Postupně se pak protočí na všech
řemeslných stanovištích a vše si
každý vyzkouší. Tato část bývá
nejoblíbenější a v rámci exkurze
zabírá i nejvíce času. Vše, co si děti
v dílnách vyrobí, si mohou odnést
domů.

V letošním roce je opět možnost
navštívit Pravěkou osadu Křivolík
v rámci pravěku pro školy.

25. - 29. 6. 2018
Živá výuka pravěku se skládá z
prohlídky areálu a následného
volitelného programu v řemeslných
dílnách. Samozřejmě je možné
upravit program na míru, pouze na
vybrané období pravěku a řemesla.
Momentálně nabízíme tři možné
varianty programu.
Začátek exkurzí každý den

Od 9:00; 11:00; 13:00 a 15:00.
Prosíme o včasné příchody
v domluvený čas. Doporučená
kapacita jednoho programu je 18-30
dětí. Po domluvě je za určitých
podmínek možné absolvovat exkurzi
i v jiném počtu dětí. Doba trvání
exkurze dle domluvy, zpravidla však
2,5 hodiny. Na program si přebírají
děti lektoři jednotlivých dílen. Na
místě je možné využít ohniště a
zásobu dřeva (např. opečení
donesených potravin).

.
JAK EXKURZE PROBÍHÁ?
Na začátku jsou děti rozděleny do
družin – kmenů. Každý kmen
dostane průvodní list, který je
provází celou exkurzí. Děti si zvolí
svého náčelníka, název kmene atd.
poté proběhne velké představení
všech kmenů, tedy jednotlivých
družin. Průvodní list jim slouží také
k evidenci toho, co již absolvovali a
co je ještě čeká. První částí exkurze
je prohlídka areálu, podle výběru
programu je pak zaměřena buď na
celé pravěké dějiny, nebo jen třeba
na vybraný úsek (lovci boby
kamenné, Keltové apod.).

CENA
V letošním roce byla cena stanovena
na 75,-/žák.
Pedagogický doprovod zdarma.
Učitelé se programu účastnit
nemusí, ale stále za děti
zodpovídají.

OBJEDNÁVKA PROGRAMU
Bc. Tereza Lefnerová
tel. +420 773 692 459
t.lefnerova@gmail.com
KDE NAJDETE OSADU KŘIVOLÍK?
V blízkosti města Česká Třebová
směrem k vesničce zvané Kozlov. Od
vlakového nádraží je nejlepší jít po
zelené turistické značce až
k rozcestníku Za Horami a poté se
vydat po modré turistické značce.
Pokud přijedete autem, je nejlepší
nechat ho na parkovišti u restaurace
Na Horách a poté se napojit na
zelenou turistickou značku a
pokračovat stejně jako pěšky od
vlakového nádraží. Další možností je
nechat auto u obce Kozlov u
autobusové zastávky „Pod
Kozlovským vrchem“ a zbytek dojít
po modré turistické značce směrem
na českou Třebovou.

www.krivolik.cz
Všichni společně se projdeme
pravěkým světem, děti se dozvědí,
jak se naši předkové živili, jaké
nástroje a technologie používali,
jaké měli náboženské představy i jak
byla zakončena jejich životní pouť.
Po této první části následuje druhá
část – řemeslné dílny. Dílny si již
absolvují děti samostatně v rámci
svých kmenů.
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