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HLAVNÍ TÉMA: Orchideje
DALŠÍ TÉMATA: Národní přírodní památky, zkameněliny, opuka, život v rybníce
a v potoce
ÚVOD
Když se zeptáte německého botanika, jaká místa se mu vybaví v severních Čechách, nejspíš
řekne: „Ah, die Weiße Hänge!“ Bílé stráně na okraji Litoměřic. Jedna z největších přírodních
atrakcí v našem okrese. Odborníci i fotografové z velkých dálek sem jezdí především za
spoustou vzácných orchidejí. Ideální na pozorování je květen a červen.
Ochránci přírody by byli nejraději, kdyby se o místě moc nepsalo. Vy ale nejste stádo slonů,
budete se svědomitě držet bíle vyšlapaných cest a mimo ně půjdete jen s botanikem ze Správy
CHKO.
Odměna? Střevíčník pantoflíček a další barevné poklady. K tomu otisky zkamenělin v opuce
– schválně, jak to tady asi vypadalo v druhohorách?
Bílé stráně jsou unikát. Pojďte je s námi opatrně prozkoumat!
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE

SEZNAMTE SE: ORCHIDEJE
Bílé stráně, to je výprava za orchidejemi. Prostudujte si je předem: jaké mají společné znaky,
proč jsou vlastně tak populární, které můžeme najít v České republice a které přímo nad
Litoměřicemi. Taky zkuste zjistit, proč jich tolik roste právě na Bílých stráních. Z jakého
důvodu jsou orchideje jednou z ohrožených skupin kvetoucích rostlin u nás?
CO JE NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA (NPP)
Bílé stráně jsou národní přírodní památka (NPP). Co to znamená? Jsou tedy chráněné nějak víc,
než zbytek CHKO České středohoří? Jak? A čím se liší od národní přírodní rezervace (NPR)?
NPP NA MAPĚ KRAJE
Zjistěte také, kolik národních přírodních památek (NPP) v Ústeckém kraji máme. Sežeňte (nebo
vytiskněte) si mapu kraje a všechny do ní zakreslete. Každou z nich pak spojte se školou
úsečkou, změřte vzdálenost, přepočítejte z centimetrů na mapě na kilometry ve skutečnosti
a zapište. Jsou blízko, viďte! Zbývá už jen naplánovat výlety.
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2. EXKURZE
Pro tuto exkurzi doporučujeme domluvit průvodce ze Správy CHKO České středohoří
v Litoměřicích.
SPOJENÍ: pěšky z Litoměřic horního nádraží 2,5 km nebo od kapličky 1,5 km (červená
značka)
DOPORUČENÁ TRASA: Od Pokratického rybníka šikmo vlevo nahoru kolem naučné tabule
až k místu skoro na vrcholu s obnaženou bílou opukou. Dál už je samotná národní přírodní
památka, do které se smí jen s průvodcem. Zpáteční cesta k rybníku je nejzajímavější krásným
údolím Pokratického potoka.
ROČNÍ OBDOBÍ: druhá polovina června
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1-2 hodiny
VYBAVENÍ: botanický klíč, fotoaparát, síťka, krabičková lupa, klíč k určování vodních
živočichů

Základní informace o Bílých stráních najdete na stránkách CHKO České středohoří. Stránky
nejsou zrovna přehledné, proto použijte vyhledavač dole na levé liště.
http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE

ORCHIDEJE
Máte už alespoň základní přehled o orchidejích? Víte, které kvetou právě tady? Tak je zkuste
najít a vyfotit! Který druh je nejpočetnější? Který jen v několika kusech? Ale pozor, nešlapejte
nikam mimo cesty a v žádném případě nic netrhejte.
OPUKA
Všechny zdejší cesty jsou bílé díky hornině, která se jmenuje opuka. Zkuste vzít kus do ruky
a zkoumejte. Dá se rozlomit? Uděláte do ní vryp klíčem? Barví? Má svými vlastnostmi blíž
k pískovci nebo k žule? Až to všechno zjistíte, odhadněte, jak asi vznikla. A jak tedy vznikly
celé Bílé stráně?
OTISKY ZKAMENĚLIN
A ještě jedna nápověda k opuce: až budete nahoře, hledejte v ní otisky zkamenělin. Třeba se
vám podaří najít dávného mlže jménem Inoceramus. Mořského mlže. Tak kde se tu ta opuka
vzala?
ŽIVOT V RYBNÍCE A V POTOCE
Až se vrátíte k Pokratickému rybníku, nezapomeňte ho taky prozkoumat. Je plný života!
Připravte si síťky, lupy, klíče a nezapomeňte fotit a kreslit. Pak se přesuňte o něco výš, k potoku
a proveďte průzkum i tam. Jaké jste našli rozdíly?
JAK CHRÁNIT BÍLÉ STRÁNĚ
Bílé stráně jsou velmi blízko Litoměřic. Jaká činnost člověka by mohla území poškodit? Je
někde hrozba viditelná? Kdo všechno místo využívá? Dá se s tím něco dělat? Navrhněte řešení.
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3. ČÍM NAVÁZAT

