
Vlastivěda
Téma: Co znamená dříve, teď a potom?

Jaká je minulost lidstva?
Učebnice od str. 58

PS str. 32 – 33
Časová osa:
                                 minulost                         přítomnost             budoucnost
                                                                      2020
                                                                          /
                                   dříve                               teď                       potom

Všechen čas si dělíme na kratší časové úseky: rok, roční období, měsíce, týdny, dny, hodiny ….
Někdy se zdá, že čas rychle plyne, jindy se čas vleče. Zamysli se proč to tak je.

Čas rychle plyne, když… 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Čas se vleče, když…

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

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

…………………………………………………………………………………………………………
O minulosti lidí
Kde se na Zemi vzali lidé? Tato otázka nebyla doposud uspokojivě zodpovězena. Je mnoho různých 
výkladů o původu lidstva (stvořitel lidstva Bůh, lidé se vyvinuli z živočichů (primátů) – evoluce a 
mnoho dalších výkladů. My zatím potřebujeme získat přehled o proměnách a životě našich předků 
– SLOVANŮ. Tedy lidí, kteří žili na našem území asi před 1 500 lety a žijí zde dodnes.
Jak se vyvíjel člověk v průběhu let si můžeš prohlédnout v učebnici.

Vědci rozdělují vývoj lidstva do několik etap.
Pravěk
Starověk
Středověk
Novověk
Doba moderní

Seznam se v učebnici s těmito obdobími.

Slovo  GENERACE by ti  nemělo být cizí.  Již jsme si jej  vysvětlovali,  když jste si sestavovali 
rodokmen. Představovali jste ve škole členy nejstarší i nejmladší generace vaší rodiny. Používali 
jsme slova generace, předkové, potomci, příbuzní atd. Většina z vás si v rodokmenu vlastní rodiny 
vypátrala jména svých předků z třetí i dokonce čtvrté generace zpět do minulosti svého rodu.



Slované
Skupina kmenů původně žijící ve východní Evropě. Požádej rodiče, aby ti pomohli ukázat na mapě 
Evropy jejich původní sídla mezi řekami Vislou a Dněprem. Cestu našich předků si můžeš velmi 
pěkně prostudovat v učebnici.

Jak se život lidí lišil v jednotlivých období od pravěku až do současnosti, čím se lidé živili, jak 
bydleli, co si oblékali, to vše se dozvíš ze stránek v učebnici. 
Zjistíš, že rozeznáváme různá slohová období:
sloh románský
gotika
renesance
baroko
Podívej se okolo sebe. Líbí se ti dnešní moderní stavby?

Přeji hodně úspěchů při učení a nezapomeňte všichni na práci v PS. 

➔  Práci si ulož do svého portfolia. 

☼ Já si vše ukládám do desek, které vypadají jako obálka (psaníčko) a mám je fialové.      
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