
  

 

 

 

 

 

Návod – Sada archeologických vykopávek 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR! 

Nevhodné pro děti do 8 let. 

Používejte pod dohledem dospělé osoby. 
 

 

 



  

  

OBSAH 
1 sádrový blok 
1 prachový kartáč 
2 kopací nástroje 
1 stojan 
1 karta pro vystavení stanu 
1 brýle* 
1 lupa 
7 "artefaktů": 
1 ankh 
1 kočka 
1 "deska" s hieroglyfy 
2 kanopické nádoby 
2 obrázky sarkofágu 
 
*Varování. Tato hračka nezajišťuje ochranu. 
 
ODHALUJTE ARTEFAKTY JAKO SKUTEČNÝ ARCHEOLOG. 
DŮLEŽITÉ! 
Při kopání v sádrovém bloku vždy používejte ochranné brýle*! 
Vždy se zeptejte dospělého, kde můžeš připravit a používat svou výbavu. Ujistěte se, že je 
plocha chráněná prostěradlem, igelitovým ubrusem, nebo jinými prostředky a aby byla 
pracovní plocha chráněna před nástroji, protože by při manipulaci s nimi mohly způsobit 
škodu. Umístěte sádrový blok na čistý, rovný a pevný povrch. Je vhodné položit pod něj list 
novin, aby se zachytila veškerá odštípaná sádra. 
Opatrně kopejte do sádry pomocí dodaných nástrojů. Kladivo a konce sekáčů jsou ideální pro 
začátek kopání.. Po uvolnění sádry opatrně oddělte dlátem další části sádry. 
Když začnete odhalovat "artefakt", dbejte na to, abyste ho nepoškodili, používejte jemnější 
prostředky. 
Vykopávání usnadníte, pokud štětcem pravidelně ometáte prach. 
Je také dobré každou chvíli odklidit uvolněnou sádru, abyste jí neměli v pracovním prostoru. 
Když artefakt zcela uvolníte, můžete jej jemně očistit štětcem a omyjte ho v troše teplé 
mýdlové vody. Pokud se sádra nedá snadno odstranit, zkuste artefakt vyčistit pomocí 
starého měkkého zubního kartáčku, který už nepoužíváte. 
Artefaktů k nalezení je sedm, takže si dejte na čas! Nemusíte vykopávat všechno v jeden 
den! 
 
 
ARCHEOLOGIE 



  

  

Archeologie je věda o historii lidstva, zabývá se dávnými stavbami, předměty, lidmi, zvířecími 
a rostlinnými pozůstatky. Archeolog se snaží odhalit důkazy o lidském životě prostřednictvím 
vykopávek na místech, kde podle nich žili naši předkové a předchůdci. To může znamenat 
že vykopávají lidské a zvířecí kosti a snaží se zjistit jejich stáří, odhalit pozůstatky osídlení, 
nebo objevit obsah starověké hrobky! Archeologové se snaží vysvětlit a pomoci nám 
pochopit jak jsme dříve žili. Vše, co se při vykopávkách najde, se analyzuje, aby nám mohli 
říct. 
o minulých kulturách, například o náboženské víře, o zemědělství a potravinách, které jsme 
jedli, o domech, které jsme stavěli, dokonce i o tom, jak se vyvíjelo lidské tělo. 
Archeologie překvapivý a vzrušující obor! Archeologové odkrývají některé z největších 
pokladů, které kdy lidstvo poznalo, když se snaží odhalit, co se kdy stalo v minulosti. 
Vezměme si například případ Howarda Cartera, archeologa, který učinil objev v roce 1922. 
Přečtěte si o jeho fascinujícím příběhu více. 
 
