
Anotace
Pracovní list podporuje samostatnou práci žáků s vyhledáváním informací. Aktivitu můžeme použít 
i k námětu na projektovou hodinu.

Nejprve doplňujeme jednotlivá slova do textu, kde se zároveň seznamujeme s tématem. Jednotlivé 
pojmy pak opakujeme formou křížovky. Dále pracuje s inernetem nebo encyklopedií a doplňujeme 
další zajímavosti.
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Keltové
Doplňuj vhodná slova do textu, tak aby dával smysl.

Kolem roku                          ( během doby železné) ovládli naše území Keltové. Jsou  

prvními obyvateli  našeh státu,  které známe z archeologických vykopávek.  Jeden z  

keltských kmenů jménem                         dal název naší vlasti. Z keltského slova  

Boiohaemum vznikl název naší země do dnes v latině užívaný -                         .  

Keltové vynikali  bojovností,  tvrdostí,  ale  i  vyspělou kultůrou,  která se nazývá tak  

zvaná                       . Byli to zruční stavitelé a řemeslníci. Dokázali vyrobit předměty  

ze                             ,                            a                               . Keltové byl též zdatní  

obchodníci. Při obchodování používali                                . Do té doby byl na našem  

území  běžný pouze                                   , při kterém se vyměnoval jeden výrobek za  

jiný.

     Centrem  výroby  a  obchodu  byla  sídliště  opevněná  mohutnými  hradbami,  

nazývaná                               .                   

 
Vylušti tajenku

1. Centrum výroby obchodu
2. Kelty vytlačli
3. Keltský název pro zemi Bójů
4. Platidlo
5. Před použitím platidel se provozoval výmenný ...

Významné postavení měl kněží, který se nazýval       ____________ .
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Na mapu Evropy vyznač území obývané Kelty a do tabulky zaznamenej země, 
přes které zasahovalo toto území.

Zjisti něco o keltských svátcích a hledej spojitosti s našimi.

Samhainen Imbolc

Beltine Lughnasad



Keltové uctívali a brali za posvátnou jednu rostlinu. Zjisti kterou, něco o ni 
napiš a pokus se ji nakreslit.

Tato rostlina byla mystická i v jiných státech, pokus se vyhledat ve kterých a 
jakou symboliku má u nás.
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