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→ tento týden pokračujeme pravěkem – mladší doba kamenná 

→ nejdřív si zopakují letopočty  a starší dobu kamennou  – na druhé straně k vytištění a nalepení do 

sešitu 

→ děti si přečtou v učebnici (str. 10 a kousek na str. 11) kapitolu  Jak se žilo v mladší době kamenné 

→ zapíší si zápis do sešitu  

→ odpoví si na otázky pod kapitolou (str. 11) 

→ doporučené rozdělení úkolů (podle možností žáků) 

• po 23.3. : Letopočty, přečíst v učebnici (můžete rozdělit na dva dny) 

•  st 25.3. : Křížovka, zápis, odpovědět si ústně na otázky na konci kapitoly v uč. str. 11 

 

Zápis: 

Mladší doba kamenná 

 

- asi před 10 tisíci lety konec doby ledové → oteplení →změna způsobu života: 

→ usadili se na jednom místě 

→ pěstování: obilí, čočka, hrách, len 

→ půdu získali vykácením lesa a vypálením křovin = žďáření 

→ chov domácích zvířat 

→ lov zvěře, ryb 

→ výroba hliněných nádob na uskladnění potravin 

→ uměli kámen obrušovat a vrtat→lepší nástroje: kamenné motyky, háky 

hlavní obživa = zemědělství 
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Jak se měří čas 

1) Připiš století k letopočtům 

1320 ...............       715 ..................      2010................      89 .................. 

 

2) Napiš rok ze století 

15. stol.  ..............  8. stol. ............. 19. stol .................      1. stol ............... 

 

3) Seřaď následují roky, tak jak jdou za sebou (očísluj) 

 

312 př. n. l.;  1425 n.l. ;  753 př. n. l.; 2011 n. l.;  623 n. l.; 510 př. n. l. 

 

 

 

Křížovka 

 

Pravěk 1                       

1. Pravěcí lidé se nejdřív dorozumívali ... 
         1.             

2. Prostřední období pravěku. 
      2.                

3. Nástroj - opracovaný kámen 
          3.            

4. Nejstarší období lidských dějin 
          4.            

5. Poslední období pravěku 
     5.                 

6. Pravěk dělíme podle ... ze kterého se vyráběly nástroje 
           6.           

 
                      

7. Pravěcí lidé žili v ...... 
          7.            

8. Velký významem v pravěku byl objev ... 
           8.           

9. soška ženy z pravěku. 
9.                      

10. Pravěcí lidé bydleli v ..... 
          10.            

11. Památník lovců mamutů je v .... 
       11.               

 

 

Tajenka: Lidé ve starší době kamenné se živili ....................... lesních plodin a .................. zvířat 


