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Návod 

Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z historie naší 
vlasti. Mohou využít také odhad. 

Pravidla jsou jednoduchá: 
1) Každý žák obdrží jeden herní plán (polovinu prvního listu) s tím, že vždy dvojice žáků 
soutěží spolu o keltské duhovky (například bonbon). Vítězí ten žák, který má více správných 
odpovědí (ANO – NE). 

2) Vyučující postupně přečte dvanáct tvrzení, s nimiž žák bude buď souhlasit a do příslušného 
políčka zapíše plus (+), nebo nebude souhlasit a pak sem zapíše minus (-). 

3) Následně vyučující znovu projde všechny výroky a zdůvodní správné odpovědi. Pokud má 
žák správnou odpověď, zakreslí do políčka pastelkou hvězdičku, či jinak vyznačí správný 
odhad. 

4) Dvojice žáků, která spolu soutěžila, spočítá na svých listech správné odpovědi a určí vítěze 
(ten, kdo má více správných odpovědí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Souhlasná tvrzení: 

Lovci mamutů žili ve stanech postavených z kůží. 
 (Kožešiny z ulovených zvířat sloužily i ke stavbě příbytků.) 

Velkým vynálezem pro lovce mamutů byl oheň. 
 (Sloužil jim k úpravě jídla i jako ochrana před zimou a zvířaty.) 

Pravěkým lovcům velmi chutnalo maso z mamuta. 
 (Svědčí o tom nálezy mnoha kostí u loveckých sídlišť.) 

Pravěcí obyvatelé se živili lovem zvířat a sběrem plodů a rostlin. 
 (Tehdy pokrýval část Evropy ledovec, lidé se proto často stěhovali.) 

Před 12 000 lety se v Evropě oteplilo a lidé se naučili pěstovat rostliny. 
 (Kvůli úbytku zvěře hledali lidé nové způsoby obživy.) 

Sekeromlat byl zbraní i nástrojem zemědělců v době kamenné. 
 (Zemědělci si jej vyráběli z opracovaného kamene a dřevěné násady.) 

V době kamenné si lidé mohli uložit potraviny do keramické nádoby. 
 (V této době lidé skutečně vyráběli keramické nádoby.) 

Ochranu před nepřáteli hledali pravěcí rolníci v hradišti. 
 (Hradiště poskytovalo ochranu před nepřáteli zemědělcům z okolí.) 

Z bronzu odléval pravěký řemeslník nástroje, nádoby a ozdoby. 
 (Nejčastějšími nástroji byly nože a další zbraně.) 

Zranění a nemoci způsobovala v pravěku většinou smrt člověka. 
 (Člověk v pravěku umíral většinou předčasně v mládí.) 

Keltský kmen Bójů dal naší zemi její jméno. 
 (Římané podle tohoto kmene označovali naši zemi jako Bohemii.) 

Keltové na našem území razili první známé mince. 
 (Mincím se říkalo duhovky a byly to zlaté plíšky ve tvaru misky.) 

 

 

 

 

 

 

 



Nesouhlasná tvrzení: 

Lovci mamutů se živili pouze masem ulovených zvířat. 
 (Kromě lovu divoké zvěře také sbírali lesní plody.) 

Lovci mamutů si vyráběli železné a měděné zbraně. 
 (Lovci mamutů neuměli zpracovat kovy, zbraně měli kamenné a kostěné.) 

Lovci mamutů museli maso ulovených zvířat hned sníst, neuměli ho zpracovat. 
 (Část masa sušili a udili, část zakopali do země či nechali zmrznout.) 

Mamut nebyl příliš velký, ulovil ho snadno jeden lovec. 
 (Při lovu musela spolupracovat celá lovecká tlupa.) 

První zemědělci na našem území si stavěli domy z cihel. 
 (Základním materiálem pro stavbu tehdejších domů bylo dřevo.) 

Pravěcí lovci si budovali stálá obydlí – domy. 
 (Stálá obydlí si budovali až později první zemědělci.) 

První kov, který uměl člověk zpracovat, bylo železo. 
 (Prvními kovy bylo zlato, stříbro a měď.) 

Z mědi odléval pravěký člověk velké předměty – zásobárny obilí. 
 (Měď nebyla příliš tvrdá, šly z ní zhotovovat pouze menší předměty.) 

V pravěku se lidé dožívali asi šedesáti let. 
 (Člověk se dožíval pouhých 30 – 40 let, většina lidí zemřela v mládí.) 

Keltové uměli zpracovat mnohé kovy, ale neznali železo. 
 (Naopak používali řadu železných nástrojů.) 

Slovem oppidum označujeme výstroj keltského bojovníka. 
 (Oppidum bylo opevněné keltské sídliště.) 

 

 

 

 

 


