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Anotace: 
Žáci si prostřednictvím materiálu mohou zopakovat základní 
informace  o pravěku, a to především  o starší a mladší době 
kamenné.  
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Člověk zručný Člověk vzpřímený Člověk rozumný 
Člověk současného 

typu 

lov drobných zvířat 

lov velkých zvířat rozdělávání ohně 

jednoduchá obydlí 

kamenné sekáče 

pěstní klín 

jednoduchá řeč 

vyvinutější řeč 

sošky, kresby využívání ohně 

K jednotlivým stupňům vývoje člověka přiřaďte 
charakteristickou vlastnost.  

Řešení 



Člověk zručný Člověk vzpřímený Člověk rozumný 
Člověk současného 

typu 

lov drobných zvířat lov velkých zvířat rozdělávání ohně jednoduchá obydlí 

kamenné sekáče pěstní klín jednoduchá řeč vyvinutější řeč 

sošky, kresby využívání ohně 

K jednotlivým stupňům vývoje člověka přiřaďte 
charakteristickou vlastnost.  



Starší doba kamenná (PALEOLIT) 

Doplňte správně do vět chybějící slova. 

Nejstarším druhem rodu Homo byl člověk …………………………. .  Žil v …………….. tlupách  

Přibližně před 1,5 milionem let vystřídal svého předchůdce člověk ………………………… . 

K lovu používal dřevěný ………………… a novým nástrojem byl …………………………………. . 

Člověk ………………………… lovil určitý druh zvěře, ve střední Evropě to byli například 

…………………… . Asi před 40 000 lety se vyvíjí člověk ……………………………………….. . 

Řešení 



Starší doba kamenná (PALEOLIT) 

Doplňte správně do vět chybějící slova. 

Nejstarším druhem rodu Homo byl člověk …………………………. .  Žil v …………….. tlupách  
zručný malých 

Přibližně před 1,5 milionem let vystřídal svého předchůdce člověk ………………………… . 
vzpřímený 

K lovu používal dřevěný ………………… a novým nástrojem byl …………………………………. . 
pěstní klín oštěp 

Člověk ………………………… lovil určitý druh zvěře, ve střední Evropě to byli například 

…………………… . Asi před 40 000 lety se vyvíjí člověk ……………………………………….. . 

rozumný 

mamuti současného typu 



Mladší doba kamenná (NEOLIT) 

Opravte chyby v následujících větách. 

V mladší době kamenné se hlavním zdrojem obživy stal sběr kořínků a lov zvěře. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lidé v mladší době kamenné se stěhovali z místa na místo, jako přístřešky jim  
sloužily jeskyně a přístřešky z větví. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zemědělci stále používají kamenné nástroje, ale opracovávají je otloukáním. 

Řešení 



Mladší doba kamenná (NEOLIT) 

Opravte chyby v následujících větách. 

V mladší době kamenné se hlavním zdrojem obživy stal sběr kořínků a lov zvěře. 

V mladší době kamenné se hlavním zdrojem obživy stalo zemědělství a chov dobytka. 

Lidé v mladší době kamenné se stěhovali z místa na místo, jako přístřešky jim  
sloužily jeskyně a přístřešky z větví. 

Lidé v mladší době kamenné usazovali na jednom místě , stavěli si domy ze dřeva a hlíny. 

Zemědělci stále používají kamenné nástroje, ale opracovávají je vrtáním a broušením. 

Zemědělci stále používají kamenné nástroje, ale opracovávají je otloukáním. 
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