Věděli jste, že necelý rok od otevření nás již každý měsíc navštíví
přes 600 žáků a studentů základních škol a gymnázií, který m se
při každé exkurzi věnuje až 7 odborných lektorů? Pro každou archeologickou dovednost máme připraveno několik pracovních
listů, včetně stanoviště lovců mamutů (na obrázku), kde si žáci a
studenti mohou zkusit hod oštěpem a porovnat techniku hodu s
technologicky vyspělejším vrhačem oštěpů. Na každém stanovišti
si žáci osvojí základní dovednosti typické pro dané období.

Připravili js me pro Vás i několik nádob, ve kterých si mů žete vyzkoušet přípravu pokrmů z rů zných období naší historie. Na níže
uvedených kontaktních číslech si lze s našimi pracovníky do mluvit individuální program; v tomto případě (na obrázku) se jedná o
dovednost „experimentální archeolog“. Rádi Vás provedeme přípravou pokrmů od prostého pečení obilných placek z na místě
namleté mouky až po vaření v nádobách neolitických kultur.
Oheň si, jak jinak, zapálíte stylově křesáním.

A protože je jaro správný čas pro sklizeň rákosu na
střechy přístřešků, vezmeme Vás do místních rákosových houštin, kde si nasekáte a svážete snopy, které
budou následně v rámci experimentu využity jako
střešní krytina. Zkusíte si neolitickou orbu s primitivními nástroji na vlastním políčku (které označíme názvem Vaší třídy a školy) a po celý ro k mů žete sledovat,
jak Vaše úroda prospívá na našem webu a facebooku!

Zaujala Vás naše nabídka? Chtěli byste se o programu a akt ivitách
dozvědět více? Kontaktujte, prosím, naše zaměstnance na telefonních číslech: A leš Charvát - 602 273 176, Kristýna Matějková –
732 161 216 a dohodněte si osobní schůzku s našimi vědecký mi
pracovníky na Vaší škole v čase, který Vám bude vyhovovat. Více aktualit, in formací a rezervační systém najdete na našich stránkách: www.historypk.cz. Čím se právě zabýváme sledujte na našem facebooku: www.facebook.co m/historypark. Děku jeme!
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