FOTOVÝSTAVA ORCHIDEJÍ
Vyfotili jste orchideje? Vyberte nejlepší fotky, vytiskněte je, doplňte textem se základními
informacemi (český a latinský název, místo výskytu, doba květu, popis listů a květu) a výsledné
plakáty vystavte ve škole. Povedené fotky můžete využít také jako předlohu pro další výtvarné
zpracování.
VÝSTAVA – ŽIVOT V RYBNÍCE
Kolik života jste našli v rybníce a v potoce? Kresby a fotografie zveřejněte pro své spolužáky
na nástěnce. Nevadí, že nemáte všechno určené a popsané. Hodnotí se vaše pozorovací
schopnosti a dovednost zachytit zajímavé detaily.
ORCHIDEJE U VÁS DOMA
Bílé stráně nejsou jediným místem, kde v Českém středohoří rostou orchideje. Nemáte nějaké
takové místo ve vašem okolí? Pokud ano, uspořádejte na něj výpravu a porovnejte, jaké
orchideje rostou tam. Pomoci vám může kniha Orchideje Českého středohoří od autorů Karla
Nepraše, Romana Kroufka a Vlastislava Vlačihy. Je lokalita ve vaší blízkosti nějak chráněna
a je o ni zajištěna péče?
SCHŮZKA S ODBORNÍKY
Domluvte si schůzku s pracovníky Správy CHKO České středohoří. Připravte si pro ně otázky
o Bílých stráních. Ptejte se, jak o lokalitu pečují, jaké problémy řeší a jak chrání orchideje před
neukázněnými návštěvníky.
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VYPĚSTUJTE ORCHIDEJ
Máte na školní zahradě kus místa na okrasný záhon? Zkuste na něm pěstovat orchideje! Není
to nic jednoduchého, už výběr je omezený. Většina exotických orchidejí vám na české zahrádce
neporoste. Chce to tedy malý průzkum. Které druhy se hodí, jaké stanoviště potřebují a jakou
péči? Odměna bude krásná a barevná.
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HLAVNÍ TÉMA: Geologický vývoj Českého středohoří
DALŠÍ TÉMATA: Třetihorní sopečná činnost, ventaroly, botanika Českého středohoří
ÚVOD
Kdesi nad Lovosicemi je tajemná hora, z které se v zimě kouří. Může to být činná sopka?
Nebo se jedná o nevysvětlitelný úkaz? Naplánujte expedici a zkuste tajemství hory odhalit.
Připravte se na drsné podmínky – z hory se kouří v zimě, když venku mrzne.
Vrch Boreč najdete nad stejnojmennou obcí v Českém středohoří, jen 4 kilometry západně
od Lovosic. Jde o jedno z nejzajímavějších přírodních zákoutí Čech. Vnitřek Borečského vrchu
je protkán sítí puklin, která v létě slouží jako tepelný akumulátor. V zimě, když venku mrzne,
předvádí kopec své tajemné divadlo – kouří a hřeje!
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE

