
Prima v Moravském zemském muzeu v Brně 

Díky projektu „Pokusné ověřování 3“ jsme se mohli již podruhé vypravit do Brna. Našim 

cílem se stalo Moravské zemské muzeum, které skýtá pestrou škálu aktivit pro studenty každého 

věku. Nejdříve jsme se nechali pozvat do pracovny pana profesora Absolona. Moravský 

speleolog, etnolog a popularizátor archeologie je neodmyslitelně spjat s Věstonickou venuší, 

kterou nalezl jeho tým. Studenti mohli také nahlédnout do badatelova soukromí a prohlédnout si 

jeho školní vysvědčení.  

Z období pravěku jsme se přenesli do raného středověku, na Velkou Moravu, kterou nás 

provedl zaměstnanec muzea Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. Studenty na úvod rozdělil do skupinek, 

jejichž cílem bylo představení jednotlivých řemeslných dovedností obyvatel Velkomoravské říše. 

Seznámili jsme se s prací kovářů, hrnčířů, šperkařů, tesařů či tkalců. Na závěr jsme si zkusili 

zahrát na archeology u kosterních pozůstatků. Na základě nalezených předmětů studenti pomocí 

dedukce určovali nejen pohlaví kostry, ale také jeho či její postavení ve společnosti. Velkým 

pomocníkem v detektivním pátrání byly předměty nalezené v hrobu. Zkoumání kostry nás 

přeneslo na pole biologie a chemie. Otevřely se nám dveře do další budovy MZM, kde sídlí 

expozice určená pro všechny malé i velké vědce.  

V Mendelianu si přišli na své všichni milovníci zkumavek, kádinek, roztoků, mikroskopů 

a laboratorních preparátů. Ing. et Mgr. Lucie Tuzová, lektorka MZM, nenechala nikoho zahálet. 

Během pár okamžiků se celá třída přenesla do laboratoře, kde každý plnil zadané úkoly. Studenti 

si vyzkoušeli získání DNA z ovoce a zeleniny. Ti odvážnější se pustili i do získání své DNA 

z vlastních slin a mohli si domů odnést zkumavku se vzorky. Vše se odehrálo v prostorách, kde 

působil Johan Gregor Mendel, otec genetiky.  

Děkujeme zaměstnancům MZM, kteří s námi prožili pět hodin plných dobrodružství 

a radosti z objevování. Cennými postřehy z oblasti biologie výklad doplnila Mgr. Helga 

Malečková. 

Mgr. Kateřina Kouřilová,  

vyučující německého jazyka a dějepisu 



 

 



 

 



 

 


