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Muzeum a škola pod zámeckou střechou –
Tajemství římské mince
V předposledním týdnu školního roku 2008/2009 uspořádalo Regionální muzeum v Mikulově již podruhé výchovně vzdělávací akci, která byla spojena s tzv. projektovou formou
výuky dějepisu, a to pro žáky 6. tříd základních škol na Mikulovsku a 1. ročníku víceletého
gymnázia v Mikulově.
Tento edukační program, patřící do projektu „Muzeum a škola pod zámeckou střechou“,
navazoval na loňskou akci, jež nesla název Tajemství Věstonické venuše a nabídla dětským
návštěvníkům bádání a zkoumání tajů a zajímavostí této unikátní sošky.
Letošní, druhá část projektu byla nazvána Tajemství římské mince a měla žákům přiblížit a zároveň prohloubit znalosti o životě starověkých Římanů a Germánů. Hlavním cílem
tohoto projektového vyučování byla snaha skloubit a propojit školní výuku dějepisu (pro
žáky 2. stupně základní školy) se „zážitkovou výukou“ a zároveň seznámit žáky s historickými památkami mikulovského kraje, a tím poukázat na skvosty a unikáty regionální historie.
Možnosti realizace tohoto výukového programu se chopilo Regionální muzeum v Mikulově společně s Domem dětí a mládeže Mikulov a se Sdružením historického šermu Marcomania, o. s., za finanční podpory města Mikulova. Společnými silami připravili muzejní
pracovníci a lektoři v kostýmech velmi poutavý a poučný program, který měl za úkol využít
teoretických znalostí studentů (z probrané látky učiva o starověkém Římě), představit v praktické části problémy a poznatky ze životní historické reality (expozice Římané a Germáni
v kraji pod Pálavou, RMM) a doplnit dané poznatky z praktické činnosti experimentální metodou (SHŠ Marcomania, o. s. – ukázky zbraní, zbroje, oděvů).
Na rozdíl od podzimní akce konané v roce 2008, jež se uskutečnila v Dolních Věstonicích v expozici „Věk lovců a mamutů“, probíhal nynější výstavní interaktivní projekt přímo

Děti nadšeně rozkrývaly tajemství římské mince (foto Milan Karásek, Regionální muzeum v Mikulově)
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Zbraně římských vojáků zaujaly především „mužskou“ část skupiny (foto Milan Karásek)

Být alespoň na chvíli římským legionářem... (foto Milan Karásek)
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na mikulovském zámku v expozici „Římané a Germáni v kraji pod Pálavou“ (získala prestižní ocenění v Národní soutěži muzeí – Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava
roku 2007). Tato dlouhodobá výstava představuje období 1.–2. století našeho letopočtu
na území jižní Moravy, tedy dobu, kdy na tuto lokalitu – Hradisko u Mušova – obývanou germánskými kmeny dorazily římské legie císaře Marca Aurelia. Malým návštěvníkům tak
prezentuje nejen kulturu Římanů v podobě výrobků a předmětů spojených s pobytem
římských legií na našem území, ale také dále dokumentuje kulturu místních obyvatel –
germánského kmene Svébů. Žáci se zde tak mohou seznámit s historií doby římské v podobě hmotných dokladů a památek, a navíc mohou též propojit své nabyté vědomosti
s novými informacemi a zkušenostmi z edukativního programu.
Dané zážitkové výuky se zúčastnilo na 120 žáků a studentů ze šesti škol z Mikulovska
(ZŠ Březí, ZŠ Dolní Věstonice, ZŠ Hraničářů Mikulov, ZŠ Valtická Mikulov, Gymnázium Mikulov a Speciální škola Mikulov). Aby mohli projevit iniciativu, kreativitu a organizační
dovednosti, byl pro ně vytvořen program, který zahrnoval kromě jiného setkání s vojáky
římských legií přímo ve výstavních prostorách. Ti jim pomáhali při vyplňování pracovních sešitů, zodpovídali otázky, v praktických ukázkách předváděli oděv a zbraně – seznamovali je tak se svými „životními“ zkušenostmi legionářů. Ku pomoci byly dětem i výstavní audio-panely či promítání krátké prezentace na plátně. Žáci se mohli rozhodnout,
zda budou předepsané dovednosti plnit individuálně, nebo ve skupinkách, také v jakém
sledu budou dané úkoly provádět.
Po vyřešení kvízů, zábavných rébusů a křížovek v pracovních listech se všichni shromáždili v debatním kruhu a společně s lektory prodiskutovali správné odpovědi. Na památku se mohly děti vyfotit s kopiemi zbraní nebo si nasadit a obléci část výzbroje a oděvu legionářů.
Aktivita, podnikavost a zvídavost dětí se v rámci jejich zkoumání tajemství římské mince mohla propojit se získanými vědomostmi a dovednostmi, což ve výsledku vedlo k prohloubení učiva a získání nových poznatků a zážitků. I příští rok bude Regionální muzeum
v Mikulově nabízet výukové programy žákům a učitelům a věří, že se opět setká s kladnými
ohlasy, jako tomu bylo doposud.
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