
Starověké Řecko

Přírodní podmínky, zemědělství a 
obchod



Řecko.
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Přírodní podmínky

nejstarší evropské civilizace  - v egejské oblasti -
řecká pevnina, ostrovy (Kréta)

poloostrov Peloponés

mírné a deštivé zimy, horká a suchá léta

hornatá krajina, řeky mají málo vody – tok 
velmi krátký, v létě často vysychají



Zemědělství

znalost z Blízkého východu
hornatá krajina – málo zemědělské půdy
pšenice, ječmen, luštěniny, fíky, ovoce, vinná réva
olivy – olivový olej
nedostatek pastvin – chov ovcí a koz
v oblastech s dubovými lesy – chov prasat
rybolov
lov vysoké zvěře, kanců a ptáků
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Řemeslo a obchod

původně husté lesy vymýceny - dřevo bylo 
potřeba na stavbu obchodních a válečných lodí, 
později nutný jeho dovoz 

loďařství a kovářství – první specializovaná

řemesla

dovoz – zlato, stříbro a cín

vývoz – mramor, hrnčířská hlína, železo, víno, 
olivový olej, umělecké předměty   



Období řeckých dějin
1. Egejské kultury – počátek 2000 př.n.l.

středisko Kréta, Mykény
2.  Homérské – 1100 -800 př.n.l.

základním zdrojem informací Homérovy  eposy
3. Archaické – 800 – 500 př.n.l.

městské státy  - Sparta, Athény
4. Klasické – 580 – 338 př.n.l.

rozkvět řemesel a obchodu, řecko-perské války
5. Helénistické – 338 – konec 1. stol. př.n.l.

ovládnutí Řecka Makedonií, Alexandr Veliký
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Hledej chybu v textu, napiš do 
sešitu správně.



1
.

1. Nejstarší evropské civilizace a státy se vytvořily v  

oblasti. 2.Střídají se tu mírné a deštivé zimy s 
horkými a                léty. 3. Krajina je                 řeky tu 
mají             vody. 4. Znalost zemědělství se sem dostala z 

5. Pěstovala se zde pšenice, ječmen, 

vinná réva, luštěniny, fíky, ovoce, olivy. 6. Chovali zde 
kozy, ovce, prasata a            7. Dováželo se dřevo, zlato, 
stříbro a               8. Vyváželo se víno, mramor, hrnčířská 
hlína a           9. Byl zde                 pastvin. 10. Původně 
husté lesy byly vymýceny, protože dřevo bylo potřeba na 
stavbu 

severské
vlhkými nížinatá,

hodně

Číny. bavlna,

krávy.
mosaz.

ocel. dostatek

domů.


