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ANOTACE 
Materiál 

Původ člověka 

Vzdělávací obor 

Přírodověda 

Tematický okruh 

Člověk a jeho zdraví 

Anotace  

       Materiál slouží k vyvození nového učiva o původu člověka a jeho změnách během vývoje. Ve třídě se 
rozvinula debata o vzniku člověka z hlediska náboženského (většina žáků navštěvuje hodiny náboženství) a 
vědeckého. 

Očekávaný výstup  

Žák: - se  seznámí s teoriemi o původu člověka 

Druh učebního materiálu  

Prezentace 

Stupeň a typ vzdělávání  

Základní vzdělávání – první stupeň 5. třída  



PŮVOD ČLOVĚKA 

 Člověk se vyvíjel miliony let z živočišných předchůdců. 

 Nálezy zbytků koster pravěkých lidí. 

 Postupně se měnila stavba jeho těla a duševní 
schopnosti. 

 Věda o člověku, jeho původu, vývoji a vlastnostech se 
nazývá antropologie. 

http://www.youtube.com/watch?v=oUWorsfbqHI&t=7m50s


ZMĚNA ČLOVĚKA BĚHEM VÝVOJE 
(postupné odlišování od živočišných předchůdců) 

 Změna způsobu života.  

 Rozvoj mozku, jeho zvětšení, změna tvaru a velikosti lebky. 

 Rozvoj myšlení a vzájemného dorozumívání se řečí 

   (naučil se využívat oheň, začal pěstovat rostliny, kreslit, 
ochočovat zvířata, stavět příbytky, zhotovovat oděvy…). 

 Zmenšení počtu zubů ( předkové primátů měli 44 zubů, dnešní 
dospělý člověk má 32 zubů ). 

dříve současnost 



ZMĚNA ČLOVĚKA BĚHEM VÝVOJE 
(postupné odlišování od živočišných předchůdců) 

 Vzpřímení postavy.  

 Dvojí esovité prohnutí páteře. 

 Přední končetiny nejsou využívány k chůzi. 

 Postavení palce ruky proti ostatním prstům ruky.  

 Přisunutí palce nohy k ostatním prstům. 

 Zmohutnění dolních končetin. 

 

 



METODICKÉ POZNÁMKY 

 3. snímek:  Vysvětlíme si pojmy antropolog, archeolog a vykopávky. 
Kliknutím na obrázek se spustí film na internetu ze seriálu Byl jednou 
jeden člověk část 1 – Byla jednou jedna Země. 

 4. a 5. snímek: Připomeneme si nové pojmy z filmu a dokončíme 
zápis do sešitu. 
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