
37 Každodenní život Římanů 



Rodina 
• hlavou rodiny otec 

• do rodiny patřili i otroci 

• manželství domlouvali většinou 
rodiče 

• dospělost v 16 letech, v 17 letech 
právo volit a hlasovat na sněmech 

 



Vzdělání 

• školní docházka nebyla povinná 

• přesto většina dětí do školy chodila 

• základní vzdělání pro chlapce i dívky 
(čtení, psaní, počty, kreslení) 

• vyšší vzdělání jen pro chlapce 
(řečnictví, práva, filozofie, lékařství) 



Vzdělání 

 státní a městské školy 

 školy soukromé 

 bohatí měli domácí učitele (většinou otroci 
řeckého původu) 

 vyučující mohla být i žena 

 rylo se na dřevěné tabulky pokryté 
voskem 
 
 

Domácí učitel 

Vosková tabulka 

http://www.historyforkids.org/learn/romans/art/index.htm


Jídlo 
• zpočátku střídmost 

• chudí se stravovali v levných jídelnách a u stánků 

• obilné kaše, chléb, ryby, vejce, sýr, luštěniny, 

zelenina 

• v bytech se nesměl rozdělávat oheň 



Hostiny 

• bohatí Římané velcí labužníci 

• dovoz potravin a koření z provincií 

• jedlo se na lehátkách vystlaných polštáři 

• před jídlem otroci umývali ruce 



Každodenní život Římanů 2 

rodina - hlavou rodiny otec; do rodiny patřili i otroci 

- manželství domlouvali většinou rodiče 

- chlapci od 14 let příprava na službu ve vojsku, dospělost v 16 letech, v 17 
letech právo volit a hlasovat na sněmech 

vzdělání - školní docházka nebyla povinná, přesto většina dětí do školy chodila 

- základní vzdělání pro chlapce i dívky (čtení, psaní, počty, kreslení) 

- vyšší vzdělání jen pro chlapce (řečnictví, práva, filozofie, lékařství) 

- státní a městské školy, školy soukromé, bohatí měli domácí učitele 

jídlo - zpočátku střídmost; s růstem bohatství se stali labužníky 

chudí se stravovali v levných jídelnách a u stánků - obilné kaše, chléb, ryby, 
vejce, sýr, luštěniny, zelenina (v bytech se nesměl rozdělávat oheň) 

hostiny – dovoz potravin a koření z provincií 

- jedlo se na lehátkách vystlaných polštáři, před jídlem otroci umývali ruce 


