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Dva roky s profesorem.
Setkání s objevitelem Veligradu, archeologem
prof. Vilémem Hrubým ve snímku režiséra Jiřího
Demla. Unikátní záběry z archeologického
výzkumu Starého Města-Veligradu. Dokument,
25 min.
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Témata:

Leden – březen 2013

K 1150. výročí příchodu cyrilometodějské mise
na Velkou Moravu připravilo Slovácké muzeum
v Památníku Velké Moravy, vzdělávací program
pro školy. Program nabízí v průběhu školního
roku 2012/2013 čtyři témata ve čtyřech
vyučovacích jednotkách z historie Velké Moravy
a působení cyrilometodějské mise na Moravě,
s přihlédnutím k výsledkům archeologických
výzkumů ve Starém Městě – Veligradu.
Jednotlivá témata vedená odborným lektorem
formou přednášek a besed je možno doplnit
ukázkami filmů a prohlídkou archeologických
exponátů v Památníku Velké Moravy. Témata
jsou volena tak, aby doplnila nebo rozšířila
vědomosti žáků a studentů o velkomoravské
minulosti.

Říjen – prosinec 2012

Kronika Velké Moravy.
Velkomoravská říše. Dějiny prvního státu
západních Slovanů.

Velká Morava v pověstech.
Pověsti a legendy o Velké Moravě, jejích
panovnících a věrozvěstech.
O Cyrilu a Metoději.
Vypravování o působení věrozvěstů s literárními
ukázkami z Moravsko-panonských legend.

Co se dozvídáme o Velké Moravě
z archeologických výzkumů?
Výsledky archeologických výzkumů ve Starém
Městě – Veligradu s ukázkou z filmu Jiřího
Demla „Dva roky s profesorem”. (Autentické
záběry z archeologických výzkumů vedených
prof. Vilémem Hrubým.)

Objednávky:
Objednávky na celý cyklus nebo jednotlivé
vyučovací jednotky a doplňkové programy
přijímá Památník Velké Moravy, Jezuitská 1885,
Staré Město, tel. 572 543 382.
Termín výuky v rámci uvedených měsíců
dohodne vyučující s lektorem PaedDr. Jiřím
Jilíkem , (mobil: 737 557 304,
e-mail: jiri.jilik@slovackemuzeum.cz).

Doplňující programy:
Cena:
Při objednání celého cyklu (4 vyučovací jednotky) cena celkem 400 Kč za celou skupinu
(třídu).
Při objednání jednotlivého tématu, samostatné
projekce s besedou či jiného doplňkového
programu (1 vyučovací jednotka) cena 150 Kč
za celou skupinu.

Beseda s archeologem.
O práci archeologa, metodách archeologického
výzkumu i o dávné minulosti obce, v níž žijí,
besedují žáci s archeologem Slováckého muzea
v Uherském Hradišti.

