
D SPCH 6. 2. týden 

Pravěk 

 Nejdelší období lidských dějin 

 začíná vznikem člověka  

 končí vznikem písma 

 na různých místech pravěk končil v různou dobu a někde pravěk ještě ani neskončil 

 dělení podle toho jaký materiál byl dominantní k výrobě nástrojů 

 doba kamenná 

 začíná asi před 3 mil. let  

 končí asi 2 tis. let př.n.l.  

 

 doba bronzová 

 začíná asi 2 tis. let př.n.l 

 končí asi 750 let př.n.l. 

 

 doba železná 

 začíná asi 750 let př.n.l. 

 končí na přelomu letopočtu 

 

Odpověz: 

Kdy začíná a kdy končí pravěk? 

Na které období pravěk dělíme? Podle čeho se nazývají? 



Končí pravěk dobou železnou? 

Lovci a sběrači v době kamenné 

První lidé 

  první člověk se objevil před 3. miliony let v Africe 

 živil se rostlinami, plody a drobnými živočichy 

 dokázal vyrobit jednoduché nástroje 

 žil v tlupách 

                   

           První lidé                                                                                                                                   Pěstní klín 

 před 2 miliony let se objevil druh člověka, který už chodil po dvou končetinách 

 horní končetiny měl volné pro práci 

 naučil se používat oheň 

ČLOVĚK DNEŠNÍHO TYPU 

 objevil se přibližně před 40 000 lety, v Africe, Asii, Evropě 

 vzpřímený postoj pouze na nohách 

 uměl vyrábět složité nástroje a díky tomu lovit i velká zvířata 

 

Vývoj člověka 



  

 

Dopiš odpovědi: 

Kdy a kde se objevil první člověk? 

V čem se podobal dnešním lidoopům a čím se od nich lišil? 

Proč bylo důležité, že se člověk naučil chodit po dvou nohách? 

Kdy a kde vznikl člověk dnešního typu? 

 

Doba ledová 

Jak vypadala Evropa v době ledové? 

 podnebí výrazně chladnější 

 ledovce byly mnohem větší než dnes 

 krajina vypadala jako tundra 

  zvířata, která tehdy žila už dávno vyhynula 

Co je to tundra? 

 Je step porostlá nízkými rostlinami, mechy, lišejníky. 

 Tundry, ve kterých žili mamuti vypadaly trochu jinak – místo mechů a lišejníků v nich 

převládaly trávy. 

Jaká zvířata žila v době ledové? 

Mamuti, jeskynní medvědi, sobi, divocí koně, srstnatí nosorožci 

Čím se lidé v době ledové živili? 

       V zimě přežívali díky lovu 

      V létě si potravu obstarali sběrem 

      Lovili tak, že zvíře křikem a máváním hořícími klacky  zahnali zvíře se srázu a pak ho ubili 

     Na lovu se podíleli všichni členové rodiny 

Jak tehdy lidé bydleli? 



     V přírodních úkrytech - jeskyně, skalní převisy 

    Sezonní sídliště i jednoduché chaty – vraceli se stejná místa, podle pravidelných tras zvířat 

  Dolní Věstonice -  sezonní sídliště na Jižní Moravě 

 

 

 

Umění a náboženství 

První umělecká díla( před 20 000lety)  

o sošky z pálené hlíny, z kostí, klů, parohů 

o námětem byly ženy nebo zvířata 

o souviselo to s náboženskými obřady a rituály 

o sošky žen nazývané venuše, zobrazují vždy těhotnou ženu- magie plodnosti 

o zvířata-magie lovu 

o náboženské představy  - řešili i otázku posmrtného života ( pohřby, do hrobu oblíbené věci) 

                             - představovali si, že existuje i duše, která přechází do jiného světa 

Co nastalo po skončení doby ledové? 

o skončila před 10 000 lety 

o výrazně se oteplilo 

o Evropu pokrýval souvislý porost smíšených lesů 

o Žili tam jeleni, srny, divoká prasata, zajíci 

o Zvířata se již nestěhovala 

o Loviště-lidé zabírali území s dostatkem lovné zvěře 

o Začali první doložené boje o loviště mezi lidmi 

o Lov se stal výhradně mužskou záležitostí 

o Ženy obstarávali potravu sběrem 

o Lidé začali žít v pokrevně spřízněných skupinách – rodech 

o První ochočené zvíře -PES 

        

Věstonická venuše                              nádoba z hlíny 



Ukázka: Na veliké řece 

https://www.youtube.com/watch?v=5aG9YamQFHE&ab_channel=lisak1922 

Úkol: 

Dle své představivosti si nakresli do sešitu pravěkého člověka jako kdysi Zdeněk Burian, obrázky najdi 

na internetu 


