Jak už víš, jsi archeologem. Na místě, kde jsi předmět vykopal, údajně BÝVALA OSADA Z DOBY
VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE.
Tvým úkolem je prozkoumat, jestli předmět, který jsi tam objevil, PATŘÍ do doby VELKÉ MORAVY, nebo
NEPATŘÍ a je z jiného, staršího období.
Všechny své závěry a zdůvodnění každý vědec sepisuje, dělá takovou zprávu o svém výzkumu. Ty ale
nebudeš dělat obyčejnou nudnou vědeckou zprávu. Vytvoříš takzvaný LAPBOOK. A co to je? Jde vlastně o
způsob zpracování tvého projektu, který bude vypadat trochu jako kniha. Dovnitř můžeš vkládat, vlepovat
různé věci, vytvářet okénka… pro lepší představu vkládám foto z internetu od čtvrťáků, kteří takový lapbook
tvořili v jiných předmětech:
ZAVŘENÝ LAPBOOK BUDE MÍT VELIKOST A4
– TEDY VELKÝ SEŠIT.
Lapbook může být i leporelo – můžeš vlepit
další rozkládací stránku.
Můžeš napsat otázku, kterou sis během
výzkumu položil a vytvořit vyklápěcí okénko, kde
bude správná odpověď
Další inspiraci získáš, když si slovo lapbook
zadáš do internetového vyhledávače např.
google. Ukážou se ti různé obrázky.

OBSAH LAPBOOKU
PŘEDNÍ STRANA: vyzdob ji dle vlastních představ a nadepiš ji ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM + své jméno.
ÚVOD: na začátku každého výzkumu musí být napsané, co je jeho CÍLEM. Tady vám ulehčím práci a text vám
napíši…ovšem ne celý. Vaším úkolem bude jej krásně přepsat a doplnit chybějící slova nebo písmenka .
OB__V Z VELKÉ MORAVY?
Cílem mého v__zkumu je zjistit, zda je v__kopaný artefakt z dob__ devátého století. Tenkrát na našem územ__
založil kníže __ojmír první stát naz__vaný _______ říše. Velký rozvoj nastal za vlády knížete
, který
podporoval vzdělání. Pozval v roce
učence, bratr__ Konstantina a
. Tito dva kněží přišli
z v__chodu, kde b__lo hlavním náboženstvím
, které vyzývalo k pomoci, lásce a odmítalo násil__.
Křesťané, na rozdíl od pohanů, v__ří pouze v jednoho Boha. Společně s novou v__rou přinesli bratři také první
slovanské písmo hlaholici.
Za Velké Morav__ se rozv__jela řemesla jako například
,
v__ráběly se zlacené šperk__ s drahokam__ a náboženské předměty. B__l však i můj nález v__roben tehdejšími
řemesln__ky, nebo je starší?

Vysvětlení k textu: Kde jsou žluté rámečky, tam doplň celé slovo či informaci. Kde je podtržítko, tam doplň písmenko.

VYKOPÁVKA: do svého lapbooku vlož fotku nebo obrázek zkoumaného předmětu. K obrázku přidej popis nalezeného
předmětu (z jakého je materiálu, barva, jestli jsou na něm kresby, rytiny, jak je velký…).
TABULKA PRO POROVNÁNÍ: doplň si informace do tabulky, která ti pak pomůže určit, ze které doby pochází tvůj
předmět. Jak? Označíš si ty informace, které s ním nějak souvisí (např. budeš mít bronzovou sošku, označíš materiál bronz
apod.) Doba, u které pak budeš mít nejvíce označených okének, je pravděpodobně ta, ze které předmět pochází.
Tabulku můžeš zpracovat graficky podle sebe – klidě jen přepsat stejně jako je tady v zadání, nebo třeba zrovna zde můžeš
použít vyklápěcí okýnka (např. nadepsat Germáni, a když se okénko odklopí, tam se objeví ty údaje…nebo jakkoliv jinak.)
Národ, doba (říše)

Náboženský život

Styl života

Doba kamenná

rituály

lov, sběr
slévání kovů

Doba bronzová

Výrobky a zbraně

Používané materiály

Jiné (zajímavost…)

bronz

Doba železná, Keltové druidové
Germáni

germánská mytologie

Slované

železo, hlína
výměnný obchod

Velkomoravská říše

zlato

Návod k vyplnění tabulky: Pokus se vyhledat s pomocí učebnice, ale třeba i internetu nebo encyklopedie co nejvíce informací. Pokud nějaký
údaj nenajdeš, NEVADÍ- políčko prostě proškrtni. U náboženství nemusíš psát přímo název náboženství, ale cokoliv, co se o náboženství té
doby dozvíš (třeba jak se modlili, jaké měli kněží, čemu věřili apod.) Můžeš si tabulku klidně i o sloupec rozšířit a přidat si svoje informace.

ČASOVÁ OSA: narýsuj osu a vyznač na ni, kdy u nás od pravěku až do 9. století žil který kmen, nebo říše. Barevně pak
označíš dobu, ze kterého tvůj předmět podle všech indicií pochází.
MAPA: nakresli mapku místa, kde jsi předmět vykopal (vymysli si nějaké místo v okolí tvého bydliště).
VÝSLEDEK BÁDÁNÍ: správný výzkum musí mít i závěr, kam napíšeš, co jsi o vykopávce zjistil. (Např: Podle požitého materiálu,
kterým byla hlavně hlína, a podle jednoduchých obrázků na něm jsem určil, že můj předmět nepochází z období Velké Moravy, ale zařadil
bych ho do mladší doby kamenné.)

ZAŠIFROVANÝ VZKAZ:
Protože se výzkum týká doby, kdy se u nás
používala speciální abeceda „hlaholice“, napiš
tímto písmem do svého lapbooku nějaký důležitý
(krátký) vzkaz nebo informaci, která se bude
týkat předmětu, který jsi prozkoumal.

Kromě zadaných věcí můžeš do
své práce přidat cokoliv, co tě k
tématu napadne.