JAK JE HUSTÝ TEPLÝ VZDUCH?
Zkuste vymyslet a provést alespoň dva různé pokusy, kterými dokážete, že teplejší vzduch má
menší hustotu než studený, a proto stoupá vzhůru. Bude se vám hodit dobrý digitální teploměr.
Jako třetí pokus navrhujeme sestrojit malý horkovzdušný balón. Dobře na něj fungují lehké
plastové sáčky do koše.
TŘETIHORY V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ
Zjistěte základní informace o době třetihor. Co se v té době dělo v Českém středohoří? Jak to
tady v té době vypadalo? A před kolika miliony let to vlastně bylo?
HLEDEJTE ČINNOU SOPKU
Najděte si v atlase světa nějakou činnou sopku. Pak o ní zjistěte co nejvíce informací – v které
zemi leží, jak je vysoká, jak často se probouzí, kdy soptila naposledy, jaké škody napáchala
a podobně. Neláká vás na zájezd? Několik jich máme i v Evropě. Pokud budete pracovat ve
skupinách, můžete informace nějak zajímavě zpracovat a potom uspořádat soutěž
o nejzajímavější sopku.
SOPKY A ZEMSKÁ KŮRA
Zkuste zjistit, kde se na světě vyskytují sopky a proč jsou zrovna na těchto místech. Řešení
hledejte v zemské kůře a jejích deskách. Až na to přijdete, možná si dokážete představit, jak
vznikalo České středohoří.
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2. EXKURZE
SPOJENÍ: autobus z Lovosic do Režného Újezdu nebo do Borče, případně do vzdálenější
Bílinky (častější spojení, 2,5 km přes Režný Újezd)
DOPORUČENÁ TRASA: Z Režného Újezdu po naučné stezce na Boreč a zpět (2 km).
ROČNÍ OBDOBÍ: zimní měsíce, sněhová pokrývka
ČASOVÁ NÁROČNOST: min. 2 hodiny
VYBAVENÍ: mapa, fotoaparát, teploměr, GPS, klíč k určování hornin, botanický klíč

Základní informace o Borči najdete na stránkách CHKO České středohoří. Stránky nejsou
zrovna přehledné, proto použijte vyhledávač dole na levé liště.
http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE

ZMĚŘTE TEPLOTU VZDUCHU
Na vrcholu Borče najdete jámy s průduchy, kterými vyvěrá teplý vzduch. Vaším prvním
úkolem je změřit a porovnat teplotu vzduchu v Režném Újezdu, na úpatí Borče, na vyhlídce na
západním svahu, na vrcholu a v jednom z průduchů. Naměřené teploty zapisujte, ve škole se
můžou hodit – například při matematice.
SUŤOVÉ POLE
Nad druhou tabulí naučné stezky je velké suťové pole. Jako kdyby sem na stráň napršela
hromada kamení. Kdy a jak suťové pole vzniklo? A pozor, není to tak jednoduché, jak se zdá!
Nemluvíme totiž o třetihorách, nýbrž o čtvrtohorách.
KDE KONČÍ SNÍH
Až budete stoupat k vrcholu Borče, přijdete na místo, kde končí sníh. Špička kopce je prostě
bez sněhu. Určete s pomocí mapy nebo GPS, v jaké je to nadmořské výšce. Už tušíte důvod?
BOREČSKÉ ENDEMITY
Zjistěte, jaké vzácné rostliny na Borči rostou. Které jsou tak vzácné, že nerostou vůbec nikde
jinde? Zkuste je najít, určit pomocí klíče a vyfotit.
VYFOŤTE PANORAMA
Na čtvrté zastávce naučné stezky je krásná vyhlídka. Vyfoťte panorama Českého středohoří,
které odtud vidíte a ve škole ho potom nakreslete. Podle mapy doplňte názvy kopců a jejich
nadmořskou výšku.
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PROZKOUMEJTE JÁMY S TEPLÝM VZDUCHEM
Ty zajímavé jámy na vrcholu nepřehlédnete. Vlezte si do nich a ohřejte se. Pak vyfoťte celek
i zajímavé detaily.
Z naučné tabule č. 5 zjistíte, jak se vývěry teplého vzduchu jmenují. Jméno zapište a k tomu
vysvětlení. Kde se teplý vzduch bere? Proč zrovna v zimě? Děje se tu něco zajímavého taky
v létě?
URČETE HORNINU
Boreč je samozřejmě tvořený sopečnou horninou. Vaším úkolem je podle určovacího klíče
zjistit, která to je. Jeden vzorek vezměte do školy (nebo domů) a založte si sbírku. K tomuto
kameni zjistěte, kde a jak vznikl a popište jeho základní vlastnosti.
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3. ČÍM NAVÁZAT:

