
 

Muzejní akademie II  

Žákovský list 2 k tematickému bloku č. 1: Pravěk pro 6. ročník 

Téma č. 2 Keltové – Germáni – Slované – 2 vyučovací hodiny  

Milý žáku, nyní se podíváme na některá etnika, která obývala evropský prostor a zároveň 
oblast naší české kotliny. Budeme si vyprávět především o Keltech, Germánech a Slovanech. 
Dozvíš se, v čem tato etnika vynikala a co všechno již uměla, těšíš se? Já ano. 

1) ÚVOD 

1) Poslechni si vyprávění edukátora o jednotlivých etnicích a vypiš vždy jednu zajímavou 
informaci, kterou sis zapamatoval:  

Slované 

Germáni  

Keltové  

Frankové  

Hunové 

Ostrogóti  

Arabové  

Venetové (Veneti)  
 

2) Z přílohy si vystřihni karty, na kterých jsou vyobrazeny tyto pojmy: Slované, Germáni, 
Keltové, Frankové, Hunové, Ostrogóti, Arabové, Venetové a správně je zařaď do jednotlivých 
období: doba železná, doba římská, raný středověk, doba bronzová, doba kamenná. 

Příloha: 

https://www.spolecnedomuzea.cz/wp-content/uploads/2022/12/6_rocnik_etnika_karty.pdf 

 

3) Urči, zda všechna etnika patří do pravěku či středověku. 

 

 

 

 

https://www.spolecnedomuzea.cz/wp-content/uploads/2022/12/6_rocnik_etnika_karty.pdf


 

2) KELTOVÉ 

Pojďme se nyní podívat na úvodní video: 

Video dostupné na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-
ceskeho-naroda/208552116230005-keltska-kouzla/video/  

1) Ve skupině či společně doplňte pojmy, které chybí v přiděleném textu o Keltech.  

 

Příloha: 

https://www.spolecnedomuzea.cz/wp-
content/uploads/2022/12/6_rocnik_priloha_TB_1_pravek_tema_2.pdf 

2) Z promítaných obrázků vyber vhodné obrázky ke Keltům. Dále pak z předkládaných kopií 
artefaktů vyber ty, které patří ke Keltům. 

3) V příloze si vyber jeden nebo více textů o Keltech a za pomoci internetového vyhledavače 
doplň všechny chybějící pojmy. V prohlížeči navíc vyhledej alespoň tři typické vyobrazení 
s výjevy ze života Keltů. 

 

Příloha: 

https://www.spolecnedomuzea.cz/wp-

content/uploads/2022/12/6_rocnik_karty_artefakty_keltske.pdf 

 

3) Práce s hlavou Kelta. Vystřihni si hlavu Kelta – viz příloha a okolo dokresli:  

např. typický keltský artefakt – švartnový náramek, žluté korálky s očky, grafitovou keramiku, 

Laténskou sponu, torques (nákrčník), zámek a klíč nebo událost ze života Keltů. 

 

Příloha: 

https://www.spolecnedomuzea.cz/wp-content/uploads/2022/12/6_rocnik_hlava_kelta.pdf 

 

4) Vyfoť svoji koláž a za pomoci aplikace ChatterPix (nebo obdobné) „rozmluv“ hlavu Kelta. 
Vymysli vhodný komentář ke svému Keltovi tak, abys ostatním sdělil maximum informací, 
které ses o Keltech dozvěděl během celého výukového programu. 
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