………………………… 

Otázka č. 7: Aké náboženstvo založil Budha?(s.19) ............................................ 

Otázka č. 8: V Starovekej Číne za dynastie Chan čo bol postavený? (DEJ s. 19)    

                                                                                         .................................................................................. 

Otázka č. 9: Čo je monoteizmus? (DEJ s.24) ............................................................................................. 

 

 

 
 

 


