Zápisy z dějepisu pro 6. ročník:

Perská říše

Řecko-perské války
- vzniká v 6. století v oblasti Perského zálivu –
- králové Kýros Veliký, Kambýses, Dareios

příčiny řecko-perských válek:
1/ rozpínavost Peršanů
2/ pomoc Atén maloasijským městům, která povstala
proti Peršanům
první řecko-perská válka - 490 př.n.l.:
bitva u Marathonu - vojevůdce Miltiades porazil Peršany
vedené králem Dareiem tak, že zaútočil na slabší křídla
- pověst o marathonském běžci
druhá řecko perská válka - 480 př.n.l.:
Dareiův syn Xerxes zaútočil po pevnině i po moři
bitva u Thermopyl - Peršané porazili Řeky, které vedl
spartský král Leonidas
bitva u Salaminy –Řekové rozbili perské loďstvo
bitva u Plataj –porážka Peršanů na pevnině

Athény za Perikla
Aténský námořní spolek – vznikl na poč. 5. stol. př.n.l. pod vedením Athén
– členské státy přispívaly do společné pokladny na stavbu
lodí
Příčiny vzniku spolku:…………………………………………str.84
2.pol. 5.stol. př.n.l. – Perikles byl nejvyšší úředník, který vydal nařízení,
že úřady budou placené, znamenalo to, že je mohou
vykonávat i chudí občané
Atény – za Perikla se hodně stavělo:
-opevnění, přístav Pireus a „dlouhé zdi“,
Akropole s Parthenonem a dalšími chrámy
-město je centrem vzdělanosti a umění
Slavné osobnosti žijící v Athénách: ……………………str.85
Peloponéská válka – konec 5. stol. př.n.l.
-válka mezi Athénami a Spartou o nadvládu v Řecku,
Athény byly poraženy a donuceny přijmout kruté a
ponižující podmínky Sparťanů, např. rozpustit
námořní spolek a zbořit hradby
Peloponéská války znamenala i úpadek Sparty.
Proč? …………………………………………………………………………...uč. str.86

Nadvláda Makedonie
Makedonie - řecké království na severu Balkánského poloostrova
338 př.n.l.- král Filip Makedonský porazil Řeky u Chaironeie
→ ovládnutí Řecka
Alexandr Makedonský-zaútočil na Persii – 334 př. n. l.
→ ovládl postupně: Malou Asii
Egypt – město Alexandria
Persii - až k řece Indu
po jeho smrti rozpad říše →vznik několika helénistických říší:
Makedonie a Řecko
Sýrie
Egypt – Ptolemaiovci

