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HISTORICKÉ PRAMENY

Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět

Výstupy RVP:  Žák rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích 
minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik. 
Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, 
o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech  
porovnává minulost a současnost.

 Žák využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních 
zdrojů pro pochopení minulosti. Rozeznává současné a minulé  
a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti  
s využitím regionálních specifik.

Věk:  3. – 5. třída

Anotace:  Lekce je zaměřena zejména na práci s textem pomocí metod 
kritického myšlení (RWCT). Obsahově pojednává o historických 
pramenech – co to je, kde je najít apod. Je rozčleněná do 7 úko-
lů, které na sebe postupně navazují. Učitel může zvolit všechny 
úkoly nebo si vybrat podle sebe. Neměl by ale zaměňovat jejich 
pořadí. Obsahuje hry, práci s textem a pracovní listy. 

Časová dotace: při splnění všech úkolů 2 – 3 vyučovací hodiny  (výstupy lze začlenit 
do ČJ a NS)

Pomůcky:   kopie příloh pro každého žáka

POSTUP

I   1. OBRÁZKOVÁ ŠIFRA  

  téma lekce

Učitel po třídě rozmístí 6 kartiček z Přílohy č. 1. Na každé kartičce je obrázek a u něho pís-
meno. Žákům rozdá prázdnou šifru – Příloha č. 2. Žáci si ponechají šifru na lavici a vydávají  
se ke kartičkám zjistit, co který obrázek znamená.

Možno udělat jako těžší variantu bez kartiček, poté je řešením počáteční písmeno obrázku.
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KKnihaKronika
RRazí�tko
(poštovní 
lanškroun-
ské razítko 
1837–1919)

OObraz
(Ch. P. Erxleben)

NNálepka
(na lan-
škrounské 
pivo Laudon)

IInkoust KKniha AArchiv

I    2. TĚKEJ ŠTRONZO DVOJICE 
  
Na pokyn „Těkej“ se žáci volně pohybují po třídě. Na pokyn „Štronzo“ se zastaví a očima 
si najdou dvojici. Je důležité, aby se na sebe dívali oba dva. Na pokyn „Dvojice“ se žáci vydají 
k sobě. Pokud někdo zbývá, utvoří dvojici s učitelem nebo se přidá k jiné dvojici. Učitel poté 
zadá první otázku, o které si dvojice budou chvilku povídat. Vydá pokyn k ukončení disku-
ze (slovně/zatleská/zazvoní na zvoneček). Poté se zeptá, která dvojice by se chtěla podělit 
o svou odpověď. Podle času nechá hovořit příslušný počet dvojic. Následují znovu pokyny 
TĚKEJ – ŠTRONZO – DVOJICE a otázka druhá. To stejné se 3. a 4. otázkou.

1. otázka: „Co to je kronika?“

2. otázka: „Jak vypadá? Jak voní? Jak je těžká?“

3. otázka: „Co v ní může být zapsáno?“

4. otázka: „Kde ještě jinde můžeme získat informace o historii obce?“

I   3. PRÁCE S TEXTEM HISTORICKÉ PRAMENY

  doplň slova

V této části se žáci podrobněji seznámí s tím, kde se dají čerpat historické informace 
o městech a obcích. Učitel po třídě rozmístí nastříhané lístečky (Příloha č. 3). Žákům rozdá 
texty s vynechanými slovy z Přílohy č. 4. Ti si texty ponechají na lavici a vydají se po třídě 
zjišťovat správné odpovědi. 

Poté si text společně přečtěte 
a doplňte odpovědi (Správně 
doplněný text v Příloze č. 5). 
Porovnejte s odpověďmi z ak-
tivity Těkej – štronzo – dvojice. 
Vyjmenovali jste některé prame-
ny? Přišli jste i na jiné?

