
Neolit  /5500 – 4300 př. n. l./               1. 

A. Rozhodni, co platí. Označ buď ANO nebo NE.  

Vznik zemědělství, pěstování obilnin, chov dobytka, lov a sběračství 

1. Zemědělství vzniklo na území úrodného půlměsíce na Blízkém východě. 
2. V Číně se pěstovala kukuřice, ve Střední Americe rýže. 
3. Lidé nejprve vyšlechtili pšenici, ječmen, luštěniny /hrách a čočku/ a len. 
4. Byl ochočen skot, ovce, kozy a sobi. 
5. Z Asie se zemědělství šíří do Středomoří a dále přes Turecko do střední Evropy. 
6. Lidé místo pro pole vypálili a popel upravili rycími holemi. 
7. Hlavní potíž byl plevel, proto pole často opouštěli a raději vypalovali další plochy. 
8. Políčka chránili zídkami z kamene. 
9. Srpy ještě neznali. 
10. Zrno se drtilo na mouku kamennými drtidly. Znali už hovězí dybytek. 
11. Nelovili bobry, tetřevy, jeleny, srnce, medvědy a divoká prasata. 
12. Sbírali med divokých včel, plody ořešáku, trnky, divoký česnek, slívy, ptačí vejce, 

lískové oříšky, jablka, houby atd. 
13. Žaludy jedli syrové. 

 
B. Zakresli do mapky místa osídlená nejstaršími zemědělci – 6 000 př. n. l. 

 

        2. 

 
 
 

Nezapomeň na Bylany u Kutné Hory, Vedrovice, Moravský Krumlov, Postoloprty, Dolní 
Věstonice, Brodek u Prostějova, Mohelnice, Praha – Šárka, Uničov, Opava, Chabařovice 



 

C. Co ještě dovedl člověk mladší doby kamenné? Podtrhni. 
stavět domy 8 až 45 m dlouhé, vyrábět sklo, vyrábět keramiku, zhotovit sekerku, 
tavit železo, vypálit hlínu a udělat z ní misku, zhotovit dřevěné oradlo, vyrobit srp 
z parohu a čepelek, skladovat potraviny v jámách, používat kolo, vařit jídlo v peci,  
žít na hradištích, tvořit města,  zakládat rodové občiny, uctívat stařešinu rodu, 
modlit se k „velkému otci“, budovat svatyně, takzvané „RONDELY“ se čtyřmi 
branami, ustájit v domech dobytek, vařit pivo, zhotovit lněný oděv  
 

D. Vylušti následující výroky – znaky neolitu. 
 
 

Pěstování zemědělských p- o- i - a chov domácího z- í- e- t- a. 
Stavba d- m-  ze d- e- a a hlíny, vznik prvních v- s- i- . 

Výroba k- - a- - ck- ch nádob. 
Dovednost brousit a v- - at do kamene. 

Textilní výroba a počátky o- í- á - -. 
 

1. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Young_pod_of_Pisum_sativum_%284%29.JPG/800px-
Young_pod_of_Pisum_sativum_%284%29.JPG 

2. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/3republika.png/800px-3republika.png  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Řešení 

Neolit  /5500 – 4300 př. n. l./ 

A. Rozhodni, co platí. Označ buď ANO nebo NE. 

Vznik zemědělství, pěstování obilnin, chov dobytka, lov a sběračství 

1. Zemědělství vzniklo na území úrodného půlměsíce na Blízkém východě. ANO 
2. V Číně se pěstovala kukuřice, ve Střední Americe rýže. NE, naopak. 
3. Lidé nejprve vyšlechtili pšenici, ječmen, luštěniny /hrách a čočku/ a len. ANO 
4. Byl ochočen skot, ovce, kozy a sobi. NE, místo sobů prasata. 
5. Z Asie se zemědělství šíří do Středomoří a dále přes Turecko do střední Evropy. 

ANO 
6. Lidé místo pro pole vypálili a popel upravili rycími holemi. ANO 
7. Hlavní potíž byl plevel, proto pole často opouštěli a raději vypalovali další plochy. 

ANO 
8. Políčka chránili zídkami z kamene. NE, trním. 
9. Srpy ještě neznali. NE, znali. 
10. Zrno se drtilo na mouku kamennými drtidly. ANO. 
11. Nelovili bobry, tetřevy, jeleny, srnce, medvědy a divoká prasata. NE, lovili. 
12. Sbírali med divokých včel, plody ořešáku, trnky, divoký česnek, slívy, ptačí vejce, 

lískové oříšky, jablka, houby atd. ANO 
13. Žaludy jedli syrové. NE, pražili je. 

 
B. Mapka viz strana 23 v učebnici DĚJEPISU 6. ročník základní školy  

 
C. Co ještě dovedl člověk mladší doby kamenné? Podtrhni. 

stavět domy 8 až 45 m dlouhé, vyrábět sklo, vyrábět keramiku, zhotovit sekerku, 
tavit železo, vypálit hlínu a udělat z ní misku, zhotovit dřevěné oradlo, vyrobit srp 
z parohu a čepelek, skladovat potraviny v jámách, používat kolo, vařit jídlo v peci,  
žít na hradištích, tvořit města,  zakládat rodové občiny, uctívat stařešinu rodu, 
modlit se k „velkému otci“, budovat svatyně, takzvané „RONDELY“ se čtyřmi 
branami, ustájit v domech dobytek, vařit pivo, zhotovit lněný oděv   
 
 

D. Vylušti následující výroky – znaky neolitu.   
Pěstování zemědělských plodin a chov domácího zvířectva. 
Stavba domů ze dřeva a hlíny, vznik prvních vesnic. 
Výroba keramických nádob. 
Dovednost brousit a vrtat do kamene. 
Textilní výroba a počátky odívání.  