PLAKÁT O BORČI
Vytvořte plakát, na kterém budou všechny důležité informace o vrchu Boreč. Nakreslete do něj
schéma kopce s průduchy a přidejte popisky, aby šlo z obrázku pochopit, jak to celé funguje.
DOBA LEDOVÁ
Slyšeli jste někdy o dobách ledových? To už jsme ve starších čtvrtohorách (pleistocénu). Co se
v té době dělo se skálou na Borči?
SBÍRKA KAMENŮ
Založte si sbírku hornin a nerostů. Ale pozor, nejsme v 19. století! Obyčejná prosklená vitrína
s kameny a jejich názvy by nikoho nezajímala. Vy to vymyslete ORIGINÁLNĚ. Inspirujte se
v nejlepších světových muzeích, nebo na stránkách terra-mineralia.de. Pokud vás kameny
opravdu zajímají, zajeďte do muzea Terra Mineralia v saském Freibergu. Stojí opravdu za to!
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HLAVNÍ TÉMA: Jak řeka utváří krajinu
DALŠÍ TÉMATA: Lužní les, lidské zásahy do vodních toků, Ohře, Ostrov sv. Klimenta, vodní
elektrárna
ÚVOD
Ohře, jako každá řeka, netekla vždy stejným korytem. Proudící voda má ohromnou sílu
a břehy jí nedokážou odolat. Proto se vodní toky v dějinách mění, proto se na starých mapách
kroutí.
Moderní doba však přinesla velké narovnávání. Upravili jsme řeky tak, aby rychle
prosvištěly naší produkční krajinou. Jen někde zůstal původní tvar patrný a třeba ukrytý
v typickém lužním lese.
Jilmy, jasany, bledule, vlhká půda a kmeny přes cestu. Takový kus divočiny najdeme
i v Přírodní rezervaci Loužek, hned u Doksan. Má dvě části oddělené novým tokem Ohře. Není
to ale tak dávno, co spolu byly na jednom ostrově. Na ostrově svatého Klimenta.
Pozorný badatel rychle zjistí, že ani ostrov tu není odjakživa. Všimne si dokonce, že ho
vytvořili lidé. A začne se ptát – jak stará je vlastně zdejší divočina? Nebyly by úrodné břehy
vhodné třeba pro zahrady doksanského kláštera? Ten je tu už od 12. století.
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE:

OHŘE NA STARÝCH MAPÁCH
Vytiskněte historickou a současnou mapu okolí Doksan ze stránek Mapy.cz, porovnejte tok
Ohře. Jak se v novější době změnil? Napadne vás, proč?
KUDY TEČE OHŘE?
Zjistěte základní informace o řece Ohři a na mapě sledujte její tok. Zkuste si naplánovat výlet
od pramene až k ústí. Co všechno cestou uvidíte? Dokážete sestavit malého turistického
průvodce s největšími atrakcemi na Ohři?
POKUS EROZNÍ SÍLA VODY
Vyzkoušejte erozní sílu vody. Najděte větší tác s vysokými okraji a naplňte ho hlínou. Mírně
ho nakloňte a seshora lijte vodu – nejlépe z konve s úzkým hrdlem. Kudy si prorazí cestu?
V druhé fázi zkuste do hlíny umístit překážky, jak je to běžné v přírodě – stačí pár kamenů.
Lijte vodu a sledujte, co se změní.
LUŽNÍ LES
Zjistěte, jakému typu lesa se říká lužní. Kde ho můžeme najít, jaké jsou v něm podmínky, co
v něm roste. Zajímejte se v první řadě o stromy. Zapamatujte si, které jsou pro lužní les typické.
Pokud je dobře neznáte, vytiskněte si s sebou do terénu jejich obrázky – tvar stromu, listy, plody
– abyste je u Ohře snadno našli.
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2. EXKURZE
SPOJENÍ: přímý autobus z Litoměřic do Brozan nad Ohří (cca 20 minut)
DOPORUČENÁ TRASA (4,5 km): Z autobusové zastávky Brozany nad Ohří půjdeme po
červené směrem na Hostěnice a Budyni. Už po 150 metrech značka odbočuje doleva mezi domy
a kolem fotbalových hřišť se dostává do lesa. Opustíme ji v místě, kde se spolu se silničkou
stáčí doprava na Hostěnice. My se vydáme rovně podél chmelnice k Ohři. Pak doleva po proudu
a za první naučnou tabulí zase doleva, do rezervace. Podél slepého ramene dojdeme lesem až
ke kempu, za rybníkem se stočíme doprava k Ohři a proti proudu dojdeme k vodní elektrárně.
Přejdeme řeku, vydáme se doprava směrem k lávce a těsně před ní najdeme lesní pěšinu. Ta
nás obloukem zavede na cestu do Doksan. Na zastávku u zámku je to už jen 300 metrů.
ROČNÍ OBDOBÍ: ideálně březen, když kvetou bledule
ČASOVÁ NÁROČNOST: 3,5 hodiny
VYBAVENÍ: vytištěná současná mapa a mapa z 19. století, fotky zajímavých míst na Ohři
a dalších řekách (viz aktivita č. 2), síťky na lov vodních živočichů, krabičkové lupy, určovací
klíče rostlin a vodních živočichů

