
ilt Pravěcí lidé  si sháněli obž ivu hlavně lovem zví řat. č asto se museli zazvé í í stěhovat. Nesta_
věli si Proto zprvu pevné  domy, ale jen jednoduché  chaty z mateňáIu, kteróho byl vš ude
dostatek. Osada lovců  vypadala jako tábořiš tě.

w Představ si, ž e ž iješ  v t lupě pravěkých lovců . Jak by vypadal tvů j ž ivot?

Ke stavbě chýš e budete potřebovat .............. Abyste se zahřáI i,

musí te nasbí rat hodně ..... . Před zimou vás chrání  také  oděv vyrobený z ........,.....,..

. Nosí te na sobě jako ozdoby .......... ... vyroben é  z .,........,........

. Napí t se chodí te k ............. . Ženy mají  ve vaš í  tlupě na starosti

. V zimě se bojí te, abyste neměli . Když  jdou

mlž i na lov velké  zvé ře, chystají  na ni . Zhlí ny tebo zkostí  vyrábí te figur§
... . Když  pohřbí váte zemřelé , ďávátejim s sebou do hrobu

ffi Nu mí stech, kde pravěcí  lovci tábořili, se nacházejí  vedle pozů statků  ohniš ť  a obydlí  i nástro_
je, s nimiŽ naŠ i předkové  pracovali, K obrázkum nástrojů napiš , k č emu mohly slouž it.
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I I . NAš r. zr,nrtĚ v pnavĚKu

1. Do Č asovó pří mky zapiš te názvy vš ech č tyř období  pravěku. Postupujte zleva doprava.

2. Jsi pravěký Č lověk. Vydal ses s t lupou na lov. Potřebujete se po dlouhé  době pořádně nají st.
Kolem obrázku pravěké ho lovce napiš te názvy malých i velkých zví řat, která jste mohli ve
starš í  době kamenné  ulovit. zví í ata mů ž ete také  nakreslit.

3. Přeč těte si, jak ž ily děti v pravěku ve starš í  době kamenné .

m v době kamenné  r,yrustaly děti pochopitelně zcela j inaknež  dnes.
Tehdy napří klad neexistovaly š koly. co potřebovaly vědět, to musely
odkoukat od starš í ch č lenů  tlupy. Tak se nauč ily č í st stopy, rozliš ovat
zvuky zví řat, zacházet se zbraněmi arů znými nástroji. kromě toho
j im t i starš í  ukázali, jak se má č lověk orientovat v neznámé  konč ině
a samozřejmě také , které  bobule, bylinky a koří nky jsou jedlé .
Na hraní  j im moc č asu nezbývalo, protož euž v deseti letech musely
vš echno umět jako dospělí .
Lidé  doby kamenné  byli menš í  než  jsou lidé  dnes. Obr,ykle měřili kolem 1,30 m, byli tedy při-
bliŽně takvelcí  jako dneš ní  desetileté  děti. Prů měrně se dož í vali 18 1et. Leckteré  děti měly j iž
v patnácti nebo š estnácti letech vlastni děti.

(Teny Deary; Drsná doba kamenná)

Na základě ukázky napiš te, co vš echno muselv umět děti ve starš í  době kamenné :

a)

b)

c)

d)

e)

Jaké  dalš í  zají mavé  informace jste se dozvěděli zukázky?
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4. Zakroaž kujte druhy materiálu, které  mohl ve starš í  době kamenné  pravěký č lověk použ í t na

stavbu jednoduché ho obydlí .

5. Jak se na4ivá vyobrazená soš ka pravěké  ž eny na| ezená archeology v Dolní ch Věstonicí ch?
Z iaké ho materiálu pravěký č lověk tuto soš ku zhotovil?

V

Soš kaje lryrobenaz

6. Následují cí  č innosti napiš te do jednotlivých pater stromu tak, aby kaž dá č innost byla dů sled-
kem č innosti předcházejicí .Zaé né te od spodní ho patra stromu a postupujte směrem nahoru.

Č innosti:  vyhláření  zásob; dokonalejš í  nástroje;  větš í  ú lovtry;  ž ivot na jednom mí stě.

7. V řadě pí smen se skrývají  4 rů zné  způ soby obž ily naš ich prapředků  ve starš í  i mladš í  době
kamenné . Vyhledejte je a barevně vyznač te.

V
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8. Podle popisu doplňte, ve které m období  pravěku ž ili naš i prapředci.

a) V pří rodě jsme objevili rudu, ze které  jsme tavení m zí skali kov.

Z něhojsme vyráběli pevné  a twanlivé  nástroje i zbraně. Tento kov
je tak vynikají cí , ž e se použ í vá dodnes.

ž ili;sme v

U; Živitl jsme se ulovenou zvé ří ,lesní mi plody, koří nky, semeny a č ást-
mi rostlin. Poznalijsme také  oheň a č asem jsme přiš li na to, jak jej
rozdělat.

ž iliisme ve

c) Usadili jsme se na jednom mí stě. Vykáceli jsme stromy, vypálili křo-
viny a zač alijsme obdělávat pů du a chovat dobYek.

ž ili 1srne v

9. Č innosti na obrázcí ch pojmenujte a zapiš te do období  pravěku, pro které  jsou tvpické .

B C D E

starš í  doba kamenná mladš í  doba kamenná: doba ž elezriá:

10. Ke konci doby kamenné  poznali t idé  kovy. Do kruž nic napiš te nánly vš ech kovů , ze kterých
vyráběli rŮzné  předměty. Dvěma hvězdič kami označ te kovo který se sice osvědč il, ale jeho
výroba byla drahá. Vyráběl se totř slití m dvou kovů . Tři hvězdič ky zí ská kov, který §e pro
§vou pevnost a pruž nost nejví c hodil k výrobě nářadí  a zbraní .

SZ
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11. Pravdivé  informace o Keltech napiš te do oválu, nepravdivé  lyhoďte do koš e. Nemusí te psát
celé  věty, stač í  napsat jen pí smena.

a) O Keltech se dozví dámejen z pověstí

b) O Keltech existují  pí semné  zprávy.

c) Keltové  uměli razit kovové  mince.

d) Keltové  ž ili pod jednoduchými pří střeš ky zvěŇi aktž í podobnými stanů m.

el Živttise zemědělství m, řemesly a obchodem.

f) Znali sklo a hliněné  nádoby vyráběli na hrnč í řské m kruhu.
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