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5 NEOLITICKÁ REVOLUCE 

☺ Na základě bodů v zápisu si připrav vtipnou dramatizaci o neolitické revoluci 

 

� Napiš nebo nakresli  pojmy ke kořistnickému a výrobního způsobu života. 

KOŘISTNICKÝ ZPŮSOB OBŽIVY VÝROBNÍ ZPŮSOB OBŽIVY 

  

� NEOLITICKÁ REVOLUCE 
• před 10. tis. lety končí poslední doba ledová a otepluje se 
• nejdříve byly vytvořeny podmínky pro vznik zemědělství (neolitická revoluce) v zemích tzv. úrodného 

půlměsíce (oblast severní Afriky, Malé Asie…) 
• vlivem zemědělství přestal člověk putovat za zvěří, usadil se a začal vytvářet první osady 
• první zemědělci žili v rodech a v čele rodu stál stařešina 
• neolitická revoluce je také počátkem chovu dobytka v zajetí (domestikace) a výroby užitkových 

předmětů z pálené hlíny (keramiky) 
• ve střední Evropě došlo k neolitické revoluci asi před 5 tis. lety. Půda k zemědělství se připravovala 

kácením a vypalováním porostu-žďářením 
• půdu kypřili hákem 

 � 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme?  6) Slovníček 

 

 

 

 

 

 

 

� Připrav si pro spolužáky ukázky různých druhů látek (např. vlna, len, bavlna, hedvábí…) 
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6 ŽIVOT PRVNÍCH ZEMĚDĚLCŮ 

☺ Zvládneš složit básničku na pojmy ze zápisu? 

 

� Opiš si do PL způsob výroby látek  (učebnice str. 27) 
 

 

� ŽIVOT PRVNÍCH ZEMĚDĚLCŮ 
• podle způsobu výroby keramiky rozlišujeme např. kulturu lineární keramiky, šňůrové keramiky, 

vypíchané… 
• své mrtvé spalovali a ukládali do uren – tzv. popelnic 
• v osadě žili navzájem příbuzní lidé - rod 
• stavěli si dlouhé domy, ve kterých bydlely 2 až 3 rodiny 
• pro ukládání odpadků používali tzv. odpadní jámy 
• dokázali vyrábět látku tkaním z vlny, lnu nebo konopí 
• uctívali plodivou sílu žen – vytvářeli tzv. Venuše 

 � 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme?  6) Slovníček 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Pokus se do příští hodiny dějepisu sehnat drobný měděný, bronzový a železný předmět 
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7 ČLOVĚK POZNÁVÁ KOV  

? 
Seřaď v pravěku známé kovy podle tvrdosti (od nejměkčího po nejtvrdší). Pomůže ti III. díl „Doba 
kovu“ na  http://dejiny.ceskatelevize.cz   

 

� Za pomoci učebnice a kapitoly o kovech vylušti křížovku a zjisti něco o výrazu z tajenky:** 

Měkký kov červené barvy     

Sloužila k odlévání kovů       

Poloostrov, kde leží dnešní Turecko           X     X 

Nerost nebo hornina, obsahující kov      

Prvek, který snižoval bod tání bronzu     

Kov, kterým se platilo  (zahnuté pruty)             

Hranice dříví k získání dřevěného uhlí       

Způsob zpracování kovu „za studena“        
 

� ČLOVĚK POZNÁVÁ KOV  

• ke konci doby kamenné (ENEOLIT) se lidé naučili tavit vytěžené rudy a získat tak čistý kov 
• nejdříve se tak stalo v oblasti Blízkého východu* už v 7. tis. př. n. l. 
• prvními takto zpracovávanými kovy bylo zlato, stříbro a měď (hlavně na výrobu ozdob a šperků) 
• ve střední Evropě zůstával nejdůležitější surovinou kámen  
• k výrobě nástrojů byla vhodnější tvrdší a pružnější slitina mědi a cínu – bronz 
• odléváním do forem se z bronzu vyráběly zbraně (sekeromlaty, dýky, hroty kopí), nástroje a šperky 
• zpracování kovů bylo časově náročné, část lidí se nevěnovala zemědělství a specializovala se (např. 