V EGYPTSKÝCH VYKOPÁVKÁCH VÁS ČEKÁ SEDM "POKLADŮ", KTERÉ MUSÍTE VYKOPAT 
 
 
Když se řekne starověký Egypt, pravděpodobně si představíte pyramidy a poklady krále Tuta. 
Život v Egyptě však začal před více než 5 000 lety a je to úžasné období dějin, které je plné 
bohaté kultury. Egypťané uctívali bohy, užívali si módní oblečení, šperky a klenoty, líčení, 
jejich domovy, písmo a každodenní život se velmi lišily od toho našeho. 
Egyptem protéká řeka Nil, která byla svého času hlavním dopravním prostředkem v zemi. 
Podél Nilu byla velmi úrodná půda, takže podporovala zemědělství. Egypťané milovali svá 
zvířata a zejména kočky byly uctívány, za zabití kočky jste mohli zaplatit životem! 
 
EGYPTSKÁ KOČKA 
Předpokládá se, že kočky se v Egyptě poprvé staly "domácími mazlíčky" kolem roku 2000 př. 
n. l. Byly považovány za velmi užitečné při chytání a zabíjení škůdců, kteří ohrožovali zásoby 
potravin obyvatel Egypta. 
Kočky byly mezi Egypťany pravděpodobně nejoblíbenějšími zvířaty, časem se z nich stala 
posvátná božstva. Existuje mnoho vyobrazení kočekna hrobových malbách a při vykopávkách 
byla nalezena kočičí pohřebiště! Byly nalezeny také mumifikované kočky, z nichž některé byly 
uctívány rodinou. 
 
ANKH 
Ankh je forma kříže se smyčkou na vrcholu, který se nachází nejen jako ozdoba, ale také jako 
hieroglyfický symbol (života). 
Na malbách a řezbách jsou často vidět bohové, kteří nesou ankh, a také se objevují v 
egyptských spisech o posmrtném životě. 
 
HIEROGLYFY 



  

  

Hieroglyfy tvořily egyptský systém písma. Je to forma obrázků a symbolů, které se používaly 
místo abecedy. Byl to velmi obtížný "jazyk", který se historikové museli naučit a trvalo 
mnoho let, než ho rozluštili, protože obsahoval nejméně 700 obrázků a často měly tyto 
symboly  alternativní významy! Příběhy nalezené v pyramidách a hrobkách, zobrazují 
tehdejší dějiny, zejména tyegyptské královské rodiny. Hieroglyfy byly nalezeny také na 
špercích a jmenovkách. 
 
OBRÁZKY KAFIN 
V egyptských dobách se stalo oblíbeným vyrábět lidsky tvarované (antropoidní) rakve pro 
uložení mumií, někdy se dokonce skládaly do hnízd, takže v nich můžete najít až tři mumie. 
Tyto rané verze zobrazovaly celé tělo a byly někdy, jako v případě krále Tuta, velmi zdobené, 
nebo dokonce vyrobeny ze zlata. Nižší třídy byly obvykle pohřbívány v rakvích vyrobených z 
rákosu, keramiky a laciných materiálů, zatímco bohatí a členové královské rodiny měli rakve 
vyrobené z cedru, platanu a akácie, nebo ze zlata a stříbra, pokud se jednalo o krále! Na víku 
rakve bylo někdy vyobrazení ochranného boha a na mužských rakvích mohly být zobrazeny 
ruce svírající amulety (pro štěstí). 
 
KANOPICKÉ NÁDOBY 
Tyto nádoby se používaly k uchovávání tělesných orgánů při mumifikaci. Předpokládalo se, 
že vyjmutí těchto orgánů pomohlo zachovat hlavní část těla a zabránilo jeho zapáchání a 
hnilobě. Nádoby měly různé hlavice nebo zátky, které znázorňovaly čtyři Horovy syny. V 
nádobě s lidskou hlavou byla játra, v nádobě se sokolí hlavou byla střeva, v paviání plíce a v 
šakalí žaludek. Každá nádoba měla chránit orgány před zlými duchy a uchovávat je v bezpečí 
a připravené k dalšímu použití! Srdce se neodstraňovalo, protože se věřilo, že je spojeno s 
duší a nikdy by nemělo být odděleno od těla. Mozek byl považován za nedůležitý orgán, 
který byl z těla vyjmut a vyhozen! 


