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Az első feljegyzett olimpia
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Róma alapítása

Kr. e. 44

Julius Caesar meggyilkolása

Kr. u. 476

A Nyugat – Római Birodalom bukása

895 – 900

A magyar honfoglalás

Kheopsz

A legnagyobb piramis építtetője Egyiptomban.

Hammurapi

Az Óbabiloni Birodalom királya, az első
törvényalkotó király.

Asóka

Ő egyesítette India északi tartományait.

Csin Si
Huang-ti

Birodalomalapító kínai császár, róla nevezték el
az országot.

Homérosz

Nagy görög költő, aki megírta a trójai háború
történetét. /Íliász, Odüsszeia/

Zeusz

Görög főisten, a tiszteletére rendezték meg az
ókorban az olimpiát.

Héra

hét magyar
törzs

Nyék, Megyer, Kürt-Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér,
Keszi

Vértesszőlős

/Magyarország, Észak-Dunántúl/ előember
maradványok /Samu/

Gíza

(=Gizeh ) /Egyiptom, Kairó közelében/ piramisairól
híres terület.

Babilon

Az Eufrátesz folyó partján feküdt. A Babiloni
Birodalom legjelentősebb uralkodója Hammurapi
volt. Leghíresebb építményei: Szemirámisz
függőkertje, Bábel tornya, Istár-kapu

Fönícia

/Arab-félsziget, Földközi-tenger keleti medencéje /
A tenger fuvarosai, betűírásuk: hangjelölő ábécé

India

Indus-, és Gangesz-folyók, ókori keleti állam,
őslakói a dravidák.

Kína

Jangce /Kék-folyó / és Huangho /Sárga-folyó/,
ókori keleti állam, nevét első császáráról kapta
/Csin Si Huang-ti /

Zeusz felesége, a nők és a házasság istennője.

Olümposz

Hegység Görögországban, az istenek lakhelye.

Pallasz
Athéné

Zeusz fejéből pattant ki, a tudományok
istennője, Athén város védelmezője.

Athén

/Balkán-félsziget déli csücske/ A legjelentősebb
görög városállam.

Spárta
Arész

A hadak istene az ókori Görögországban

/Peloponnészoszi-félsziget/ Az egyik
legjelentősebb görög városállam. Katonaállam.

Poszeidon

A tengerek istene a görögöknél.

Olümpia

Hádész

Az alvilág ura a görögök vallása szerint.

/Peloponnészoszi-félsziget/ Itt rendezték az ókori
olimpiákat.

Aphrodité

A szépség és szerelem istennője az ókori
Görögországban.

Marathon

Apollón

A költészet és a jóslás istene az ókori
Görögországban.

Athéntól 42 kilométerre fekszik/ Az első görögperzsa háborúban itt győztek a görögök Kr.e. 490ben.

Karthágó

Periklész

Kiváló görög államférfi, 15 éven át
megválasztották hadvezérnek, Athén újjáépítése,
a demokrácia fénykora fűződik a nevéhez.

/Észak-Afrika/ A föníciaiak alapították, lakói a
punok.

Pannónia

/Magyarország-Dunántúl/ A Római Birodalom
egyik provinciája

Hérodotosz

A történetírás atyja

Nagy Sándor

Makedónia királya, világhódító.

Romulus és
Remus

A monda szerint Róma alapítói voltak.

Hannibál

Pun hadvezér, aki harci elefántokkal átkelt az
Alpokon, hogy legyőzze Rómát.

Spartacus

A legnagyobb rabszolgafelkelés vezetője
Rómában.

Julius Caesar

Hadvezér, politikus, számos reformot vezetett be
Rómában (pl.: naptárreform), döntéseit a
szenátus megkérdezése nélkül hozta. Ezért
összeesküvést szerveztek ellene, meggyilkolták.

Octavianus

Caesar fogadott fia, aki leszámolt az
összeesküvőkkel, a Római Birodalom első
császára lett Augustus (fenséges) néven.

Constantinus
császár

Az ő korában terjedt el a kereszténység a Római
Birodalomban

hét magyar
vezér

Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm

horda

20-30 fős közösség, amelyben az
ősember élt.

szakóca

Marokkő, melyet az ősember a talált
kövekből pattintással élezett ki.

cserekereskedelem

A felesleg megjelenése után a
terméket termékre cserélték ki, mivel
a pénz még ismeretlen fogalom volt.

„Egyiptom a Nílus ajándéka”

Hérodotosz, görög történetíró

„A kocka el van vetve!”

Julius Caesar híres mondása,
amikor átlépte a Rubico folyót

„Jöttem (Veni), láttam
(vidi), győztem (vici)!”

Julius Caesar küldte ezen
üzenetét Rómába Pompeius
híveinek leverése után

„Te is fiam, Brutus?”

Julius Caesar szavai nevelt fiához
az ellene szőtt merénylet
pillanataiban

„Ezzel vagy ezen!”
„Itt fekszünk,
vándor, vidd hírül a
spártaiaknak:
megcselekedtük,
amit megkövetelt a
haza.”

A spártai anyák e szavakkal engedték
csatába fiaikat

a spártai katonák síremléke a
thermopülai csata színhelyén

„Oszd meg és
uralkodj!"

A rómaiak híres jelszava Itália
meghódításakor

„Hannibál a kapuk
előtt!”

A megrémült rómaiak mondása Hannibál
közeledtére

„Kenyeret és
cirkuszt!”

A római nép követelése.

