
O dějinách a O POčítání času52

Jaké je dnešní datum? Jaký je současný letopočet? Umíte vysvětlit rozdíl mezi letopočtem 
a datem? Přemýšlejte! Proč lidé začali počítat čas?

Víme už, co znamená slovo minulost a slovo dějiny. Víme také, že dějiny se počítají na sta-
letí. Od počátku lidských dějin uběhlo už mnoho staletí. Naše dějiny však někde musely 
začít. Co bylo tím začátkem?

Naši předkové a vlastně všichni Evropané v minulosti vyznávali náboženství. Tím nejdůležitěj-
ším bylo křesťanství. Křesťané věří, že muž jménem Ježíš Kristus je božím synem a kdysi dávno 
se sám stal bohem. O této události vypráví kniha, kterou možná znáte pod názvem Bible. Právě 
Bible a křesťanská víra v minulosti většinu lidí spojovala a byla pro jejich životy nejdůležitější. 
Lidé začali počítat čas od toho roku, kdy se Ježíš Kristus narodil. Říkáme, že právě tento rok 
znamená začátek našich dějin, je tedy rokem 1. Od tohoto roku počítáme náš letopočet.

1
 
  na časové ose vidíte náš letopočet. Kolik staletí uběhlo od roku 1?

2  
   Přemýšlejte! jste ve 4. třídě. Osobní dějiny každého z vás se tedy odehrávají 9–10 let. 
jak dlouho se odehrávají dějiny vašich rodičů? a dějiny vašich prarodičů? 

  víš, jak je starý dům, ve kterém bydlíš? vymysli, k čemu by se ti taková informace 
mohla hodit. 
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O NAŠICH PŘEDCÍCH A O PŘÍCHODU SLOVANŮ60

 

Pravěk pozvolna končí. V té době se 
lidé v Evropě museli často stěhovat 
z místa na místo. Různé skupiny lidí 
přecházely přes území naší vlasti, 
zastavily se zde, nějakou dobu pobyly 
a pokračovaly dál. Co mohlo být 
tenkrát a může být i dnes příčinou 
lidského stěhování?

Na samém konci pravěku přišli na úze-
mí naší země lidé, o kterých víme mno-
ho z archeologických výzkumů a také ze starých písemných zápisů 
z ciziny. Víme, že se proslavili v celé Evropě svou šikovností. Pěsto-
vali obilí, luskoviny a zeleninu, chovali ovce, krávy a koně, kovali 
zemědělské nástroje a zbraně, rýžovali zlato na zlatonosné řece 
Otavě. Ze zlata vyráběli krásné šperky, a dokonce z něj odlévali 
mince. Obchodovali na trzích – prodávali barvené látky, malované 
nádoby vytočené na hrnčířském kruhu a ozdoby vyráběné z dra-
hých kovů, z jantaru a ze skla. Stavěli si rozsáhlá hradiště, kterým 
říkáme oppida. Tito lidé se jmenovali KELTOVÉ. 

Keltové žili na území naší vlasti 500 let. Žilo se jim zde skvěle, 
ale kolem roku 0 našeho letopočtu museli ustoupit před bojov-
níky, kteří se blížili ze severní Evropy a o naše území také měli 
zájem. Byli to GERMÁNI. Germáni naši zem dobyli a usadili 
se zde na 500 let. Ke svému životu si zde stavěli dřevěné sruby, 
pásli velká stáda koní a krav, pěstovali obilí a luskoviny, ale také 
podnikali válečné výpravy.

  Germáni dodnes žijí v různých státech Evropy. Jejich 
společným jazykem je např. němčina. Ve kterých státech 
se dodnes mluví německy, a kde tedy žije germánské 
obyvatelstvo?

Víte, co je to jantar? 
Je velmi oblíbený dodnes!
Najděte ve dvou 
informačních zdrojích 
vysvětlení tohoto slova 
a srovnejte svá zjištění.

Keltové na našem území 
si říkali Bójové. Podle nich 
se naší zemi začalo všude 
v Evropě říkat Bohemia. 
Tento název existuje 
dodnes a často se používá. 
Slyšeli jste jej někdy? 
A čeho se týkal?

Každý člověk žije v nějakém 
státě. Pokuste se vysvětlit 
pojem stát.

KELTOVÉ                              GERMÁNI                             SLOVANÉ
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