
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: listopad 2018 – únor 2019
Čtvrtek – pátek: 10:00 – 11:30 
(po dohodě možnost termín upravit)

Časová náročnost: 60 minut
Počet žáků: max 30 dětí
Cílová skupina 1) 1. stupeň ZŠ, nižší gymnázia  
(pozn. možnost přizpůsobit MŠ)

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU
Program probíhá v rámci výstavy Králové a knížata zemí Koruny české. Žáci se seznámí 
s ústředními osobnostmi českých dějin z období středověku, nevyjímaje mytologické postavy 
z českých bájí a pověstí.  Žáci budou po dobu programu využívat pracovní listy a naučí 
se vyhledávat informace z textu i formou čtení z obrazu.  Součástí programu bude četba 
z ilustrovaných knih Staré pověsti české a moravské a Příběhy českých knížat a králů od Aleny 
Ježkové.

Praktická část: Program je realizován v prostorách výstavy Králové a knížata Zemí koruny 
české. Žáci budou identifikovat jednotlivé panovníky pomocí pracovních listů. Na základě 
mluveného slova (Kniha Staré české báje a pověsti a Příběhy českých knížat a králů) budou 
rekonstruovat českou pověst a osud vybraného českého knížete/krále formou vlastní kresby.  
Pokusí se o četbu z obrazu a popíší, co se na něm podle nich odehrává. Kaligraficky pomocí 
brku a inkoustu žák napíše jméno panovníka, jehož příběh jej zaujal. 

CÍLE PROGRAMU
Žáci si osvojí znalosti o době vlády a charakteru českých knížat a králů od 10. do 15. sto-
letí. Své improvizační schopnosti vyjádří formou rekonstrukce událostí spojených s vládou 
některého panovníka. Výtvarné dovednosti projeví při kresbě těchto událostí. Metodou 
kaligrafie, pak projeví své motorické dovednosti.  

Vzdělávací obor: dějepis, výchova k občanství, český jazyk a literatura, výtvarná výchova

Návaznost na RVP:  Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunika-
ce, Umění a kultura 

Cena 50 Kč/žák (v ceně pracovní list)

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:   

HLEDÁ SE PANOVNÍK!


