ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI ZVE ŽÁKY
ZÁKLADNÍCH ŠKOL A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ NA
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLA MLADÝCH
ARCHEOLOGŮ
KDE?

Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

KDY?

PRAVĚK, PRAVĚK, PRAVĚK

8. až 25. 1. 2019 vždy v 8.30 a 10.15 hodin

ZAŽIJ STŘEDOVĚK

5. až 22. 2. 2019 vždy v 8.30 a 10.15 hodin

VSTUPNÉ
JAK DLOUHO?

50 Kč / osoba
pedagogický doprovod zdarma
90 minut
Všechny výrobky si
děti odnášejí s sebou.

Rezervace, kontakty:
Na program je třeba se předem objednat
e-mailem na adrese dbrejchova@zcm.cz
nebo telefonicky na čísle +420 778 429 480 nebo +420 378 370 123.

Program je v souladu s RVP ZV — vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
a Umění a kultura. Prostor v něm tedy najdou jak učitelé občanské nauky, tak učitelé
dějepisu a výtvarné výchovy. Vhodný je pro 1. a 2. stupeň ZŠ a pro víceletá gymnázia.

Co je na programu?

PRAVĚK, PRAVĚK, …
PŘEDNÁŠKA (CCA 20 MIN)

Povídání na téma: Co je pravěk, jak dlouho trval, jaké oblečení lidé nosili, jaké vyráběli šperky, kde bydleli,
jaké zbraně používali…

VLASTNÍ ČINNOST (4× 15 MIN)

1. Archeologie v terénu: Zakreslení lidské kostry na mm papír: každé dítě dostane mm papír s částečně zakreslenou
kostrou, tužku a skládací metr. Lektor vysvětlí postup – jak zakreslit osu, odkud odměřit vzdálenost. Zakresluje se
jedna libovolná kost, např. holenní kost. Dokumentační kresbu kostry si děti odnáší s sebou. Zároveň si mohou
v improvizovaném hrobu hledat pomocí štětce střepy pravěké keramiky (originály!!)
2. Experimentální archeologie: Drcení obilí na pravěkých drtidlech. Nadrcenou mouku si děti odnáší v papírových
sáčcích s logem muzea.
3. Kabinetní práce — datování keramiky: Děti dostanou puzzle s pravěkými nádobami. Úkolem je puzzle složit,
nádobu najít v expozici, přiřadit ji do správného období a vše zapsat do pracovního listu. Děti mají možnost vidět
nádoby staré několik tisíc let a zároveň si osahat originální střepy přímo v expozici Archeologie.
4. Práce v keramické laboratoři: Slepování střepů – rekonstrukce nádoby. Papírovou lepenkou se podlepují
jednotlivé střepy z barevných květináčů.

ZAŽIJ STŘEDOVĚK
NA VLASTNÍ KŮŽI
PŘEDNÁŠKA (CCA 20 MIN)

Povídání na téma: Které středověké památky archeologie zkoumá, které středověké domy, kostely a hrady najdeme
v Plzeňském kraji, jaké vymoženosti nám středověk po sobě zanechal, jak vypadala Plzeň ve středověku…

VLASTNÍ ČINNOST (4× 15 MIN)

1. Výroba záušnic: Kterou část těla asi zdobily záušnice? A jak se vyráběly? Když se vám podaří správně stočit
měděný drát, můžete se ozdobit tímto raně středověkým šperkem starých Slovanů.
2. Poznávání originálních archeologických nálezů a replik: V čem se vařilo? K čemu která nádoba sloužila?
Co jsou kachle a proč jsou pro archeologa tak důležité? Co znamenají obrázky, které na nich najdeme?
Pro středověké obyvatele naší země představovaly vlastně obrázkovou knihu a my si budeme proto povídat i o významu
symbolů na plzeňských kachlích.
3. Pečetění: Zkusíme otisknout pečeť do vosku, stejně jako to dělali čeští králové na vlastnoručně vyrobený glejt.
4. Tisk na středověkém tiskařském lisu: Víte, kde byl první středověký lis v Čechách? A jak se jmenuje kniha,
která na něm byla vytisknuta? Co je na plzeňském znaku, jak dlouho a proč? To vše se dozvíte a zkusíte si sami,
jak se s lisem pracovalo.

Všechny výrobky si děti odnášejí s sebou!

