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STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE (pracovní list)
I. Pojmenuj významné krajiny, moře a sumerská města označená čísly 1 - 5:

Napiš dva nejvýznamnější vynálezy Sumerů:
II. Doplň:
Jestliže plnoprávný občan zlomil kost plnoprávnému občanu, ________________________________________.
Jestliže plnoprávný občan vyrazil oko _____________________, zaplatí minu stříbra.
Jestliže plnoprávný občan zlomil kost něčího otroka, _______________________________________________.
Text je z _________________________________, krále _______________________říše. Byl vytesán na
________________________________, písmem ______________________. Doprovází ho reliéf (vytesaný
výjev) ____________________________________________.
III. Co lze říci o této stavbě?

IV. Do tabulky doplň chybějící údaje, které se týkají starověkých Sumerů:
Kdo se činnostmi zabýval?

Pomocí čeho? Jak?

Co dělali?
Zavlažovali pole

Z kovů, např…

Vyráběli…
Zapisovali údaje
Stavěli chrámy
Vyráběli cihly na stavby

STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE (řešení)

I.

1 Ur
2 Uruk
3 Umma (možno uznat i Lagaš)
4 Mezopotámie
5 Perský záliv
klínové písmo, hliněné cihly, kalendář, snad hrnčířský kruh…
Jestliže plnoprávný občan zlomil kost plnoprávnému občanu, bude mu zlomena kost. Jestliže
plnoprávný občan vyrazil oko muškénovi, zaplatí minu stříbra.
Jestliže plnoprávný občan zlomil kost něčího otroka, zaplatí polovinu jeho ceny.
Text je z Chammurapiho zákoníku, krále Starobabylonské říše. Byl vytesán na kamennou stélu,
klínovým písmem. Doprovází ho reliéf (vytesaný výjev) boha slunce Šamaše předávajícího zákoník
Chammurapimu.

II.

zikkurat – k náboženským obřadům – z hliněných cihel – v oblasti Mezopotámie

III.

IV.
Kdo se činnostmi zabýval?

rolníci
řemeslníci
úředníci, písaři…
otroci (řemeslníci, dělníci)
otroci (řemeslníci, dělníci)

Zdroje: Archiv autorky

Pomocí čeho? Jak?

Co dělali?

zavlažovacích kanálů

Zavlažovali pole

Z kovů, např…

Vyráběli…

bronzu, železa

nástroje, zbraně…

hliněných tabulek, rákosového
pisátka
hliněných (pálených i
nepálených) cihel
hlíny

Zapisovali údaje
Stavěli chrámy
Vyráběli cihly na stavby