hutníci, kovolitci a kovotepci) 
• od 8. st. př. n. l. se z Blízkého východu do střední Evropy rozšířila znalost výroby železa a novým 

výrobním odvětvím se stalo kovářství 
• díky využívání kovů se rozvinul i místní a dálkový obchod a určité druhy zboží začaly sloužit jako 

platidlo (např. kovové slitky, dobytek, látky…)  
• podle převažujícího materiálu na výrobu nástrojů dělíme závěrečnou část pravěku ve střední Evropě 

na dobu bronzovou (2 000 př. n. l. – 800 př. n. l) a dobu železnou (800 př. n. l. – poč. n. l.) 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 

*Blízký východ  

** 

 

 

 

 

 

 

 

�  
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8 KELTOVÉ  

? 
Prohlédni si zajímavé internetové stránky o Keltech a seznam s nimi v příští hodině spolužáky. 

http://www.rozhlas.cz/historie/keltove/ 

 

� Na základě mapy v učebnici odpověz na otázky:: 
1)Ve kterém dnešním státě bys hledal jádro keltské civilizace? 

 

2) Do kterých dnešních států se keltská kultura šířila? 

 

3) Které třetí centrum Keltů u nás známe? 

 

4) Ve kterém státě bys hledal významné keltské centrum Hallstatt? 

 

5) Popiš jak vypadalo keltské „přírodní“ náboženství - 

 

� KELTOVÉ  

• kmeny obývající území záp. a střední Evropy od 8. st. př. n. l 

• ovládají  výrobu železných nástrojů� doba železná 

• keltský kmen Bójů osídluje české země a dá jí své jméno� Bohemia („země Bójů“) – Čechy 

• vytváří si zde opevněná hradiště – oppida (např. Závist u Zbraslavi, Stradonice u Brna…) 

• významné postavení v keltské společnosti mělo přírodní náboženství* a keltští kněží  - druidové 

• používají hrnčířský kruh, rotační mlýnek na mletí obilí, železnou radlici 

• vyrábějí zlaté a stříbrné šperky a mince (duhovky) 

• kolem 1. st. př. n. l. vytlačili Kelty z našeho území Germáni (kmeny Markomanů a Kvádů) 

• germánské kmeny vystřídali na našem území na konci starověku Slované 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 
Vypiš si do pracovního listu, jak se jmenovaly a kde se nalézaly hlavní keltské kmeny. Pomůže ti český 

lev na internetu (viz http://dejiny.ceskatelevize.cz)   
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9 ÖTZI – MUŽ Z LEDOVCE 

? Seznam se prostřednictvím internetu s Ötzim.  Vysvětlíš stručně o koho jde? 

 

� Vypiš si poznámky z I. a II. dílu filmu o Ötzim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ÖTZI – MUŽ Z LEDOVCE II. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ne všechny informace  z dokumentu o „ledovém muži“ jsou aktuální. Zjisti, jak skutečně zemřel  
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10 STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE 
☺ Zvládneš vysvětlit spolužákům hlavní rozdíly mezi pravěkem a starověkem? 

 

Správně pojmenuj jednotlivé vrstvy společnosti starověké Mezopotámie. Pomůže ti rámeček. 

Společnost Sumerů: 
• _________________  - vládnoucí vrstva, nejmocnější z nich – ________________ 
• ___________________ – sloužili bohům v chrámech, byli vzdělaní, řídili hospodářství, vedli záznamy o 

úrodě, dávkách panovníkovi apod. 
• ________________ – chránili panovníka, zajišťovali pořádek ve městech 
• ______________________dováželi věci, kterých byl v Mezopotámii nedostatek:  
   kámen, dřevo, nerostné suroviny, vyváželi např. obilí 
• _________________ – vyráběli nářadí a nástroje 
• _______________budovali zavlažovací systémy, pěstovali obiloviny, olivy,  

vinnou révu, chovali ovce, kozy, prasata 
• ______________________ – nesvobodní lidé, většinou zajatci z válek 
 

STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE 
SUMEROVÉ 

• jsou prvním známým národem v dějinách (existují již kolem roku 3500 př. n. l.) 
• usadili se v úrodné jižní Mezopotámii (česky „meziříčí“ – území mezi řekami Eufrat a Tigris)  
• Sumerové nevytvořili jednotnou říši, ale městské státy, (např. Ur, Uruk, Lagaš), tyto státy mezi sebou bojovaly 
• díky potřebě vést hospodářské záznamy vzniklo písmo psané na hliněné tabulky seříznutým rákosem (tzv. 

klínové písmo), vyvinulo se z piktogramů* 
• nejvýznamnější literární památkou Sumerů je Epos o králi Gilgamešovi (vypráví se zde i o potopě světa) 
• další vynálezy: kolo, vůz, soudy, školy, sluneční hodiny, hrnčířský kruh,  
• Sumerové vynikali i v matematice, astronomii* a lékařství 

 
BABYLONSKÁ ŘÍŠE 

• Babyloňané ovládli kolem roku 2000 př. n. l. jih Mezopotámie a vytvořili Starobabylonskou říši (vládce 
Chammurapi) a Novobabylonskou říši (dobyta Peršany 6. st. př. n. l.) 

• centrem bylo město Babylón (Babylonská věž) 
• kultura – vydali I. známý zákoník na světě (vydal král Chammurapi) – řídí se heslem „Oko za oko, zub za zub“ – 

tresty byly odstupňovány podle postavení ve společnosti 
•  stavěli stupňovité chrámy – zikkuraty 

1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

* astronomie 

* piktogramy 

 

 

 

 

 

 

 

� Vyber si jeden z podtržených pojmů v zápisu a vypracuj referát nebo prezentaci 

kněží 
obchodníci 

otroci 
panovník 

řemeslníci 
šlechta 
vojáci 

zemědělci 
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11 STAROVĚKÝ EGYPT I. (DĚJINY) 
☺ Zde můžeš vypisovat a kreslit  zajímavosti z dokumentu o Tutanchamonovi 

 

�  

  

� STAROVĚKÝ EGYPT I. (DĚJINY) 
• již od pravěku se lidé usazují podél a v deltě* řeky Nil, kde se vyskytují každoroční záplavy a je zde 

úrodná půda 
• rozvíjí se zemědělství (pěstovali obiloviny, luštěniny, vinnou révu...) 
• výstavba zavlažovacích kanálů vede k formovaní dvou států → Horní (HE) a Dolní Egypt (DE). 
• kolem r. 3000 př. Kr. vládce HE Meni dobyl DE a sjednotil celou zemi 
• dějiny Egypta dělíme podle vládnoucích dynastií na: 1. Starou říši, 2. Novou říši 
 
1. Stará říše (28. – 22. st. př. Kr.) 
• „období stavitelů pyramid“, hlavní město Mennofer, v čele státu  panovník – faraon - má veškerou 

moc vojenskou, správní i náboženskou, vládne pomocí úředníků 
 
2. Nová říše (16. – 11. st. př. Kr.) 
• dochází k největšímu územnímu rozmachu, hlavni město Théby 
• došlo k velkému kulturnímu rozkvětu - v tomto období se faraoni pohřbívali do bohatě zdobených 

hrobek vytesaných ve skalách v „Údolí králů“ – zde byla objevena neporušena hrobka Tutanchamona, 
známe jsou chrámové komplexy v Karnaku a Luxoru 

• · 525 př. Kr. Egypt ovládli Peršane, 332. př. Kr. byl Egypt dobyt Alexandrem Makedonským a na poč. 
našeho letopočtu (po smrti královny Kleopatry) ovládli Egypt Římane 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 

*delta 

 

 

 

 

� Připrav si na příští hodinu prezentaci o každodenním životě starých Egypťanů  
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12 KULTURA STAROV ĚKÉHO EGYPTA  

? Zjisti, které stavby byly ve starověku považovány za divy světa. Sežeň jejich obrázky. 

