
Milí čtvrťáčci! 

 

Po týdnu vás všechny moc zdravím! Jak se vám líbila videa? Dozvěděli jste se něco zajímavého? 

Klidně si to můžete napsat do sešitu a pak nám to ve škole říct 

Dneska mám pro vás nachystáno trošku práce a hodně legrace 

Posílám vám práci na týden, rozložte si ji, jak budete potřebovat! 

Nejdříve shrneme mladší dobu kamennou, bronzovou, o kterých jste si četli minulý týden, do zápisu, 

který si napíšete a ozdobíte do vašich sešitů. 

 

        Mladší doba kamenná- doba zemědělců 

Dochází k oteplení s častějším deštěm.  

Krajina byla pokryta listnatými pralesy. 

Lidé žili v rodech. Stavěli si obydlí ze dřeva a hlíny. Bývaly  20 - 60 m dlouhé. Žili v nich 

velkorodiny- matka s otcem a jejich děti s jejich dětmi a partnery. 

Střecha byla pokryta rákosím nebo otýpkami slámy. 

Hlavním nástrojem výroby byl kámen. 

Výráběli z něho zrnotěrku-drtič obilí, srp, kladivo, sekeru. 

Živili se zemědělstvím. Pěstovali obilniny, luskoviny a len.  

Dovedli tkát látku z lnu, kopřiv a vlny. Barvili ji pomocí rostlin.  

Chovali domácí zvířata-ovce,kozy a prasata. 

Obchodovali pomocí směnného obchodu. 

 

 

Doba bronzová                      

Lidé měli příznivé podmínky pro zemědělství. Stále více odlesňovali 

krajinu a vytvářeli pole. Žili v domech v osadách.  

Rozvoj zemědělství, 

řemesel a obchodu. Platili kusy vzácného kovu určité váhy nebo svitky 

zlatých drátků. 

Smícháním mědi a cínu vytvořili nový kov-bronz. Byl pevnější a vyráběl z něho nože, zbraně, 

šperky a nádoby. 

Uctívali mnoho bohů, nejvíce boha slunce. 

V době bronzové nahradil kámen při výrobě nástrojů nový kov- bronz. 

 

Ve chvilkách volna klidně kdykoli můžete zápisy doplnit o obrázky, inspirujte se v učebnici, 

vašich knížkách, videích… 

 

 

 

 

 



A teď přichází ta legrace!!  

 

Vytvořte si doma ze židlí, stolu, deky svou jeskyni!:-) vezměte si papír, pastelku, izolepu a 

nůžky. Papír si přilepte zespodu židle, stolu (obrázek vám napoví) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy víte, že pravěcí lidé malovali na stěny jeskyní různé malby – sebe, svou tlupu, své úlovky. 

A vy si teď ve vaší vyrobené jeskyni představte, že jste pravěký muž či žena a chcete 

namalovat nějaký vzkaz, obrázek! Co to bude? Vezměte si pastelku a pusťte se do toho!:-) 

 

Poproste maminku, tatínka, sourozence, ať vás v jeskyni vyfotí, vyfoťte obrázek, sebe, … 

Fotky mi můžete posílat, ráda uvidím, jak vám práce šla chroustova@zsstjicin.cz 

 

Opatrujte se a mějte se moc krásně! 

 

Blanka Chroustová 
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