
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Více informací na ` nebo na 
www.muzeumjilove.cz

Muzeum je otevřeno denně,  
mimo pondělí (pokud není svátkem) 
ZÁŘÍ – KVĚTEN: 9 – 12, 13 – 16 hod.  
ČERVEN – SRPEN: 9 – 17 hod.

 Termíny realizace: říjen – prosinec 2018
Čtvrtek – Pátek: 10:00 – 11:30 
(po dohodě možnost termín upravit)

Časová náročnost: 90 minut
Počet žáků: max 30 dětí
Cílová skupina: 1. – 2. stupeň ZŠ

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU
Vypravíme se s žáky za pravěkým uměním do dob nestarších dějin člověka. V úvod-
ní 30 minutové přednášce s prezentací se seznámíme se světoznámými lokalitami 
a jeskynními malbami. Povíme si i důležitá fakta o nálezech pravěké plastiky nejen 
ve světě, ale hlavně u nás. Společně se zamyslíme, k čemu je pravěké umění v po-
znání tehdejších společností dobré, a jaký může mít přínos dnes. 
Praktická část: žáci se rozdělí na dvě skupiny. Jedna bude vytvářet skalní malby, 
druhá vytvářet paleolitickou zvířecí či antropomorfní plastiku, vše podle originální 
předlohy. Pak se skupiny prostřídají. Výtvor „skalní stěny“ si skupina může odnést jako 
společné dílo, výtvor pravěké plastiky si může odnést každý jednotlivec.

CÍLE PROGRAMU
Žák si osvojí základní znalosti o nejstarších technologiích pravěké malby a plastiky. 
Dokáže porozumět základním formám pravěkých uměleckých technik a prakticky si 
některé z nich vyzkoušet. Na základě badatelského přístupu pochopí, jaký je vý-
znam v poznání těchto uměleckých děl a jaké poselství přináší současnému světu.

Vzdělávací obor: výtvarná výchova, dějepis, přírodopis

Návaznost na RVP: Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Cena 80 Kč/žák – v ceně vlastní výrobek
Objednávky min. 5 dní předem na: info@muzeumjilove.cz, +420 241 950 791
Pro více informací: chmelikova@muzeumjilove.cz
Lektorka: Mgr. Dana Chmelíková, vystudovala obor archeologie na FFUK

PROGRAM:   

PRAVĚKÉ UMĚNÍ



Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Více informací na ` nebo na 
www.muzeumjilove.cz

Muzeum je otevřeno denně,  
mimo pondělí (pokud není svátkem) 
ZÁŘÍ – KVĚTEN: 9 – 12, 13 – 16 hod.  
ČERVEN – SRPEN: 9 – 17 hod.

 Termíny realizace: říjen 2018 – červen 2019
Čtvrtek – pátek: 10:00 – 11:30 
(po dohodě možnost termín upravit)

Časová náročnost: 90 minut
Počet žáků: max 30 dětí
Cílová skupina: 1. – 2. stupeň ZŠ

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU
Prokletí zlaté horečky provází značnou část dějin člověka. O tomto ryzím kovu, který 
po tisíciletí fascinuje, ale také zraňuje člověka, by se dalo vyprávět dny, týdny, ba 
i roky. V programu zaměřeném na těžbu zlata v Jílovém se podíváme do hlavní ex-
pozice našeho muzea, povíme si o počátcích získávání zlata v dobách, kdy naše 
území osídlili Keltové, a s pomocí pracovních listů se vypravíme za historií získávání 
zlata.

PRAKTICKÁ ČÁST: program se realizuje přímo v expozici zlata, žáci obdrží ilustro-
vaný pracovní list a po dobu výkladu jej vyplní. Na konci programu budou od-
měněni tím, že si sami vyrobí keltskou duhovku na replice laténské raznice.  Žáci si 
vyzkouší i techniku rýžování.

CÍLE PROGRAMU
Žák se seznámí s historií získávání zlata, pomocí pracovních listů procvičí své ana-
lytické schopnosti. Pochopí, jak byla těžba tohoto drahého kovu významná nejen 
regionálně ale v celé historii našich zemí. Žáci aplikují svoje motorické dovednosti 
při ražbě mincí a osvojí si techniku rýžování.  Vyrýžovaný vzorek si odnesou s sebou.

Vzdělávací obor: dějepis, přírodopis, chemie

Návaznost na RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Cena 100 Kč/žák (v ceně vlastnoručně vyražená duhovka 
a vyrýžovaný vzorek zlata)
Objednávky min. 5 dní předem na: info@muzeumjilove.cz, +420 241 950 791
Pro více informací: chmelikova@muzeumjilove.cz
Lektorka: Mgr. Dana Chmelíková, vystudovala obor archeologie na FFUK

PROGRAM:   

NA JEDEN DEN JÍLOVNÍKEM



Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Více informací na ` nebo na 
www.muzeumjilove.cz

Muzeum je otevřeno denně,  
mimo pondělí (pokud není svátkem) 
ZÁŘÍ – KVĚTEN: 9 – 12, 13 – 16 hod.  
ČERVEN – SRPEN: 9 – 17 hod.

 Termíny realizace: říjen – prosinec 2018
Čtvrtek – pátek: 10:00 – 11:30 
(po dohodě možnost termín upravit)
Časová náročnost: 90 minut
Počet žáků: max 30 dětí
Cílová skupina: 1. – 2. stupeň ZŠ
Lze přizpůsobit studentům SŠ

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU
Výprava za vědou, která odkrývá a vypráví příběhy našich předků, o tom, kde se vzaly 
naše kořeny a jak se můžeme z naší minulosti poučit. O tom jak archeologové odkrývají 
minulost a čtou bez písmen. Co je vlastně archeologie? Jaké metody používá? Jak ar-
cheolog pracuje, jedná se o práci rutinní anebo napínavou, až detektivní? To vše se 
dozvíte na našem programu.

PRAKTICKÁ ČÁST: Po úvodní přednášce s diskusí (cca 20 minut) se žáci vypraví na im-
provizovaný archeologický výzkum. Osvojí si základní postupy práce archeologa, budou 
poznávat nářadí, které používá a odkrývat archeologické nálezy. Žáci se seznámí se 
základní péčí o archeologické nálezy. Budou poznávat materiál (keramika, kost, kov aj.), 
který se v archeologických situacích v podmínkách Střední Evropy obvykle dochová, 
a sami vydedukují, který materiál se naopak nedochovává. V posledním stupni programu 
si žáci vyzkouší základy archeologické dokumentace kostrového hrobu a osvojí si zákla-
dy rekonstrukce keramických nádob.

CÍLE PROGRAMU
Žák si prakticky vyzkouší práci archeologa, dokáže porozumět, co tato práce obnáší 
a jaký má poznání minulosti člověka přínos současné společnosti. Naučí se rozlišit určité 
druhy materiálu, který se nachází v archeologických situacích a osvojí si základy arche-
ologické dokumentace včetně technického kreslení kostrového hrobu a procvičí si moto-
rické a analytické dovednosti při rekonstrukci keramické nádoby. 

Vzdělávací obor: dějepis, přírodopis, výchova k občanství

Návaznost na RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda

Cena 50 Kč/žák (v ceně diplom mladého archeologa)
Objednávky min. 5 dní předem na: info@muzeumjilove.cz, +420 241 950 791
Pro více informací: chmelikova@muzeumjilove.cz
Lektorka: Mgr. Dana Chmelíková, vystudovala obor archeologie na FFUK

PROGRAM:   

NA JEDEN DEN ARCHEOLOGEM


