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Prečo sa učíme dejepis, iným slovom históriu? Pod-
ľa starého príslovia „História je učiteľkou života”. Ten, 
kto pozná minulosť, lepšie pochopí prítomnosť, naše 
každodenné starosti a radosti. Človek, ktorý pozná his-
tóriu, lepšie porozumie románom, filmom i maľbám.
Vie zareagovať na také témy, o ktorých sa rozprávajú 
dospelí. Ak počas ciest uvidí historické pamiatky, môže 
si spomenúť na množstvo zaujímavých vecí.

Ľudia sa nezaoberajú minulosťou len pre takéto 
„užitočné“ účely, ale aj preto, že poznanie samo o sebe 
je zaujímavé a pekné. Už aj vy viete všeličo z dejepisu: 
z čítania na prvom stupni školy, z filmov, ktoré ste vide-
li v kinách či televízii, alebo z rozprávania svojich rodi-
čov... Zaiste ste už počuli o tom, že praveký človek lovil 
obrovské zvieratá podobné slonom, avšak chlpaté, 
mamuty. Taktiež viete, že predkovia Maďarov nežili tu 
v Karpatskej kotline. Dočítali ste sa aj o tom, aké ničivé 
boli nájazdy Tatárov a Turkov. Počuli ste o kniežaťi Ar-
pádovi, Jánovi Hunyadim (Huňadym), kráľovi Matejovi, 
Františkovi Rákóczim (Rákocim), Lajosovi Kossuthovi...

Nebojte sa, dejepis nie je „suchým“, nudným pred-
metom. Učebnicu sme napísali tak, aby učivo vždy 
doplnilo pestré, zaujímavé čítanie. Keď sa množstvo 
zaujímavostí nezmestilo do samotnej lekcie, po nej 
nájdete aj osobitné čítanie. To sú doplňujúce poznatky, 
ktoré sa nemusíte naučiť, iba ak vám to učiteľ osobitne 
predpíše. Takéto „doplňujúce poznatky“ sú vytlačené 
na farebnom pozadí.

Do minulosti môžete zavítať aj pomocou internetu! 
V učebnici uvádzame adresy na internete @, na ktorých 
nájdete ďalšie zaujímavosti.

V histórii nie sú dôležité len udalosti a osoby. Je 
dobré poznať aj úžitkové predmety či nástroje z minu-
losti. Ak sa vám bude chcieť, niektoré z nich si môžete 
pomocou učebnice aj sami pripraviť v zmenšenej po-
dobe. Postupujte podľa návodu Aj ty to vieš urobiť!.

V učebnici často nájdete znak slniečka R. To zname-
ná, že slovo alebo výraz pred týmto znakom je uvede-
ný v Malom lexikóne na konci učebnice. Prečítajte si 

vysvetlenie aj vtedy, ak textu rozumiete aj bez neho! 
Možno ste to nevedeli celkom presne! Vyskúšame si 
to? Vyhľadajte v Malom lexikóne tento výraz: „malý 
lexikón“. Čo myslíte, prečo je práve slniečko znakom 
Malého lexikónu? (Myslite na väčšie či menšie „tmavé 
miesta“ – nedostatky, vo svojich vedomostiach!)

Všimnite si aj to, akým typom písmen sú napísané 
jednotlivé slová či vety! Dôležitejšie veci sú vytlačené 
kurzívou, ležatými písmenami, čiže takto. A najdôleži-
tejšie sú vytlačené takýmito písmenami. Tieto hrubé 
písmená takmer „vyskočia“ zo strany, takže keď si učivo 
chcete zopakovať na konci domácej prípravy (alebo v 
prestávke pred hodinou, kým si dáte desiatu), takto 
tlačené slová a výrazy vám pomôžu. 

Pomoc pri používaní učebnice vám poskytne aj 
Zoznam mien a pojmov, ktorý je tiež na konci učebnice. 
V ňom sme zhrnuli, na ktorých stranách učebnice sa 
uvádzajú jednotlivé osoby či pojmy. 

Ľahšie sa vám bude učiť, ak budete pravidelne pou-
žívať knižky, ktoré sme k učebnici pripravili práve pre-
to, aby pomáhali vám a vašim učiteľom. 

V historickom atlase vydavateľstva Nemzeti Tan-
könyvkiadó môžete vyhľadať všetky miesta, o ktorých 
hovoríme v učebnici. Takto si môžete ľahšie zapamätať 
učivo. Otázky a úlohy, pri ktorých je potrebné použiť 
mapu, označuje znak glóbusu: ¸

V pracovnom zošite Úlohy, hádanky z dejepisu (Fela-
datok, rejtvények történelemből) nájdete veľa zaujíma-
vých, hravých a kreslených úloh, ktoré vám pomôžu 
lepšie si osvojiť dejepis.

V čítanke Az ókor izgalmas világa (Pútavý svet staro-
veku) sa k jednotlivým lekciám pripájajú zaujímavé a 
napínavé príbehy a ďalšie zaujímavosti. Otázky spoje-
né s touto čítankou sme v našej učebnici označili zna-
kom otvorenej knihy: &

Pri učení sa dejepisu Vám praje veľa dobrých zná-
mok a ešte viac radosti

autor

Milé deti!
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Zvykli sme si, že sa veci okolo nás menia a vyvíjajú rýchlo. Spomeňte si, ako sa stane nový nástroj (auto, telefón alebo 
fotoaparát) až smiešne staromódnym v priebehu niekoľkých rokov. Nebolo to však vždy tak! Na počiatku dejín ľudstva,  
v praveku, prešli aj desiatky či stovky tisícročí tak, že sa takmer nič nezmenilo. Je teda aj preto veľmi záhadné, že ľudia už aj 
vtedy vytvárali obdivuhodné výtvory – napríklad stavby z mohutných kamenných balvanov. 
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I. kapitolaŽivot v praveku

