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Římská vzdělanost - soukromé školy 

• soukromé školy – pro děti svobodných 
římských občanů 

• v době císařství školy i v provinciích (děti 
římských osadníků a úředníků, děti 
domorodého obyvatelstva).

• dorozumívací jazyk – záp. část  - latina

vých. část - řečtina

• zámožnější rodiny možnost domácího 
učitele – hl. z Řecka



Hlavní cíle výchovy – veřejné školy

- úcta ke starším lidem

- úcta k rodinným tradicím

- úcta k římským tradicím (náboženství)

• veřejné školy  - výuka latina, řečtiny, literatury a matematiky

na vyšším stupni (11 – 12 let) – gramatické školy  

- výuka gramatiky, literatury a básnictví

Od 16 let - na statky          výuka základů zemědělství

- výchova k boji v armádě

- výuka rétoriky (řečnictví) 



Římská škola

Od 6 let - čtení, psaní (voskové tabulky, rydla) 
počítání (počitadlo s knoflíky),
kreslení
tělesné tresty, přísná kázeň 

12 - 16let - čtení významných děl římských a řeckých 
spisovatelů o minulosti výbojného Říma, o statečnosti starých 
Římanů, o obětavých činech a ryzí čestnosti      

vedlo žáky k občanským ctnostem

nejvyšší vzdělání - synové z předních rodin,

učili se u řeckých učitelů, kteří se usadili v Itálii,

někdy odchod na proslulé řecké školy (Atény, Alexandrie)



Změny v římském náboženství

• První bohové – ochránci zemědělců

Jupiter (2.p Jova) – bůh nebe, deště, bouře

Mars – bůh jara, zeměděl. prací i války

Quirinus – ochránce Římanů

• Později – ochránci Římanů „Kapitolská trojice“=

Jupiter, jeho manželka Junona a jejich dcera Minerva

• Další bohové

Neptun – vládce moří, Vulkán – božský kovář, Venuše a Amor – bohové

lásky

Kapitolská trojice



Římští bohové

Socha Jupitera Juno Mars Neptun



Další bohové

Minerva Klasická socha Amora (Cupida) Venuše Mélská



Zrození Venuše od Botticelliho



Náboženství jiných národů římské říše

• Judaismus –

- židovské náboženství - vyznává jediného boha a šíří víru 

v příchod „spasitele“ (Mesiáše), který přinese záchranu utlačovaným 

lidem 

- tato víra se je základem pro vznik křesťanství 

Symboly:

Tóra – posvátné textyMenora - svícen Davidova hvězda

Hamsa - Fátiminaruka“
Zobrazuje dlaň pravé ruky, což bylo v mnoha 
společnostech během historie považováno za 
znamení ochrany. Hamsa má tedy ochraňovat 
především před uhrančivým pohledem. Proto 
bývá tento amulet v některých případech 
ozdoben okem.



Ježíš Kristus

• podle starých spisů se narodil za vlády císaře Augusta v palestinském

městě Betlémě

• ve 30 letech šíří myšlenku vzájemné lásky, pomoci a dobročinnosti,

zavrhuje násilí, obklopování se majetkem a přepychem 

• hlásá = všichni jsme si rovni 

• po vstupu do Jeruzaléma byl Ježíš uctíván jako „Spasitel“ (Mesiáš) 

• židovští kněží ho prohlásili za buřiče 

• byl ukřižován, bylo mu 33 let, zradil ho přítel Jidáš

• křesťané věří, že třetí den po svém pohřbení vstal z mrtvých a vstoupil

na nebesa 

• očekávají jeho druhý příchod a připravují se na něj 



Ukřižování Ježíše Krista                                                                            Podoba Ježíše Krista – „turínské plátno“                    



Křesťanství a Řím

• křesťanství získává velkou oblibu i v Římě

• římští vládcové se křesťanství obávají a jeho

stoupence pronásledují (v aréně je předhazují lvům)

• křesťané svou víru skrývají a k bohoslužbám se

tajně scházejí v katakombách 

• až císař Konstantin díky křesťanství sjednocuje

obyvatelstvo celé říše 

• křesťanství se stává  uznávaným a podporovaným

náboženstvím (313 n.l.)
Katakomby jsou podzemní chodby a prostory, 
vyražené v měkké hornině, které ve 2. až 5. 
století sloužily k pohřbívání a křesťanským 
bohoslužbám



Římské pronásledování prvních křesťanů, kteří byli předhozeni divé zvěři v Koloseu


