
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

TERMÍNY REALIZACE: ÚTERÝ – PÁTEK
Časová náročnost: 90 minut
Počet žáků: max 30 dětí
Cílová skupina: 1. - 2. stupeň ZŠ, 
Lze přizpůsobit studentům SŠ

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU:
Výprava, která odkrývá a vypráví příběhy našich předků, o tom, kde se vzaly naše kořeny 
a jak se můžeme z naší minulosti poučit. Program má za cíl účastníky seznámit s pravě-
kým vývojem regionu. V jednotlivých krocích si představíme revoluci prvních zemědělců 
v mladší době kamenné, bohatství lidu v době bronzové a neuvěřitelné inovace Keltů 
v době železné. Na základě pravěkých technologií si žáci osvojí různé činnosti pravě-
kého člověka, ukázka originálních archeologických nálezů jim zase usnadní orientaci 
v materiální kultuře.

PRAKTICKÁ ČÁST: 
Žáci se seznámí s dělením pravěku a prohlédnou si regionální archeologické nálezy 
a osahají jejich repliky. Vlastnoručně se pokusí nadrtit obilí na replice pravěké zrnotěrky 
(neolit) a seznámí se s významem zemědělství a sedentarismem.  Následně Pochopí, jaké 
procesy vedly k práci s kovem, jak se dosáhlo výroby slitiny a jak probíhala tavba mědi 
- pomocí měchu se pokusí „rozdmýchat „metalurgickou výheň (doba bronzová). Nakonec 
si osvojí znalosti o keltských inovacích, vyzkouší si například rozdíl v rychlosti mletí obilí 
na žernovu, odemykání dveří keltským klíčem a vyrazit si keltskou minci „duhovku“. Žáci si 
z programu odnesou nejen znalosti, ale také vlastnoručně vyrobený pravěký šperk.

CÍLE PROGRAMU: 
Cílem programu je pochopit, jaký má poznání minulosti člověka přínos současné společ-
nosti a zároveň vést žáky k respektu k našemu kulturnímu dědictví. 
Vzdělávací obor: dějepis, přírodopis, výchova k občanství
Návaznost na RVP: Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Cena 100 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 a Bc. Hana Smolová.  
Vystudovaly obor Archeologie pravěku a středověku na FFUK

PROGRAM:   

CESTA DO PRAVĚKU

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.

Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury


