
Předmět ČJ  Třída 1.C vyučující: E. Kuklíková  kontakt: eliska.kuklikova@souhair.cz 

 

Úkol zadán:  9.10.      Úkol vypracovat do: 23.10. 

 
7. hodina 
Antika  

 

Řecká a římská mytologie 

Přečtěte si v učebnici na str. 12 kapitoly o antice (1.7) a Řecku (1.7.1) a na str. 15 o Římě 

(1.7.2) pouze do časové osy. 

Do sešitu si zapište: 

Antika – pojem označuje kulturu starověkého Řecka a Říma 

Mýty (báje) - příběhy, v nichž lidé ztvárnili své představy o vzniku světa, o přírodních jevech, 

o životě bohů, o životě pozemském i posmrtném 

Mytologie (bájesloví) – soubor mýtů, pro evropskou kulturu je významná především 

mytologie řecká a židovská 

 
Úkol: 

Doplňte jména řeckých a římských bohů a bohyň. Pokud si nebudete vědět rady, použijte 

nápovědu. Odpovědi zašlete do uvedeného termínu na mail. 

 

  ŘECKÁ 
MYTOLOGIE 

ŘÍMSKÁ 
MYTOLOGIE 

1. vládce bohů   

2. jeho manželka, ochránkyně manželství 

a žen 

  

3. bůh podsvětí   

4. bohyně řemesel a moudrosti   

5. bůh ohně a kovářství   

6. bůh moře   

7. bohyně lovu a rození dětí   

8. bůh lásky   

9. bohyně lásky   

10. bůh války   

 

Nápověda: 

Erós, Hádes, Zeus, Athéna, Héfaistos, Afrodité, Arés, Artemis, Poseidón, Héra 

 

Juno, Vulkán, Neptun, Kupido, Minerva, Jupiter, Mars, Venuše, Diana 

 

 



Doporučená literatura a filmografie: 

Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti 

Rudolf Mertlík: Starověké báje a pověsti 

Filmy: Souboj Titánů, Troja, Herkules 

Kreslené báje zde: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvnJN6Q2WJ0t0sHoJOOHw8fqFTEwid297 

 

8. hodina 

Procvičování na Umíme česky 

 

Vypracujte do stanoveného termínu (23. 10.) 2 cvičení (název úkolu - Podzim 2) 

- Určování pádů ve větách (Rozbor) 

- Skloňování podstatných jmen (Doplňovačka) 

 

Přihlášení na www.umimeto.org 

 

Nejsem registrován na www.umimeto.org 

1. Kliknu na Umíme česky 

2. Vytvořit účet 

3. Jsem student – heslo pro vstup do třídy – souhairCJ1Ckuk 

4. Dále postup jako po přihlášení  

5. Přejděte na Umíme česky 

6. V ikonce Třída najdete Domácí úkoly 

Nejsem přihlášen do třídy na Umíme česky 

1. Pokud jste již registrováni na jiný modul (umíme anglicky, umíme matiku), přihlaste se pod 

svým uživatelským jménem a heslem 

2. Přejděte na Umíme to – v pravém horním rohu najděte ikonku Třída 

3. Zadejte heslo pro vstup do nové třídy - souhairCJ1Ckuk 

4. Přejděte na umíme česky 

5. V ikonce Třída najdete Domácí úkoly 

 

Plnění úkolů se učiteli zobrazuje automaticky 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvnJN6Q2WJ0t0sHoJOOHw8fqFTEwid297
http://www.umimeto.org/
http://www.umimeto.org/

