
                               VY_32_INOVACE_CAJS4.14 

Název:  Pravěk – starší doba kamenná 

Autor:  Jana Klementová 

Vhodné  zařazení: Člověk a jeho svět –  4.,5. Ročník 

Časová náročnost: 15 – 20 minut 

Datum ověření:  8. 1. 2013,  4.B 

Metodické poznámky: 

Pracovní list ve formě doplňování vhodnou formou opakuje znalosti o době pravěku. Křížovka 

s tajenkou, která následuje, seznamuje žáky s dalším dílem spisovatele Eduarda Štorcha. 

 Žáci tento list mohou vypracovat samostatně i jako párovou  práci s následnou společnou kontrolou.  

 

  



 PRAVĚK – starší doba kamenná 

Vyber z nabídky pod cvičením vhodná slova nebo spojení a zapiš je do vynechávek ve 

větách. 

 

Ve starší  době kamenné lidé užívali nástroje z ……………………………., nazýváme ho 

………………………………………… . 

Starší doba kamenná je dobou lovců a ………………………………….. . Lidé se živili 

 lovem ………………………… a sběrem…………………………………………. . 

Žili v ………………………………..  a  přespávali v ………………………………………..  

nebo …………………………………………… . Velký objev byl ………………………… . 

 Dorozumívali se pomocí ………………………………….. a  postupně používali  

jednoduchou ……………………… . Později  mohli lovit i větší zvířata, v době ledové  

…………………………………….. .  

 O životě v pravěku se dovídáme z ……………….…………….. a ……………...………………. .  

Zabývají se jimi ……………………………………………….. .  V literatuře život v pravěku 

 popisuje Eduard ………………………… a obrázky z toho období nakreslil Zdeněk  

………………………………….. .  

 

Nabídka: 

Pravěk, kamene, tlupách, nástroje, bronzovou, pěstní klín, sběračů, jeskyních, chýších z větví  

a kůží, nálezů, vykopávek, železnou, zvěře, plodů nebo semen, oheň, posunků, archeologové,  

řeč, mamuty, Štorch, Burian 

 

 

 

 

 



Křížovka:  

1. Sběrači sbírali lesní ………   

2. Lidé přespávali v ….. 

3.Které větší zvíře dokázali chytit… 

4. Do hrobů zemřelých dávali ….. 

5. Malá skupina lidí v pravěku. 

6. – 

7. Zemřelé ukládali do ….. 

8. Křestné jméno Štorcha. 

9. Způsob chytání zvířat  

10. Člověk, který se zabývá vykopávkami 

11. Příjmení malíře obrazů z této doby 

12. Lidé se dorozumívali ….. 

13. Je to doba lovců a ….. 

 

 

Tajenka: 

Jméno další knihy o pravěku, kterou napsal Eduard Štorch.   _________________________________ 
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