
 
 

Muzejní akademie I 

Žákovský list k tematickému bloku č. 1 Regionální historie v období středověku pro 3. ročník 

Téma č. 1 Hrad Plzeň a město Plzeň 

Milý žáku, začínáme společný projekt, kde se dozvíš o tom, jak lidé žili v minulosti. Výhodou pro tebe 
je, že se dozvíš o svém městě (Plzeň) a jeho okolí (především o místě Stará Plzeň, Hůrka a hradu 
Radyně). Některé historické artefakty si budeš moci dokonce vzít do ruky. Podíváš se do největšího 
muzea v západních Čechách a navštívíš zde zajímavé expozice. Těšíš se na společné dobrodružství? Já 
ano.  

DIALOGICKÝ PRETEST 

Jak bys seřadil pojmy uvedené v tabulce? Jak dlouho trvaly jednotlivé doby? Ke každému pojmu si 
můžeš napsat tři první věci, co tě napadnou. Jednotlivá historická období také správně seřaď: 

 

STŘEDOVĚK 

PRAVĚK  

SOUČASNOST 

NOVOVĚK 

- Teď si zahrajeme krátkou hru. Můžeš zkusit odhadnout, jak dlouho jednotlivá historická období 
trvala?  
 

 
POVĚST X HISTORICKÁ SKUTEČNOST 

1) Nyní se podíváme do období pravěku a zaměříme se na naše regionální dějiny.  
Jakým způsobem se dozvídáme o pravěkých událostech? Myslíš, že již existovali nějaké kroniky, 
knihy nebo nějaká jiná media? A co ve středověku, myslíš, že již nějaké knihy byly? Znáš nějaké? 
Věděl bys, jaký je rozdíl mezi pověstí a historickým faktem? Proč je důležité vědět, jaký je mezi 
nimi rozdíl? 
 
 

REGIONÁLNÍ DĚJINY MĚSTA PLZNĚ A JEHO OKOLÍ 

2) Nyní se podíváme na několik animací, tvým hlavním úkolem je zkusit rozhodnout, jestli se 
jedná o historickou událost nebo o pověst. Některé animace obsahují i kvíz. 

 
 
 
 
 



 
 

Seznam animací: 

Od prvohor do pravěku – pouze faktografie  

https://www.youtube.com/watch?v=dcLaXmrx560 

 

Počátky přemyslovského hradiště Plzeň – faktografie x Pověst o založení hradu Plzně 

https://www.youtube.com/watch?v=8QfZtAsJqR4 
 

Kronikáři – faktografie 

https://www.youtube.com/watch?v=zmdlXur8fQE 
 

Středověké obchodní stezky – pouze faktografie (animace obsahuje kvíz) 

https://www.youtube.com/watch?v=VUV9EaEQcw4 
 

Význam hradu pro české knížectví – faktografie x Pověst Děťátko na hradě Plzni 

https://www.youtube.com/watch?v=VH0PH8qnJAY 

 

Konec slavného období - pouze faktografie 

https://www.youtube.com/watch?v=hb7kxXpDZTY 
 

Vznik nové Plzně – faktografie x Pověst Radouš zakladatelem Nové Plzně 

https://www.youtube.com/watch?v=iSkQSJabhH8 
 

Historie hradiště od 13. století do současnosti – faktografie x Pověst o zvonu, Pověst o zvuku varhan 
v kostele sv. Vavřince 

https://www.youtube.com/watch?v=BERPenNp-to 

 

ZÁVĚREČNÁ REFLEXE, OPAKOVÁNÍ 

3) Co tě během hodiny nejvíce zaujalo? Uměl bys v krátkosti popsat vývoj Staré Plzně? 
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