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Na exkurzi pravěkem žáky přivítal mamut ve skutečnévelikosti
Žáci našíško|y dostali obrovskou šanci přenést se
do pravěku, kdy po našíp|anetě chodi|a ve|ká nebezpečná zvířata a pra|idé, do doby, kdy se naše
civi izace zaČa|a teprve rozvíjet.
l

\ /íupníbranou do minuV |osti, o které se Žáci za-

tím učili pouze z učebnic nebo
mě|i moŽnost ji poznat díky
fiImům, se sta|a jednoho dne
naše tě|ocvična, kde pro Žáky
by|o připraveno proŽitkové
učeníExkurze pravěkem s tématy evoluce |idstva a Život
v pravěku jako takový.

ProŽitkové učenív rámci
výuky vyuŽíváme tak, jak to

s ku|turou a civiIizacÍ starověkých Ke|tů, kteřípod|e dochovaných ná|ezů Ži|i právě v naší
oblasti.
Součástí programu je také

divadeIní představení, které
děti přesune do Iet dávno minu|ých, dá|e jsou pro děti připraveny ukázky ke|tsk1ich re-

mese|. Děti si tak v loňském
školním roce moh|y vyzkou-

šet umlít obi|í, vyvá|et těsto
a upéci si z něj p|acky, rozd-

mýchat ohniště, roztavit kov'
od|ít a vyraziÍ mince, vytvořit
obrovský význam. Děti se učí jednoduché šperky a z |uku si

jen.1de, a má pro všechny Žáky

mnohem efektivněji, jestliŽe je

zastří|et na cí|.

atmosféra učenínap|něná radostí a jest|iže se tak mohou
do předmětu učenízce|a ponořit. Vidět něco na v|astní oči

ProtoŽe máme s touto formou ýuky jen ty nejlepší zku-

zároveň mít moŽnost vyzkoušet různéčinnosti, to vydá za
mnoho učebnic i videí. Kromě
akcí připravených samotnými
třídnímiučiteIi navštěvují napřík|ad dětiZ 1. stupně uŽpraa

videlně na jaře projekt Keltové v Poohří, který se koná
na místním zámku a v při|eh-

|ém parku. Jde o zhruba třího-

dinový program, v jehoŽ průběhu zaŽijí děti spoustu zajímavého. Hravou a zábav.

nou formou jsou seznámeny

šenosti. neváhaIi jsme

v

ani

případě nabízené Exkurze

do pravěku. Rozhod|i jsme se,
Že to bude zatím pro všechny
Iřídy z 1. stupně a pouze ně-

které třídy z 2. stupně. Se Žáky
jsme se na záŽiIkový den peč.
livě připravovaIi. ZopakovaIi
jsme si to, co uŽ jsme se spo|ečně učiIi' děti kres|i|y prehistorická zvířaIa, přemýš|ely
o tom, jak |idé dříve Ži|i, co ke

si děti přinášely i z domova,
vždyťnení snad jediné dítě,
které by aspoň jednou nevidělo film Jurský park. Děti také

většinou dobře znají prehisto-

z

rická zvířata nejrůznějších
výstav nebo expozic, napřík|ad
z p|zeňské či vyškovské zoo.
Děti tedy byly připravené,
nebo jsme si to aspoň všichni
mysleli. Na to, co jsme objevili

po Vstupu do tělocvičny, nás
však nikdo nepřipravi| _ přivi

skutečně nic jednoduchého'
Seznámi|i ismp se názorně

i s

výrobou prvních keramických nádob, nejrůzně1šíchpravěkých zbraní a ná-

strojů. A protoŽe v našírepub.
Iice máme také významná archeoIogická naIeziště, nezapomně|o se ani na DoIní Věstonice a Věstonickou venuši.

By|o vidět, Že naše průvodkyně pravěkem je skutečně
veIice dobře připravená, do-

taI nás mamut ve skutečnéveIikosti a také šav|ozubý Iygr,

káza|a zodpovědět kaŽdou
otázku, dokáza|a děti zaujmout a také svůj výk|ad při-

své tesáky. Žádné obrazy, ale
skutečné3D modely! Kromě
těchto maket zde by|a rozmístěna ce|á řada da|ších exponátů - mamutí kly, keramické
nádoby, maketa Věstonické
venuše, naučnépane|y a da|ší

způsobit věku Žáků.
V druhé části naŠíýpravy
do dob dávno minu|ých jsme
moh|i už přímo k exponátům.

který na nás výhruŽně cenil

za1ímavosti'

svému Životu všechno potřebova|i. Hodně svých znalostí
Zkušená |ektorka Sárka Dvořáková nás názorně seznámi|a

s

vývojem Iidstva, ku|turou,
způsobem lovu zvířat, Životem pravěkých |idí, a|e i s pro-

b|émy tehdejšíhoobstarávání potravy' Nešlo o pouhou přednášku, Žáci by|i za-

pojováni formou dotazů, a|e
i různými praktickými Úko|y.
Děti soutěŽi|y, kdo si dokáže
vyrobit boty z koŽešiny tak,

aby byly funkčnía

obstály
i v době |edové. Záci si moh|i

také vyzkoušet rozdrtit obi|í
na mouku, coŽ neby|o pro ně

Děti si vše nejen proh|íŽe|y, a|e
také fotily - pro své kamarády,

ale i pro dalšívýuku. Mnohé

z těch fotek použijípřímo
v hodině v|astivědy nebo dě.
jepisu. Ve|ice rych|e se o prů-

běhu akce dozvědě|i i ostatní

Žáci, kteří ted' možnost zÚčast-

nit se Exkurze pravěkem

ne-

mě|i. By|o na nich vidět, Že je
jim |íto, Že nemohIi také aspoň

na chvíli nah|édnout do této
dávné historie.

n|ena ruČítvtovÁ

