TISKOVÁ ZPRÁVA

Programy pro školy v nově otevřeném domě U Zlatého prstenu
Lektorské oddělení Muzea hlavního města Prahy připravilo k expozici Praha
Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy v domě U Zlatého prstenu lektorské programy
pro základní, střední školy a gymnázia a v dětské herně program Po stopách Karla IV.
Lektorský program v expozici Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy
Program pro 1. stupeň základních škol (3.–5. třídu)
Během programu budou představeny adekvátně k věku dětí dominanty expozice, důraz bude
kladen na růst Prahy za Karla IV. a na její proměnu v rezidenční sídlo. V rámci programu
budou děti pracovat ve skupinách a v dialogu s lektorem budou provedeny expozicí.
Program pro 2. stupeň základních škol (6.–9. třídy) a nižší gymnázia
Program žákům přiblíží nejdůležitější části expozice, a to adekvátně k jejich věku a s důrazem
na proměny Prahy za Karla IV., úlohu křesťanství v životě člověka a v záměrech Karla IV.
Prohlídka expozice v dialogu s lektorem je doplněna prací ve skupinách a prací s vystavenými
sbírkovými předměty.
Program pro střední školy a vyšší gymnázia je zaměřen také na politické, společenské
a náboženské pozadí vzniku karlovských staveb. Během programu pracují žáci ve skupinách a
interpretují vystavené sbírkové předměty.
Program připravila a vede: Mgr. Barbora Zdrálková
Více informací o programu na: zdralkova@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč / žáka, pedagogický dozor zdarma
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je možné
fotografovat.
Lektorský program v dětské herně Po stopách Karla IV.: Praha Karla IV.
Program pro předškolní žáky mateřských škol a 1.–3. třídy základních škol
V rámci programu se žáci seznámí s pěti oblastmi života a řemesly v době Karla IV. – tržiště,
krejčovská dílna, stavební huť, písařská dílna, zábava. V doprovodu lektorů muzea budou
pracovat ve skupinách na principu přirozené dětské hry – s použitím replik, stavebnic
a dalších pomůcek.
V rámci programu se žáci seznámí s pěti oblastmi života měšťanů v době Karla IV. Poznají
tržiště, krejčovskou dílnu, stavební huť, písařskou dílnu a naučí se dobový tanec.
Program připravila Iva Vachková a vedou jej společně 4 lektoři
Více informací o programu na: vachkova@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč / žáka, pedagogický dozor zdarma
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 25 dětí). Během programu je možné
fotografovat.
V nabídce bude program od počátku února 2017.

Na programy je nutné se předem objednat v rezervačním systému Muzea hlavního města Prahy,
na stránce u příslušného programu. Bez potvrzené rezervace není možné program navštívit.
Komentované prohlídky expozice pro zájmové a další skupiny
Pro veřejnost budou probíhat komentované prohlídky, na které je nutné se předem objednat na:
zdralkova@muzeumprahy.cz nebo kubicek@muzeumprahy.cz.
Kontakt pro bližší informace:
www.muzeumprahy.cz
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vedoucí oddělení prezentace
samalova@muzeumprahy.cz
T+ 420 221 012 939, M+ 420 725 847 820
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