
 
 

 

PRACOVNÍ LIST:    „Nástroje v dějinách lidstva“ 
 

1. Škrtni předměty, které nepatří mezi nástroje 

 

sekera – motyka – sud - srp – palisáda - kůl - kosa – palice - luk – terč  

 

2. Doplň: 

Před několika miliony let se na Zemi objevil první člověk, rod H--O, Od ostatních zástupců živočišné Ř--E se 

oddělil díky tomu, že začal vyrábět a používat N------E. Byly to zpočátku jen hrubě opracované  V-----Y. Později 

se výroba zdokonalila a lidé si začali vybírat kvalitnější S------Y. Jednou z nejkvalitnějších byl P------K. Lidé 

vhodné suroviny nejprve sbírali na P-----U země ale pak začali i s hlubinnou T----U. 

 

3. Srovnej uvedené předměty od nejstaršího k nejmladšímu: 

                      bronzová sekera – kamenná sekera – železná sekera – měděná sekera 

 

4. Urči, která z uvedených tvrzení jsou pravdivá: 

V době kamenné vyráběli lidé sekerky také ze zlata.       ANO – NE 

Nejstarší zemědělci používali ke sklizni obilí také srpy.       ANO – NE 

Železné sekery jsou starší než bronzové.        ANO – NE 

Lidé v neolitu používali k orbě pluh.          ANO – NE 

Muž z ledovce Ötzi měl u sebe také měděnou sekerku.      ANO – NE 

Sekera byla používána také jako zbraň.        ANO – NE 

 

5. Dokážeš pojmenovat tento předmět? Můžeš určit, k čemu se používal? A patří mezi 

nástroje? 

 

 



 
 

 

5. Lidé starší doby kamenné vyráběli nástroj, který měl univerzální použití a tak se udržel 

skoro jeden a půl milionu let. Když srovnáš písmenka ve správném pořadí, zjistíš, o jaký 

předmět jde: 

 

                           Í S P N T Ě    L K N Í 
 

 

 

5. Prohlédni si obrázky a přiřaď k nim popisek: 
 
pazourková sekera – železná kosa – měděná sekerka muže z ledovce – srp – dýka z pazourku 
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6. Uveď správnou odpověď: 
 
Pěstní klín je nástroj.       ANO/NE 
Pěstní klín mohl být používán jako nástroj i jako zbraň.  ANO/NE 
Sekera je pouze zbraň.       ANO/NE 
Sekera je pouze nástroj.       ANO/NE 
Sekera byla používána jako nástroj i jako zbraň.   ANO/NE 
Meč je nástroj.        ANO/NE 
Meč je zbraň.        ANO/NE 
Meč byl používán jako nástroj i jako zbraň.    ANO/NE 
Luk je nástroj.        ANO/NE 
 
 


