Škola mladých archeologů
Místo:
Dům U Zlatého prstenu
Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
Délka trvání:
90 minut
Začátky programů:
v 9:15 hod., v 11 hod., ve 13 hod., ve 14:45 hod.
Obsah:
Staňte se na hodinu a půl archeologem, u nás je to možné! Vyzkoušejte si práci na archeologickém
výzkumu v terénu i laboratoři!
Úvodní přednáška
Na začátku programu musí být každý mladý archeolog vyškolen. Proto si budeme povídat o tom, jak
archeologové pracují, jaké nástroje používají a co všechno můžeme v zemi najít. Podíváme se i na to,
jak jsou archeologické nálezy v muzeu ošetřovány.
Zaměřování a zakreslování kostry
Kromě samotného kopání je pro archeologa důležité při výzkumu vše zakreslit a zaznamenat. My se
pokusíme o zaměření a zakreslení kostrového hrobu. K tomu nám poslouží skládací metry, tužka a
milimetrový papír.
Lepení střepů
Archeologické nálezy, především keramické nádoby, bývají často poničené a rozbité. Abychom
poznali jejich původní tvar, musíme je znovu sestavit dohromady. Za pomocí lepicí pásky se nám snad
podaří dát tuhle skládačku dohromady.
Určování nádob
Správný archeolog určitě pozná, jak staré jsou nalezené předměty. Zkusíme si tedy zařadit keramické
nádoby do jednotlivých pravěkých kultur a období. Pomůžeme si srovnáváním originálních nádob
s připravenými tabulkami.
Drcení obilí na zrnotěrkách
Jak asi vypadal život v pravěku? Můžeme si to alespoň trochu vyzkoušet. Díky experimentální
archeologii se pokusíme kamennými zrnotěrkami rozdrtit obilí na mouku. Uvidíme, jak dlouho to asi
trvalo…

Informace pro pedagogy:
Program připravili a vedou: archeologové muzea
Případné dotazy směřujte na: archeologie@muzeumprahy.cz nebo na tel. +420 251 106 579
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (maximálně 25 dětí). Během programu je možné
fotografovat.
Na program se objednávejte alespoň týden předem na e-mailové adrese
archeologie@muzeumprahy, děkujeme.

.
Výprava za Kelty
Místo:
Dům U Zlatého prstenu
Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
Délka trvání:
90 minut
Začátky programů:
v 9:15 hod., v 11 hod., ve 13 hod., ve 14:45 hod.
Obsah:
Kelty zná dnes téměř každý, ale jen málokdo dokáže o nich říci něco bližšího. Kdo je chce poznat
lépe, může se s námi vypravit do doby železné a poodhalit život tohoto podivuhodného národa.
Úvodní přednáška
Proč jsou vůbec pro nás Kelti tak důležití a čím se proslavili? Kromě toho, že jsou prvním známým
národem, který žil na našem území, byli Keltové především důmyslní vynálezci a objevitelé. Vynalezli
nebo zdokonalili mnoho předmětů, které nám slouží do dnešní doby. Od jaké doby se asi u nás platilo
penězi, nebo se zamykaly domy?
Mletí obilí na žernovu a ražba mincí
Kelti mimo jiné vynalezli kamenný žernov neboli rotační mlýnek na mletí obilí. Tento vynález jim velmi
usnadnil práci a hlavně ušetřil čas při mletí mouky. I vám to půjde tak rychle, že ještě budete mít čas
na vyražení keltské mince s koníčkem.
Skládání oppida
Keltové jako první u nás stavěli města, kterým dnes říkáme oppida. Jak taková oppida vypadala,
zjistíte, když se vám podaří složit naši skládačku. Na výběr máme různé motivy i stupně obtížnosti.
Co patří do keltské vesnice?
Opakování je matkou moudrosti. Myslíte si, že teď o Keltech víte určitě všechno? Projdeme si spolu
malý opakovací testík. Uvidíme, jestli poznáte předměty, které mohli mít Keltové ve své vesnici.
Seznámení s originálními archeologickými nálezy a replikami
Budete si také moci prohlédnout a osahat originální archeologické nálezy. Můžete si vzít do ruky
keramické keltské nádoby, hodit si kostěnou keltskou kostkou nebo zkusit stříhat keltskými nůžkami.
Kluky určitě zaujme velitelský mečík, holky si zase mohou vyzkoušet šperky pravé keltské ženy.

Informace pro pedagogy:
Program připravili a vedou: archeologové muzea
Případné dotazy směřujte na: archeologie@muzeumprahy.cz nebo na tel. +420 251 106 579
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 25 dětí). Během programu je možné fotografovat.
Na program se objednávejte alespoň týden předem na e-mailové adrese
archeologie@muzeumprahy, děkujeme.