 

� 
Vylušti s pomocí učebnice egyptologickou křížovku. 

   

� KULTURA STAROV ĚKÉHO EGYPTA  

NÁBOŽENSTVÍ 
• uctívali řadu bohů (např. ANUP, HOR, HATHOR…) a stavěli jim honosné chrámy a hrobky 
• ztělesněním bohů na zemi byl faraon 
• věřili v posmrtný život 

PYRAMIDY 
• nejznámější egyptská památka (vznikla v období Staré říše) 
• jedná se o hrobky faraónů ve tvaru jehlanu, uvnitř se nachází spletitá síť chodeb a pohřební komora 
• nejznámější a největší je Cheopsova pyramida v Gíze (137 metrů vysoká) 

PÍSMO  
• používali „obrázkové“ písmo – hieroglyfy, psali na papyrus (druh rákosu) 
• egyptské hieroglyfy rozluštil Francouz J. F. Champollion podle trojjazyčného nápisu na tzv. Rosettské desce“ 

VĚDY 
• Egypťané vynikali v matematice, astronomii (kalendář s 365 dny), geometrii a lékařství (mumifikace)  

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

 

 

 

 

 

� 
Zjisti zajímavé informace o jedné z kulturních oblastí. Vypiš si jej do referátu. Pro inspiraci si stáhni 
nebo prostuduj některý z pracovních listů z internetu:  http://www.tut-vystava.cz/vyukove-materialy/ 
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13 STAROVĚKÁ PALESTINA  

? Převyprávěj spolužákům některý z příběhů o Židech z Bible 

 

� 

Tentokrát si vytvoř zápis o historii Palestiny sám. Nevynechej žádný z tučných pojmů.  Pomůže ti osnova: 

1) První známá sídla Hebrejců: 
 

 
2) Usazení Hebrejů v Palestině: 

 
 

3) Vznik státu a jeho vývoj:  

 
 
 
 
 

 
 
 
� STAROVĚKÁ PALESTINA  

Náboženství 
• Hebrejové věří v jednoho Boha – (hebrejsky Jahve), židovské náboženství se nazývá judaismus  

• posvátnou knihou Židů je hebrejská Bible  (křesťany nazývána Starý zákon), jeho jádrem je 5 knih 

Mojžíšových, které obsahují i Desatero Božích přikázání 

• mezi židovské symboly patří zejména šesticípá (Davidova) hvězda 

Písmo 
• písmo Hebrejů patřilo k nejdokonalejším písmům starověku (hebrejská abeceda má 22 písmen) 

• jazykem Hebrejů je hebrejština  

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 

* Jericho   

   

 

 

 

 

 

� Připrav si na další hodinu prezentaci s obrázky a komentářem k židovskému náboženství 
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14 STAROVĚKÁ INDIE  

? Seznam se s různými meditačními technikami. Tu nejlepší nauč své spolužáky. 

 

� 
Vybarvi si tento obrázek. Říká se mu mandala. Mandala je symbolem harmonie, klidu a duševní očisty. Chvíli si 
její vyobrazení prohlížej a přemýšlej o barvách, které použiješ. Uvažuj také o technikách samotného vybarvování.  
Záleží jen na tobě, jak to cítíš. 

  

� STAROVĚKÁ INDIE  

• země se rozprostírá  na Indickém poloostrově (pro vznik civilizace byly  důležité řeky Indus a Ganga) 
• od 3. tis. př. n. l. zde žijí v povodí řeky Indu – PROTOINDOVÉ - zakládají vyspělá města (Mohendžodaro nebo 

Harappa) � harrappská kultura  
• kolem roku 1500 př. n. l. je ovládly kočovné kmeny ÁRJŮ, vytvořily si centrum okolo řeky Gangy a obyvatelstvo 

dělily na kasty: 
1. král a kněží (bráhmáni), 2. bojovníci, 3. řemeslníci, obchodníci, zemědělci, 4. pomocné síly (nedotknutelní*) 

• vzniklo zde náboženství - HINDUISMUS, které věří v mnoho bohů (Višna, Šiva), předurčení a posmrtný život 
• dalším indickým náboženstvím je  BUDDHISMUS -  zakladatel Buddha, cílem buddhismu je dosažení nirvány 

(stavu blaženosti duše), hlásá nenásilí, askezi (život bez požitků) a převtělování duše 
• k sjednocení Indie došlo za krále Ašóka (3. st. př. n. l.) 

