
Víte, jak vypadala Egyptská armáda? 

ZPRÁVY Z EGYPTA 

Napsal: Adam Podmanický 
    

Egypťané byli založením spíš rolníci než válečníci, ale aby 
uchránili sklizeň v deltě před výboji asijských národů, nebo 
před Libyjci na západě, museli brzy vytvořit vlastní armádu. 
Odměnou vojákům byla půda a pouze členové královské 
gardy pobírali příplatek ve formě masa a obilí.    
Za vlády Ramsessovců se egyptská armáda skládala z pě-
choty a vozby. Koně okoukali od Hyksósů. 
 
Výzbroj Egyptské armády tvořila helmice a kroužková 

zbroj. Ta se skládala z vesty s krátkými rukávy pošité kovo-

vými plátky. 

       Zdroj: starovekyegypt.net 
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.Skarabeus (egyptsky 

cheper), neboli hovnivál, 

je v Egyptě posvátný, 

protože ho několikrát 

viděli jak při východu 

Slunce letí ke slunci, a 

mysleli si že jeho kulička 

(z hovínek) je Slunce. 

Odborně se jmenuje ska-

rabeus sacer.  
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Móda ve starověkém Egyptě 
Napsala: Kačka Vobecká  

Staří Egypťané se oblékali jen nalehko: muži nosili 
bederní roušky, ženy šaty. Všichni Egypťané se 
zdobili šperky, které je zároveň měly chránit proti 
nebezpečí - tedy fungovaly jako amulet. 
Egypťané nosili boty jenom doma. Venku chodili 
většinou bosi. Boty měli buď z papyru, nebo z rá-
kosu. 
Látky vyráběli Egypťané tak, aby je v zimě hřály a 
v létě studily. 
Muži se pečlivě holili, ženy nosili dlouhé vlasy. Při 
slavnostních si všichni nasazovali paruky. 
 



Posvátná zvířata egyptská 
Napsala: Emča Koubská 

Víte, která zvířata uctívali Egypťané. Co se s nimi dělo když ze-
mřeli? Mám tu několik zajímavostí a hádanku………… 
Kočka, Pes, prase….. Jasně, to jsou naše zvířata, ale co měli v Egyptě? 
Tak například kočka: byla typicky uctívaný tvor. Byly různě myté, ob-
lékané, atd. A to všechno kvůli bohyni Bastet. Kočky byli považovány 
za její symbol. Zvláštní ale je, že ji skoro nikdo neměl doma. Byli uctí-
vány v chrámu bubastis. Ten byl plný soch koček a různých talismanů 
koček. Některé výjimky se i mumifikovaly. 
Zvláštní co? A teď ... 
Další z uctívaných zvířat je krokodýl. Ten je zase symbolem a vtělením 
boha Sobeka. Krokodýli žili v Nilu. Někteří lidé je honili a zabíjeli, ně-
kteří zase uctívali a byl v tom pěkný nepořádek. 
Další bude skarab—takový menší brouček.  
Skarab byl vtělením boha slunce RE. Dnes ho česky nazýváme   
“hovnivál“. Byl velmi důležitý a každý třetí Egypťan měl jeho 
symbol na krku, nebo na zdi. Také se vkládal do mumií místo 
srdce, aby duše žila věčně a na zemi po něm nezůstaly žádné 
křivdy. 
To je vše a teď ta hádanka: Myslíte si že Egypťané uctívali 
krávu? 
Zdroje: Starověký egypt MATYS (kniha); internetová stránka: http://faraon.wz.cz/bohove/

zvirata.htmv 
Odpověď na hádanku: ANO. 

Kdo byli faraoni? 
 

Napsala: Stázka Vanická 

Faraoni byli pro svůj národ velmi důležití. Každý faraon musel mít svého následníka na 
trůn, jinak by si museli zvolit jiného. Faraon byl pozemským synem boha slunce Rea - 
nejvyššího ze všech božstev. Když faraon nastoupil na trůn, dostal: žezlo,bič,obušek a 
kříž s ouškem. Co nosil? Skládanou sukni, kterou přidržoval široký pásek, na kterým 
byl zavěšený býčí ocas (symbol síly). Faraonův palác byl veliký a luxusní. Když faraon 
zemřel, mumifikovali ho a nabalzamovali, vyndali mu 
vnitřnosti kromě srdce, dali je do kanop a vložili ho do py-
ramidy, aby mohl vstoupit k bohům. Když byl v pyramidě, 
přinášeli mu jídlo, oblečení a talismany.  
 

