
История и цивилизации – 5 клас 30.03.2020г. 

Уважаеми ученици, започва се период на импровизирано преподаване на нов учебен 

материал. 

За тази цел се иска от вас следното: –да четете поставените от мен - план, кратко разработен  

урок /които ще препишете в отделни листи/ и да отговорите на зададените въпроси. 

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

снимки,от това какво сте писали на отделни листове! 

Темата за Понеделник е :                        Империята на Александър Велики 

1.Древна Македония-тя е на север от Елада/Древна Гърция/, природата е 

неблагоприятна- там се появява държава през 6 в.пр.Хр., едва през 4 в. пр.Хр. при цар 

Филип II тя става силна. Той води много воини срещу траки и гърци  и основава 

гр.Филипополис – днешния град Пловдив.  

Той завладява Елада и има намерение да воюва с Персия ,но умира и цар става сина му 

Александър. 

2.Александър Велики-идва на власт едва 20 годишен, но има огромна амбиция за 

власт, войни и слава-негов учител е най-големия гръцки философ Аристотел. 

От стр.82 - намерете и препишете текста за Гордиевия възел. 

През 334г.пр.Хр. той напада Персия и на два пъти разгромява персийската армия и 

навлиза в Египет-там Александър е обявен за бог. 

 Александър заповядва да се построи град на негово име  / и днес съществува този град  

под името Александрия в  днешен Египет /. 

През 331 г.пр.Хр. при гр. Гавгамела е победен и убит персийския цар Дарий III , Персия е 

завладяна. 

Разгледайте мозайката на стр.82/вляво под дървото на кон  е Александър/. 

Александър продължава похода към Индия и там побеждава, но войската отказва да върви на 

Изток и той се връща –във Вавилон през 323г.пр.Хр. той умира едва на 33 г., още приживе са го 

наричали Велики,  заради завладените земи. 

Навсякъде се налага гръцкия език и започва да се сливат елементите на елинската и 

персийската култура-наречена Елинизъм-неговите наследници не успели да запазят държавата 

и тя се разпада. 

От стр.85 препишете в тетрадките третия текст от ” Документи” : 

Отговорете и на въпросите:   Сравнете постиженията на цар Филип и на сина му  

цар Александър?     Кой е по-велик владетел от тях и защо? 