Kultura starověké Indie: 
• nejstarší literární památky – Védy** a eposy 
• matematika: Indové vyvinuli indické (arabské) číslice, používali již desetinný systém 
• architektura: pravoúhlé ulice, kanalizace 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 

* nedotknutelní -   

** Védy -   

 

 

 

 

 

 

� Připrav si na další hodinu prezentaci představující čínské vynálezy 
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15 STAROVĚKÁ ČÍNA 

? Na www.cinsky.com najděte přepis vašeho jména v čínských znacích a vaše znamení  v čínském kalendáři. 

 

� Pokus se doplnit Konfuciovy výroky a přemýšlej o nich. Snaž se jimi řídit. 

1) Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš            
_______________. 

2) Náš největší úspěch nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy se zase 
pozvedneme, kdykoliv ______________. 

3) Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a __________________ . 
4) Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat ______________. 
5) Jen silný donutí osud. Slabého donutí osud ___________ . 
6) Přemoci zlé návyky lze jen dnes, nikoliv _________________ .  
7) Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat, uvidíš-li ________________, zpytuj své svědomí. 
8) Skutečnou chybou je chybu_________________. 

� STAROVĚKÁ ČÍNA 

• v Číně se civilizace rozvíjela v povodí řek Chuang-che  (Žlutá řeka) a Jang-c-ťiang (Dlouhá řeka) 
• zemědělství: pěstuje se zde obilí, čajovník, ovoce, zelenina, rýže  
• stavěli důmyslné zavlažovací zařízení  
• k výrobě hedvábí chovali bource morušového  
• řemeslo a obchod: vyráběli skvostnou keramika a porcelán, hedvábné látky, obchodovali s kořením, 

zboží do Evropy putovalo po tzv. Hedvábné cestě 
• ve 3. stol. př. Kr. vznikl první centralizovaný stát pojmenovaný podle zakladatelské dynastie* Čchin = 

Čína, vládce – císař 
• na ochranu před nájezdy kočovných kmenů ze severu byla vybudována Velká čínská zeď (5 tis. km) 
• vynálezy: papír, střelný prach, kompas, porcelán 
• nejvýznamnější čínský myslitel – Konfucius (zabýval se otázkami správného chování – etiky) 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

* dynastie –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Vyber si jeden z Konfuciových citátů a napiš o něm krátkou úvahu. 
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16 STAROVĚKÁ KRÉTA  

☺ Seznam spolužáky s obsahem řecké báje Daidalos a Ikaros.   

 

� Na základě přečtení pověsti „Théseus“ doplň do textu vynechané výrazy 

 

� STAROVĚKÁ KRÉTA  

• Kréta – ostrov ve Středozemním moři 
• asi v letech 2500 – 1500 př. Kr. zde kvetla první evropská civilizace  
• od 2. tis. př. Kr. vznikají města s rozlehlými paláci, např. Knossos, v němž podle bájí vládl král Mínos � 

minojská kultura 
• paláce na Krétě byly rozlehlé, měly mnoho poschodí (pověst o bludišti – labyrintu), ve středu velký dvůr, 

obklopen obytnými a úředními místnostmi, dílnami a hospodářskými budovami, kanalizace, koupelny, 
stěny vyzdobeny nástěnnými malbami 

• společnost: existovali zde zemědělci, řemeslníci, obchodníci, úředníci, šlechta, otroci 
• ve 14. st. př. Kr. minojská civilizace zanikla (výbuchem sopky a ničivým zemětřesením), poté ovládli 

Krétu řecké kmeny Achájů 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Připrav si pro spolužáky zábavné opakování z pracovních listů 12 - 18  


