
Metodický list - střední školy

KELTOVÉ A MLADŠÍ DOBA ŽELEZNÁ – POZNÁVÁME KELTSKOU 
SPOLEČNOST
Předmět: dějepis s vazbou na angličtinu, český jazyk

Časová dotace: 3 hodiny (2 hodiny dějepis + 1 hodina český jazyk)

Cíle: V hodinách dějepisu se studenti seznámí s některými prameny, které vypovídají 
o Keltech a mladší době kamenné, a zamyslí se nad možnostmi a limity takového svědectví, 
nad metodologií interpretace historických pramenů. Dále se seznámí s rozsahem a chronologií 
keltského osídlení, charakteristikou keltské společnosti a keltskými tradicemi a v neposlední 
řadě s odkazem, který po sobě Keltové zanechali. Vazba na angličtinu posiluje dovednosti 
spojené s porozuměním cizojazyčnému výkladu, vč. rozvoje odborné slovní zásoby. Hodina 
českého jazyka je postavena na práci s dvěma klasickými díly římského písemnictví daného 
období, v oblasti kompetencí se soustředí na rozvoj čtení s porozuměním.

Pomůcky: počítač s připojením na internet a dataprojektor

DĚJEPIS:

I. hodina
1. Evokace – brainstorming (5 minut)

Učitel vyzve studenty, aby jmenovali vše, co se jim vybaví při vyslovení pojmu Keltové. Prostor 
je otevřen všemu, co studentům v daný okamžik v souvislosti s daným pojmem vytane na mysli. 
Své nápady říkají nahlas, učitel je zapisuje na tabuli. 

2. Práce ve dvojici (8 minut)

Učitel rozdá studentům do dvojice nastříhanou sadu obrázků a pojmů z pracovního listu. 
Jejich úkolem je spojit obrázky s pojmy a následně ve dvojici prodiskutovat, co má každá 
vzniklá dvojice – obrázek – pojem společného s Kelty. Po skončení práce ve dvojici je ve třídě 
provedena kontrola přiřazení obrázků k pojmům a učitel vyzve studenty, aby se s ostatními 
podělili o to, jaká spojení s Kelty je napadla. Učitel nápady studentů může dále doplňovat 
a dovysvětlovat.

Evokace je zařazována na začátek hodiny nebo tematického celku s cílem přivést pozornost 
studentů k tomu, co již o daném tématu vědí. Aktivita by měla být naplánována tak, aby pomohla 
studentům, vybavit si své starší znalosti o tématu, na něž bude možné navazovat. Studenti si 
zároveň uvědomují, že jejich znalosti jsou neúplné, a je v nich probuzen zájem o poznávání nových 
skutečností a souvislostí.

Brainstorming (někdy volně překládán jako burza nápadů) je jednou z možných (a vhodných) 
aktivit pro evokační fázi hodiny. Mezi základní podmínky patří, že žádnému nápadu se meze 
nekladou. Žádný nápad není kritizován, vše vyslovené je přijato a zapsáno na tabuli. Hlavní benefit 
této aktivity spočívá v otevřené mysli všech členů skupiny, kteří se navzájem mohou přivádět 
k dalším a dalším nápadům.

Práce ve dvojici je pro tuto část výuky zvolena hned z několika důvodů. Diskuse nad zadaným 
úkolem dává studentům příležitost vzájemně se inspirovat, reagovat na sebe a nápady dále 
rozvíjet. Dvojice je zároveň „bezpečným“ prostředím, kde student snáze ztrácí ostych vyslovit svou 
myšlenku a může si ověřit její relevantnost u svého kamaráda. Do následné diskuse ve třídě se tak 
lépe zapojují i jinak nesmělý studenti. Zároveň tato metoda podporuje rozvíjení komunikačních 
dovedností.
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3. Práce s filmovým dokumentem: Terry Jones’ Barbarians: The Primitive Celts 
(k 27. 11. 2012 přístupno na http://www.youtube.com/watch?v=Wl96VLPCAqw) (10+23 minut)