Jedným z takýchto výtvorov je Stonehenge (stonhendž), ktorý sa nachádza v južnej časti 
Anglicka a bol postavený asi pred 4000 rokmi. O tom, na čo sa stavba používala, vedci ešte stále 
vedú spory. Umiestnenie obrovských kameňov (váha niektorých je dvadsať- až dvadsaťpäťkrát taká 
veľká ako váha priemerného osobného auta) je spojené s rôznymi pozíciami R Slnka počas roka. 
Je pravdepodobné, že úchvatná stavba pomáhala pri astronomických R pozorovaniach, ale mohla 
slúžiť aj náboženským R účelom. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Zápas dinosaurov

„Hodiny Zeme“ 

Kedy sa na našej Zemi objavil človek?
Vznik Slnka a Zeme: Vedci tvrdia, že pred piatimi miliardami rokov 
plyn a prach, ktorý sa víril v kozme R, zhustol a zoskupil sa do ťaž-
kej masy. Takto vzniklo naše Slnko. Prebytočná hmota sa zosku-
pila okolo otáčajúceho sa Slnka do tvaru kotúča, potom sa väčšie 
čiastky hmoty stmelili. Takto vznikli – takmer súčasne so Slnkom 
– planéty, napríklad Zem. Je veľmi ťažké, ba takmer nemožné po-
chopiť takýto dlhý časový úsek. Preto si predstavme, že od vzni-
ku Zeme dodnes uplynul iba jeden deň, dvadsaťštyri hodín. Čo 
myslíš, o koľkej sa asi na Zemi objavil človek? Ráno? Napoludnie? 
Alebo až večer? Prečítaj si tento článok a nechaj sa prekvapiť!

Vznik života na Zemi: Zem teda vznikla z oblaku plynu a prachu, 
okolo nultej hodiny. „Hodiny“ plynuli, a sotva sa niečo udialo. Ho-
rúca zemská kôra spevnela, vytvorila sa pevnina (zatiaľ iba jedi-
ný kontinent!) a obrovský oceán. Až „večer okolo jedenástej (čiže 
okolo 23. hodiny)“ sa táto pevnina začala rozpadávať. Jej kusy sa 
pozdĺž zlomov začali navzájom od seba pomaly vzďaľovať. „Van-
drovanie“ kontinentov trvá dodnes – ročne sa vzďaľujú niekoľko 
centimetrov. V tom čase už žili v moriach stavovce, ryby. 

„Niečo po jedenástej hodine nočnej“ sa objavili 
„hrozivé jašterice“, po grécky dinosaury. 

Tieto obrovské plazy dlho panovali na 
Zemi. Nie div, veď niektoré z nich boli 
12 metrov vysoké a 30 metrov dlhé. 
Ako dnešné trojposchodové domy! 
Vedci  na základe kostier vypočítali, že 
mohli vážiť vyše 100 ton! (Dnes žijúce 
slony vážia „iba“ 5 ton, váha osobného 

auta je asi 1 tona.)

Vznik človeka: „Päť minút pred polnocou“ (čiže 
pred dvadsiatimi miliónmi rokov) žili v Afrike tie 

praopice, ktoré považuje väčšina vedcov za 
spoločného predka ľudoopov R a človeka. 

O niekoľko miliónov rokov neskôr sa už  
v Afrike potulovali také tvory, napoly opi-
ce a napoly ľudia, ktoré už neustále cho-
dili na dvoch nohách.
Nakoniec, asi pred tridsaťtisíc rokmi 
(„čiže iba pol sekundy pred polnocou!“) 
sa objavil na Zemi dnešný človek. Vedci 
mu dali meno Homo sapiens, čiže člo-
vek rozumný.

 Zisti, z koľkých planét pozostáva naša 
slnečná sústava! Vymenuj planéty!

 V zemepisnom atlase (atlase vecného 
učiva) nájdi také pobrežia, ktoré teraz  
patria k rôznym kontinentom, ale na-
vzájom dobre priliehajú! Z toho môžeme 
usúdiť, že v minulosti tvorili súvislú 
pevninu.
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Človek „zručný“  
(pred 3 miliónmi rokov)

1.  Počiatky dejín

Medzi zvieratami sa nájdu múdrejšie a menej múdre. Sú také, ktoré 
sa viac podobajú na človeka – také sú napríklad ľudoopy – a sú 

také, ktoré menej (alebo vôbec nie). Čo môže byť príčinou?

Praveký človek

Dejiny človeka sa začali veľmi dávno. Vedci predpokladajú, že náš 
pradávny predok (predčlovek) sa podobal na opicu ešte väčšmi než 
dnešný človek. Človek však nepochádza z opice, máme len spo-
ločných predkov. 

Praveký človek chodil už len na zadných končatinách. Jeho ruky 
sa tak stali čoraz šikovnejšími. Vedel nimi používať kamene, dreve-
né palice na lovenie zvierat či získanie ovocia zo stromov. 

Na základe archeologických nálezov možno predpokladať, že sa 
lebka človeka veľmi zmenila. Mozog pravekého človeka bol menší, 
tvoril asi polovicu či tretinu objemu dnešných mozgov. Preto bola aj 
menšia mozgová časť lebky. Vývojom sa rozmery mozgovej časti 
lebky zväčšili. To je aj na základe archeologických nálezov viditeľ-
ným dôkazom toho, že naši predkovia sa stali čoraz rozumnejší-
mi.

Dnešní ľudia typu mongoloid, europid, negroid • Povedz, ktorými vonkajšími 
znakmi sa odlišujú dnešné druhy (rasy) ľudí. Zisti, na ktorých kontinentoch žijú! 

Takto asi vyzerali prví ľudia, ktorí už 
vyrábali nástroje. Archeológovia ich nazvali 
„zručnými ľuďmi“. 

• Povedz, v čom sa človek zručný podobá 
opiciam a v čom dnešnému človeku!

Dnešný Homo sapiens 
(pred 30 000 rokmi)

Človek neandertálsky 
(pred 80 000 rokmi)

Človek vértesszőlőssky  
(pred 0,5 milióna rokov)

„Rodokmeň“ človeka • Dokáž na základe 
kresby, že z dnešných ľudoopov sa nemôže 
vyvinúť človek!

