
Ve středověku žili prostí lidé neustále 
pod hrozbou hladomoru, černého moru 
nebo války. Klid neměli ani panovníci, i oni 
se museli strachovat o svůj život. Všichni 
museli cítit všudypřítomnou nejistotu. 

A přece se lidé dokázali smát, ctili pravdu 
a měli život rádi. Neskuhrali. Bojovali 
s nepřízní, protože věřili, že mají s boží 
pomocí osud ve svých rukách. Zdá se, 
že dokázali být šťastní i s tím málem, 
které měli. 

Kolika let se lidé ve středověku 
dožívali? Jaké hry hrály děti? Jaký vliv 
mělo počasí na společnost? Co lidé 
nosili na sobě a kdo určoval módní 
trendy? Podobal se život tehdy a nyní 
aspoň v něčem?

Odpovědi vás možná překvapí. Uvidíme. 

Všední i sváteční dny 
středověkého člověka

 

Vzdělávací program 



Cíl: Provést žáky v úzké kooperaci školy a muzea vybranými tématy 
školního vzdělávacího programu a nabídnout jedinečnou možnost 
propojení teoretických poznatků o středověku 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 
a umožnit žákům participovat v činnosti, která v nich vzbudí zájem 
o historii.

Způsob realizace: V úvodu program provede žáky v souladu s RVP 
prostřednictvím interaktivní prezentace a moderované diskuse 
životem „obyčejného“ člověka od počátků přemyslovského státu 
až k pozdnímu středověku. Zaměříme se na témata jako klima 
a vzhled středověké krajiny a jejich proměny, bydlení, odívání, hry 
a slavnosti, stravování apod. K programu byla vyvinuta sada 
didaktických pomůcek (karty s jednotlivými tématy a zábavnými 
ilustracemi a edukační pexeso) a repliky středověkých artefaktů. 
Program vychází z principů objektového učení. 

Vzdělávací obsah programu vychází z 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: 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy
Vhodný i pro žáky s SVP
Realizace: expozice Historie /hlavní budova/
Frekvence: celoročně
Délka programu: 60 min.
Vstupné 50,-Kč/osoba

 