Před projekcí úryvků z dokumentu je nezbytná jazyková příprava, neboť dokument je natočen 
v angličtině. Každý student dostane svůj pracovní list, v němž je vypsána slovní zásoba, důležitá 
pro porozumění vybraných pasáží dokumentu. Každý student si slovní zásobu individuálně 
přečte. Poté studenti vytvoří dvojice a anglické výrazy společnými silami přeloží do češtiny. 
Neznámá slova pro tuto chvíli zůstanou nepřeložená. Nezbytná je následná zpětná vazba 
ve třídě, při níž učitel se studenty provede kontrolu jejich překladů, pomůže s obtížnými výrazy 
a v neposlední řadě anglické výrazy několikrát opakovaně vysloví tak, aby studenti byli dobře 
připraveni na jejich použití v dokumentu. (10 minut)

Učitel seznámí studenty s tím, že shlédnou krátké ukázky z filmového dokumentu Terryho Jonese, 
který se věnuje keltské společnosti v Evropě a jejímu střetávání s Římskou říší. V první ukázce 
přichází Terry Jones na místo zvané Alesie, které se nachází v dnešní Francii v oblasti Burgundska 
a kde leželo významné keltské oppidum (učitel vysvětlí studentům pojem oppidum). Toto 
oppidum obléhal Caesar, který zde vedl s Galy, vedenými Vercingetorixem, zdlouhavý boj, 
v němž nakonec zvítězil. V druhé ukázce cestuje Terry Jones do Coligny [koliňi] ve východní 
Francii, místa nálezu významné keltské památky, tzv. colignského kalendáře. Kalendář byl 
nalezen v roce 1897 nedaleko Lyonu a historikům trvalo 90 let, než se jim podařilo jeho systém 
rozluštit. Poté už následuje samotná práce s filmovým dokumentem. (3 minuty)

•	 Studenti dostanou za úkol si důkladně samostatně prostudovat otázky v pracovním listě.  
(3 minuty)

•	 Učitel promítne první ukázku z dokumentu, konkrétně časový úsek 9.00-10:38, a to dvakrát. 
Poté přijde na řadu druhá ukázka. Učitel promítne studentům úseky 12:50-13:32, 15:46-16:02 
a 16:28-16:38, opět dvakrát. (6 minut)

•	 Studenti vypracují odpovědi na otázky do pracovního listu. Je žádoucí, aby učitel nechal 
projekci zastavenou v čase okolo cca 10:30, kdy kamera snímá detail sochy Vercingetorixe. 
(10 minut)

•	 Vyplněné pracovní listy odevzdají studenti učiteli. Cílem není korekce odpovědí, ale 
zajištění, že všichni studenti budou mít své pracovní listy k dispozici i v příští hodině, kdy s nimi 
bude dále pracováno.

Jazyková příprava před samotnou prací s dokumentem nesmí být zanedbána, aby práce 
s obsahem dokumentu nebyla narušena neporozuměním ze strany studentů. Probrání důležité 
slovní zásoby před projekcí dokumentu s sebou přináší hned několik pozitiv. Studenti si zopakují 
slovní zásobu, kterou už znají, seznámí se s výrazy novými a v neposlední řadě poznají, jaké 
bude ústřední téma dokumentu, což jim následně umožňuje mluvenému slovu v angličtině lépe 
porozumět. Zařazení krátkých úryvků z anglického filmového dokumentu přináší studentům nejen 
možnost procvičit se v jazykových kompetencích, ale také uvědomit si, že výuka cizích jazyků 
není izolovaným předmětem a že zvládnutí cizího jazyka je důležitou dovedností pro život a další 
vzdělávání.

Na počátku této části hodiny stojí krátký frontální výklad, tedy jedna z nejrozšířenějších metod 
(nejen) v dějepisném vyučování. Při frontálním výkladu je veškerá pozornost soustředěna na osobu 
učitele, který je v ten moment jedinou autoritou předávající studentům nové poznatky, a studenti 
jakožto pasivní příjemci jsou při této metodě více vystaveni riziku ztráty pozornosti. Je tedy vhodné 
výklad učitele střídat s metodami, při nichž jsou aktivní žáci, příp. při delším frontálním výkladu využít 
podpůrných metod, které pomáhají udržet pozornost studentů (např. průběžně kladené otázky 
ověřující porozumění, dopředu zadané otázky, na něž musí studenti odpovědět po skončení 
výkladu apod.). 
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II. hodina
4. Práce ve dvojici – Poznáváme Kelty a keltskou společnost (10 minut)

Učitel rozdá studentům pracovní listy z minulé hodiny. Každé dvojici vrátí také dvojice obrázků 
a pojmů, s nimiž dvojice pracovaly na začátku první hodiny, a rozdá pracovní listy s novou 
sadou otázek. Studenti mají za úkol nové otázky ve dvojici prodiskutovat a odpovědi si každý 
student zapíše do svého pracovního listu. 

