Exkurze do Anthroposu v Brně – O3.A, O3.B
11. 12. 2018, Prostějov
V tento den nám začala exkurze do muzea Anthropos v Brně. Konala se spolu s námi (O3.A) a
s druhou třídou (O3.B) pod dohledem 3 vyučujících. Exkurze započala u školy, kde jsme se
usadili do autobusu a jeli směr Anthropos. Cesta byla celkově delší, trvala zhruba hodinu a půl.
11. 12. 2018, Brno – Anthropos
Přijeli jsme na místo. Kvůli dopravní komplikaci došlo
k malému zdržení, ale vše se nakonec zvládlo a my už
čekali ve vestibulu na první nekomentovanou výstavu,
která byla o hodně kratší. Tématem výstavy byl
Magnetický sever, východ (SCOTT#4), což je propojení
vědy a umění z oblasti Francie, Portugalska, Skotska i
Moravy.
Je
zde
realizováno tzv. čtvrté
zastavení (= proplétající
se cesty, které nacházejí společný cílový bod v centrálním pojmu
– skotos = temnota, který vytvořil platformu spolupráce umělců
Sofi Hémon a Inna Maaímura). Jedná se o přenesený smysl
temnoty a formy a neforemnosti, dle mého názoru nese velmi
hluboký význam.
Posléze přišla na řadu druhá výstava s komentátorem i zajímavými ukázkami, jejím
tématem byla Evoluce člověka, což se nám hodilo, jelikož jsme to právě dobrali v učivu
biologie. Jednalo se o evoluci od samotného Australopithéka až po Homo sapiens.
Australopithékové žili v jižní Africe a jedli pouze syrové maso. Neuměli si rozdělat oheň a ani
používat nástroje. Po nich následoval Homo
habilis, který už nástroje používal. Dále Homo
erectus, který žil v Asii, Africe i Evropě a také jako
první znal oheň. Jako další byl Homo sapiens
heidelbergensis, který byl pojmenován podle
místa naleziště: Heidelberg v Německu a je
starším předchůdcem neandrtálce. Předposlední
byl Homo sapiens neanderthalensis, který měl
větší objem mozkovny než dnešní člověk,
mohutný chrup a velký nadočnicový oblouk.
Vymřel jako slepá vývojová větev. Posledním je
Homo sapiens sapiens, tento druh se rovná dnešnímu
člověku, změny jsou nepatrné. Poslední částí přednášky
bylo povídání o tehdejších jeskynních malbách, nalezištěmi
jsou země Francie, Španělsko a Česko. Takto nějak vypadají
základní informace, které jsme si odnesli z naší přednášky.
Mně se výstava velice líbila a přišlo mi dost zajímavé
dozvědět se, odkud jsme se vzali.

11. 12. 2018, Brno – Vaňkovka
Po vyčerpávající exkurzi v Anthroposu jsme měli možnost občerstvit se v obchodním centru.
O půl druhé následoval odjezd z Brna zpět do Prostějova ve společnosti deštivého počasí.
11. 12. 2018, Prostějov
Okolo 15:00 jsme přijeli do Prostějova na zastávku k naší škole. Skončil náš výlet a my jsme
si to všichni moc užili.
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