Pracovní list archeologie

Archeologie je věda, studující vývoj lidské společnosti prostřednictvím archeologických nálezů –
předmětů lidmi vyrobených nebo alespoň ovlivněných.
Archeolog je osoba provádějící archeologický výzkum na různých místech naší planety. Hledá
nejen v zemi různé předměty našich předků např. střepy, nástroje na obdělávání pole, různé ozdoby
atd. Tyto předměty odborníkům pomáhají pochopit životy našich předků. Jak žili, jaké měli zvyky,
co vyráběli atd.

Teď si přečtěte, co se stalo chudákovi Karlovi a potom splňte dva úkoly.

ARCHEOLOG KAREL V NOUZI
Archeolog Karel se vracel z archeologických vykopávek, které prováděl na několika místech naší
republiky.
Byl spokojený s nálezy předmětů, které vezl do muzea a těšil se, jak je důkladně prozkoumá.
Předměty měl rozděleny v bednách. Každá bedna byla označena názvem místa nálezu a doby, z
které předměty pocházejí.
Karel dojel před muzeum a začal jednotlivé bedny s předměty odnášet, vše bylo v pořádku a v autě
mu zbývalo jen 5 menších krabic. Rozhodl se, neuváženě, že všechny zbylé krabice odnese
najednou, ale to neměl dělat. Karel si věřil a šel statečně s nákladem do schodů, ale naproti němu se
vyřítil kolega a srážka byla nevyhnutelná. Předměty z některých krabic se vysypaly. Karel byl v
šoku, smutně koukal na vysypané předměty. Co teď?

Pomozte prosím archeologovi Karlovi v nouzi.


1/ Pod tímto textem najdete obrázky předmětů a různé popisky.
Vaším úkolem bude najít tyto předměty v expozici muzea, vybrat z uvedených popisek tu
správnou a přiřadit jí k danému předmětu pomocí spojovacích čar.
-vřetánko s přeslenem používané
při zpracovávání vláken. Používané
již Kelty.
-zlatý solidus římského císaře
Valentiniana II. (375 – 392 n. l.)

-korálek s očky z pozdního halštatu

-železné
spojovací
články
dřevěného vodovodního potrubí v
Horažďovicích,
které
nechal
zhotovit Půta Švihovský v roce
1503

- bronzový hrot oštěpu z Jetenovic
z doby bronzové

-pazourek – kámen, který se
používal v paleolitu na výrobu
nástrojů
-kamenný
broušený
z období neolitu a eneolitu

nástroj

-slovanská keramika z 10. – 12.
století

-železný oštěp keltského bojovníka
nalezený v roce 1962 u Veřechova

2/ Nakonec společně s ostatními skupinami zavěšte na časovou přímku kartičky s obrázky
předmětů, které jste již našly. Kartičky jsou umístěny v krabici u časové přímky.

Karel vám tímto děkuje za záchranu.
Moc se mu ulevilo, že i dnes se najdou hodní lidé 
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