5. Zpětná vazba ve třídě – diskuse (10 minut)

V této fázi vyučovací hodiny přichází čas na zpětnou vazbu k úkolům, které studenti zpracovávali 
do svých pracovních listů na základě samostatné práce a práce ve dvojici. Zpětná vazba je 
realizována formou diskuse vedené učitelem.  Učitel vyzve studenty, aby se s ostatními podělili 
o odpovědi, které si do obou pracovních listů (z minulé i této hodiny) zapsali. Odpovědi jsou 
základem pro následnou diskusi, jejímž je učitel moderátorem.

6. Práce s mapou (3 minuty) 

Učitel vyzve studenty, aby na základě svých dosavadních znalostí o Keltech zakreslili do mapy 
v pracovním listě:

•	 O jakých oblastech v Evropě víte, že byly osídleny keltskými kmeny?

•	 Znáte nějaká archeologicky doložená oppida na území českých zemí či v Evropě?

7. Frontální výklad (7 minut)

Učitel promítne přes dataprojektor obrys mapy Evropy na bílou tabuli a vyzve žáky, aby řekli, 
jaké lokality keltského osídlení do svých map zakreslili. Zároveň zakresluje do mapy na tabuli 
jak rozšíření keltského osídlení, tak keltská oppida. Studenti si totéž zakreslují do svých map 
v pracovních listech a dělají si poznámky z doplňujícího výkladu učitele. Učitel využije mapy 
k rozšíření výkladu o:

Diskuse je jednou z vyučovacích metod, v níž jsou studenti aktivními tvůrci hodiny a učebního 
procesu. Cílem je aktivizovat myšlení studentů a dobře kladenými otázkami je přivést k pochopení 
problému. Studenti jsou motivováni k promýšlení souvztažností a rozvíjí tak své kritické myšlení. Učitel 
kontroluje tok diskuse a klade takové otázky, aby studenty přivedl k zamyšlení se nad problematikou, 
jakých pramenů můžeme využít k poznání Keltů a keltské společnosti, jaký obraz nám takové 
prameny mohou nabídnout a jaké jsou limity těchto pramenů.

Po stručném výkladu učitele před projekcí dokumentu přichází na řadu samostatná práce studentů. 
Při sledování videa v cizím jazyce je důležité, aby student měl možnost shlédnout dokument 
(nejméně) dvakrát. V prvním poslechu jde o prvotní seznámení s ukázkou a obecné porozumění 
ústřednímu tématu, při druhém by se studenti již měli soustředit na hledání odpovědí na otázky 
z pracovního listu. Seznámení s otázkami před projekcí umožní studentům se v dokumentu lépe 
orientovat a zároveň soustředit se na důležité. Samostatná práce je vysoce aktivizační metodou, 
neboť je to student, kdo v dané chvíli pracuje – sleduje ukázku, hledá odpovědi na otázky a v 
písemné podobě tyto odpovědi formuluje ve svém pracovním listě.

Práce s mapou představuje nedílnou součást dějepisného vyučování, mapa posiluje názornost 
a podporuje prostorovou orientaci. V tomto případě se studenti sami stávají tvůrci mapy – 
přemýšlejí, o kterých archeologických lokalitách slyšeli, o jakých územích byla během minulých 
hodin v souvislosti s Kelty řeč… Tato území a místa pak zakreslují do mapy. Aktivní přístup k tvorbě 
mapy napomáhá fixaci a uvědomění si souvislostí.
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•	 časové vymezení keltského sídlení

•	 objasnění fungování keltského osídlení jako decentralizované sítě (na rozdíl od vysoce 
centralizovaného Říma)

•	 seznámení s fungováním dálkového obchodu (mezi Kelty samotnými, obchod s Římem; 
vysokoobjemový obchod s vínem jako prostředkem reprezentace)

Inspiraci pro výklad lze čerpat z produktu Úvod do studia doby laténské, s. 16-18, 44-47.

