
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


