Přes léto jsme nelenili a připravili si pro Vaše žáky a studenty
další ukázky praktických dovedností našich předků. Předvedeme
Vám výrobu kostěných a parohových nástrojů, ozdob a šperků.
Manuálně zručnější žáci si mohou za asistence našich lektorů samozřejmě výrobu vlastnoručně vyzkoušet. Dokončené výrobky
vystavíme v naší nově připravené muzejní vitríně, kde bude uvedeno jméno výrobce spolu s názvem Vaší školy!

Další pravěkou stavbou, se kterou Vás v průběhu exkurzí seznámíme, bude neolitický rondel. Jednalo se o velké kruhové objekty tvořené příkopem, vchody a někdy ohraničené palisádou. Jejich tvar a
velikost budeme ilustrovat přímo v areálu HistoryParku v jejich skutečné velikosti (a že nebyla malá). Společenská a praktická funkce
těchto staveb je nám dodnes neznáma, proto jsme se rozhodli, že
nám současně poslouží jako příhodná ohrada pro naše stádo ovcí :).

Rádi bychom také poděkovali všem, kteří nám pomohli se probojovat do TOP 5 serveru Kudy z nudy a iDNES.cz, kdy se HistoryParku dostalo uznání: zabavíte u nás i mimořádně znuděné
děti :D. Přes léto jsme se účastnili také akce ČT Déčko DIV „Zastavte roboty“, kdy bylo cílem odlákat děti od počítačů do
přírody, a HistoryPark byl vybrán jako jeden ze zástupců archeoparků v ČR. Obou těchto ocenění si velmi vážíme.

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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