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Schránka určená k uložení rakve.
Ovál, do kterého se zapisovalo panovníkovo jméno.
Hrobka egyptského panovníka.
Titul vládce Egypta.
Nádoba sloužící k uložení vnitřních orgánů mumifikovaného zemřelého.
Brodivý pták, který se stal symbolem boha Thovta.
Označení pro znak obrázkového písma.
Přirozeně nebo uměle dochované tělo člověka nebo zvířete.
Jméno božského vládce podsvětí.
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Na závěr celé návštěvy si můžeš
ověřit, jaký máš přehled a vyluštit si
jednoduchou křížovku. Ta obsahuje
devět známých pojmů, které se váží
ke starověkému Egyptu a Núbii.
Určitě je budeš všechny znát, ale
kdyby ne, nápovědu najdeš ve
výstavě. Tajenka ukrývá jméno
jednoho z nejvýznamnějších
posvátných zvířat té doby.

PRACOVNÍ
LISTY
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Zakresli do slepé mapy
čtyři významná místa
starověkého Egypta
a Núbie, kde se získával
kámen. Co bylo hlavní
dopravní tepnou, podél
které se obě země
rozkládaly?

Víš, co vlastně taková mumie
je? Prohlédni si ty zde
vystavené, zvířecí i lidské,
a zkus vlastními slovy popsat,
co je mumie vlastně zač.

Z jakého dřeva byly
vyráběny rakve?
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Máš nějakého zvířecího mazlíčka? Pro
Egypťany byla některá zvířata nejen
mazlíčky, ale také mohla představovat
některé bohy nebo bohyně, jiná zase
sloužila jako obětiny. S těmito zvířaty se
po smrti zacházelo stejně, jako s lidmi
– byla mumifikována. Některé mumie
tu máme i vystavené – zakroužkuj, jaká
zvířata se ti povede najít.

Ve výstavě najdeš spoustu různých
předmětů s různými zvířaty, která ke
svému životu potřebují rozdílná prostředí.
Zkus tato zvířata správně zařadit
k vodnímu nebo suchozemskému prostředí
a nezapomeň ani na to, že některá zvířata
jsou divoká a jiná domácí.
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Víš, jak se jmenuje
písmo, které v Egyptě
používali? Najdi podle
obrysu předmět ve
výstavě a zkus rozluštit
první větu nápisu.
Nezapomeň, že egyptské
texty se mohou číst více
směry.
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Velmi oblíbenou a důležitou
rostlinou byl šáchor papírodárný,
který je ale známější pod jiným
jménem. Víš, jak toto jméno zní?
Napadá tě, jakými způsoby se tato
rostlina mohla využívat?
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Egypťané milovali odpočinek ve svých
zahradách, kde pěstovali ovoce i různé
okrasné rostliny.  Navrhni zahradu podle
požadavků staroegyptského zákazníka.
V zahradě musí být jezírko s lotosy, vinná
réva, granátovník s granátovými jablky
a palmy. Pokud nevíš, jak tyto rostliny
nakreslit, rozhlédni se ve výstavě
a určitě najdeš inspiraci.

Zkus do kartuše napsat své jméno
v egyptských hieroglyfech.
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Víš, jakým
zaměstnáním se
mohli obyvatelé
starověkého Egypta
a Núbie věnovat?
Prohlédni si
předměty ve výstavě,
pojmenuj řemesla
nakreslená níže a
spoj je se správnými
obrázky, které je
charakterizují.

Jsou tato povolání běžná také v dnešní době?
Které z nich ti připadá nejzvláštnější?

