
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 20 dětí
Cílová skupina I: 2. stupeň ZŠ, nižší gymnázia
Cílová skupina II: od 15 let, SŠ, SOŠ, vyšší gymnázia
(pozn. Možnost přizpůsobit MŠ a 1. stupni ZŠ,  
program však bude zkrácený na 30 minut)

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU
Program probíhá v rámci výstav Masaryk vás svolává a Štefánik a ti druzí. Žáci budou re-
konstruovat události, které vedly ke vzniku republiky. Připomenou si osobnosti, které měly podíl 
na vzniku Československa. Pochopí, kdo byli legionáři a seznámí se s počátky branné moci. 
Žáci budou po dobu programu využívat obrazový materiál, zaměří se na práci s textem, po-
kusí se o improvizovaný rozhovor a výtvarně se projeví. 

PRAKTICKÁ ČÁST: Program je realizován v prostorách výstav zaměřených na téma vzniku 
Československa.  Žáci se pokusí o rekonstrukci událostí pomocí dobových fotografií (čtení 
z obrazového materiálu). Vyzkouší si přepis listiny na psacím stroji a vysvětlí význam přepi-
sovaného textu. Pomocí polního telefonu sehrají krátkou dramatickou improvizovanou scénku, 
kdy do telefonu v pozici generála oznámí veliteli pluku, co se odehrálo 28. října 1918. Na zá-
věr rozpoznají různé podoby státní vlajky a sami si vlajku Československé republiky vyrobí.

CÍLE PROGRAMU
Žáci zrekonstruují a pochopí události, které předcházely vzniku Československé republiky, 
uvědomí si význam poválečných říjnových událostí formou práce s textem a obrazovým 
materiálem. Své motorické dovednosti ověří přepisem textu na psacím stroji, improvizační 
schopnosti vyjádří při rozhovoru polním telefonem. Výtvarné dovednosti projeví při výrobě 
státní vlajky. 

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

Návaznost na RVP:  Člověk a jeho svět, Člověk a společnost,  
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk v dějinách

Cena 50 Kč/žák  (v ceně vlastnoručně vyrobená česká vlajka,  
přepis z psacího stroje)

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:   

VSTŘÍC PRVNÍ REPUBLICE


