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Áno, na viacerých miestach... aj v Bojniciach.

Žili na Slovensku pravekí neandertálci?





Bojnice sú označované za prakolísku obyvateľov 

Slovenska. Archeológovia dnes považujú Bojnice 

za najbohatšie nálezisko slovenských dejín 

paleolitu, kedy tu žil pred 60.000 až 120.000 rokmi 

neandertálsky človek. 

Svedčia o tom vzácne nálezy kamenných nástrojov, 

kosti pravekých zvierat i zvyšky ohnísk. Na vzácnej 

lokalite - areál Prepoštská jaskyňa je dnes Múzeum 

praveku Slovenska www.muzeumpraveku.sk



Neandertálci sa usadili pod skalným 

previsom Prepoštskej jaskyne

Čo myslíte, aké to malo 

v dobe ľadovej výhody?



Neandertálci boli lovci a zberači potravy

Boli zruční - vyrábali nástroje štiepaním kameňov, 

ktoré našli v prírode.



Porozmýšľajte, na aký účel použili tieto nástroje,  

nájdené v Bojniciach:

Kamenné nástroje používali na rôzne účely
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V skupine (rode) existovala deľba práce

Čo myslíte, čo robili:

- pravekí muži?

- praveké ženy?

- aký mali z toho všetci úžitok?

Zdeněk Burian



Lovci lovili veľké aj malé zvieratá

Lov bol často veľmi 

nebezpečný, lovci sa 

mohli vážne zraniť 

alebo aj zahynúť...

Zdeněk Burian



V Bojniciach sa našli vzácne kosti pravekých zvierat

Zdeněk Burian



Uhádnete, čo je na obrázkoch?

Mamut srstnatý                   

- obor pravekého sveta



Srstnatý nosorožec

Čo je na obrázkoch?
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Časť parožia
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Zdeněk Burian

www.muzeumpraveku.sk Čeľusť 

jaskynného leva



Roh pratura

Zuby prakoňa



Bol by si dobrým pravekým lovcom?

Ako by si ulovil: 

- mamuta

- prakoňa

- jaskynného leva

- jeleňa?

Aké by si zhotovil lovecké nástroje 

a zvolil taktiku lovu?

Zdeněk Burian



Ako vyzeral neandertálec?

Archeológovia stále hľadajú presnú odpoveď...

Zdeněk Burian



Je možné zažiť dávno stratený svet neandertálcov aj v 21. storočí?

Áno, je - v Múzeu praveku Slovenska v Bojniciach...

Vzdelávací program pre žiakov základných a stredných škôl:



Program „Praveké tvorivé dielne“ - spôsob, ako môžu žiaci prežiť 

zaujímavou formou jeden deň zo života pravekých neandertálcov...

info:

www.muzeumpraveku.sk



V prezentácii sú použité materiály:

- fotografie vzácnych pravekých nálezov z Bojníc 

(zdroj: Múzeum praveku, www.muzeumpraveku.sk)

- fotografie malieb Zdeňka Buriana z obdobia pravekého sveta

(zdroj: www.google.com)


