
Vzdělávací program
 

Zkuste si představit, že stojíte ve Starém Plzenci a máte k 
dispozici stroj času. Nasednete do něj a necháte se přenést 

do 10. století našeho letopočtu, kdy ostrožnu nad řekou 
Bradavou (Úslavou) osídlili Slované. Kromě opevněného hradu 
na akropoli stávalo v době největší slávy na hradišti a ve městě 

celkem osm kostelů včetně rotundy sv. Petra a Pavla (stojí 
dodnes), procházela tudy slavná řezenská kupecká stezka, konaly 
se tu trhy a po celých 300 let byste od Prahy na západ nenašli nic 
významnějšího. Láká vás výlet strojem času za poznáním bohaté 

historie staré Plzně? Výborně. Nastupte a připoutejte se… 
Odlétáme.



Cíl: Provést žáky v úzké kooperaci školy a muzea vybranými tématy 
školního vzdělávacího programu a nabídnout jedinečnou možnost 

propojení teoretických poznatků o archeologických kulturách 
a nemovitých památkách s konkrétními artefakty, naučit žáky využívat 

sbírky muzeí jako informační zdroje pro pochopení minulosti 
a nabídnout možnost autentického zážitku v muzejním prostředí. 
Cílem je rovněž prohloubit znalosti regionálních dějin, aktivizovat 
vlastní činnost žáků, umožnit žákům participovat v činnosti, která 

v nich vzbudí zájem o historii.
 

Způsob realizace: Základní výukovou metodou je storytelling, tedy 
jednoduše česky vyprávění. Program obsáhne dějiny Staré Plzně 

od 10. do 13. století s odkazem na vývoj přemyslovského státu. Forma 
vyprávění je přizpůsobena věku dětí. Využíváme názorně demonstrační 
principy. Příběh je doprovázen kreslenými interaktivními obrazy, které 
ilustrují jednotlivé etapy vývoje staroplzeňského hradiště. V druhé části 

programu pracujeme s replikami středověkých artefaktů, na které 
aplikujeme tzv. hands-on princip (neboli dotýkat se je dovoleno).

 
Program je v souladu s RVP — vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 
(Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas), Člověk a společnost 

(výchova k občanství a dějepis) a Umění a kultura (výtvarná výchova)
 

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy; 
vhodný i pro žáky s SVP

Realizace: expozice Historie, HB
Frekvence: celoročně

Délka programu: 60 min.
 
 
 