Vývin lebky 

• Na základe obrázkov opíš hlavné zmeny! 
Ktorá lebka sa podobá najviac na „človeka 
zručného“, zobrazeného na maľbe nižšie?
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1   Najzaujímavejším náleziskom z obdo-
bia počiatkov ľudských dejín je Olduvajská 
roklina v africkej Tanzánii. 
Tieto archeologické nálezy sa dostali na 
povrch veľmi zaujímavým spôsobom.  
V minulosti došlo na území k zemetrase-
niu, preto sa niektoré oblasti posunuli hlb-
šie. Istá rieka začala tiecť opačným sme-
rom a za niekoľko storočí vyryla do zeme 
hlbokú priepasť. V tejto priepasti našli ar-
cheológovia kosti predčloveka, ktoré boli 
staré 3 milióny rokov! Vedľa kostí našli štie-
pané nástroje, vyhotovené z kamienkov.
Jedným z najzaujímavejších afrických ná-
lezov je kostra, ktorá sa zachovala takmer 
celá. Archeológovia ju nazvali Lucie (lüsi). 
Lucie bola 110 cm vysoká a zomrela vo ve-
ku 18-20 rokov.
¸  Nájdi na mape Tanzániu! Ak by si na-
stúpil v Maďarsku do lietadla, akým sme-
rom by si sa mal vybrať, aby si sa dostal do 
Tanzánie?

2   V auguste r. 2005 našli v Gruzínsku 
(Kaukaz) lebečnú kosť pračloveka, starú 
milión osemstotisíc rokov. Tento nález do-
kazuje, že ľudia v praveku začali putovať 
z Afriky aspoň o 500 tisíc rokov skôr, než 
sme si doteraz mysleli.

Odtlačok nohy človeka z Vértesszőlősu. 
Možno tade chodil Samuel? ¸ Nájdi v his-
torickom atlase obec Vértesszőlős (1/b)

Náleziská

Archeológovia odkryli v minulosti a odkrývajú dodnes kostry mno-
hých predkov dnešného človeka. Najstaršie nálezy našli v Afrike. 
Nie je to náhoda: podľa vedcov človek pochádza z tohto kontinen-
tu. Odtiaľ potom putoval na iné miesta Zeme. O Afrike sa preto 

hovorí, že „je kolískou ľudstva“. 1  2
V Maďarsku tiež vykopali pozostatky kos-

tí, ktoré sa stali svetoznámymi. Neďaleko 
diaľnice Budapešť – Viedeň, v obci Vértes-
szőlős (po slovensky Síleš) našli prastaré 
kosti a nástroje. Okrem iného aj detské zuby 
a časť lebky (tylovú kosť R) človeka, starú 
pol milióna rokov! Keďže kosti našli v deň 
Samuela, vedúci archeológ nazval pračlove-
ka Samuelom.

Takto mohla vyzerať Lucie. 
Predpokladanú podobu jej 
tváre vytvorili pomocou náj-
dených pôvodných kostí 

Toľko sa zachovalo z Lucie 
(ľavý obrázok) 

Olduvajská roklina. Vidíme krajinu a lebku predka človeka, ktorý tu kedysi žil, jeho obraz – výtvor fantázie dnešného grafika - a nie-
koľko nástrojov, ktoré tento pračlovek používal. ¸ Nájdi v historickom atlase Olduvajskú roklinu! (1/a) Prečítaj z mapy, kedy asi a ktorým 
smerom putoval človek v praveku!
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Otázky na zhrnutiePočiatky dejín

Praveké nástroje, náradie

Praveký človek vždy používal nástroje. Spočiatku to boli kamene, 
palice a kosti zvierat, ktoré veľmi ani nezmenil. Použil ich, ako ich 
našiel. Už vtedy veľmi dbal o ich formu. Hľadal napríklad kamene, 
ktorých jeden koniec bol oblý, priliehal do dlane, kým druhý bol špi-
catý.

• Čo myslíš, prečo hľadal ostré kamene?

Neskôr začal svoje nástroje sám tvarovať. Kamene napríklad otĺkal 
navzájom o seba (štiepal). Takto vznikol pästný klin.

& Povedz, ako sa robili  kamenné nástroje! (Čítanka, str. 10)

Ostré a špicaté (zahrotené) úštepy (úlomky) kameňa alebo vysu-
šené a rozštiepené kosti priviazal o koniec palice, vyrobil kopiju a 
oštep. Kopiju používal predovšetkým ako bodák, kým oštep vrhol 
do zvieraťa. Kamene, podobné pästnému klinu, pripevnil na rúčku, 
čím vznikla kamenná sekera. Nakoniec vyrobil aj najdôležitejšie 
zbrane na lov: luk a šíp. 3

Ako sa rozvíjalo myslenie a zručnosť pravekého človeka, zhoto-
voval čoraz vyspelejšie nástroje a náradie.

Medziľudské vzťahy – praveká spoločnosť

Už aj praveký človek žil v skupinách a svoju činnosť si vopred 
naplánoval. Naplánoval si lov a vyhotovil k nemu zbrane.

• Čo ho k tomu donútilo? (Mysli na telesné danosti človeka!)

Život v skupine postupne viedol k vytvoreniu reči. Praveký 
človek používal spočiatku iba jednoduché výkriky, potom svoje myš-
lienky vyjadroval čoraz zložitejšie: slovami a vetami. 

• Porovnaj „reč“ ľudí a vyspelejších zvierat!

Naplánovaná, rozumná práca, myslenie a reč sa vytvárali sú-
časne a navzájom sa ovplyvňovali.

• Odôvodni, prečo nemohlo vzniknúť jedno skôr ako druhé!

Pästné kliny • Všimni si na nich stopy po štie-
paní!

3   Zvláštnym druhom sečných a bod-
ných zbraní sú harpúny. Hroty vyrezané  
z kosti alebo z parožia boli špicaté a ostré. 
Nebezpečné však boli aj preto, lebo vyre-
zali do nich „zuby“, ktoré sa zakvačili do 
kože zvieraťa, čím mu bránili v úteku.

• Harpúny používali najmä rybári. Čo 
myslíš, prečo?

Harpúna a jej použitie

1.  Čo všetko prezradia archeológovi 
kosti (kostra, lebka) pravekého člo-
veka?

