V loňské sezoně jsme pro Vás vytvořili interaktivní program o
několika pevných stanovištích. Záleželo vždy na pedagogickém doprovodu, ale hlavně na zájmu dětí, které aktivity – dovednosti si vyzkouší. Během jejich absolvování se pak mohly
dozvědět mnohé nejen o práci archeologů, ale hlavně o historii
člověka od pravěku až po středověk, o přírodovědných metodách používaných k získávání nových poznatků nebo o osídlení podřipské krajiny v minulosti.

Letos přidáváme další stanoviště. Zpřístupnili jsme pro Vás dosud neznámou část našeho areálu, pracovně zatím nazývanou
„rokle“. Zde chceme vytvořit co nejautentičtější prostředí, aby
představa života v minulosti, zejména v pravěku, byla co nejhmatatelnější. Postupně zde budou vznikat nové objekty a přesouvat se sem také některé z již osvědčených dovedností.

Mimoto ovšem chystáme také aktivity nové, prověřené
během podzimních víkendů pro veřejnost. V prvé řadě
bychom rádi umožnili dětem vyzkoušet si další
z pravěkých řemesel - kovolitectví. Děti si předem vytvoří formu, do které pak budou odlévat předměty z
bronzu i cínu. Během této aktivity se také dozvědí, kdy
se na našem území poprvé objevují šperky či zbraně z
barevných kovů i jak a kde se archeologům nejčastěji
daří je objevovat.
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V minulém roce si děti ze Základní školy Lyčkovo
náměstí v Praze vyzkoušely sklizeň rákosu, který
jsme potom využili na stavbu hospodářských objektů. Na okraji našeho areálu je ho dost na to, aby si
tuto dovednost mohly vyzkoušet i letošní návštěvníci HistoryParku. Při sklizni si pak nejlépe uvědomí
úsilí, které je třeba vynaložit, aby získali dostatek
materiálu vhodného k zastřešení obydlí – ať už lidského, nebo určeného pro hospodářská zvířata.

Vzhledem k tomu, že naše sezona začíná na jaře, budeme během exkurzí klást také důraz na
aktivity spojené s tímto ročním obdobím. Především tedy ty zemědělské, jako je orba a setí.
Děti se seznámí s nejstaršími způsoby obdělávání polí až po pozdější systematické členění
trojpolního hospodářství. Stejně jako u předchozí dovednosti si vlastníma rukama vyzkouší,
jak namáhavá tato práce pro naše předky byla, a zároveň pochopí, jak důležitá byla v pravěkých i středověkých společenstvích vzájemná spolupráce.

Zaujala Vás naše nabídka? Chtěli byste se o programu a aktivitách dozvědět více? Kontaktujte, prosím,
naše zaměstnance na telefonních číslech: Aleš Charvát - 602 273 176, Kristýna Matějková –732 161 216
a dohodněte si osobní schůzku s našimi vědeckými pracovníky na Vaší škole v čase, který Vám bude
vyhovovat. Více aktualit, informací a rezervační systém najdete na našich stránkách: www.historypk.cz.
Čím se právě zabýváme sledujte na našem facebooku: www.facebook.com/historypark. Děkujeme!
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