Informace o Ostrově svatého Klimenta najdete v reportáži Toulavé kamery na stránkách České
televize. Stačí zadat do vyhledávače Brozany nad Ohří.
Základní informace o PR Loužek najdete na Wikipedii.
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE

BROZANY, MLÝNSKÝ NÁHON
Jsme na ostrově sv. Klimenta. Kde se tu vzal? Co je to za vodu, kolem které jdeme? Najděte na
vytištěné mapě hranice ostrova a zkuste přijít na to, jak vznikl. Vytvořila ho příroda, nebo lidé?
Přírodní tok řeky často upravují lidé – v tomto případě již v 16. století. Voda, kolem které
jdeme, je vlastně dlouhý mlýnský náhon. Ostrov sv. Klimenta má velmi úrodnou půdu
a v historii byl intenzivně zemědělsky využíván. Dnes nás tu ale čeká taky divočina.
CHMELNICE U OHŘE
Ohře je čtvrtá nejdelší česká řeka. Pramení v Bavorsku a přes západní Čechy se dostává až
k nám, na Litoměřicko. Celá měří přes 300 kilometrů a na jejím toku najdeme spoustu
atraktivních míst. Vy je máte s sebou – na fotkách, vytištěné na obyčejné tiskárně (čtyři na
stránku) a každé se svým jménem: Cheb, Loket, Karlovy Vary, Kadaň, Žatec, Louny,
Libochovice, Terezín, Litoměřice, Karlštejn, Praha, Český Krumlov, Znojmo, zámek Orlík.
Že jich tam je nějak moc? To je váš úkol: vyberte ta, která nejsou na Ohři (a zkuste jim
přiřadit správnou řeku). Ta, která k Ohři patří, potom seřaďte na cestě, podél skutečné
řeky tak, jak jdou za sebou.
PR LOUŽEK – LEVÝ BŘEH
Vcházíme do přírodní rezervace. Chrání se tu typický lužní les – takový, který roste jen u vody.
Podmáčený, občas zaplavovaný. V dnešní české krajině docela vzácný. Přitom umí výborně
zadržovat povodně a najdeme v něm mnoho zajímavých druhů rostlin.
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Vaším úkolem je
1) chodit jen po cestách a nepošlapat bledule,
2) objevit tři druhy stromů, které jsou pro lužní les typické dub, jilm a jasan
3) najít bleduli jarní a s pomocí klíče také ladoňku dvoulistou.
Pokud vám úkoly připadají jednoduché, zkuste najít taky alespoň jednu olši. Je to typický
vodomil, ale tady jich zrovna moc není.
SLEPÉ RAMENO
Lužním lesem přicházíme k slepému ramenu. Je to Ohře? Není to Ohře? Kde se tu ta voda
vzala? Podíváme se do historické mapy a porovnáme ji s tou současnou. Zjistíme, že tady
řeka několikrát změnila koryto.
Dnešní tok Ohře upravili lidé. Zkrátili ho, postavili jez a na něm vodní elektrárnu. Původní,
přirozený tok byl samý zákrut. Teď bychom si měli položit pár otázek: Proč řeky od přírody
netečou rovně, ale klikatí se? A proč je naopak lidé narovnávají? Víte?
Tady u Doksan slepá ramena zůstala. Kolem nich krásný lužní les. Važme si toho, takových
míst u nás už moc není.
TICHO V LUŽNÍM LESE
Lužní les působí opravdu divoce a slepé rameno je velmi klidné. Ideální prostředí k relaxaci.
Najděte si každý své místo na cestě – alespoň pět metrů od sebe. Pohodlně se usaďte,
zavřete oči a jen poslouchejte. Ti neklidnější můžou aktivně počítat, kolik různých zvuků
uslyší. Ostatní ať si jen užívají – minutu, pět, deset. Jak dlouho kdo vydrží. Usnout povoleno!
PLÁŽ U KEMPU
Slepé rameno se začíná rozšiřovat a my vycházíme z lesa ven. Čeká nás zoologický průzkum.
Připravte si síťky, lupy, určovací klíče a foťáky. Začněte na poloostrově, kde končí les
a pokračujte u břehu rybníka. Nápověda: zajímají nás hlavně obojživelníci a mlži. Zkoumejte,
foťte, zapisujte místo výskytu, velikost, barvu a další typické znaky. Kdo první najde
velevruba?
JEZ A VODNÍ ELEKTRÁRNA
Zde sílu vody využívají lidé. Tekoucí voda pohání dvě turbíny a její mechanická energie se
mění na elektrickou. Elektřina tady vzniká čistým způsobem, bez emisí škodlivých látek do
ovzduší.
Měli bychom tedy místo uhelných elektráren stavět vodní? Znělo by to logicky, ale není to tak
jednoduché. Každá stavba na řece znamená zásah do krajiny. Je vyrobená energie dostatečná
náhrada za zmizelý kus lužního lesa? Výkon zdejší elektrárny je 0,8 MW. Nejbližší uhelná
elektrárna – Mělník – má celkový výkon skoro 1000 MW. Co si o tom myslíte vy?
A ještě jeden úkol: vyfoťte nebo zakreslete elektrárnu i s okolím. Až se pak dostanete ke
stolu, vytvořte plánek vodní elektrárny se všemi důležitými částmi a jejich popisem.
K čemu jsou například ty brány nad elektrárnou? A k čemu ten metr široký vodní kanál vlevo
od ní?
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PR LOUŽEK – PRAVÝ BŘEH
Jsme v poslední části naší exkurze. Další slepé rameno, další kus lužního lesa. Vlastně skoro
prales: klády přes cestu, pahýly stromů, na zemi padlé kmeny. Jak se vám líbí? Neměl by být
víc uklizený?
Až vyjdete z rezervace na louku s hřištěm, sedněte si do kruhu a zkuste společně odpovědět
na otázku, zda je dobré nechávat v lese mrtvé dřevo. A pokud ano, tak k čemu. Myslete
při tom na živiny a na úkryty.
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3. ČÍM NAVÁZAT

