
Vlastivěda 5. třída  2 

Ahoj, dnešní učivo bude pro vás velice jednoduché, protože se budeme bavit o životě na vesnici v 18. 

století. No a my žijeme také na vesnici – i když v jiné době – a proto nám to bude připadat úplně 

jednoduché. Navíc některé věci jsou stejné. Nejdříve si kapitolu přečti v učebnici a pak si zapiš do 

sešitu. A určitě si chcete namalovat obrázky – no tak neváhejte 😊 

Život na vesnici v 18. století  (str. 19 – 21) 

 Rozdělení lidí podle majetku  -  sedláci, rolníci, bezzemci, čeledíni, děvečky, žebráci 

 Venkovské domy  -  stavěné z vepřovic, na střeše došky, základní místnost  -  kuchyně 

 Jídlo – polévky, luštěniny, brambory, pekl se domácí chleba, maso b málokdy 

 Oblečení – chudí si ho vyráběli sami, byl to jednoduchý, prostý oděv, bohatí si kupovali 

zdobené obleky (šaty) a i muži nosili paruky 

 Venkovské zvyky – hody (posvícení), Vánoce, Velikonoce, draní peří 

 Venkované museli vykonávat robotu (pracovat na polích pro šlechtu), museli odevzdávat díl 

z toho, co sami vypěstovali 

 V zemědělství se používalo primitivní nářadí   -  motyky, srpy, kosy, na orání se ppoužívaly 

háky a tahali je krávy, koně, ale i lidi 

 

Úkol pro chytré páťáky – nějak jsem nepochopil, co to je úhorový systém (zkuste zjistit info, 

ať mi to pak dovysvětlíte – díky) 

 

Manufaktury a první stroje   (str.22 – 23)  pročíst, pochopit, zapsat, nakreslit, dóóóbře 

posvačit 😊 

 Manufaktura – větší dílna s více dělníky, zrychlila se výroba, hlavně textilky 

 Zavádění strojů do výroby, vynález parního stroje 

 Vznik továren – velkovýroba (textilky, mlýny, doly) 

 James Watt - ………………………………… 

 F.J. Gerstner - ………………………………… 

 Josef Božek - …………………………………… 

 Prokop Diviš . …………………………………… 

 Bratanci Veverkové - …………………………………. 

 Josef Ressel - ……………………………………………..  

 Vynálezy měnily životy lidí, rozvíjela se doprava a obchod 

 Vznik nových průmyslových odvětví – potravinářský, těžební, hutnický (co to je?), 

strojírenský 

 

Ke jménům si doplňte vynálezy, užijte si nejen vlastivědnou pohodu 😊 

Můžete se podívat na youtube – dějiny ………  na díly  78, 79, 81 

 