2.  Ako sa vyvíjali nástroje pravekého 
človeka?

3.  Prečo je šíp vyspelejší ako pästný 
klin?

Vývoj pravekého človeka
Vývin jeho tela:  - vzpriamená chôdza, zručné ruky
 - veľká mozgová časť lebky
Vývin jeho nástrojov:  - nájdené kamene, palice, kusy kostí
  - pästný klin
  - kopija, oštep, kamenná sekera, harpúna
  - luk a šíp.
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Praveký lovec, ktorý sa maskuje pomocou 
zvieracej kože 

Lov na pravekej maľbe na skale z Afriky a lovec dnešných čias • Aké podobnosti vidíš 
medzi obrazmi?

Muži na love v Afrike • Všimni si ich držanie 
tela! Akú zbraň používajú? 

Posledný divoch menom Ishi
Dodnes žijú, i keď v stále menšom počte, také národy, ktoré takisto 

ako pračlovek, lovia zver, ryby a zbierajú plodiny. Pre vedcov je obzvlášť 
zaujímavé pozorovať ich spôsob života. 

Spisovateľka Theodora Kroeber dlho pozorovala každodenný život 
dnešných lovcov, ktorí žijú na úrovni praveku a o svojich skúsenostiach 
napísala zaujímavú knižku. Jej názov je Posledný divoch Ishi. Pozrime sa, 
ako sa pripravoval Ishi na lov: “Keď sa z tábora alebo dediny vybral na lov, 
obliekol si iba bedrovú zásterku z jelenej kože. Na chrbte mal luk a puz-
dro plné šípov. Ishi bol čertovsky šikovný lovec. Nehlučne kráčal v kroví, 
kým sa nedostal na sľubne vyzerajúcu čistinku. Tam zastal, zobral do rúk 
luk a vyskúšal jeho pružnosť, aby už mohol kedykoľvek vystreliť. Pod pra-
vú pazuchu si strčil niekoľko šípov, ktoré ho pri streľbe nerušili, ale boli 
stále poruke. Keď zazrel, počul alebo zavetril zver, skryl sa za skalu alebo 
krík. Čakal, ak bolo treba, aj niekoľko hodín.

Inokedy si na čelo pripevnil hlavu srnca, väčšinou aj s parohami. Pre-
chádzal sa hore-dole, pričom hlavu s parohami vytŕčal ponad kríky, ako-
by sa srna pásla. Srnčia hlava prilákala k nemu na niekoľko krokov aj vy-
vinuté srny a srnce.“

Aj ty to vieš urobiť! 
Urob si luk! Nájdi pružný (čerstvý) konár! Na oboch jeho 
koncoch urob menší zárez, ohni ho a priviaž naň tetivuR! 
(Tenší špagát, prípadne rybárske lanko.) Nájdi druhý, rovný 
konár, na jednom konci sprav na ňom zárez tvaru V – tu 
„sadne“ na tetivu. Toto bude šíp. Dávaj si pozor, keď si ho 
vyskúšaš – nikdy  necieľ na človeka alebo zviera, lebo nechtiac 
ich môžeš  vážne poraniť, napríklad na očiach!
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2.  Ako žil praveký človek?
Život pravekého človeka bol oveľa neistejší ako život dnešných ľudí,  

žijúcich  vo vyspelejších krajinách.  
Pravekého človeka trápili otázky, či bude mať dostatok potravín, 

ako si ich zabezpečiť.  
Aj o tom bude reč v nasledujúcej lekcii.

Zber a lov

Ľudia, vyrábajúci nástroje, žili v skupinách. Tieto skupiny nazývame 
tlupami. Členovia tlupy si medzi sebou rozdelili prácu. Muži sa za-
oberali najmä lovom, ženy zbierali ovocie, bobule, huby a jedlé 
korene. Nazbieranú potravu a korisť lovcov nezjedli ihneď (ako 
to robia zvieratá, ktoré žijú vo svorkách), ale odniesli si ju do svojho 
obydlia a rozdelili medzi sebou. Takto väčšinou nikto nemusel hla-
dovať. 1

• Čo si myslíš, čím sa zaoberali deti?

1   Obdobie večnej zimy: Od objavenia sa 
človeka bola na Zemi ľadová doba šty-
rikrát. Vtedy sa ľad z polárneho pásma po-
stupne rozšíril a pokryl obrovské, predtým 
zelenajúce sa územia. Rozmnožili sa veľ-
ké zvieratá, napríklad mamuty R. Ľudia 
zvieratám vykopali pasce, potom chytenú 
zver kopijami ubodali alebo ukameňovali 
na smrť.

Najväčší rozsah stálej ľadovej pokrývky na 
severnej pologuli v dobe ľadovej 

¸ Pomocou zemepisnej mapy zisti, územie 
ktorých dnešných veľkomiest bolo pokryté 
ľadom!

• V zime sa dalo žiť len z lovu a rybolovu. 
Prečo? Prečo dnes nemusíme v zime loviť 
zver a ryby?

& Na základe kresby v čítanke poroz-
právaj, ako ľudia používali harpúnu! (12. 
strana čítanky) Aké majú zamestnanie 
ľudia, ktorí dnes používajú harpúnu? 
Informuj sa! Prečo ich prácu obmedzujú 
medzinárodné zmluvy?

Lov na medveďa pri jaskyni • Na základe kresby porozprávaj, čo sa udialo pred touto scénou! Čo sa deje v momente, zobrazenom na 
obrázku a čo sa asi stane potom?
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Otázky na zhrnutieAko žil praveký človek?

2   Pozrime sa, ako zakladal oheň Ishi, 
„posledný divoch“: „Svojou rukou vyvinul 
tlak smerom nadol, pričom otáčanú pali-
cu zatlačil do diery. Z bokov diery sa odlu-
povali drobné čiastky dreva, ktoré sa pre-
menili v jemný prach, ktorý pomaly nado-
búdal hnedú farbu a trošku sa z neho aj 
dymilo. Neskôr to bolo čoraz tmavšie a už 
z neho išiel skutočný dym. Vtedy Ishi začal 
krútiť treciu palicu ešte rýchlejšie, tesne 
pred cieľom ju otáčal takmer šialene, až sa  
v drobných pilinách a prachu objavila pr-
vá iskrička. Odtiaľ sa rozšírila na horľavú 
hmotu, ktorú si nakopil na zemi. Akoná-
hle sa to zapálilo, Ishi hodil na ohník troš-
ku trávy, potom triesočky dreva; opatrne 
dúchal na plamienok a už aj horel oheň.“ 

Kde bývali?

