
PRAVĚK



• období pravěku se rozděluje na

1) starší dobu kamennou

2) mladší dobu kamennou

3) dobu bronzovou

4) dobu železnou

• období pravěku se dělí podle materiálu, ze kterého člověk 

zhotovoval své nástroje

• z období pravěku se nedochovaly žádné písemné památky

• představu o životě pravěkého člověka získáváme na 

základě archeologických nálezů předmětů z této doby

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C4%9Bk


STARŠÍ DOBA KAMENNÁ
• název období vznikl podle hlavního nástroje, který    

pravěký člověk používal –

opracovaný kámen 

– pěstní klín

• první lidé dnešního typu 

začali na našem území 

žít asi před 

50 000 lety



• pravěký člověk se živil sběrem

lesních plodů nebo semen a 

lovem zvěře         

• žil v menších tlupách

• žil v jeskyních nebo chýších

z větví, kostí a kůží

• významným objevem byl  

oheň, který znamenal ochranu    

před chladem a zvěří, přípravu

teplé potravy

• vyvíjela se  lidská řeč

• tvořil nástroje z kamene, kostí 

a dřeva



• pravěký člověk tvořil malby v jeskyních, rytiny na kostech, 

sošky – nejznámější je Věstonická venuše nalezená v Dolních 

Věstonicích

• střídaly se doby chladu (doby ledové) a období tepla,

v poslední době ledové na našem území žili lovci mamutů



PRAVĚKÁ CHÝŠE

MLÁDĚ MAMUTA



MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ

• po skončení poslední doby ledové

• hlavním zdrojem potravy se stalo

zemědělství – obdělávání půdy,

pěstování obilnin a chov domácích

zvířat

• člověk byl závislý na půdě

• budování osad, stavba dlouhých 

domů, rod tvořilo několik rodin

• zdokonalování nástrojů, nářadí k práci na poli, výroba keramiky

a tkanin  



DOBA BRONZOVÁ
• bronz je slitina mědi a cínu

• z bronzu se vyráběly nástroje,

zbraně a šperky

• rozvíjel se obchod a řemesla

• rozvíjelo se zemědělství -

pěstovaly se nové rostliny   

(žito, oves)

• znali kolo a vůz





DOBA ŽELEZNÁ

• poslední období pravěku

• železo se používalo k výrobě

nářadí, nástrojů, zbraní a 

šperků

• rozvíjelo se zemědělství a

řemesla 

• během doby železné, kolem

roku 400 př. n. l., přicházejí

na naše území Keltové 


