
Paráda! Letíme do Egypta,  
do tepla a za pyramidami!  

Já, brácha a táta, který pracuje  
jako archeolog. Chci být jako on.  

Sním o tom, že se jednou  
stanu archeoložkou. 

1. den, Praha, 17 stupňů, déšť
To je náš táta. 

Archeolog! A to jsem já, 
Ema.

Tohle je  
můj brácha, 

Mar tin.

Budeme zkoumat, jak vlastně 
ti staří Egypťané tenkrát žili. 
Tátovi se budeme dívat pod ruce 
a stejně jako on, i my se staneme 
významnými archeology!

Jak se stát archeologem?

Co jsou archeologové zač?

Archeolog je vědec, který se neštítí 

hlíny a písku. Překopává zeminu  

sem a tam a nachází v ní pozů- 

statky člověka – artefakty.

Co jsou ar tefakty?Střepy, základy domů, kusy pecí, šperky, zbraně, kosti i mince. Tyhle věci archeolog zkoumá  a určuje, k čemu asi kdysi  dávno sloužily.

5. den, Gíza, 40 stupňů ve stínu
Jsme v Egyptě. Je tu vedro k zalknutí a nuda! Táta horlivě bádá  
a nemá na nás čas. No nic, pustím se do zkoumání sama, teda  

s bráchou. Nejdřív musíme zmapovat terén.
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Co všechno  
jsme objevili?

Pyramidové pole
Rozsáhlé pohřebiště, které 
je tvořeno třemi komplexy  
pyramid a Velkou Sfingou.

Já s bráchou v egyptské 
poušti, jak mapujeme terén

Zjistili jsme, že...  
Gíza je třetí největší egyptské  

město. Leží na západním  
břehu řeky Nil.

Beduín se svým  

poněkud tvrdohlavým 

velbloudem

To jsme my!

Sfinga
Socha lva s lidskou hlavou,  

vytesaná z jednoho  

kusu kamene.

Pyramidy
Monumentální hrobky jehlanovitého tvaru. Několik  

pyramid poblíž sebe tvoří pyramidový komplex.
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P lán je jasný!
Najdeme toho skarabea a táta bude koukat.  
Čeká nás super archeologické dobrodružství,   

na jehož začátku však stojí důkladné studium
starověkého Egypta…

6. den, 50 stupňů ve stínu
Táta nás nechal nahlédnout do svých materiálů. 

Cítíme se jako opravdoví archeologové! 

Dnes, v den Tří sluncí a Dvou měsíců, odešel  na věčnost Druhého břehu slavný faraon, dobrý Bůh, velký Hor v paláci, posvátný muž, jenž ve svých  spravedlivých rukách držel vozatajské opratě vlády  nad naší velkou Zemí. Sám velký Bůh, Usir, odvedl našeho faraona. Radujme se, truchleme…

Našli jsme 
zvláštní věci!

Mezi knihami ležela 
na kusu odrbaného 
papíru tato tátova 

podivná poznámka!

Vzácný skarabeus, mimořádná  památka z nejvz ácnějších  drahokamůa božského kovu.  NUTNO NAJÍT!!! 

Brouk, který přežívá  

v egyptských pouštích. Před 

sebou tlačí kuličku, v níž jsou 

zárodky jeho potomků. Staří 

Egypťané viděli ve skarabeovi – 

vrubounu posvátném – důležitý 

symbol toho, co se obnovuje  

a vzniká zas a znovu. 

Co je skarabeus?
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