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Práce našich předků
1. Doplň chybějící údaje.
O

životě

našich

předků

se

dozvídáme

podle

vykopávek,

které

provádějí

……………………………… Zbraně, nádoby, nástroje jsou ………………………….. památky. O
minulých dobách se dozvídáme také z knih, listin, nápisů, novin a říkáme
jim………………………………památky. Listiny a spisy se ukládají v …………………………Nádoby,
vykopávky se shromažďují v ………………………………. . Umělecká díla, obrazy, sochy se
vystavují v ……………………………. . Archiv na našem okrese je v ……………….……….. . Největší
muzeum u nás je v Praze a nazývá se…………………………………………………… . Nejznámější
archiv

u nás v Praze se nazývá ………………………………………………………………………….. .

Nejbližší muzeum je v ………………………………. . Nejbližší galerie je v …………………….……….. .
2. Jesenicko
Jesenicko bylo zřejmě osídleno až v mladší době kamenné v tzv. neolitu. Toto dokládají i
četné nálezy z hliniště Krausovy cihelny v Jesenici, které jsou staré téměř 7000 let.
Památky po dalším neolitickém osídlení byly nalezeny 5 km severně od Jesenice na Vlčím
vrchu. Slovanské kmeny začaly s osídlováním Jesenicka až v 8. A 9. století. Z řady
slovanských kmenů jsou pro oblast Jesenicka nejvýznamnější Lučané (příchod ze severu)
a Češi (příchod proti proudu Rakovnického potoka a Javornice).
a) Kdy bylo osídleno Jesenicko?
b) V kterých místech na Jesenicku byly nalezeny důkazy?
c) Jak se nazývaly kmeny, které obsadily oblast Jesenicka?

Práce našich předků
3. Doplň chybějící údaje.
O

životě

našich

předků

se

dozvídáme

podle

vykopávek,

které

provádějí

…archeologové………… Zbraně, nádoby, nástroje jsou …hmotné….. památky. O minulých
dobách se dozvídáme také z knih, listin, nápisů, novin a říkáme jim…literární památky.
Listiny a spisy se ukládají v ……archivu…Nádoby, vykopávky se shromažďují v …muzeu…….
. Umělecká díla, obrazy, sochy se vystavují v …galerii…. . Archiv na našem okrese je v
Rakovníku.. . Největší muzeum u nás je v Praze a nazývá se…Národní muzeum…… .
Nejznámější archiv u nás v Praze se nazývá ……Státní archiv….. . Nejbližší muzeum je v
…Jesenici. . Nejbližší galerie je v …Rakovníku. .
4. Jesenicko
Jesenicko bylo zřejmě osídleno až v mladší době kamenné v tzv. neolitu. Toto dokládají i
četné nálezy z hliniště Krausovy cihelny v Jesenici, které jsou staré téměř 7000 let.
Památky po dalším neolitickém osídlení byly nalezeny 5 km severně od Jesenice na Vlčím
vrchu. Slovanské kmeny začaly s osídlováním Jesenicka až v 8. A 9. století. Z řady
slovanských kmenů jsou pro oblast Jesenicka nejvýznamnější Lučané (příchod ze severu)
a Češi (příchod proti proudu Rakovnického potoka a Javornice).
a) Kdy bylo osídleno Jesenicko?.....v mladší době kamenné…
b) V kterých místech na Jesenicku byly nalezeny důkazy?...Krausova cihelna….
c) Jak se nazývaly kmeny, které obsadily oblast Jesenicka?..Lučané….a Češi….

