ARCHEOLOGIE POD OKNY NAŠÍ ŠKOLY
Pro žáky 6. ročníku je dějepis jedním z nových
vyučovacích předmětů. Za 6 týdnů školní docházky
jsme se v rámci výuky stačili zatím seznámit
s vymezením historie jako společenské vědy, také už
se dokážeme orientovat na časové ose,
proplouváme stoletími, aby nás nyní zpětný proud
času zavál do pravěku do doby kamenné.
Do
úplného úvodu dějepisu patří informace o
pomocných vědách historických a archeologii. Právě
s posledně jmenovanou disciplínou jsme se
„oťukávali“ velmi rádi, protože v Komenského ulici
v současnosti probíhá v souvislosti s rekonstrukcí
inženýrských sítí poměrně rozsáhlý archeologický
průzkum.
Máme velikou výhodu, že se z oken dějepisné
učebny nabízí dokonalý pohled na odkryté podloží a práci archeologů. Průběh prací tak můžeme
sledovat každý den. Vydaly jednotlivé vrstvy
nějaká tajemství? Půjdeme to zjistit. Pan
učitel Rašín nám domluvil exkurzi přímo u
výkopů. Pan archeolog se nám ochotně
věnoval a trpělivě odpověděl na vše, co nás
zajímalo. Také už víme, jaké pomůcky
odborník potřebuje a proč při činnosti
v terénu používá různobarevné očíslované
štítky. Stačí pořádně poslouchat a pozorně se
dívat kolem sebe. V tomto krátkém úseku
ulice se rozkrývá historie několika staletí.
Mnohé nálezy překvapily i samotné
odborníky. Zejména zbytky zdi, zřejmě
ohradní zdi kostela nebo hřbitova z 18. století
a stěna domu pravděpodobně ze 14.-15.
století. Povídání o nalezených hrobech nás
rovněž pohltilo. Na vlastní oči jsme viděli
lidské kosti, které si nyní převezmou
k dalšímu výzkumu antropologové. Historie
města je tedy zase bohatší o několik nových
souvislostí a příběhů.
A co říci na úplný závěr? Jsme moc
rádi, že jsme si za
archeologií mohli doslova odskočit rovnou ze školních lavic. Ukázka přímo v terénu
je totiž mnohem poučnější, poutavější a zábavnější, než kdybychom si o této
pomocné vědě historické četli jen tak v učebnici nebo povídali v běžné hodině.
Děkujeme p. uč. Rašínovi za organizaci termínů pro 6.-8. ročník a archeologům za
čas, který nám věnovali.
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