
История и цивилизации – 5 клас  10.04.2020г. 

Уважаеми ученици, искам от вас следното:  Да четете поставените от мен – план, 

кратко разработен  урок /които ще препишете в тетрадките си / и да отговорите на въпросите.  

Ще ви се обаждам от личния си телефон, на който имам Viber /вайбър/ и вие ще ми пращате 

снимки, от това какво сте писали в тетрадките или по електронната поща!  

Призовавам ви за отговорна и качествена работа!!! 

Това ще бъде вашият ангажимент за Петък :   

Културата на древните елини 

1.Откриване на света и човека – в градовете елините били свободни и имали възможности за 

развитие и затова те били много активни: търсели отговори за света и себе си. 

Изучавали живата и неживата природа, своето миналото и на другите народи, математиката и   

космоса.  

Те смятали че „човекът е най-важен и той е мерило за нещата”! 

2.Градоустройство и архитектура – тази точка да се препише в тетрадките!!! 

3.Изкуство – в гръцките полиси изкуствата били блестящо развити –при елините красотата била 

техен идеал/ физическа и духовна/!  Те я изразявали в статуи на герои и богове. Гърците 

произвеждали прекрасна керамика като форми и украси. Обработвали различни скъпоценни  

метали в оръжия, накити и украшения. /Виж Фиг.2 и 3/ !!! 

3.Литература – в онази епоха творят редица блестящи поети, писатели, драматурзи /пишещи 

театрални постановки!!!/ - запазени са различни книги /Илиада и Одисея!!!/  

През V в. пр. Хр. се появява театъра –там се играят трагедии и комедии /актьорите били 

само мъже!!!/, били построени специални амфитеатри / Виж Фиг. 4/, където гражданите 

ходели и гледали безплатно различните театрални постановки! 

В град Атина творят историците Херодот /наречен „баща на историята”/ и Тукидит. 

В Атина се създават блестящи философски / философия-обич към мъдростта!/ школи начело с 

Аристотел и Платон /Виж Фиг. 5/, философите Демокрит, Зенон,Питагор и др. те всичките –  

търсят отговори за различни явления и процеси в света и в човека. 

4.Културно наследство на Древна Елада – точката да се препише в тетрадките!!! 

Да се препише в тетрадките от стр.98  за Сократ от „Древните текстове 

разказват” !!! 

Приятна работа!!!  



 


