


V letech 2011 až 2013 byl proveden doposud nejrozsáhlejší 

záchranný archeologický výzkum při stavbě obchvatu Chrudimi. 

Celkem bylo objeveno a archeologicky prozkoumáno  

9 archeologických nalezišť, přičemž jen dvě byla do té doby 

známá.  

 

Návštěvníci výstavy se budou moci seznámit s výsledky tohoto výzkumu, 

nebudou chybět modely pravěkých hrobů, keltských pecí, cihlářské dílny  

a středověké cesty. Pro děti a mládež bude k dispozici edukační program 

realizovaný díky finanční podpoře Elektrárny Opatovice a. s. (odkrývání hrobu, 

interaktivní časová osa, nahlédnutí pod pokličku práce archeologa, zdobení 

pravěké keramiky ad.), pro širokou veřejnost jsme připravili podzimní cyklus 

archeologických přednášek a podzimní cyklus workshopů „Řemesla našich 

předků“, který netradičním způsobem představí zpracování hlíny, obilí a kovu  

v dávné minulosti.  

 

Zveme Vás k nám do muzea. 
 



1. VÝTVARNÁ ETUDA – řeč pravěké keramiky 

2. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA – praktická 

ukázka zdobení pravěkých nádob 

OTISKY MINULOSTI 

Pro mateřské školy 

a 1. stupeň základních škol 

aktivity 

Vzdělávací oblast 

Průřezová témata 

Kompetence 

Předměty 

60 min. 

Dítě a jeho psychika 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

K řešení problémů, komunikativní, občanská, sociální  

a personální 

Výtvarná výchova, dějepis 

Učivo: Archeologie, pravěké kultury, rozvoj drobné 

motoriky ruky, bod, čára, plocha 

Cíle: osvojit výtvarné vnímání a cítění materiálu, 

rozvinout tvořivé schopnosti, dát prostor ke 

komunikaci 



1. POWER-POINTOVÁ PŘEDNÁŠKA S ARCHEOLOGEM  

Co je to archeologie 

2. SKUPINOVÁ PRÁCE SKLÁDANKOVÉHO TYPU  

zaměřování, hledání kostry, rozbor nádob 

3. KONTROLA, KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA  

praktická ukázka zdobení pravěkých nádob 

CO JE TO ARCHEOLOGIE… 

2. stupeň základních škol 

a střední školy 

aktivity 

Předměty 

90 min. 

Dějepis 

Učivo: Archeologie jako věda, pravěké kultury 

Cíle: pochopit náročnou profesi archeologa, ukotvit  

nové informace pomocí praktických dovedností 

Vzdělávací oblast 

Průřezová témata 

Kompetence 

Člověk a společnost, Umění a kultura 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

K řešení problémů, komunikativní, občanská, sociální  

a personální 



Podzimní cyklus 

WORKSHOPŮ 

„Řemesla našich 

předků“ 

 

Účastníci všech sobotních 

workshopů budou slosováni, na 

výherce čeká zasloužená 

odměna. 

 

Začátek vždy v 9,00 

v prostorách  

Regionálního muzea 

v Chrudimi, Široká 86. 

Předpokládaný konec ve 

12,00. 

10. 10. 2015  
Řeč pravěkých nádob 

Výroba a zdobení pravěké keramiky 

  

17. 10. 2015 
Od obilí ke chlebu 

Drcení obilí, zpracování těsta, pečení 

 

21. 11. 2015 
Od zbroje ke šperku 

Výroba kroužkových šperků, kroužkové košile  

a dalších předmětů  

 



Podzimní cyklus 

archeologických 

PŘEDNÁŠEK  

věnovaný výsledkům 

záchranného archeologického 

výzkumu při stavbě obchvatu 

Chrudimi realizovaný autorskou 

dvojicí PhDr. Janem Musilem  

a PhDr. Janem Frolíkem, CSc. 

(Archeologický ústav AV ČR 

Praha, v. v. i.) 
 

Začátek v 17,00 

v přednáškové síni 

Regionálního muzea 

v Chrudimi, Široká 86. 

24. 9. 2015  

PhDr. Jan Frolík, CSc., PhDr. Jan Musil 
Život a smrt na cestě minulostí 

 

8. 10. 2015 

PhDr. Jan Frolík, CSc., PhDr. Jan Musil 
Kupci, řemeslníci a vojáci na 

cestě minulostí 

 

22. 10. 2015 

PhDr. Jan Frolík, CSc., PhDr. Jan Musil 
Život v pravěké a raně 

středověké osadě 

 


