
Příloha č. 2 – Řecko-perské války 
 
Každá skupina (dvojice) dostane jiné číslo zadání!!! 
 

 
SAMOSTATNÁ PRÁCE – 1. 
 
THERMOPYLY  
Peršané, chtěla bych vědět: 

• Ve kterých místech se odehrála tato bitva? 
• Kolik vojáků tvořilo vaši armádu? 
• Byli jste v přesile vy, nebo Řekové? 
• Kteří řečtí bojovníci se vám nejdéle vzpírali? 
• Jaká byla vaše vojenská taktika? 
• Kdo tuto bitvu vyhrál? 
• Co bylo pro vás nejdůležitější na výsledku této bitvy? 
• Jak jste se zachovali po skončení bitvy? 

 
 
 
 
SAMOSTATNÁ PRÁCE – 2.  
 
THERMOPYLY  
Řekové, chtěla bych vědět: 

• Ve kterých místech se odehrála tato bitva? 
• Kolik vojáků tvořilo vaši armádu? 
• Byli jste v přesile vy, nebo Peršané? 
• Kdo byl vaším vojevůdcem? 
• Jaký šlechetný čin prokázal váš vojevůdce během bitvy? 
• Kdo tuto bitvu vyhrál? 
• Co bylo pro vás nejdůležitější na výsledku této bitvy? 
• Jak jste se zachovali po skončení bitvy? 

 
 
SAMOSTATNÁ PRÁCE – 3.  
 
SALAMÍNA 
Peršané – chtěla bych vědět: 

• Ve kterých místech se odehrála tato bitva? 
• Proč se vám zpočátku do bitvy nechtělo? 
• Jakou lest na vás připravil nepřítel na začátku bitvy? 
• Jaká je silná stránka vaší armády? 
• Jaká je slabá stránka vaší armády? 
• Kdo tuto bitvu vyhrál? 
• Co vám Řekové po bitvě nalhali? 
• Jak jste na to reagovali? 

 
 
SAMOSTATNÁ PRÁCE – 4.  
 
SALAMÍNA  
Řekové – chtěla bych vědět:  

• Ve kterých místech se odehrála tato bitva? 
• Proč se vám zpočátku do bitvy nechtělo? 
• Jakou lest jste připravili nepříteli na začátku bitvy? 
• Kdo byl vaším vojevůdcem? 



• Jaká je silná stránka vaší armády? 
• Jaká je slabá stránka vaší armády? 
• Kdo tuto bitvu vyhrál? 
• Co jste Peršanům po bitvě nalhali? 

 
 
SAMOSTATNÁ PRÁCE – 5.  

 
PLATAJE  
Peršané, chtěla bych vědět: 

• Ve kterých místech se odehrála tato bitva? 
• Která nepřátelská vojska stála proti vám? 
• Který řecký oddíl vám nejvíc komplikoval život? 
• Co se stalo v této bitvě s vaším velitelem? 
• Kdo tuto bitvu vyhrál? 
• Kdo vyhrál celou válku?                                            

 
 
 
SAMOSTATNÁ PRÁCE – 6. 
 
PLATAJE 
Řekové, chtěla bych vědět: 

• Ve kterých místech se odehrála tato bitva? 
• Které řecké státy tvořily vaše vojsko? 
• Který váš oddíl byl nejodvážnější? 
• Jak jste se zachovali k perskému veliteli? 
• Kdo tuto bitvu vyhrál? 
• Kdo vyhrál celou válku? 

 
 
 


