Praha Karla IV. – střed Evropy
Místo:
Dům U Zlatého prstenu
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:
90 minut
1. stupeň základních škol (3.–5. třída)
V prvním patře stálé expozice se žáci zabývají proměnou Prahy v rezidenční sídlo českých
králů. Žáci v roli Karla IV. a jeho družiny prochází středověkou Prahou a místy spjatými s
jeho životem. Práce je zakončena stavbou modelu Prahy Karla IV.
Vzhledem k náročnosti prohlídky není program v expozici určen pro MŠ a 1. – 2. třídu ZŠ.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět
2. stupeň základních škol (6.–9. třída) a nižší gymnázia
Žáci se v prvním patře stálé expozice vydávají po stopách sbírkového předmětu, jehož
příběh jim pomůže přiblížit úlohu křesťanství v životě středověkého člověka a v záměrech
Karla IV. Na závěr žáci s oporou o získané informace zpracovávají vlastní fiktivní příběh.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura
střední školy a vyšší gymnázia
Žáci v prvním patře stálé expozice pátrají po sbírkovém předmětu, který ve dvojicích
interpretují. Příběh sbírkového předmětu zasazují do politických, společenských a
náboženských souvislostí proměn Prahy v době Karla IV.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura.

Informace pro pedagogy
Kontakt:lektori1@muzeumprahy.cz
Cena: 50 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 prostřednictvím emailu,
děkujeme.

Praha Karla IV. – středověké město
Místo:
Dům U Zlatého prstenu
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:
90 minut
1. stupeň základních škol (3.–5. třída)
Žáci s lektorem procházejí druhé patro stálé expozice. Za pomoci vystavených předmětů se
seznamují s funkcemi a podobou základních částí středověkého města (hradby, tržiště,
kostel, radnice). V závěrečné fázi žáci staví vlastní středověké město a zabydlují jej obyvateli
a předměty.
Vzhledem k náročnosti prohlídky není program v expozici určen pro MŠ a 1. – 2. třídu ZŠ.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět
2. stupeň základních škol a nižší gymnázia
Ve druhém patře stálé expozice žáci hledají vystavené předměty, které dokumentují podobu
a funkce středověkého města. Na základě získaných informací rekonstruují v druhé části
podobu středověkého města (důležité stavby, společenské vrstvy, řemesla a obchod).
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura
střední školy a vyšší gymnázia
Na základě skupinové práce ve druhém patře stálé expozice žáci definují základní funkce
středověkého města a sociální skladbu obyvatel. S pomocí videa se seznamují s městskou
samosprávou. Na základě získaných informací společně rekonstruují podobu středověkého
města. Důraz je kladen na vlastní interpretaci a prezentaci poznatků.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura.
________________________________________________________________________

Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori1@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.
Na program se objednávejte minimálně týden předem emailu, děkujeme.

Co po sobě zanechali Pražané z doby Karla IV.
Místo:
Dům U Zlatého prstenu
Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
Délka trvání:
70 - 90 minut
Vhodné
zejména 3.a 4. tř. ZŠ
3. – 5. třída (9-11 let)
Program propojuje oblast historie a ekologie. Žáci během programu pátrají po tom, kde
leželo smetiště na Novém Městě. Postupně se seznamují s tím, co to je středověká
archeologie, co ve středověku lidé vyhazovali, a jak se liší hospodaření a zacházení
s odpadem tehdy a dnes.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
__________________________________________________________________________
Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori1@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč na žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 žáků). Během programu je možné
fotografovat.
Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím emailu,
děkujeme.

Praha Rudolfa II.
Místo:
Dům U Zlatého prstenu
Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia
Délka trvání:
80 - 90 minut
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
V úvodu žáci pozorují animovanou Sadelerovu rytinu Prahy, kterou pod vedením lektora už
mimo expozici postupně interpretují. Pracují přímo s jednotlivými částmi prospektu ve
skupinách. Program je také zaměřen na místopis Prahy počátku 16. století.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia
V expozici středoškoláci pečlivě pozorují jednotlivé části Sadelerova prospektu Prahy. Mimo
expozici pak ve skupinách interpretují jednotlivé části prospektu a své poznání propojují se
vzpomínkami cizinců na Prahu v době kolem poloviny 17. století. V závěru formulují vlastní
hypotézy o významu Sadelerova púrospektu Prahy.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura
__________________________________________________________________________
Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori1@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.
Na program se objednávejte minimálně týden předem prostřednictvím emailu,
děkujeme.