Příloha č. 3 – rozstříhat a rozmístit po třídě

O životě lidí v dávno minulých dobách se dozvídáme z různých 
pramenů, jako jsou například zbytky nástrojů, koster, zbraní, 
šperků, uměleckých předmětů, sošek apod.

Kromě drobných předmětů je pro poznání způsobu života lidí 
důležité i studium všech druhů stavebních památek - chrámů, 
zámků, hradů, hrobek, měšťanských domů, hospodářských 
staveb nebo opevnění.

Všechny tyto památky studuje věda, které říkáme archeolo-
gie. (Archeologie je slovo řeckého původu, které vzniklo slože-
ním dvou slov. Archaios = starý a logos = věda).

Jsou uchovávány v muzeích.

Druhou skupinu pramenů tvoří památky, které vznikly až po obje-
vu písma, jsou to prameny písemné.

Patří k nim záznamy o úrodě, kroniky, seznamy panovníků, 
smlouvy, dopisy, zákoníky, záznamy o významných událostech, 
literární díla, divadelní hry a podobně.

Písemné prameny jsou uschovávány v archívech.

Příloha č. 4 – kopie pro každého žáka  jméno: ……………………………….….

Historické prameny
O životě lidí v dávno minulých dobách se dozvídáme z růz-

ných …………………………., jako jsou například zbytky 

…………………………., koster, zbraní, šperků, uměleckých 

předmětů, sošek apod. 

Kromě drobných předmětů je pro poznání způsobu ži-

vota lidí důležité i studium všech druhů stavebních pa-

mátek - chrámů, …………………………., hradů, hro-

bek, měšťanských domů, hospodářských staveb nebo 

…………………………. .

Všechny tyto památky studuje věda, které říkáme 

…………………………. (Archeologie je slovo řeckého pů-

vodu, které vzniklo složením dvou slov. Archaios = starý  

a logos = věda).

Jsou uchovávány v …………………………. .

Druhou skupinu pramenů tvoří památky, které vznikly  

až po …………………………………………….……. jsou 

to prameny písemné. Patří k nim záznamy o úrodě, 

…………………………., seznamy panovníků, smlouvy, 

…………………………., zákoníky, záznamy o významných 

událostech, literární díla, divadelní hry a podobně. Písemné 

prameny jsou uchovávány v archívech.
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I   4. LIST Z KRONIKY  

  Dílčí plán Národní školy v Rudolticích

Práce s ukázkou z kroniky obce Rudoltice (rok 1948, strana 10) - k dispozici  
na http://www.rudoltice.cz/kroniky-obce

Rozdáme žákům pracovní list z Přílohy č. 6 a společně si přečteme text z kroniky. Po-
rovnáme, jak asi fungovala škola dříve a jak funguje nyní. Poté zkusíme vymyslet, jak 
by mohl takový plán vypadat v současném roce pro naši školu. Samostatně/společně –  
na uvážení učitele.

Přepis textu:

Národní škola 

a )  4 –II -  na mandelinku bramborovou  
 (prohlídku polí)

b)  3 –II -  na zalesňování

c)   2 –II - na čištění školy

d) 1 –II - na odnášení dřeva

e)  Sehraje 3 besídky

f )  Zavede školní spoření

I   5. REFLEXE LEKCE   

 Kronika dnešního dne

Žáci zapíší pomocí metody volného psaní (pravidla níže) Kroniku dnešního dne. Lze využít 
připravený list z Přílohy č. 7.

Volné psaní je brainstormingová metoda, při které po několik minut celými větami zapisu-
jeme, co nás napadá k určitému tématu. Cílem je zapsat co nejvíce myšlenek, názorů, zkuše-
ností apod.

Ve fázi reflexe si žáci učivo shrnují a propojují se svými znalostmi a zkušenostmi.

