
DEJEPIS 5. ročník     Poznámky prepíš do zošita a vypracuj otázky na 2. strane  

Ako sa žilo na úsvite dejín 

Vývoj ľudského druhu – človek sa vyvíjal od 

najjednoduchších foriem po najzložitejšie:  

- živočíšny predchodca človeka 

- australopithecus 

- človek zručný 

- človek vzpriamený (neandertálsky) 

- človek rozumný 

- človek dnešného typu 

Život lovcov a zberačov: (doplň) 

Dejiny ľudstva začali pred 100 000 rokmi. Ľudia sa stále premiestňovali – hľadali si 

potravu.   

Zaobstarávanie potravy: nepoznali poľnohospodárstvo ani chov zvierat - boli plne závislí 

na prírode a využívali to, čo im poskytla => lov a zber 

Obydlia: žili pod skalnými prevismi a v jaskyniach, alebo pri presunoch za potravou si 

stavali dočasné príbytky z kostí a koží zvierat, z vetiev stromov, z hliny nežili zatiaľ 

usadlým spôsobom života 

 skalný previs príbytok z koží, dreva 

Každodenný život:  

- starali sa o chorých, smútili za mŕtvymi, rozmýšľali o tom, čo sa deje po smrti 

- neskôr používali nástroje, lovili zvieratá, vyrábali odev 

- zakladali oheň – ochrana pred zimou, dravcami, príprava potravy 

- nádoby z keramiky     

     

 

Doba kamenná:  Podľa najnovších zistení, celé obdobie praveku pokrýva doba 

kamenná => základnou a najcennejšou surovinou na výrobu nástrojov a zbraní bol 

KAMEŇ .  

                                                 Pästný klin    

Neolitická revolúcia 

Poľnohospodárstvo po neolitickej revolúcii 

Začiatok poľnohospodárstva – pred viac ako 10. tisíc rokmi, keď ľudia začali sadiť prvé 

rastliny, chovať zvieratá. Skončila sa posledná doba ľadová => oteplilo sa => zmenila sa 

klíma...vyhynuli niektoré zvieratá... 

Z lovcov a zberačov sa stali hospodári na pôde => poľnohospodári → sami si dopestovali 

plodiny a dochovali úžitkové zvieratá  už nebolo nutné sťahovať sa za potravou => 

usadlý spôsob života => stavanie obydlí  

Prvé domy – veľmi jednoduché, z ľahko dostupného materiálu. 

       

Postupne si zhromažďovali majetok.  

Roľníci – ľudia, ktorí pracujú na poli. Práca roľníka v minulosti bola oveľa náročnejšia. 

Ľudia na zber, obrábanie, sejbu používali jednoduché pracovné nástroje. Dnes prácu 

roľníkov nahradili alebo zjednodušili stroje.  

Praveký človek čoskoro zistil, že dopestuje viacej plodín a dochová viacej 

hospodárskych zvierat než sám potrebuje => vznikal prebytok, ktorý mohol vymeniť za 

iný tovar alebo zhromažďovať  majetok => majetková nerovnosť  

 

 



Otázky k učivu (odpovede napíš do zošita): 

1. Kedy sa začali dejiny ľudstva?  

2. Ako si ľudia zaobstarávali potravu?  

3. Kde žili pravekí ľudia?  

4. Pravekí ľudia si vedeli založiť oheň, na čo slúžil oheň?  

5. Prečo toto obdobie voláme doba kamenná?  

6. Ako sa zmenil spôsob života po neolitickej revolúcii? (Čo sa stalo 

z lovca a zberača)?  

7. Ako vyzerali prvé domy?  

8. Prečo vznikla medzi ľuďmi v neolite majetková nerovnosť?  

 


