Výlet páté třídy do Březnice
Dne 23. 6. 2021 pátá třída podnikla výlet do nedaleké Březnice. V Březnici
je spousta zajímavých míst, ale my jsme si pro tento den vybrali návštěvu
jezuitské koleje.
Dozvěděli jsme se, kdo to byli Jezuité, čím
byla březnická kolej výjimečná. V koleji se nás
ujaly dvě zaměstnankyně a rozdělily si nás do
dvou skupinek.
První skupinka šla
do patra, kde je
stálá expozice Ludvíka Kuby, etnografa a malíře,
který v Březnici tvořil. Byli jsme seznámeni nejen
s jeho životem, ale i tvorbou, kterou řadíme do
stylu
impresionismu. Po prohlídce si pro nás paní
průvodkyně připravila aktivitu zvanou přepis
obrazu. Měli jsme si vybrat jeden jeho obraz
a zkusit jej zachytit.
Někteří z nás si
vybrali
obrazy
s architekturou, kde jsme sledovali perspektivu.
Jiní zkoušeli zachytit pohledy do zahrad a jejich
náladu či počasí. Další z nás se pokoušeli o
portréty, které byly vystaveny v poslední
místnosti.

Druhá skupinka procházela spodní patro,
kde se v současné době nachází expozice
loutkářství na Březnicku. V Březnici se dochovalo
mnoho dokladů o provozování loutkářství. Velkou
roli zde sehrálo umění Arnošty Kopecké, vnučky
jednoho z nejznámějších loutkářů, Matěje
Kopeckého. Dozvěděli jsme se, že Arnoštka
provozovala kočovnou loutkářskou činnost v okolí
Březnice a je pochována na místním hřbitově.
Bohatá
tradice
loutkářství
pokračovala
provozováním
spolkových a rodinných divadel. Mohli jsme si
prohlédnout kulisy, loutky i doplňky divadýlek,
které patřily spolkům Sokol a Orel. Na závěr jsme
se
rozdělili
do
skupinek a vyplnili si
krátký testík. Informace, které jsme nevěděli, jsme si
mohli najít na informačních tabulích v expozici, což
pro nás byla výzva velmi lehká, protože
s vyhledáváním informací pracujeme i ve škole.
Výlet se nám povedl a ani lehký ranní déšť nám
náladu nepokazil. Proč
také, vždyť nejsme z cukru
a den strávený mimo naši
školu, se vždy počítá 😊!
Anna Bělková

