
История и цивилизации – 5 клас  06.04.2020г. 

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 Понеделник :   

Всекидневието на древните елини 

1.Всекидневният живот – той е свързан с най-обикновените човешки потребности – труд, 

някакво удобство и развлечения. Хората са различни по своите знания, способности и 

активност – има и бедни и богати, но всички граждани са еднакви пред законите! 

Древните елини имали здраво семейство – съпругата е управлявала дома /ейкос /– оттам и 

думата икономика, децата на богатите се възпитавали от специален възпитател. Мъжът се 

занимавал с обществени дейности и се развличал в амфитеатъра  или в гимназиона . И през 

776г.пр.Хр. възникват олимпийските игри – те били на всеки 4 год. 

всички войни спират – има всеобщ мир!!! –да се препише текста в 

тетрадките от стр.92  ”Да знаем повече” ! 

2.Празници – те били свързани с честванията на бога покровител на полиса или на 

общогръцките богове. Изразявали се в различни церемонии и процесии – имали свещени 

предмети и се извършвали обреди / песни и танци /, оттам и възникнал и театъра . Много 

важен елемент била  музиката – използвали  се струнни и духови инструменти  – съчетавали се 

и с различни текстове. Елините правили и опити за записване на музиката /ноти/.  Да се 

препише в тетрадките текста от стр.91  ”Да знаем повече”- празникът 

Панатенеите. 

3.Децата на древна Елада – в семействата имало много деца, но и много от тях умирали от 

различни болести. Родителите обичали и се грижели за тях, полагали грижи за възпитанието и 

обучението им  –  в училище учели различни науки:  литература, математика, музика – 

наблягало се и на физическото им развитие – занимавали се със спорт.  

Децата се възпитавали в уважение към семейството и във вярност към полиса. Трябвало да 

спазват законите и да бъдат активни като граждани в живота на своя полис.      

 При древните елини е съществувал идеалът  ” Калос  кай агатос” –„ Физически красив и 

духовно благороден” !!! 

Приятна работа!!! 