8. Interpretace obrázku – práce ve dvojici (4 minuty)

Studenti si prohlédnou obrázek pohřební komory (aniž je jim dopředu řečeno, co je na obrázku). 
Jejich úkolem je ve dvojici prodiskutovat, co vše na obrázku mohou vidět (čtyřkolový vůz, 
stolní servis, zlaté šperky…) a co tedy obrázek zachycuje. Poté učitel vyzve studenty, aby se 
s ostatními podělili o závěry, ke kterým ve dvojicích došli. Následně využije obrázku k rozvinutí 
diskuse na téma, kdo byl v takové pohřební komoře asi pochován, jaké bylo jeho společenské 
postavení…

9. Frontální výklad (6 minut)

V návaznosti na analýzu obrázku pohřební komory seznámí učitel formou frontálního výkladu 
studenty s několika dalšími charakteristikami keltské společnosti. Inspiraci pro výklad lze čerpat 
z produktu Úvod do studia doby laténské, s. 19-23, 31-36, 61-69. Studenti si během výkladu 
učitele dělají poznámky.

•	 Formy reprezentace společenského postavení: bohaté pohřební výbavy; bohatství nošené 
„na sobě“ (na rozdíl např. od Římanů) – tzn. příslušníci elit nosili mohutné zlaté nákrčníky, 
šperky apod.

•	 Keltské náboženské představy: propracovaný polyteistický systém, keltská božstva sdílela s 
lidmi stejný svět (na rozdíl od římských božstev, která žila odděleně), uctívání zvířat a stromů, 
role druidů (nejvyšší keltští kněží připravovaní na svou úlohu 20 let, strážci mravů s výchovnými 
a soudními pravomocemi, propracovaná druidská nauka předávaná ústně ve verších), 
bardové (příslušníci kněžské vrstvy, autoři hrdinské a náboženské poezie).

•	 Významné keltské svátky a jejich odraz v křesťanské tradici (Samhain – svátek Všech 
svatých, Imbolc – Hromnice, Beltine – pálení čarodějnic, Lugnasad – dožínky).

10. Reflexe – volné psaní (5 minut)

Studenti dostanou za úkol do sešitu metodou „volného psaní“ napsat odpověď na otázku 
„Co jsem se nového dozvěděl o Keltech, co mě zaujalo.“ K dispozici v tuto chvíli nemají 
pracovní listy, ani své poznámky.

Obrazové prameny mají v dějepisné výuce své nezastupitelné místo, jsou pro žáky velice atraktivní 
a přístupné, podporují jejich představivost. Při práci s nimi je však zapotřebí mít na paměti, 
že obrazový materiál by neměl sloužit pouze jako ilustrativní doprovod výkladu, ale hlavně jako 
didaktická pomůcka, která rozvíjí u žáků schopnost interpretovat, hledat souvislosti. Zejména 
v dnešní době, kdy jsou lidé vystaveni velkému množství vizuálních podnětů, je důležité umět 
o těchto podnětech kriticky přemýšlet. 

Frontální výklad tady navazuje na předcházející samostatnou práci studentů a funguje jako její 
doplnění. Udržení pozornosti žáků podporuje souběžné zapisování poznámek a zakreslování 
do mapy, stejně tak jako omezený rozsah frontálního výkladu.
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Cílem reflexe je dát studentům prostor vrátit se k probíranému tématu, ovšem bez ambice 
zopakovat všechna důležitá data a fakta. Studenti mají v rámci aktivity možnost téma znovu 
individuálně promyslet, vrátit se k vlastním původním představám (co pro mě bylo nové?), 
revidovat je a nově nabyté zkušenosti a poznatky si uspořádat. Reflexe může mít i velice subjektivní 
ráz, student vyjadřuje svůj osobní vztah k tématu (co mě zaujalo?).

Metoda volného psaní je pro tuto část fáze hodiny více než vhodná, neboť je postavena  
na volném toku myšlenek. Student touto cestou může snáze odhalovat nové souvislosti, ale 
také vyjadřovat své pocity. Před začátkem volného psaní je doporučeno zopakovat studentům 
základní pravidla této metody, která je nutno respektovat: student píše po celou stanovenou dobu 
a zaznamenává tok svých myšlenek (a to i tehdy, pokud ho nic k danému tématu nenapadá), píše 
v souvislých větách, ale nehledí na stylistické a gramatické chyby, k napsanému textu se nevrací 
a neopravuje ho. 


