Toulky milevskou minulostí – 20. 6. 2019
Ve čtvrtek 20. června se žáci VI. a VII. třídy vydali s třídními učitelkami v rámci
projektu „Poznej své okolí“ do Milevska a Božetic. Projekt, do kterého jsou zapojeny
všechny třídy školy, je finančně podpořen z prostředků města Mirovice. Žáci si platí
pouze vstupné do objektů, autobusovou dopravu mají zdarma.
Žáci společně navštívili tři turistické cíle v milevské oblasti. Nejprve to byl
nejstarší klášter na území Jihočeského kraje, pak unikátní Muzeum maškar a
nakonec nově vybudované Muzeum mlynářství, pekařství a zemědělství
v Božeticích. Ve všech objektech absolvovali prohlídku s odborným výkladem.
Největší úspěch zaznamenalo mlynářské muzeum. Žáky překvapila rozlehlost
objektu a možnost vše si detailně a v klidu prohlédnout. Naopak při návštěvě objektu
plně funkčního premonstrátského kláštera bylo nutno respektovat návštěvnické
pokyny řeholníků a dodržovat naprostý klid. Unikátní milevské maškary zase mnohé
překvapily, i když se s tématem již dříve seznámili přes internet.
Součástí přípravy na plánovanou projektovou výuku mimo školu bylo
zpracování kvízů v hodinách občanské výchovy. Žáci měli za úkol seznámit se
ve skupinách s historií tří objektů a následně pak připravit soubor kvízových otázek.
Práce se jim podařila, zde je ukázka:
1. V jakém architektonickém stylu je postaven milevský klášter?
a) secese

b) gotika

c) románská architektura

2. Kdo založil milevský klášter?

a) Jan II. z Milevska

b) Jiří z Milevska

c) Karel z Milevska

3. Kolik je v Česku celkem muzeí zaměřených na masopust?

a) 1 - pouze v Milevsku

b) 3

c) žádné

4. V kterém roce navštívila Muzeum maškar v Milevsku Karolína Erbanová?

a) 2016

b) 2017

c) 2019

5. Kdo bydlel příležitostně ve mlýně?

a) vodník

b) kočí a krajánci

c) děti ze vsi

6. Kdy bylo muzeum v Božeticích otevřeno?

a) 18. září 2015

b) 8. května 2017

c) 1. dubna 2016
Ve spolupráci se žáky zpracovaly

Mgr. Zlata Divíšková a Ing. Bc. Marie Hrdinová – třídní učitelky

Dochovaný dobový zápis z mlynářského deníku

