
Příloha č. 1 – Starověký Orient 
 

DOPLŇOVAČKA 
 
Ve starověku vznikají první státy v povodí velkých řek. U řeky …...………… 
se rodí Egypt, mezi řekami Eufrat a Tigris vzniká ……………….  

Kolem roku 3000 př. Kr. se v Mezopotámii objevují kmeny ……..…………. 
Byli skvělí zemědělci a měli majetek. Protože si potřebovali zaznamenat 
úrodu, vděčíme jim za vynález …..………… . Psali na ……..………… a používali 
k tomu …..…………. Tito lidé měli své bohy a stavěli jim ohromné chrámy, 
tzv. ………………. Kolem roku 2000 př. Kr. se v Mezopotámii objevují dva 
nové kmeny. Na severu ……..…………, kteří prosluli především svým 
kočovným životem a krvelačnými boji. Na jihu vzniká ohromné město 
…….…………, kde stála mimo jiné i Ištařina brána. Král ……..…………… 
dokonce sepsal zákony této říše na kamennou desku. Nejlépe jej přibližuje 
tvrzení „Oko za oko, ……………………“. 

Jiná říše vzniká přibližně ve stejné době v povodí Nilu. Dělila se nejprve na 
dvě části: …..……………………….. a ………………..…………. Teprve král Meni ji 
sjednotil v Egypt, a získal tak dvě koruny. Panovník se v Egyptě nazýval 
…………………, sám byl synem boha. Mimo to si též Egypťané vážili 
posvátných zvířat. Sebe i zvířata zachovávali pro posmrtný život, říkáme 
tomu …………….…………. . Pro své panovníky stavěli ohromné hrobky, které 
se nazývají …………….…………. Egypťané měli své zvláštní písmo - 
……...…………, psali jím na …………………….…………. 

Pro nás poměrně vzdálená je říše v povodí řek Indus a Ganga - 
……….…………. Jejími původními obyvateli byli ………….…………, víme o nich 
jen velmi málo. Vše, co tito lidé znali a věděli, napsali do ohromných knih 
…………………. Uznávali několik filozoficko-náboženských směrů. S 
pokrokovými názory přišel i princ Buddha a založil ……………………., jedno z 
nejrozšířenějších náboženství i dnešní doby. 
 
Jediná říše, která trvá od středověku až po dnešní dobu, je ohromná 
…..…………. Tuto zemi proslavila i stavba, která jako jediná je prý vidět i z 
Měsíce, jde o ………….…………. 


