
                                                                                        
VY_32_INOVACE_CAJS3.01 

 
     
Název:                            PRAVĚK  
 
Autor:                                 Jaroslava Chalupová 
 
Ověřeno:                           11. 5. 2012 
 
Vhodné zařazení:             předmět:        Člověk a jeho svět 
 
                                           třída:              5. A 
 
Časová náročnost:           20 minut 
 
Metodické poznámky:     Práce je určena k opakování již osvojeného učiva 
                                      
                                           a k získání přehledu základních charakteristických jevů  
 
                                           pro jednotlivá období pravěku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRAVĚK 
 
Vybarvi údaje podle toho, do jaké doby patří. 
 
 Starší  doba kamenná – červeně:                             (17) 
(před 3 000 000 – 10 000 lety) 
 
 Mladší  doba kamenná – žlutě:                                  (8) 
(8 000 – 5 000 př.n.l.) 
 
 Pozdní  doba kamenná – zeleně:                              (13) 
(5 000 – 3 000 př.n.l.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

orba hákem 

kult ženy - matky 

hrnčířský kruh 

chov dobytka 

sekáče a úštěpy 

specializovaný lov 

sousedská občina 

hlazené nástroje 

Mezopotámie, 
Eufrat, Tigris 

člověk zručný 

kolektivní lov 

člověk vzpřímený 
předení, tkaní 

barvení látek 
rody 

tlupy 
muž hlavou rodiny 

rodová občina 
pěstní klín 

pohřbívání zemřelých člověk rozumný 
hrazené vesnice 

obživa sběrem 

záplavové 
zemědělství 

vypalované nádoby 

chrámové 
hospodářství 

nejstarší lidé 
dnešního typu 

přechodná přístřeší, 
převisy skal, jeskyně 

využívají oheň, ale 
neumí ho rozdělat 

kamenný mlýnek na obilí 
měděné nástroje 

oteplení, ledovce roztály 

přirozená dělba práce 

kult mnoha bohů 

kovotepectví, 
kovolitectví 

uctívání duchů, 
obětování 

1. samostatná 
řemeslná výroba 

Dolní Věstonice-Venuše 



ŘEŠENÍ 
 
 

Starší doba kamenná 
(před 3 000 000 – 10 000 lety) 

 

• člověk zručný 

• člověk vzpřímený 

• člověk rozumný 

• nejstarší lidé dnešního 

typu 

• obživa sběrem 

• oheň využívají, ale neumí 

ho  rozdělat 

• sekáče a úštěpy 

• přechodná přístřeší, 

převisy skal, jeskyně 

• pěstní klín 

• tlupy 

• kolektivní lov 

• specializovaný lov 

• Dolní Věstonice – Venuše 

• rody 

• pohřbívání zemřelých 

• přirozená dělba práce 

• uctívání duchů, obětování 

Mladší doba kamenná 
(8 000 – 5 000 př.n.l.) 

 

• oteplení, ledovce roztály 

• hlazené nástroje 

• chov dobytka 

• vypalované nádoby 

• předení, tkaní 

• kamenný mlýnek na obilí 

• rodová občina 

• kult ženy – matky 

 

Pozdní doba kamenná 
(5 000 – 3 000 př.n.l.) 

 

• záplavové zemědělství 

• Mezopotámie, Eufrat, 

Tigris 

• orba hákem 

• měděné nástroje 

• 1. samostatná řemeslná 

výroba 

• muž hlavou rodiny 

• hrnčířský kruh 

• barvení látek 

• kovotepectví, kovolitectví 

• sousedská občina 

• kult mnoha bohů 

• chrámové hospodářství 

• hrazené vesnice 

 


