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Vl 4. třída -  vypracovat – TISK - a vlepit do sešitu – zdroje UČEBNICE s. 5.-6. 
 

Pracovní list – Opakování: PRAVĚK – 1) DOBA KAMENNÁ /už o ní něco znáš/ 
 

1) Dopiš chybějící písmena. Napiš, které materiály lidé využívali a zpracovávali jako první? 
 

KÁ……………………..N    
 

DŘ……………………..O 
 

KO…………………..I 
 

2) Dopiš chybějící písmena. Jak se lidé nejprve živili? Jako LO………….I a SBĚ…………...I 
 

3) Proces nového způsobu obživy lidstva, kdy začali lidé vysévat obilí a chovat domácí zvířata 
 

nazýváme:  ZE…………………………VÍ 
 

4) Pomož rozklíčovat a zapiš ,,zašmodrchaná slova,, z doby kamenné a) b) c) a pak je spoj čarami  

logicky s popisy  I) II) III). 
 

a) MUTMA………………………………………... ….  I) leží u ŠTRAMBERKA 

 

b) SKJEYNĚ  ŠIPKA ..…………...………………. ….  II) pravěké zvíře s kly a chobotem 

 

c) VĚSONICTKÁ   UŠENEV………………………...  III) soška ženy, kult plodnosti 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vl 4. třída -  vypracovat a vlepit do sešitu – zdroje v UČEBNICI s.7. 
 

zápis – nová látka :  PRAVĚK  -    2) DOBA BRONZOVÁ 

 

- následuje po době kamenné 

- na konci doby kamenné lidé objevili první KOVY 

- začali zpracovávat MĚĎ 

- později využívali slitinu mědi a cínu == BRONZ (má lepší vlastnosti) 

- nové řemeslo === SLÉVAČSTVÍ – nádoba na tavbu kovu = TYGLÍK 

- výroba nástrojů, zbraní i šperků z bronzu 
 

Závěrečné opakování: 
 

ÚKOL 1: Zamysli se a zapiš, v čem bylo využívání kovů pro lidi lepší než dříve využívané 

materiály dřevo a kámen? 
 

……………………………………………………………………………………………. 

ÚKOL 2: Na 7. straně v učebnici se podívej na obrázky a napiš dva bronzové nálezy z období 

doby bronzové 

 

I) ………………………………………………  II) ……………………………………… 
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Vl 4. třída -  vypracovat a vlepit do sešitu – zdroje v UČEBNICI s.7. – 8. 
 

zápis – nová látka :  PRAVĚK 

   2) DOBA ŽELEZNÁ 

-na našem území žili Keltové 

-konkrétní kmen Keltů: BÓJOVÉ = podle nich se naše země zazývala ,,Bohemia” 

-první mince DUHOVKY 

-hrnčířský kruh = výroba keramiky 

sídliště: OPPIDA 

 
-V průběhu 1. století našeho letopočtu na naše území přichází kmeny GERMÁNŮ 

-Kolem roku 500 n.l. přicházejí na naše území SLOVANÉ  

 

 

PŘÍCHOD SLOVANŮ  zdroje - učebnice s.9. 

 

-příchodem Slovanů na naše území u nás končí PRAVĚK --- začíná STŘEDOVĚK  

-Slované k nám přicházejí z východní Evropy (pravděpodobně z území Ukrajiny) 

-proces stěhování národů 

-pastevci, zemědělci 

-sídliště: HRADIŠTĚ 

-chatrče – zemnice, polozemnice 

-tkaní látek 
-výroba keramiky 

-mnoho bohů – pohanské náboženství (bůh úrody a pohostinnosti = Radegast) 

-známé jsou pověsti o příchodu Slovanů – PRAOTEC ČECH, hora Říp … 

 

 

 

SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ uč. s. 10. 
-kolem roku 623 n. letopočtu 

-vytvořil kmenový svaz na našem území 

-první ještě předstátní útvar na našem území 

-kupec Sámo pocházel z Franské říše – pomáhal našim prapředkům Slovanům v 

boji proti Avarům (výbojný útočící kmen) 

-dále Slované pod Sámovým vedením porazili franského krále Dagoberta 