Známí faraoni a faraonky: Nefertiti, Kleopatra 7., 
Hatšepsovet ,Achnaton , Khufu (Cheops), Tutan-
chamon.     



PYRAMIDY 
Napsala: Karolína Synková 

Faraóni si ve starověkém Egyptě na počátku Staré říše nechávali vystavět své hrobky již 
za živa, aby se mohli podívat na místo svého posledního odpočinku. Byly to pyramidy.  
První pyramida se nazývá Džoserova a je v Sakkáře. Je to pyramida, jež vznikla z masta-
by, která se vyvýšila do čtyřstupňovité pyramidy a potom ještě do šestistupňové pyrami-
dy. Asi nejznámějšími pyramidami jsou tři v Gíze-Khufuova (Cheopsova), Rachefova a 
Menkaurova. Khufuova pyramida je největší pyramida na světě. 
Pyramidy, protože jsou stupňovité, měli sloužit jako schody do nebes, po kterých vždy 
faraónova duše vystoupila vzhůru. 
V pozdějších dobách již pyramidy přestaly být oblíbené, (bylo to moc nákladné a byly 
vykrádány) a tak namísto toho pohřbívali faraóny do společného „ Údolí králů“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyptské pyramidy jsou zvláštní stavby …. 
... které byli ve starověkém Egyptě budovány od doby vlády panovníka Džosera ze 3. dy-
nastie až do doby prvního krále 18. dynastie Ahmose I., tedy po období přibližně 1 500 
let, jak hrobky králů a později jejich významných manželek a matek (podle prozatím ne-
prokázané domněnky rakouského egyptologa Petera Jánosiho měla od 4. dynastie hrobka 
královny podobu pyramidy jen tehdy, stal-li se její syn panovníkem). Každá z pyramid 
nebyla samostatnou izolovanou stavbou, ale součástí celého rozsáhlého bludiště.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://pyramidy-egypt.wz.cz/  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Autorem křížovky je Honza Konečný. 

Křížovka - znáte starověký Egypt? 

Dovolená v Egyptě? 
Napsala: Linda Klímová 

 

Na pomezí Afriky a Arabského 
poloostrova leží jedna z nejpopu-
lárnější země na dovolenou -Egypt. 
Když se řekne slovo Egypt, většina 
lidí si představí pyramidy, poušť a 
faraony. Egypt je zemí nejen sta-
rých civilizací, ale také širokých 

písečných pláží a překrásné moře. 
Egypt je nejstarší stát na světě a 
jeho historie je více než bohatá, 
sahá až do doby 5000 let př.n.l. 
Dnes nás přitahují nejen jeho pa-
mátky, ale také monumentální so-
chy, chrámy, mytologie, písmo i 
náboženství ,bohové a králové 
Egypta – faraoni. Jistě nikoho ne-
překvapí, že do Egypta míří milov-
níci historie. 
 
 

Tento časopis vznikl v rámci hodin MEDI a 

DIGI. Využili jsme v něm své dovednosti 

práce na PC a znalosti z vlastivědy. 

 

Redakční radu tvoří: 

Linda Klímová, Honza Konečný, Emča 

Koubská, Matyáš Puršl, Adam Podmanický, 

Karča Synková a Kačka Vobecká.  

S grafikou pomohla Klára Koubská. 
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Nefertiti 
 
TAJENKA:  

Egypt  má hodně bohů a málo bohyní . 
Anubis (Apis) = bůh smrti:  
Bes = bůh síly  
Hapy =  chránil ženy při porodu   
Horus =    bůh řeky Nilu, syn Osirise 

Aker = bůh země 
Vadžet je bohyně ve tvaru kobry.  
A tak dál, každopádně jich je hodně.  
A teď malý příběh: RE bůh slunce není jen bůh slunce, 
ale i vody a oceánu; jeho dvojníkem byl Amon a nevěřili 
byste že od Nové říše byla tato dvě jména spojena v jed-
no. vypadala nějak takhle Re-Amon 
Egypťané stavěly pyramidy proto, aby byli blíže k bo-
hům. 