Bolo veľmi dôležité vybrať si vhodné miesto na bývanie. Pri výbere 
bolo dôležitým hľadiskom, aby bola v blízkosti pitná voda (prameň, 
potok, rieka). Ak určitá skupina ľudí mala veľké šťastie, mohla sa usíd-
liť v jaskyni. Takúto možnosť však mali iba máloktorí, veď jaskýň bolo 
málo. Bývali preto skôr v stanoch, ktoré zhotovili z kože ulovených 
zvierat, konárov a často z kostí veľkých zvierat. Bývať v stane bolo  
z istého hľadiska aj výhodné, stan sa totiž mohol ľahko rozobrať a 
skupina sa mohla rýchlo vydať po stopách veľkých zvierat.

Oheň: priateľ alebo nepriateľ?

Keď praveký človek zbadal, že blesk podpálil les, spočiatku utekal 
rovnako vystrašene ako zvieratá. Postupne však pochopil, že oheň 
mu môže byť aj na úžitok. Do svojho obydlia začal prinášať tlejúce 
(horiace) konáre. Oheň ho chránil pred zimou a útokmi divej zveri. 
Stredobodom života tlupy sa stalo jednoduché ohnisko, vyhĺ-
bené do zeme, boky ktorého obložili kameňmi.

Používanie ohňa umožnilo pravekému človeku pobyt aj v chlad-
nejších oblastiach a bolo dôležité aj z hľadiska stravovania: väčšie 
kusy mäsa si upiekli.

Snáď najväčším objavom praveku bolo, keď ľudia zistili, že aj 
sami dokážu založiť oheň. Keď jeden kameň otĺkali o druhý, často 
vznikla iskra, ktorá mohla podpáliť priloženú suchú trávu. Rýchlejším 
a bezpečnejším spôsobom zakladania ohňa bol „ohnivý vrták“. 2

Kresanie ohňa a používanie „ohnivého vr-
táka“

• Povedz, ako podľa teba fungoval ohnivý 
vrták! 

Život v praveku
Stravovanie:  - zber,
 - lov, rybolov
Ľadová doba → zmení sa spôsob života:
 - dôležitosť lovu
 - úloha ohňa.

1. Na čo mohol použiť praveký človek kožu, mäso a kosti ulovených 
zvierat?

2. Čo myslíš, akú prácu vykonávali muži, ženy a deti?

3. Na čo všetko mohli používať oheň?

4. Pomocou obrázku v  učebnici porozprávaj, ako ulovili medveďa! 
(Predstav si, že si bol pri tom.)

Život v tábore • Porozprávaj, aké činnosti vykonávajú ľudia na obrázku! 
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3.  Umenie alebo čary?
Archeológovia (alebo vďaka náhode aj iní) často nájdu také prave-

ké veci, ktoré síce vyrobil pračlovek, ale nie sú „užitočné“. Nie sú to 
ani nástroje, ani zbrane, ale väčšie či menšie sošky, reliéfy R, kresby 

alebo maľby.

Praveké sochy, kresby, maľby

Pravekí ľudia nám zanechali mnohoraké umelecké diela.
Jednoduché kresbičky, vyryté do kameňa alebo mamutích kostí, 

zobrazujú väčšinou zvieratá. Častejšie sa nájdu niekoľkocentimetro-
vé sošky ľudí či zvierat, vytesané z kameňa. Spomedzi sošiek ľudí 
sú najznámejšie malé figúrky žien. Ich postavy sú oblé (tučné), ale 
tváre sú nevypracované. Praveký „umelec“ šikovne využil prirodze-
né formy, tvary kameňa. Otĺkaním a tesaním ich 
ďalej stvárňoval, aby mali zvieraciu alebo ľudskú 
podobu. Ešte známejšie sú praveké jaskynné 
maľby. Najkrajšie z nich boli objavené v jasky-
niach v dnešnom Španielsku a Francúzsku. 1  2

Najznámejšia praveká soška: ženská postava vy-
tesaná z vápenca. Našli ju na území dnešného Ra-
kúska (Venuša z Willendorfu). Je vysoká iba 11 cm  

• Podľa pravekého človeka bolo pre ženy  najdôležitejšie 
zdravie a plodnosť R. Ako to dokazuje táto soška ženy? 

• V akej polohe je zobra-
zený bizón? Prečo maľ-
ba natoľko pripomína 
živé zviera? Povedz, ako 
sa mohol zrodiť odtla-
čok ruky!

1   Pri objavení malieb mnohokrát po-
mohla náhoda. Jaskyňu vo francúzskom 
Lascaux (laskó) objavili štyria chlapci, kto-
rí boli práve na prechádzke so psom. Kde 
pes objavil líščiu noru R, chlapci začali ko-
pať a naraz uzreli vchod do jaskyne...
 Maľby v španielskej jaskyni Altamira 
objavili tak, že archeológa, ktorý sa vybral 
do jaskyne na výskum, odprevadila jeho 
päťročná dcéra. Dievčatko sa obzeralo  
v jaskyni, naraz sa pozrelo na strop a pre-
kvapene vykríklo:
 - Otecko, pozri, býk!
 Pri svetle sviečok sa im objavil úžasný 
pohľad. Skalné steny jaskyne boli plné ob-
rovských malieb býkov, bizónov R, divých 
koní a kôz. Boli tam aj maľby takých zvie-
rat, ktoré v Španielsku už dávno vyhynuli.

