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Anotace:
Digitální učební materiál slouží k upevňování učiva, s nímž se žáci seznámili v rámci periodizace dějin umění starověkého
Říma. Obsah či rozsah předkládaných informací není ani úplným výčtem aktuálního poznání v příslušném oboru, ani
nejnutnějším minimem informací s ohledem na danou vzdělávací oblast. Digitální vzdělávací materiál si na relativním
množství ukázek z památek a uměleckých děl klade za cíl fixovat u žáků znalost základních postav a událostí, stejně jako
rysů umění dané epochy. Dále je jeho cílem vytvořit u žáků dovednost jejich rozpoznávání v kontextu dalšího vývoje
výtvarného umění a to ve vazbě na politické a kulturní dějiny.
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1. KŘÍŽOVKA – slavný bojovník
1) jméno císaře „botičky“, nástupce Tiberia; 2) jméno největšího punského vojevůdce; 3) jméno římského
politika a generála, s nímž Caesar zahájil občanskou válku překročením řeky Rubikonu; 4) jméno druhého
ze dvojice zakladatelů Říma; 5) jméno zajíkavého a kulhavého císaře z Juliánské dynastie; 6) jméno prvního
ze dvojice zakladatelů Říma.
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1. KŘÍŽOVKA – slavný bojovník

ověření

1) jméno císaře „botičky“, nástupce Tiberia; 2) jméno největšího punského vojevůdce; 3) jméno římského
politika a generála, s nímž Caesar zahájil občanskou válku překročením řeky Rubikonu; 4) jméno druhého
ze dvojice zakladatelů Říma; 5) jméno zajíkavého a kulhavého císaře z Juliánské dynastie; 6) jméno prvního
ze dvojice zakladatelů Říma.
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Klíčové události jednotlivých období – vizuální fixace
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Romulus a Remus

Hannibal – největší generál Punů

Tradiční ztvárnění obou bratrů jako kojenců vlčice

Antické vyobrazení Hannibala – punského vojevůdce, který dokázal
nejvíce ohrozit římský stát v jeho dějinách
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Caesar – vojevůdce, diktátor

Octavianus Augustus

Otec římského císařství

První římský císař – adoptivní syn Caesarův
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Starověký Řím
Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin

Klíčové události jednotlivých období – vizuální fixace

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Starověký Řím
Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin

Klíčové události jednotlivých období – vizuální fixace

ověření

Vespasianus

Marcus Aurelius

Římský císař – voják; stavitel kolosea

Nejvýznamnější „adoptivní“ císař – císař filosof
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Kapitolská vlčice

Cloaca Maxima – velká stoka Říma

Etruská plastika z 5. století př. Kr. symbol města Říma. Podle pověsti
vlčice odkojila zakladatele Říma Romula a Rema.

Tato ryze technická památka představuje nejstarší kanalizaci Říma
pocházející z konce královské doby, tj. před rokem 510 př. Kr.
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Model Fóra Romana

Chrám Fortuny Virilis

Střed antického Říma a jeho politiky

Výborně dochovaný chrám v iónském slohu z 1. století př. Kr.
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Titův vítězný oblouk

Pantheon – chrám všech bohů

Triumfální oblouk císaře Tita – dobyvatele Jeruzaléma

Technicky dokonalá stavba s obrovskou kopulí – vnitřní výška stavby přes 40 metů.
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