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STAROVĚKÁ INDIE A ČÍNA (pracovní list)
1. Na mapě části Asie doplň jména řek. Proč není na této mapě řeka Nil?

2. Obyvatelstvo společnosti Árjů se dělilo do kast. Jaké činnosti vykonávali členové jednotlivých kast a
kdo do těchto kast patřil?
1. kasta: patřili sem ________________________ a vykonávali činnost(-i) ____________________________
2. kasta:
________________________
____________________________
3. kasta:
________________________
____________________________
4. kasta:
________________________
____________________________
3. Pojedeš-li do Číny, setkáš se s rostlinami a plodinami, které se tam pěstují již několik tisíc let. Víš, co to
je? Co se užívá
k vaření pokrmů? _______________________ k přípravě osvěžujícího nápoje? ________________________
k výrobě jemných tkanin? ______________________________
4. Čína byla pro dávné cestovatele neznámá, ale dnes každý ví, že se tam v prvním tisíciletí n. l. zrodila
řada vynálezů, které odtud přejaly ostatní části světa, mezi nimi i Evropa. Víš to i ty? Co tehdejší lidé
užívali
ke zhotovování oděvů: ______________________________, k psaní: _________________________________,
navigaci na širém moři: ___________________________, k přípravě ohňostrojů: ________________________,
k výrobě nádob a sošek: ______________________________
5. Do které země patří tyto stavby a předměty?
mumie ___________________________
visutá zahrada _____________________
Velká zeď ________________________
Ištařina brána _____________________

socha Buddhy _____________________
hliněná tabulka ____________________
klínové písmo _____________________
sfinga ___________________________

6. Z doby existence nejstarších států se zachovala řada poznatků, které dodnes využíváme. K vynálezům
dopiš státní útvar.
kalendář ________________________
střelný prach _____________________
porcelán ________________________
cihly ___________________________
sklovitá poleva ___________________
hliněné destičky __________________
hedvábí _________________________
kompas _________________________
7. Tajemství vzniku a obsahu písma je odhalováno postupně a s námahou. Přesto se to daří. Která písma
byla již rozluštěna?

země:
______________________
název písma: _____________________
na co a čím se psalo: _______________

_______________________
_______________________
_______________________

____________________
____________________
____________________

STAROVĚKÁ INDIE A ČÍNA (řešení)
1. Eufrat, Tigris, Indus, Ganga, Chuang-che
Nil na mapě není, protože je zachycena část Asie, zatímco Nil se nachází na africkém kontinentu
2. 1. kasta – kněží – věnují se modlitbám
2. kasta – aristokraté, bojovníci, vládcové – vládnou, rozhodují, mají majetek…
3. kasta – svobodní lidé (bohatší vrstva spol. – obchodníci, řemeslnící - zemědělci) – pracují pro
sebe
4. kasta – služebníci, dělníci, bezzemci – pracují ve službách druhých
3. rýže, čaj, hedvábí
4. hedvábí, papír, kompas, střelný prach, porcelán
5. Egypt
Babylonie
Čína
Babylonie

Indie
Sumerské státy
Sumerské státy (Babylonie)
Egypt

6. Sumerské městské státy
Čína
Babylonie
Čína
7. Egypt
hieroglyfy
papyrus
štěteček

Zdroje: Archiv autorky

Čína
Sumerské městské státy
Sumerské městské státy
Čína
Sumer
klínové písmo
hliněné destičky
rákosové pisátko

Čína
obrázkové čínské
papír
štětec (pero)