2   Jaskynné maľby zobrazujú takmer vý-
lučne zvieratá, väčšinou kone a bizóny. 
Takmer vždy ich vidíme z boku, niekedy 
ich je aj dvadsať - tridsať vedľa seba. Nie-
kedy ich zobrazili s hrotmi šípov alebo ko-
pijami v tele. V jaskyni Lascaux sú na ste-
nách obrazy býkov dlhé až päť metrov a 
vysoké dva metre. Sú také pekné, že by sa 
za ne nemusel hanbiť ani súčasný maliar!
 Ako sa robili jaskynné maľby? Väčšinou 
minerálmi R červenohnedej a okrovej R 
farby, ktoré získali zo zeme. Na tmavšie 
odtiene použili uhlie. 

¸ Nájdi v historickom atlase jaskyne  
v  Lascaux a Altamira!

Kresba bizóna z jaskyne Altamira a odtlačok ruky umelca na stene jaskyne
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Otázky na zhrnutieUmenie alebo čary?

Prečo boli vytvorené tieto sošky,  
kresby a maľby?

1. Lebo sú pekné. Je isté, že väčšina umeleckých diel nemala iný 
účel ako vyvolávať zážitok, spôsobiť radosť z krásy.

2. Je však na tom niečo čudné! Najkrajšie maľby boli obyčajne na-
maľované v najmenej prístupných, neschodných, tmavých častiach 
jaskýň. Pravekí ľudia, ktorí ich maľovali, si pravdepodobne mysleli, 
že namaľovaním zvierat si uľahčia lov (hlavne ak do nich namaľujú 
aj šípy).

Možno v hĺbke týchto jaskýň vykonávali pred obrazmi aj nejaké 
čary, akýsi obrad R. Takto si chceli získať „dušu zvierat“ alebo chceli 
takto nad nimi zvíťaziť. Tieto obrady nazývame cudzím slovom má-
giou. 3

Pohreby

Pochovávanie mŕtvych sa stalo zvykom až na konci praveku. 
Mŕtveho často ozdobili šperkami, jeho pokožku pomaľovali červe-
nohnedou farbou. Tú považovali za farbu života. Niekedy pochova-
li spolu s mŕtvym aj jeho úžitkové predmety. Pravdepodobne si 
mysleli, že ich bude môcť použiť aj na druhom svete.

Tým, že do hrobu pochovali aj predmety, vyjadrili aj svoj hlboký 
smútok. Našiel sa aj taký hrob, kde množstvo pozostatkov kvetín 
ukazuje, že mŕtvemu ustlali z kvetov a jeho telo tiež pokryli kvetina-
mi. Zrejme ho mali veľmi radi! 4

1. Čo zobrazujú praveké sochy a  maľby?
2.  Dokáž, že jaskynnými maľbami si praveký človek nezdobil len svoje 

obydlie!
3. Prečo považovali čary za dôležité?
4. Vedel by si povedať takú poveru R, ktorá žije dodnes?

Praveké umenie je skrášľovanie, krása a 
zároveň viera v čary:
- kresby, sochy, jaskynné maľby.
Viera v posmrtný život   → pohrebné 
zvyky.

Pripravuje sa jaskynná maľba 

• Povedz, aké nástroje používal pri  maľbe 
praveký „umelec“!

4   Pravekí ľudia sa báli návratu mŕtvych. 
Preto sa usilovali o to, aby sa mŕtvy cítil 
v podsvetí dobre. Preto do hrobu vedľa 
tela uložili aj šaty a šperky. Na mnohých 
miestach dbali aj o to, aby meno zosnu-
lého nevyslovili nahlas, lebo si mysleli, že 
tým môžu vyvolať   jeho ducha. 
 Podľa ich viery duša nie je nerozluč-
ne pripútaná k telu. O tom svedčia aj sny 
človeka. Počas sna ľudská duša ujde a 
osamostatní sa. A vo chvíli smrti opustí 
duša telo na večnosť. 

3   V istej jaskyni vo Francúzsku sa za-
chovali hlinené sochy bizónov. Oko-
lo nich vidno stopy nôh, ktoré sú dôka-
zom toho, že v praveku ľudia okolo sôch 
tancovali. V jaskyni teda prebiehali obra-
dy. Tieto zrejme sprevádzala hudba a ta-
nec. Obe patrili k pravekému umeniu.  
V jednej jaskyni v Maďarsku (Istállóskő) 
našli píšťalu s tromi dierami. Bola vyrobe-
ná zo stehennej kosti medveďa. V ďalšej 
jaskyni vo Francúzsku zase našli osem fu-
jár zo zvieracích kostí.
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Čarodejníctvo dnes
Ani by si sa nenazdal, koľkí sa aj dnes pokúšajú dosiahnuť splnenie 

svojich snov rôznymi kúzlami. Tieto obrady hovoria o starodávnych ča-
soch.

Istý národ napríklad, ktorý dodnes žije z lovu a rybolovu, za úlovok 
ďakuje takýmto spôsobom: „Keď sa im podarí uloviť diviaka, urobia veľkú 
hostinu. Ale nezabúdajú ani na „vlastníka diviaka“, „na pána, ktorého ne-
vidia“, ktorý im „potraviny daruje“. Preto vykroja kúsok zo srdca, pečene a 
kože diviaka. Potom neďaleko miesta hostiny zapichnú do zeme palicu, 
na ktorú napichnú surové obetné R mäso. Obrad začínajú touto mod-
litbou: „toto tu necháme, aby si nám dal potravu“.

• Kto asi je ten „pán“, ktorého nevidia?

• Prečo sa treba poďakovať za úlovok?