NÁŠ POTOK
Najděte nejbližší vodní tok od vaší školy/vašeho domu. Projděte co nejdelší úsek po jeho břehu.
Zmapujte ho. Odkud přitéká? Kam pokračuje? Co zajímavého je na jeho trase? Jaký tvar má
úsek, který jste prozkoumali? Je přírodní nebo upravený? Jak je v něm a kolem něj živo?
Pokud vás takový průzkum vodního toku chytne, vyberte si další a můžete pokračovat. Založte
si badatelský deník – každý potok v něm může mít svou kapitolu se zápisy i fotkami.
NÁŠ POTOK PŘED STO LETY
Zkoumejte historii vašeho vodního toku. Jak si ho pamatují pamětníci? Co říká obecní kronika?
Jaké proběhly velké úpravy? Jak vypadá na starých mapách?
NEJBLIŽŠÍ LUŽNÍ LES
Je někde ve vašem okolí aspoň kousek lužního lesa? Najděte ho a prozkoumejte. Je podobný
tomu doksanskému? Co v něm roste?
VODNÍ ELEKTRÁRNA
Nakreslete plánek vodní elektrárny. Potom zkuste získat víc informací. Jak to vypadá uvnitř?
Pomůže vám seriál České televize o fyzice Já budu Einsteinem. A co takhle domluvit si v nějaké
vodní elektrárně exkurzi?
SVATÝ KLIMENT
Zjistěte, kdo byl svatý Kliment. Jak zemřel a proč se ostrov jmenuje právě po něm? Pak můžete
hledat, zda nemá nějaký ostrov taky na Jadranu.
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PÍSKOVCE U HELFENBURKU
Exkurze pro žáky základních škol
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HLAVNÍ TÉMA: Usazené horniny – pískovec
DALŠÍ TÉMATA: Česká tabule, křídové moře, bor x olšina, hrad Helfenburk
ÚVOD
Okres Litoměřice, to je úrodná Zahrada Čech, plus čedičové Středohoří. Labe, Ohře,
Milešovka. To ale není všechno. Ano, i u nás máme pískovcové skály. Stačí zajet do Úštěku!
Až sem tedy kdysi sahalo moře a my se spolu vypravíme zjistit, co nám po něm zůstalo.
Objevíme hluboké rokle, borovice na skalách, čisté prameny a uprostřed toho všeho divně
položený hrad.
Jiné hrady bývají na kopcích. Majestátně se tyčí nad okolní krajinou. Zato Helfenburk je
schovaný v lesích a blízké chmelnice jsou nad ním. To ten pískovec a tekoucí voda. Hluboká
údolí, písek na cestách a nad tím skalní ostroh jako stvořený pro hrad.
Tak tedy sbohem sopky a vzhůru na mořské dno!
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE

KŘÍDOVÉ MOŘE
Jedeme do míst, kde šplouchalo křídové moře. Pro začátek tedy zjistěte, kde se vůbec vzalo
a kam později zmizelo. Jak se jmenovalo období, v němž nás navštívilo? Před kolika lety?
Zkuste také najít mapu tehdejší Evropy a podívat se, kam všude moře sahalo. Můžete ji
porovnat s dnešní geologickou mapou ČR – stačí jít po mořských usazeninách.
VYROBTE SI HRACÍ KOULE
Stačí staré ponožky a starý papír. Vycpěte, pečlivě vytvarujte, zašijte a je to. Větší zátěž = delší
dolet! Jak si poznat ty svoje? To už necháme na vás? Pokud byste chtěli perfektní kulatý tvar,
zkuste obsah naškrobit. Koule využijete na stovky zábavných her, které nemusíte hledat
v knihách. Prostě je s sebou berte na výlety a nechte se inspirovat terénem.
ČESKÉ JEHLIČNANY
Osvěžte si české jehličnany. Které jsou u nás doma? Které u nás rostou, ale mají původ jinde?
Nakonec si tipněte: který druh najdeme na pískovcových skalách kolem Helfenburku?
HELFENBURK V TELEVIZI
Podívejte se na stránkách České televize na reportáž Toulavé kamery o Helfenburku.
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2. EXKURZE
SPOJENÍ: autobusem z Úštěku (směr Štětí) do vesničky Ostré, nebo pěšky z Úštěku přes vrch
Budina (2,5 km)
DOPORUČENÁ TRASA: Ostré – červená podél pole – rozcestí Hrádecký důl – Helfenburk
– dále po žluté – rozcestí Ptačí důl – parkoviště Ostré (5 km) případně dál po silnici do Úštěku
(další 2 km)
ČASOVÁ NÁROČNOST: 3,5 h
VYBAVENÍ: palička, majzlík, kulatý pilník, ponožkové koule

Informace o hradu Helfenburk najdete na stránkách města Úštěk
http://www.mesto-ustek.cz
Reportáž Toulavé kamery o Helfenburku v iVysílání České televize
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani
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3. AKTIVITY BĚHEM EXKURZE

