Tematické programy - dle aktuálních platných hygienických opatření pro
muzea a školy

Vyberte si řemeslo
Místo:
Dům U Zlatého prstenu
Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
Délka trvání:
45–50 minut
Vzdělávací oblasti:
Člověk a společnost, Člověk a svět práce
Program žáky seznamuje se základní charakteristikou středověkého města a
s vybranými řemesly a řemeslnickými dílnami. Poznávací proces proběhne díky
různorodým aktivitám - kreslení, loutkohra, identifikace a třídění předmětů
souvisejících s řemesly. Základem je komplexní i individuální přístup k žákům a
propojování minulosti se zkušenostmi ze současnosti.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět

Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori6@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je
pedagogickému dozoru povoleno fotografovat. K dispozici jsou pracovní listy v
pravěké a středověké expozici.
Na program se objednávejte minimálně týden předem na emailu uvedeném
výše.

Václav – kníže i světec
Místo:
Dům U Zlatého prstenu
Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
Délka trvání:
90 minut
MŠ – předškolní, 1. a 2. tř. (5-8 let)
Žáci se seznámí se základním příběhem o sv. Václavovi. Naučí se rozeznávat jeho
základní atributy s odlišit podle nich sv. Václava mezi jinými světci.
Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost (MŠ), Člověk a jeho svět (ZŠ), Umění a kultura
3. – 5. třída
Žáci se naučí rozlišit na základě práce s didaktizovaným textem význam pojmů
‘světec’ a ‘kníže’, chápou oba pojmy a umí je vysvětlit. Pracují s vyobrazením sv.
Václava a získávají s pomocí znaků – atributů – informace o sv. Václavovi
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
6.-9. třída
Žáci se naučí vnímat obraz nejen z estetického hlediska, ale také jako zdroj
informací. Rozumí významu slova ‘atributy’, umí je na obraze najít, chápou je jako
zdroj poznání.
Skrze atributy se seznámí s postavou sv. Václava i jeho bratra Boleslava.
Vzdělávací oblasti: Dějepis, Umění a kultura
_____________________________________________________________________________________________________

Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč
Na program se objednávejte minimálně týden předem na výše uvedeném.

Zaniklé Podskalí
Místo:
Podskalská celnice na Výtoni
Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia
Délka trvání:
45-60 minut
MŠ a 1. stupeň ZŠ
Zaniklou pražskou čtvrtí – Podskalím – návštěvníky provedou oživlé podskalské postavy v podobě
loutek. Děti poznají všední život lidí od Vltavy a typická podskalská řemesla. Dozvědí se, proč
Podskalí zaniklo.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět
2. stupeň ZŠ, nižší gymnázia
Program se zaměří na specifika zaniklé čtvrti. Objasní důvody vzniku Podskalí, způsob života a obživy
tamních obyvatel v souvislosti s životem na břehu Vltavy. Pro zpestření programu lektor využívá
loutky.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura
SŠ a vyšší gymnázia
Program seznamuje se vznikem, existencí a zánikem Podskalí v kontextu dobových událostí a
společensko-politické situace.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura
____________________________________________________________________________________________________

Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori6@muzeumprahy.cz
Cena: 20 Kč na žáka, pedagogický doprovod zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (do 30 dětí). Během programu je možné fotografovat.
Na program se objednávejte minimálně týden předem na emailu uvedeném výše.

Jak ploul strejda František
Místo:
Podskalská celnice na Výtoni
Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia
Délka trvání:
45 – 50 minut
MŠ a 1. stupeň ZŠ
Malý Vašek (loutka) se chce stát vorařem jako jeho strýc František. Děti se spolu s ním za pomoci
pohybových aktivit a loutkových vstupů naučí práci správného plavce: připravit dřevo na stavbu voru,
svázat a vystrojit vor, použít k tomu správné nástroje. Složí také plavecké zkoušky a získají plavecký
list.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět
2. stupeň ZŠ, a nižší gymnázia
Proč a kdy vznikla voroplavba? Proč a kdy zanikla? Co obnášela práce plavců a kdo se plavcem mohl
stát? Odpovědi na tyto otázky budou děti hledat společně s lektorem za pomoci modelu voru,
dobových fotografií a loutkových vstupů.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a příroda
SŠ a vyšší gymnázia
Program představuje voroplavbu jako nedílnou součást pražského pobřežního koloritu od středověku
až do 20. století. Žáci získají představu o vývoji plaveckého řemesla a dopravy dřeva po vodě v
souvislosti s historickými událostmi. Pozornost je věnována změnám na Vltavě způsobeným stavbou
vltavské kaskády.

Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori6@muzeumprahy.cz
Cena: 20 Kč/ žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je možné fotografovat.
Na program se objednávejte minimálně týden předem na emailu uvedeném výše.