Aj dnes sa stáva, že v záujme porazenia svojho nepriateľa siahneme po 
„kúzle“. Sú poverčiví ľudia, ktorí prepichnú fotku svojho protivníka. Veria, 
že ak mu na fotografii vypichnú oko, onedlho sa aj v skutočnosti zraní na
tom istom mieste. Mnohí z domorodcov R Malajského polostrova do-
dnes veria, že ak niekto zdvihne dýku v smere chalupy svojho nepriate-
ľa, tak obyvateľ tej chalupy čoskoro zomrie. Najzaujímavejšie na tejto veci 
je, že obeť naozaj často ochorie, prípadne aj zomrie, lebo aj sám rovnako 
verí v takéto kúzla ako ten, ktorý mu učaroval.  
  Známa maďarská etnografka Tekla Dömötörová opisuje mnohé ľudové 
zvyky spojené s čarodejníctvom vo svojej knihe Poverový svet maďarské-
ho ľudu: „Na pomerne veľkom území Maďarska sa dodnes môžeme do-
zvedieť, ak sa na to spýtame, že v sviatočné dni (najmä na Vianoce, na 
Nový rok, inde zase počas Veľkého týždňa alebo na Veľkú noc) učaru-
jú ovocné stromy: jemne do nich udierajú palicou, potrasú ich, vianoč-
né omrvinky vysypú k ich kmeňom, previažu ich slamou z vianočného 
stola, atď. Zároveň sa môžu s ovocným stromom aj porozprávať, keď nie-
ktorá osoba vyzve strom, aby bol plodnejší, kým niekto druhý odpovie 
v mene stromu a dá sľub.“

(Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága)

• Vieš, čo je Veľký týždeň? Ak v tom nemáš celkom jasno, opýtaj sa na to, 
alebo si to zisti v knižnici.

• Hľadaj podobnosti medzi pravekým 
čarodejníctvom a ľudovými zvykmi,  
o ktorých hovorila predchádzajúca 
ukážka!

Luciin stolček, veľkonočné kraslice a bahniat-
ka • Porozprávaj, aké povery sa viažu k týmto 
predmetom!

Veľkonočná oblievačka • Zisti, akú „čarovnú 
moc“ pripisovali veľkonočnej polievačke!
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Žatva kosákom. • Všimni si, kde prerezali 
steblá obilia! Aký veľký je klas obilia v porov-
naní s  dnešnými klasmi?

Staré roľnícke nástroje: rýľovacia palica,  
motyka, rýľ, kosák, drevený pluh

• Porozprávaj, na čo používali jednotlivé 
nástroje! Porovnaj drevený pluh nakreslený 
podľa archeologických nálezov s dreveným 
pluhom na fotografii zo súčasnosti!

1   Spočiatku prežúvali zelené alebo zre-
lé semená divých obilnín. Ak sa zrnká ná-
hodou dostali do vody, napučali a vyklíčili. 
Bola z nich ešte lepšia potrava. 
 Neskôr zrnká začali  drviť: obilie vy-
sypali na veľký plochý kameň a drvili ho 
druhým ťažkým kameňom, až kým nezís-
kali dostatočne jemnú múku. Z nej urobi-
li cesto, ktoré upiekli na žeravom kameni, 
neskôr v peci R, postavenej z hliny.
 Tieto chleby sa však nepodobali na 
náš dnešný chlieb. Boli to skôr ploché, 
husté, nekvasené posúchy.

• Dokáž na príkladoch, že počasie aj dnes 
ovplyvňuje poľnohospodársku výrobu! Ak 
môžeš, pozbieraj o tom správy!

4.  Počiatky výroby potravín
Výroba potravín, teda vývoj orby i sejby a chovu zvierat  

(spoločným názvom pre tieto činnosti je poľnohospodárstvo)  
je pravdepodobne najväčším objavom v histórii.

Orba R, sejba R: obrábanie pôdy

Počiatky obrábania pôdy sú spojené s náhodnými pozorovaniami. 
Roztrúsené semená vyklíčili a vyrástli z nich nové rastliny. Ak skyprili 
pôdu a zabezpečili dostatok vody, úroda bola oveľa bohatšia. 

Ľudia vyrobili prvé roľnícke nástroje. Najskôr pôdu kyprili len 
jednoduchými palicami, potom sa objavili prvé motyky a rýle. 
Prvé drevené pluhy R boli vyrobené pred tisíckami rokov. 

Najdôležitejšími rastlinami vo výžive sa stali obilniny (jačmeň, pše-
nica, proso). Obilie žali kosákmi, ktoré vyrobili z kamenných čepie-
ľok (ostrí), nasadených do rúčky z dreva či kosti. 

Ako sa rozšírilo pestovanie obilia, najdôležitejšou potravou 
ľudí sa stal chlieb. 1

Chov zvierat

Chov zvierat sa začal v období oteplenia po ľadovej dobe. Zviera-
tá, ktoré počas lovu len zranili, ale nezabili, odniesli domov a kŕmili. 
Slúžili ako „živé sklady mäsa“ v chudobnejších časoch. 

Ovce a kozy sa udomácnili pravdepodobne tak, že mláďatá ulo-
vených zvierat sa spriatelili s deťmi, ktoré ich nedovolili zabiť, ale do-
chovali ich.

Človek sa o zvieratá nielen staral, ale ich aj rozmnožoval. Vyberal 
najlepšie sa vyvíjajúcich jedincov s najvhodnejšími vlastnosťa-
mi a odchoval ich potomkov. To isté sa stalo aj v prípade rastlín. 
Zasiali vždy semená tých druhov rastlín, ktoré prinášali najbohatšiu 
úrodu. Tento proces nazývame šľachtením. Takto po dlhom čase 

Sú miesta, kde dodnes orú dreveným pluhom • Nájdi takú dnešnú krajinu, kde pôdu 
obrábajú takými prvotnými nástrojmi! Spýtaj sa na to rodičov a známych!
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Otázky na zhrnutiePočiatky výroby potravín

vznikla dnes známa odroda R pšenice s veľkým klasom, alebo druh 
ovce, majúcej vlnu s veľmi jemnými vláknami.

& Ako sa zmenilo telo zvierat počas udomácňovania? Odpovedz na 
otázku, potom si prečítaj o tom článok v čítanke (14. strana).

• Vysvetli, prečo zakrpateli krídla zdomácnených vtákov? Prečo zosilneli 
ich nohy?

Brúsené/hladené kamenné nástroje

Po čase už človek svoje kamenné nástroje nevytváral otĺkaním, ale 
brúsením. Na plochý kameň nasypal mokrý piesok a na ňom brúsil 
kamenný nástroj dovtedy, kým nebol úplne hladký a ostrý práve na 
mieste, kde to bolo potrebné. Takto mohol vyrobiť veľmi dobré ka-
menné sekery, ktoré mu pomáhali bez námahy vyrúbať veľké stro-
my. A tie boli čoraz viac potrebné! 2  3

Keďže sa rozšírilo obrábanie pôdy a chov zvierat, ľudia museli 
trvalo žiť na jednom mieste. Usadili sa. Na stavbu stálych príbytkov 
použili veľa dreva. Bez kamennej sekery by bolo nemysliteľné vyrú-
bať strom a opracovať drevo.

Začiatok priateľstva.  Kosti v archeologických nálezoch dokazujú, že priateľstvo psa 
a človeka trvá už niekoľko desaťtisíc rokov 

• Prečo sa podľa teba hovorí, že pes je priateľom človeka?

2   Bolo veľkým vynálezom, keď človek 
zistil, ako sa dá prevŕtať kameň! Na ten-
to účel použil nástroj podobný luku. Te-
tivu luku namotal na drevenú tyčku. Tyč-
ka mala na konci hrot z tvrdej kosti alebo 
kameňa. Na kameň, do ktorého chceli na-
vŕtať dierku, nasypali vlhký piesok, ktorý 
dieru nakoniec vyšúchal. Ako pohybovali 
drievkom luku, hrot tyčky sa rýchlo otáčal 
a zavŕtal sa do kameňa.

3   Archeológovia sa nedávno pokúsili 
zhotoviť kamennú sekeru brúsením. Vy-
robenie jednej sekery im trvalo asi 10 -
20 hodín (záviselo to od tvrdosti kame-
ňa). Ale ich námaha sa vyplatila: dokázali, 
že kamenná sekera sa dá použiť aj dnes. 
Stredne hrubú jedľu vyrúbali za štvrť ho-
diny a hrubú za hodinu! Kamenné sekery 
sa zdali byť trvanlivé. Po brúsení a hlade-
ní ich bolo možné viackrát použiť.

Brúsenie kamennej sekery a osadenie rúčky  

•  Povedz, prečo je sekera s osadenou rúčkou 
lepšia než tá, ktorá bola k  rúčke priviazaná 
lanom!

1.  Prečo je obrábanie pôdy lepšie ako 
zbieranie plodov?

2. Ktoré boli prvé roľnícke nástroje?
3.  Ktoré boli prvé zdomácnené 

zvieratá?
4. Čo je šľachtenie?

Oteplenie podnebia
→ obrábanie pôdy
→ chov zvierat (zdomácnenie, šľachtenie).
Usadenie sa.
Brúsené kamenné prostriedky   → lepšie nástroje
    → účinnejšia práca.
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Výroba nádoby z hlinených šúľancovFotka hrnčiara zo súčasnosti, ktorý pracuje 
prastarým spôsobom

Prastaré krosná. • Na základe kresby porozprávaj, ako na 
nich pracovali!

5.  Vznik remesiel
Človek, ktorý vyrábal potraviny, potreboval k svojej práci  

mnohoraké nástroje a náradie. Už si nevystačil s kamennou  
sekerou či lukom a šípom ako jeho predchodca, ktorý len pozbieral, 

čo mu príroda poskytovala. Zrodili sa prvé remeslá.

Hrnčiarstvo

Už aj človek, ktorý svoju potravu pozbieral, potreboval nádoby na 
uskladnenie plodín. Výroba pálených hlinených nádob, čiže hrnčiar-
stvo je jedným z najstarších remesiel. Ako človek začal pestovať obi-
lie, potreboval čoraz viac nádob, veď časť úrody bolo treba odložiť na 

zimu a na jar. Týmto účelom vyhovovali ešte aj košíky uplete-
né z prútia či trstiny. V nich sa však nedalo variť. 

Boli potrebné nádoby odolné vode a plameňom. 
Vyrobili preto hlinené nádoby, ktoré vypálili v peci. 

Takto sa hlina stala tvrdou keramikou, ktorá 
bola odolná vode.  1  2

Pradenie a tkanie

V tomto období lov už nebol všade hlavným zamestnaním. Na 
miestach, kde boli dané prírodné podmienky,  pestovali rastliny. Pre-
to ľudia mali menej kože a kožušín, než predtým. Rozšírilo sa prade-
nie: zo stebiel ľanu a konopy vyrobili priadze (vlákna, nite). 

Neskôr vlákno zhotovili aj zo srsti zvierat. Ovce ostrihali, ich 
vlnu vyprali a podobne z nej spriadali priadzu. 

Potom mohlo nasledovať tkanie. Nite hore pripevnili na drevený 
rám. Na spodný koniec týchto zvislých nití uviazali hlinené závažia, 
potom pomedzi ne prevliekali krížne (vodorovné) nite. Drevom ich 
pevne pritlačili k sebe, aby bola tkanina hustejšia. Takto tkali plátno 
a súkno R. Takýmto spôsobom si nevyrábali len odevy, ale aj mäkké 
farbené koberce, ktoré robili ich obydlia útulnejšími.

1   Človek na konci praveku najskôr len 
miesil hlinu, aby mala formu nádoby. Po-
tom vypracoval vyspelejšie postupy: ru-
kou ušúľal dlhšie hlinené šúľance (ako keď 
sa dnes deti hrajú s plastelínou), ktoré po-
skladal na seba v tvare kruhu ako závity a 
kameňom ich vyrovnal a zahladil. Nádo-
ba bola hotová. 
 Ešte väčším vynálezom bol hrnčiar-
sky kruh, ktorý sa dodnes používa. Hrn-
čiar poháňa nohou kruh, ktorý krúti men-
ší kruh pri hrnčiarových rukách. Na ten-
to kruh položí mäkkú hlinu a za rýchleho 
otáčania z nej prstami tvaruje nádobu.

2   Pálené hlinené nádoby mali jediný 
nedostatok: nerozpadli sa síce pod vply-
vom tekutín, ale tie presakovali cez nádo-
by. Preto v nich mohli skladovať len zrno 
a ovocie. Túto chybu odstránili tak, že ná-
dobu pred vypálením natreli glazúrou R, 
ktorá na nádoby prihorela. Tie sa takto 
stali nepriepustnými. Glazúra navyše vy-
tvorila lesklý farebný povrch, vhodný aj 
na zdobenie nádob. 

• Zisti, na čo všetko dodnes používame 
pálenú hlinu (keramiku)!
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