
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Termíny realizace: ÚTERÝ - PÁTEK
Časová náročnost: 90 minut
Počet žáků: max. 30
Cílová skupina:1. a 2. stupeň ZŠ  
možnost přizpůsobit MŠ,
SŠ a víceletým gymnáziím

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU
Vzdělávací program probíhá v rámci stálé expozice zaměřené na historii kláštera Ora et 
labora (Modli se a pracuj) a interaktivní formou představuje středověký svět práce a vzdě-
lanosti. Žáci se částečně seznámí se způsobem středověkého života v klášteře Stětí sv. Jana 
Křtitele na Ostrově u Davle. 

Praktická část: Žáci si vyzkouší dovednost psaní na voskové tabulky pomocí měděného 
stylu. Následně si osvojí psaní brkem na pergamen (kaligrafii) se snahou vytvořit část ilumi-
novaného rukopisu. S ohledem na prostý život středověkých řemeslníků se žáci naučí jednu 
z nejstarších tkalcovských technik. Také vlastnoručně obtisknou do samotvrdnoucí hmoty 
autentickou pečeť města Jílového, kterou si odnesou s sebou. V další části programu se 
žáci budou věnovat kresbě reliéfních dlaždic Ostrovského kláštera na milimetrový papír 
a vyzkouší si tak základy archeologické dokumentace. 

CÍLE PROGRAMU
Cílem programu je přizpůsobit stálou expozici Ora et labora nejmladším návštěvníkům 
i středoškolským studentům. 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 

Cena 80 Kč/žák
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 

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.


