
Objevené Šlapanice

Po mamutích stopách a dál…

Řešení úkolů



Kapitola 1

Najdi tábořiště pravěkých lovců! 

Ve Šlapanicích a okolí se našly pozůstatky osídlení z doby 
kamenné hned na dvou místech. Vycházka vás zavedla k dnešním 
zahrádkám a chatkám kolem cesty na Bedřichovice, kde 
archeologové objevili nástroje lovců z doby kamenné. Na mapě 
jste mohli najít návrší kousek od vodárenského objektu na cestě 
ze Šlapanic do Slatiny. Tento kopec je jedním z nejvyšších v okolí, 
navíc pár set metrů od něj byl pramen vody. Vaši rodiče nebo 
prarodiče si možná vzpomenou, že si tam chodívali hrávat.



Kapitola 4

Najdi mezi ilustracemi kamennou sekerku, s níž mohli lidé 
v pravěku sekat dřevo! 

Určitě jste sekerku snadno poznali. Sekera byla dlouhou dobu 
jediným nástrojem na kácení stromů. Velké železné pily začali 
lidé používat, teprve když se naučili železo získat a zpracovat. 
Kamenná sekerka dokázala pokácet malý i velký strom, sloužila 
také k opracování získaného dřeva, třeba na trámy a z trámů si 
pak naši předkové mohli postavit dům. Sekeru bylo samozřejmě 
možné využít i jako zbraň. 
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Kapitola 5

Jak vyrobit bronzové kopí? 



Kapitola 6

Projdi bludištěm cest!

Bludištěm jsi došel pro jantar na sever k Baltskému moři a pro sůl 
na jih do Alp. Kdybys žil ve Šlapanicích před 3 500 lety, nemusel bys 
nejspíš vážit tak dlouhou cestu. Pravděpodobně by stačilo přijít 
na některé tržiště v blízkosti obchodních cest a tady zboží získat 
výměnou. Je možné, že sami obchodníci přicházeli se zbožím i do 
vzdálenějších lokalit. Jistotu, jak přesně tehdy obchod fungoval, 
však nemáme, vědci o této otázce dále bádají. 



Kapitola 10

Odpověz na otázku! Co bylo v zemi hlouběji – sekerka z doby kamenné 
nebo mince z časů Keltů? 

Hlouběji pod zemí bychom našli sekerku z doby kamenné, je totiž 
o hodně starší než mince z časů Keltů.

Kapitola 11

Pojďme se podívat na šperky starých Slovanů zblízka! 

Slovanské šperky, které známe hlavně z doby Velké Moravy, patří 
k tomu nejkrásnějšímu, co archeologové našli. Jemné granulky 
i zdobně smotané fi ligránové drátky ukazují, jak šikovní byli 
slovanští šperkaři. Archeologové se domnívají, že se Slované toto 
řemeslo mohli naučit na jihu, na území mocné Byzantské říše, 
kde žili velmi zruční šperkaři. 
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Kapitola 12

Zopakuj si, co už víš! Najdi na mapce všechna místa ve Šlapanicích,  
o nichž víš, že tam žili Slované.

Místa, kde Slované žili, jsou na mapce označena čísly 10, 11, 12.

Písemné záznamy poprvé Šlapanice zmiňují až v roce 1235, 
pohřebiště pod cihelnou je však o 150 let starší, velkomoravské 
hroby z Brněnských Polí o 300 let a nejstarší slovanské osídlení  
na náměstí je doloženo dokonce o celých 500 let dřív, než je 
datována první písemná zmínka.


