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Lovci a sběrači doby kamenné:  Divoce rostoucí rostliny   Historie: Anglosasové 
 Prozkoumejte využití rostlin v každodenním životě doby kamenné     Rostliny jako stavební materiál 

 Cíl:  Vědět, jaké rostliny lidé v minulosti sbírali ke své obživě   
 
Zdroje: 
• Pappus informační listy  
• Průzkum na internetu  
• Divoce rostoucí rostliny ze školního pozemku nebo okolí  
 
Podněty k aktivitám: 
• Jedlé rostliny z volné přírody – nalezněte na školním pozemku ovoce, ořechy a jedlé listy – 

nejlepším obdobím je jaro a léto. 
• Vypěstujte, skliďte a namelte obilí. Prožijte si začátky zemědělství vypěstováním malého 

políčka pšenice. Skliďte ji a prosejte ve větru. Rozemelte zrna v hmoždíři. Budete je pak 
muset doplnit kupovanou celozrnnou moukou, abyste jí měli dostatečné množství a žáci si 
mohli upéct svůj vlastní chléb nebo pečivo. 

• Prozkoumejte praktické využití rostlin s pomocí  Pappus Identifikačních listů rostlin. 
• Lidé z doby kamenné sbírali březovou mízu a vařili ji k výrobě lepidla. Tímto lepidlem pak 

upevňovali kamenný klín do tyče a vyráběli tak sekery. Lepidlo používali někteří lovci i ve 
středověku, říkalo se mu "smola". Potírali jím březové stromy, a když na nich přistáli ptáci, 
zůstali zachyceni a lovci je pak mohli snadno ulovit a sníst! 

 
Další podněty: 
• Pappus Identifikační listy rostlin: Ostružiny (jedlé plody); Trávy, zejména obiloviny jako 

oves, běžně používané v raném zemědělství; Líska obecná (jedlé ořechy a konstrukce); 
Jasan (dřevo), Kopřiva (provazy); Šípková růže (vitamín C); Dub (třísloviny pro zpracování 
kůže). 

 
Klíčová slova:  
Smola, sběračství 
 
Kritéria úspěchu  
ü Žáci dokáží provést výzkum zaměřený na rostliny, které lidé sbírali v minulosti.  
ü Identifikují důkazy, které máme v dnešní době o tom, jak se lidé v minulosti stravovali.  

  Cíl: Vyrobit anglosaskou modelovou vesnici z proutí a mazanice 
 
Zdroje: 
• Pappus Identifikační listy rostlin – Jasan, Líska obecná a Kopřiva  
• Lískové tyče (nebo něco podobného)  
• Jíl, sláma, žíně, tráva, přírodní vlna  
 
S pomocí Pappus Identifikačních listů rostlin a průzkumu internetu / knihovny najděte informace o 
použití rostlin v každodenním životě;  
• Jako materiály pro stavbu domů, na stěny, ohraničení, ohniště.  
• Na výrobu kbelíků a misek, ze kterých lidé jedli.  
• Běžně používanými a hojně rozšířenými stromy pro získávání dřeva byly například jasany, jilmy a 

tisy.  
• Předení a tkaní: lněné tkaniny ze lnu, sláma na střechy a kopřivy na provazy. 
• Anglosaská léčiva jsou zaznamenána v názvech rostlin, které označují jejich použití – například 

kostní bylina (který známe i pod názvem maceška) 
 
Aktivita: 
• Prozkoumejte, jak lidé dříve používali proutí a mazanici. Experimentujte s lískou získanou na 

školním pozemku nebo v okolí. Vyrobte jednoduché tkané stěny a pokryjte je mazanicí 
vyrobenou ze směsi jílu/hlíny/písku – nechte žáky vykopat hlínu ze školního pozemku, pokud zde 
máte vhodné podloží! 

• Experimentujte a vyhodnoťte různé poměry ingrediencí a zpevňujících materiálů pro mazanici, 
jako jsou žíně, trávy, sláma atd.    

 
Další podněty: 
• Podněty pro výuku pro Technologii designu; Spojovací materiály a Vypěstujte si vlastní materiály 

na řemeslnou výrobu. 
• Podněty pro hru – Kopřiva; instrukce na výrobu provázku z kopřivy 
 
Klíčová slova: proutí a mazanice  
 
Kritéria úspěchu 
ü Žáci dokáží vysvětlit, proč byly domy vyráběné z proutí a mazanice  
ü Dokáží popsat výrobu struktury z proutí a mazanice  

 


