
Pravěcí lidé po sobě v krajině zanechali mnoho stop - 
pozůstatky osídlení i rozmanité předměty sloužící v 
každodenním životě nebo takové, které dnes považujeme 
za předměty umělecké. Šlo ale opravdu umění v tom 
smyslu, jak ho chápeme dnes? Byly skutečně jeskyně 
pravěkými galeriemi, kam se lidé chodili dívat na umění? 
Bylo pravěké výtvarné umění výsledkem nějakého 
dlouhého uměleckého vývoje od jednoduchého ke 
složitému nebo vznikalo spontánně a paralelně v různých 
částech světa? A jak staré je tedy nejstarší „umění“? 
Vytvářel umění až člověk moderního typu nebo to dokázali 
i jiní, starší zástupci rodu Homo vč. neandrtálců?

Na žádnou z těchto otázek neexistuje jednoznačná 
odpověď. Jisté je jen jedno. Naši předkové měli pro 
svou uměleckou činnost určitě důvody, kterým my 
dnes už nemusíme rozumět. Ale můžeme se o to 
alespoň společně pokusit.

Vzdělávací cyklus
Pravěké umění jako prostředek poznávání 
světa v historických souvislostech 

Šablona 2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ/SŠ

 



Cíl: : Propojení teorie s praxí, a to s využitím nejnovějších poznatků. 
Mezioborové téma představuje pro žáky možnost osobitějšího 
a originálnějšího sebevyjádření i možnost hlubšího porozumění 
uměleckému dílu v historických souvislostech. Dalším cílem 
programu je nejen seznámit žáky s historií našeho národa, naučit 
je poznávat hodnoty kulturního dědictví a vážit si jich, ale také 
poskytnout školám jedinečnou možnost propojit teoretické 
poznatky o konkrétních archeologických artefaktech typických 
pro jednotlivá období, naučit žáky využívat sbírky muzeí jako 
informační zdroje pro pochopení minulosti a nabídnout možnost 
autentického zážitku v muzejním prostředí. 

Způsob realizace: Realizace projektu je možná v rámci šablony 
2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ. Výuka je 
rozdělena do dvou dvouhodinových bloků, které probíhají 
v učebně ve škole a jednoho čtyřhodinového bloku, který 
se uskuteční v prostorách hlavní budovy Západočeského muzea 
v Plzni (expozice Archeologie a Ateliér). Výuka ve škole probíhá 
formou přednášek s názornými ukázkami s pomocí zařízení 
dostupných ve škole a s pomocí přinesených artefaktů 
a dokumentace. Žáci jsou aktivně zapojeni do edukačního procesu 
(interaktivní rozhovory, vlastní návrhy řešení, svobodné projevy 
prostřednictvím výtvarných technik apod.) Téma přednášky je 
zvoleno tak, aby bylo pro žáky co nejatraktivnější a vzbudilo v nich 
zájem o danou problematiku. Odborník z praxe v hodině působí 
samostatně pod dohledem pedagoga, možná je též tandemová 
výuka. 

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy
Vhodný i pro žáky s SVP
Realizace: škola, expozice Archeologie a Ateliér, HB
Frekvence: celoročně
Délka programu: 8 - 12 vyučovacích hodin

 


