
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: únor – prosinec 2019,  
úterý - pátek: 09:00– 10:30
 (po dohodě možnost termín upravit)
Časová náročnost: 90 minut
Počet žáků: max. 30
Cílová skupina 1) 1. a 2. stupeň ZŠ  
možnost přizpůsobit MŠ)
2) SŠ, víceletá gymnázia

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU
Vzdělávací program probíhá v rámci stálé expozice Ora et labora a interaktivní formou 
představuje středověký svět práce a vzdělanosti. Žáci budou mít možnost vyrobit reliéfní 
dlaždice formou otisku od samotvrdnoucí hmoty, vyzkouší si dovednost psaní na voskové ta-
bulky pomocí měděného stylu.  Následně si osvojí psaní brkem na pergamen (kaligrafii) se sna-
hou vytvořit část iluminovaného rukopisu. Jednu stranu rukopisu si budou moci odnést s vlast-
noručně otištěnou autentickou pečetí města Jílového nebo jílovského řemeslného cechu, dle 
vlastního výběru. Tuto část programu doplní kolektivní výroba středověkých vitráží (mozaiky 
dle dané předlohy). Další část programu se bude věnovat textilním technikám ve středověku, 
kde si žáci budou mít možnost vyzkoušet výrobu textilií od samotného spřádáni ovčí vlny na 
primitivním vřetánku, přes tkaní na destičkových i hřebínkových stávcích a vertikálním stavu, až 
po samotné vyzkoušení hotového autentického dámského či pánského oděvu ve fotokoutku.  
Získají tak povědomí o náročnosti výroby oblečení primitivními technikami. Uvedené programy 
se budou moci kombinovat dle přání a potřeb školních a dalších skupin. 

CÍLE PROGRAMU
Cílem programu je přizpůsobit stálou expozici Ora et labora od nejmladších návštěvníků 
až po středoškolské studenty. Žáci si pomocí praktických činností osvojí znalosti a praktické 
dovednosti středověkého způsobu života v oblasti řemesel a vzdělanosti. Zintenzivní se 
tak jejich povědomí o způsobu života ve středověku. Bude vytvořeno výukové zázemí pro 
základní a střední školy v rámci expozice, která se tímto stane interaktivní.

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

Návaznost na RVP:  Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět  
a Umění a kultura 

Klíčové kompetence RVP:  Kompetence k učení, Dovednost spolupracovat, komunikovat, 
řešit problémy, esteticky vnímat, poznávat hodnoty minulosti.

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:   

ORA ET LABORA 