Oděv našich předků
Místo:
Dům U Zlatého prstenu
Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
Délka trvání:
90 minut
Začátky programů:
v 9:15 hod., v 11 hod., ve 13 hod., ve 14:45 hod.
Obsah:
I pravěcí lidé se museli nějakým způsobem oblékat. Jak vypadala móda v pravěku a jaké materiály se
nosily?
Úvodní přednáška
Projdeme si jednotlivá období pravěku a podíváme se na oděvy, které se tehdy nosily. Prohlédneme si
archeologické nálezy, které sloužily k výrobě oděvů, a různé materiály, z nichž bylo možné vyrábět
tkaniny. Budeme si také povídat o špercích, které dotvářely konečný vzhled celého oděvu.
Předení niti z ovčí vlny za pomocí ručního vřetena
Jak se vyráběla nit před vynalezením kolovratu? Za pomoci ručního vřetena, na které se upředená nit
zároveň i namotávala. Komu se to povede, může si hotovou nit odnést domů.
Tkaní na destičkovém stavu (tkaní na karetkách)
Z upředených nití teď můžeme zkusit utkat látku. Jedním z jednodušších způsobů je tkaní na
destičkách, které umožňuje výrobu různě širokých pásků tkaniny. Ty lze nosit i jako pestré barevné
náramky.
Tkaní na vertikálním tkalcovském stavu
Pokud potřebujeme opravdu hodně širokou látku, použijeme tkalcovský stav. I když to vypadá složitě,
opravdu to není tak těžké. Ostatně sami si to můžete vyzkoušet. Stačí jen pohybovat brdem dopředu a
dozadu a prohazovat útkovou nit.
Seznámení s originálními archeologickými nálezy a replikami
Budete si také moci prohlédnout a osahat originální archeologické nálezy. Mezi ty nejstarší patří
kamenná škrabadla a kostěná šídla. Nebudou chybět ani pravěké šperky jako jehlice, spony, náramky
či opasky. A podíváme se i na některé dnes už téměř zapomenuté, v pravěku ovšem hojně užívané,
textilní materiály. Myslíte si, že nitě z kopřivy pálí?

Informace pro pedagogy:
Program připravili a vedou: archeologové muzea
Případné dotazy směřujte na: archeologie@muzeumprahy.cz nebo na tel. +420 251 106 579
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 25 dětí). Během programu je možné fotografovat.
Na program se objednávejte alespoň týden předem na e-mailové adrese
archeologie@muzeumprahy, děkujeme.

S archeologií do středověku
Místo:
Dům U Zlatého prstenu
Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
Délka trvání:
90 minut
Začátky programů:
v 9:15 hod., v 11 hod., ve 13 hod., ve 14:45 hod.
Obsah:
Archeologie nám nepřináší jen poznatky o pravěkých lidech, ale osvětluje i život v poměrně nedávném
středověku. Pojďme zjistit, v čem nám pomáhá při odkrývání středověkých dějin a jak se asi v
takovém středověku žilo.
Úvodní přednáška
Jaké středověké památky archeologie zkoumá? A co potom můžou zkoumat historici? Prohlédneme si
středověké domy i kostely, ale nevynecháme ani hrady. A jaké vymoženosti nám středověk vůbec po
sobě zanechal?
Výroba záušnic
Jakou část těla asi zdobily záušnice? A jak se vyráběly? Když se vám podaří správně stočit drát,
můžete se ozdobit tímto raně středověkým šperkem starých Slovanů.
Poznávání kachlů
Keramické kachle nacházíme při výzkumech často. Proč jsou ale pro nás tak důležité? Především nás
zajímají různé obrázky, které jsou na nich znázorněné. Pro středověké obyvatele naší země
představovaly vlastně obrázkovou knihu a my si budeme proto povídat o jejich významu.
Pečetění a psaní husím brkem
Zkusíme si otisknout pečeť do vosku, tak jak to dělali čeští králové. Jak se asi psalo husím brkem?
Nebojte se, také si to vyzkoušíme!
Seznámení s originálními archeologickými nálezy a replikami
Budete si také moci prohlédnout a osahat originální archeologické nálezy. V jakých nádobách se asi
vařilo? K čemu sloužila trojnožka? Jak vypadaly středověké šperky? Uhodnete, jak vypadal gombík?

Informace pro pedagogy:
Program připravili a vedou: archeologové muzea
Případné dotazy směřujte na: archeologie@muzeumprahy.cz nebo na tel. +420 251 106 579
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 25 dětí). Během programu je možné fotografovat.
Na program se objednávejte alespoň týden předem na e-mailové adrese
archeologie@muzeumprahy, děkujeme.