Pravidla

 1.  Piš po celou dobu, co tě k tématu napadá.

    2.  Piš celými větami.

    3.  Nemusíš se k napsanému vracet,  
  opravovat ho nebo vylepšovat.

 4.  Když nevíš, co psát, piš, cokoli tě napadá  
  („Teď mě nic nenapadá...“ nebo  
  „Co mám psát dál ...?“).

Příloha č. 6 - Dílčí plán Národní školy v Rudolticích   jméno: ……………………………….….

Příloha 6 - Dílčí plán Národní školy v Rudolticích   jméno: ………………………………. 

 

 

DÍLČÍ PLÁN NÁRODNÍ ŠKOLY V RUDOLTICÍCH 

UKÁZKA Z KRONIKY Z ROKU 1948 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před sebou vidíš ukázku z kroniky obce Rudoltice z roku 1948 
o Národní škole (tak se dříve říkalo základní škole).  Jak starý je ten-
to text?

Přečteš ho? Co měla škola v plánu?

Vymysli 6 bodů, jaké plány by mohla mít pro letošní rok tvoje škola:

1. …………………………………………………….………………

2. …………………………………………………….………………

3. …………………………………………………….………………

4. …………………………………………………….………………

5. …………………………………………………….………………

6.  …………………………………………………….………………

Příloha č. 7 – Kronika dnešního dne   jméno: ……………………………….….
Příloha 7 – Kronika dnešního dne     jméno: ………………………………. 

KRONIKA 

DNEŠNÍHO DNE 

 

Zapiš vše, co tě napadne k dnešnímu tématu o historických prame-
nech a kronikách. Můžeš zapisovat jako kroniku, co se dnes událo:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
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I    

 6. NÁMĚTY NA ROZŠÍŘENÍ LEKCE

HISTORICKÁ PÁTRAČKA

●	 Rozdejte žákům pracovní list z Přílohy č. 7. Odpovědi vyhledejte společně ve škole  
a na internetu.

TŘÍDNÍ KRONIKA

●	založte si třídní kroniku / krasopis z kroniky/  

NÁVŠTĚVA MUZEA

●	Muzeum Lanškroun – má pro děti připravenou pěkně zpracovanou brožuru s úkoly po Muzeu.

Ilustrace: Mgr. Bc. Žaneta Hrubešová
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Přílohy
Příloha č. 1 – rozstříhat a rozmístit po třídě

K - kronika

O - obraz

I - inkoust

R - razítko

N - nálepka

A - archiv
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Příloha č. 3 – rozstříhat a rozmístit po třídě

O životě lidí v dávno minulých dobách se dozvídáme z různých 
pramenů, jako jsou například zbytky nástrojů, koster, zbraní, 
šperků, uměleckých předmětů, sošek apod.

Kromě drobných předmětů je pro poznání způsobu života lidí 
důležité i studium všech druhů stavebních památek - chrámů, 
zámků, hradů, hrobek, měšťanských domů, hospodářských 
staveb nebo opevnění.

Všechny tyto památky studuje věda, které říkáme archeolo-
gie. (Archeologie je slovo řeckého původu, které vzniklo slože-
ním dvou slov. Archaios = starý a logos = věda.)

Jsou uchovávány v muzeích.

Druhou skupinu pramenů tvoří památky, které vznikly až po obje-
vu písma, jsou to prameny písemné.

Patří k nim záznamy o úrodě, kroniky, seznamy panovníků, 
smlouvy, dopisy, zákoníky, záznamy o významných událostech, 
literární díla, divadelní hry a podobně.

Písemné prameny jsou uschovávány v archivech.
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Příloha č. 4 – kopie pro každého žáka  jméno: ……………………………….….

Historické prameny
O životě lidí v dávno minulých dobách se dozvídáme z růz-

ných …………………………., jako jsou například zbytky 

…………………………., koster, zbraní, šperků, uměleckých 

předmětů, sošek apod. 

Kromě drobných předmětů je pro poznání způsobu ži-

vota lidí důležité i studium všech druhů stavebních pa-

mátek - chrámů, …………………………., hradů, hro-

bek, měšťanských domů, hospodářských staveb nebo 

…………………………. .

Všechny tyto památky studuje věda, které říkáme 

…………………………. (Archeologie je slovo řeckého pů-

vodu, které vzniklo složením dvou slov. Archaios = starý  

a logos = věda.)

Jsou uchovávány v …………………………. .

Druhou skupinu pramenů tvoří památky, které vznikly  

až po …………………………………………….……., jsou 

to prameny písemné. Patří k nim záznamy o úrodě, 

…………………………., seznamy panovníků, smlouvy, 

…………………………., zákoníky, záznamy o významných 

událostech, literární díla, divadelní hry a podobně. Písemné 

prameny jsou uchovávány v archivech.
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Příloha č. 5 – celý text 

O životě lidí v dávno minulých dobách se dozvídáme  

z různých pramenů, jako jsou například zbytky nástro-

jů, koster, zbraní, šperků, uměleckých předmětů, sošek 

apod. Kromě drobných předmětů je pro poznání způso-

bu života lidí důležité i studium všech druhů stavebních 

památek - chrámů, zámků, hradů, hrobek, měšťanských 

domů, hospodářských staveb nebo opevnění. Všechny 

tyto památky studuje věda, které říkáme archeologie. 

(Archeologie je slovo řeckého původu, které vzniklo slo-

žením dvou slov. Archaios = starý a logos = věda.) Jsou 

uchovávány v muzeích.

Druhou skupinu pramenů tvoří památky, které vznikly 

až po objevu písma, jsou to prameny písemné. Patří 

k nim záznamy o úrodě, kroniky, seznamy panovní-

ků, smlouvy, dopisy, zákoníky, záznamy o významných 

událostech, literární díla, divadelní hry a podobně.  

Písemné prameny jsou uchovávány v archivech.
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Příloha č. 6 – Dílčí plán Národní školy v Rudolticích   jméno: ……………………………….….
Příloha 6 - Dílčí plán Národní školy v Rudolticích   jméno: ………………………………. 

 

 

DÍLČÍ PLÁN NÁRODNÍ ŠKOLY V RUDOLTICÍCH 

UKÁZKA Z KRONIKY Z ROKU 1948 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před sebou vidíš ukázku z kroniky obce Rudoltice z roku 1948 
o Národní škole (tak se dříve říkalo základní škole).  Jak starý je ten-
to text?

Přečteš ho? Co měla škola v plánu?

Vymysli 6 bodů, jaké plány by mohla mít pro letošní rok tvoje škola:

1. …………………………………………………….………………

2. …………………………………………………….………………

3. …………………………………………………….………………

4. …………………………………………………….………………

5. …………………………………………………….………………

6.  …………………………………………………….………………
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Příloha č. 7 – Kronika dnešního dne   jméno: ……………………………….….
Příloha 7 – Kronika dnešního dne     jméno: ………………………………. 

KRONIKA 

DNEŠNÍHO DNE 

 

Zapiš vše, co tě napadne k dnešnímu tématu o historických prame-
nech a kronikách. Můžeš zapisovat jako kroniku, co se dnes událo:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
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Příloha č. 8 – Historická pátračka
Příloha 8  Historická pátračka 

 

 

 

 historická 
pátračka 

nakresli, jak by          
mohl vypadat obal vaší třídní 
kroniky 
 

Najdi doma předmět, který 
vypovídá něco o vaší rodině 

 

Zjisti, kdo je současný 
kronikář vaší obce 

 

Najdi něco, co by se ve vaší třídě 
dalo označit jako historický 
pramen 
 

Kdy byla 
založena 
vaše obec? 

 

Mezi historické prameny patří i 
obrazy a fotografie. Najdi fotku, 
kdy jsi byl/a malé miminko. 

 

Zjisti, kde se nachází nejbližší 
muzeum 

 


