


Čím sa ľudia zaoberali

• Pestovatelia /zelenina, vinič, pšenica, jačmeň/

• Chovatelia/kozy, ovca, somáre, prasce/

• Roľníci, remeselníci, otroci – vojnoví zajatci

• Kňazi a nábožensky založení ľudia/uznávali mnoho bohov/

• (asi 32 bohov) napr. Amon- najvyšší vládca s ľudskou podobou

• RE – Boh slnka, s hlavou sokola a slnkom

• Horus – Boh sily

• Šu-Boh sucha

• Usir-Boh posmrtného života



Štát viedol panovník FARAÓN
Keď panovník umrel verili, že bude žiť aj po smrti, preto mu 

zabezpečili v hrobke pohodlie. Telo zabalzamovali, múmiu
uložili do sarkofágu (truhly) a pochovali v hrobke (pyramíde). 
Spolu s panovníkom pochovávali aj jedlo, obľúbené predmety 
(hrebeň, vázy, vejáre, zlaté nádoby, šperky, masky ...) dokonca 
aj mačky či psov a sluhov. Takéto pochovávanie  bolo drahé a 
hlavne pre živých ľudí kruté a tak prišlo na pomoc UMENIE.



Namiesto skutočných bohov ukladali do hrobiek 
napodobeniny – sochy.
Sarkofág mal tvar ľudského tela/panovníka a 
znázorňoval podobizeň faraóna. Sochy boli v životnej a v 
nadživotnej veľkosti.

Ako vzniklo sochárske umenie





Sochy stáli/sedeli pred vstupom do chrámu



Sfingy sú sochy s ľudskou hlavou a 
telom zvieraťa / leva



Umenie architektúry

• Imhotep (architekt, staviteľ, lekár, kňaz) vynálezca 
kamennej architektúry stavalo sa bez malty, 
ukladaním kamenných kvádrov na seba. Navrhol a 
dal postaviť veľkolepé hrobky pre panovníkov 
PYRAMÍDY.



Prvá pyramída-stupňovitá Sakkára





chrámy



Tvorivá úloha 
• Znázornite egyptské prostredie z obdobia kedy žili 

faraóni/sochy, paláce v skalách, pyramídy, faraónov, Bohov, 
prírodu/

• Alebo navrhnite vlastné vnútro hrobky/ labyrint v pyramíde s 
nástrahami pre zlodejov

• Nezabudnite na farby typické pre Egypt
• Skúste vytvoriť prácu, ktorá bude vychádzať z tejto 

prezentácie.
• Nakreslite,  namaľujte, skombinujte rôzne techniky skúste si 

spomenúť, čo všetko sme spolu vytvárali na výtvarke.
• Budem rada, ak sa so svojim výsledným dielom so mnou 

podelíš ☺
Obrázok odfoť a môžeš mi ho poslať na mail: 
zannet80@azet.sk

Budem sa tešiť ☺


