
POHLEDY DO MINULOSTI PLZEŇSKÉHO KRAJE
EXPOZICE ARCHEOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM

CESTA DO PRAVĚKU 
PLZEŇSKÉHO KRAJE

Hodně zábavy Vám přeje Západočeské muzeum v Plzni. Autorem programu je Mgr. Denisa 
Brejchová. Ilustrace Josef Pospíchal. Více informací najdete na www.zcm.cz v sekci Pro školy. 
Objednávky na tel. čísle 378 370 123, 778 429 480 nebo na emailu dbrejchova@zcm.cz.

Projekt byl � nancován z programu Ministerstva kultury ČR. 
Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví.

Rezervace nutná. Program trvá cca 45 min, délku lze upravit dle požadavků.
Vstupné 50 Kč/žák, pedagogický dozor zdarma (při skupině nad 10 osob).
Změny programu na základě požadavků pedagoga jsou možné.

Výukové programy připravuje muzejní pedagog s ohledem na RVP tak, aby jejich 
forma i obsah vyhovovaly dané věkové kategorii. Důraz je kladen zejména na 
zábavnou a hravou formu. Program vede odborný průvodce – archeolog.

PRO 1. STUPEŇ ZŠ
Prohlídka expozice je maximálně zjednodušena, důraz klademe na 
prožitek dětí a jejich vztah k historii našeho kraje. Během prohlídky 
se děti seznámí s hmotnou kulturou míst, která znají z vlastní zkušenosti.

PRO 2. STUPEŇ ZŠ
Prohlídka začíná elementárním seznámením s obdobím pravěku, 
s prací archeologa v terénu a s experimentální archeologií. Pracovní 
listy jsou zaměřeny na samostatnou práci žáků v malých skupinách, 
kdy řeší jednotlivé úkoly během své vlastní výpravy do pravěku.

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
Program je zaměřen na detailnější 
seznámení s prehistorií, s archeologií jako 
vědou a s prací v terénu. Důležitá je též 
osobní zkušenost s experimentem. Žáci 
aktivně využijí pracovní listy, samostatně 
řeší otázky, a tím získavají znalosti 
a představu o historii svého kraje.
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