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Jak šel čas v našich zemích (časová přímka)

doba měst a hradů
1212 Čechy královstvím

935 sv. Václav
používání písma

836 Konstantin a Metoděj
velkomoravská hradiště

před 500 
příchod Slovanů

0  Germáni u nás

-750  Keltové u nás

-2000  rozvoj řemesel

-4000  doba zemědělců

-40 000  první sošky a rytiny
doba lovců

doba kamenná

doba bronzová

doba železnádoba železná

počátek našeho letopočtu

konec pravěku 

středověk (začátek)

Od doby kamenné
do doby slovanských hradišť 

8. Ve kterých knihách E. Štorcha je popsán život Slovanů?
Namaluj na velkou čvrtku slovanské hradiště.

9. Zkus určit, k čemu sloužila zobrazená zařízení:

10. Označ národy, které nepatří mezi slovanské:

Maďaři, Poláci, Francouzi, Češi, Slováci, Řekové, Lužičtí Srbové,
Srbové, Chorvati, Švýcaři, Rusové, Bělorusové, Tataři, Bulhaři, 
Ukrajinci, Finové, Rumuni, Slovinci, Estonci, Rakušané.

11. Rozlušti název pravěkého uměleckého díla:

UĎRSNMCHBJZ UDMTŘD

12. Zapiš hlaholskou abecedou z 9. století své jméno 
a název Polička:

13. Označ, které zboží bys nenašel u obchodníka doby bronzové:

obilí, železné břitvy, bronzové hroty kopí, bronzové spony, 
keramické nádoby, brambory, železné jehly, pomeranče, 
šperky, knihy.

14. Zkus stanovit pořadí, v jakém byla následující území osídlena:

Poličsko údolí Nilu
Orlické hory Řecko
Polabí Litomyšlsko

15. Urči, která jména (a čím) souvisí s Velkou Moravou:

Svatopluk: Metoděj:
Sámo: Boleslav:
Přemysl: Michal III.:
Konstantin: Rastislav:
sv. Václav: Mojmír:

16. Vylušti tajenku:

středověká stavba

místo, kde jsou uloženy
písemné dokumenty

úřední písemnost

předmět ve 4. třídě

dávná vyprávění o minulosti

věda o vykopávkách

místo, kde jsou uloženy
hmotné památky

místo, kde jsou 
uložena 
umělecká díla

Příběhy za středověku ti přiblíží knihy 
od Eduarda Štorcha:

Lovci mamutů /doba kamenná/

Osada Havranů (zfilmováno) /začátek doby bronzové/

U veliké řeky (zfilmováno) /začátek doby bronzové/

Volání rodu (zfilmováno) /začátek doby bronzové/

Minehava /začátek doby bronzové/

Bronzový poklad /začátek doby bronzové/

Zlomený meč /doba železná/

Hrdina Nik /doba slovanů/

Zastavený příval /doba slovanů/

Cyklus „Dějiny v obrazech“

Albatros 

Na úsvitu českých dějin (M. Mendelová, 1993)

Toulky českou minulostí 1 (P. Hora, 1985)

I. Od doby kamenné do doby slovanských hradišť (Pravěk a raný středověk)

Program muzeum a škola
Pracovní sešit pro žáky – pro 6. (7.) ročník ZŠ

Vydalo: MĚSTSKÉ MUZEUM V POLIČCE, 1998

Autoři: Jaroslav Jan Gloser, David Junek

Ilustrace: autoři a kniha Dějiny hmotné kultury I, SNP, 1985

Vytiskla: Služba škole Svitavy

Tento program je realizován díky OPEN SOCIETY FUND PRAHA
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Vítáme tě v muzeu!
Připravený program MUZEUM a ŠKOLA ti umožní vzít do rukou
a vyzkoušet si předměty, které jsou jinde od návštěvníka odděle-
ny sklem vitriny. Mnohé předměty jsou staré více jak 6000 let!

Do tohoto pracovního sešitu, zaměřeného na pravěk a raný
středověk, si můžeš dělat poznámky v průběhu prohlídky mu-
zea (úkoly 1. – 4.), ale větší část si vyplňte při hodině dějepisu, ne-
bo doma.

1. Pojmenuj zobrazené předměty:

2. Popiš své zkušenosti s prací s vrtákem na kamenné sekery:

3. Jaký vidíš rozdíl mezi archeologickým nálezem 
bronzového a železného předmětu?

4. Pojmenuj nástroje a zařízení na obrázcích:

5. V jakém pořadí se objevovaly předměty z následujících
materiálů?

bronz
hlazený kámen
kost
měď
štípaný kámen
pálená hlína
železo

6. Zkus určit souvislost mezi keltským kmenem Bojů a latinským
názvem Čech – Bohemia.

7. Zkus určit, jaké bylo společenské postavení člověka, kterému
patřil tento hrob.

Hlaholská abeceda: 17. Nakresli podle svých představ jednoho pohanského boha:

PERUN – nejmocnější – bůh bouří a blesku, ale i válečníků
jeho symbolem byla sekera, zasvěcen mu byl dub
SVAROŽIC – bůh slunce – dárce světa a tepla, jeho 
symbolem kruh nebo kolo, pozemským symbolem byl oheň
VELES – bůh stád a polní úrody
symbolem byly dobytčí rohy, při oslavách vousy z obilí
TRIGLAV – v Polabí a Pobaltí bůh úrody i války zobrazován
se třemi tvářemi (kolem dokola), nebo se třemi hlavami

17. Na jaké naší současné minci můžeš najít velkomoravský
gombík?

19. V blízkém okolí se nachází pouze jedno nevelké slovanské
hradiště – jak se jmenuje? (při výletu můžete dojet až na že-
lezniční zastávku v Čachnově)

20.

21. Nakresli, co tě nejvíce zaujalo.

Lednové pokračování programu MUZEUM a ŠKOLA je zaměřeno
na vrcholný a pozdní středověk – dobu měst a hradů a husitských
válek. Kluky jistě zaujme početný soubor zbraní a brnění, dívky
budou mít zase možnost vyzkoušení několika gotických čepců 
a šatů. 
Těšíme se na další setkání, neboť muzeum je tu pro Vás! Je to
místo, kam můžete zajít za poznáním naší minulosti, ale je to 
i místo zajímavých setkání s kamarády.
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