ČST 4 - studijní materiál 3.3.-9.3.2021
Přepište do sešitu !!!
Lidé a dějiny
Naše vlast se v průběhu mnoha staletí měnila a vyvíjela. Měnil se
způsob života i uspořádání státu a společnosti.
Všechny tyto události souhrnně označujeme jako dějiny.
Věda, která se zabývá dějinami se nazývá historie nebo dějepis.
Lidské dějiny obecně můžeme rozdělit na pravěk,
starověk,středověk,novověk a moderní dějiny.
Lidé začali rozlišovat určité časové úseky podle pohybu Slunce a Měsíce
a to den, měsíc, rok.Na základě těchto časových úseků byl vytvořen
kalendář.
Pravěk
• Nejstarší období lidských dějin
• Pravěk se dále dělí na: dobu kamennou ( starší a mladší období)
dobu bronzovou
dobu železnou
Pravěk – starší doba kamenná
Ve starší době kamenné lidé žili v tlupách.
Bydleli v jeskyních, skalních přívěsech. Později si začali stavět
jednoduchá obydlí. Oblékali se do oděvů z kůže a kožešin.
Živili se lovem, sběrem plodů, kořínků a vajíček. Postupně se naučili
opracovávat kámen a vyrábět první nástroje.
Využívali oheň a naučili se ho i rozdělávat.
Dorozumívali se pomocí posunků, zvuků, později jednoduchou řečí.
Věřili a uctívali božstva a prováděli různé rituály.
Pravěk – mladší doba kamenná
V mladší době kamenné lidé žili v rodech.
Stavěli si domy ze dřeva a hlíny. Živili se zemědělstvím – pěstovali
plodiny ( pšenici, luštěniny a len) a chovali zvířata ( ovce, kozy, skot a
prasata).
Vyráběli kamenné nástroje, keramické nádoby, šili si oděvy z utkaných
látek. Rozvinul se směnný obchod ( tj. vyměňovali si různé zboží).

Vím, že je toho trochu víc, ale my jsme se už o pravěku učili. Nové je, že
se pravěk dělil na dvě období starší a mladší dobu kamennou.
učebnice na str. 67 a 68
Upozornění pro rodiče: od března budeme probírat s žáky dějiny
naší země až po třicetiletou válku.Učebnice, kterou mají žáci k
dispozice není zrovna vhodná pro distanční (online) a má navazovat
na výklad učitele, nicméně po zkušenostech z loňska, jsem pro
žáky vytvořila materiál, který je shrnutím toho nejdůležitějšího a
který žákům posílám. Přesto doporučuji žákům si v učebnici číst,
zdokonalí se tak ve čtení...
Budu také ráda za vaši zpětnou vazbu, jsem vám k dispozici na
tel.737 835 755.

V pondělí 1.3. si vše ještě společně vysvětlíme!!!
( SKYPE 9:15 hod.)
Přeji vám krásné dny a vydržte !!! Společně to zvládneme !!!
Vaše učitelka ČST