OKRAJ PÍSKOVCOVÉ ROKLE
Právě jste vešli do jiného světa. Stojíte na pískovcové skále a pod vámi je hluboké údolí.
Přijdete na to, jak asi vzniklo? Až to budete mít, soustřeďte se na zdejší jehličnaté stromy. Určit
druh? Snadné! Proč ale rostou zrovna tady a ve Středohoří jsou tak vzácné? Co se jim tu tak
líbí? Nebo jinak – jaká stanoviště potřebují? S jakými přírodními podmínkami? Už víte? Pak
zbývá jen najít na zemi šišku, jehličí a kus kůry a doma nebo ve škole založit sbírku.
CESTA PO HRANĚ ÚDOLÍ
Najděte kus pískovce. Nelámejte skály, hledejte na zemi. Připravte si nářadí a zahrajte si na
kameníky. S pomocí paličky a majzlíku rychle zjistíte, proč je pískovec tak oblíbený materiál.
A nemusíte ho jen drolit na písek. Zkuste si připravit základ pro malou sošku a dotvořit, až se
vrátíte z exkurze. Ale pozor, nejsme těžařská výprava a nejdeme rozbít všechny kameny, které
cestou potkáme. Zvlášť na hradě pak schováme nářadí hluboko do batohu!
SESTUP DO HRÁDECKÉHO DOLU
Konečně dolů! Voda se tu do měkkého pískovce pěkně zakousla. Dokážete změřit, jak je údolí
hluboké? Stačí mezi vámi najít někoho, kdo má oči přibližně metr a půl nad zemí a udělat z něj
měřítko. Start je v místě, kde cesta začíná klesat, cíl dole u rozcestí. Na startu zůstane jeden
pomocník, měřítko jde dolů. Občas se otočí a podívá se na pomocníkovy boty. Až budou ve
výšce jeho očí, máte změřený první metr a půl. A tak dál. Někdo jiný zapisuje nebo rovnou
sčítá. Až budete dole, jsou z vás skoro geodeti. Výsledek ověřte výškoměrem na mobilu.
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PRAMEN HRÁDECKÝ DŮL
Jsme v údolí, u pramene. Pojďme si vyzkoušet, co dělá voda s pískovcem či pískem a co ony
dělají s vodou. Nejprve zkuste nanosit písek z cesty do potoka a vytvořit z něj malou přehrádku.
Pak si připravte hlínu, vytvořte bláto a přidejte ho do vody nad přehrádkou. Sledujte, zda písek
v přehrádce dokáže vodu vyčistit.
Na pískové cestě můžete vyzkoušet, jak si voda hledá cestu. Stačí prostě najít místo s mírným
sklonem, lít vodu z lahve a čekat.
HELFENBURK
A teď už míříme na hrad. Zkuste si cestou představit, jak vypadala okolní krajina v době jeho
vzniku. Proč ho postavili právě na tomto ostrohu? Odkud asi získávali stavební materiál?
Na hradě budeme zkoumat pískovec jako stavební materiál. Jaké má vlastnosti? Je pevný?
Odolný? Jak dlouho vydrží? Porovnávejte stavební kameny v různých částech hradu – jejich
barvu nebo třeba stupeň opotřebení. Zeptejte se taky pana průvodce.
Helfenburk je ideální místo pro hru a my už jsme se nabádali dost. Pokud máte hrací koule,
uspořádejte hru na dobývání hradu. Dobře funguje také hra na kupce, kteří jedou po cestě
a lapky, kteří je chtějí obrat – vyhrává kupec, který přejde vymezený úsek bez zásahu koulí.
Pro sportovní typy navrhujeme běh z nádvoří na vrchol věže na čas. A pro všechny ostatní
obyčejnou „schovku“ – nikde se nehraje líp!
CESTA K ROZCESTÍ PTAČÍ DŮL
Jsme v údolí potoka. Rozdíl proti lesu na skále nemůže být větší. Jaké stromy tu rostou? Proč
je najdeme právě tady? Porovnejte s místy, kde rostou borovice. Pak můžete začít sbírat – kůra,
list, jehnědy, šištice – a po návratu přidat do sbírky.
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3. ČÍM NAVÁZAT

CESTY VODY
V terénu jsme zkoušeli lít vodu na písek. Teď to zkusíme vylepšit. Sežeňte větší tác, naplňte ho
hlínou, pískem, štěrkem a kameny a zkuste modelovat krajinu. Stačí tác naklonit a lít po něm
shora vodu. Bude si hledat cestičky, stejně jako v přírodě. Vy můžete sledovat a porovnávat
– jak se prodírá hlínou, jak pískem, můžete materiál promíchávat, dusat, klást do cesty
překážky, a tak dále. Takhle nějak vznikala říční údolí.
PRACUJTE S PŘÍRODNINAMI
Co všechno se dá dělat s přírodninami, které jste si přinesli z lesa? Vypěstovat si doma borovici
ze semínka, to je opravdu umění. Návod najdete na internetu a nezapomeňte jich zkusit víc
najednou. Přinesli jste si velký kus kůry? Pak je to jasné – musíte vyřezat lodičku. A nejen tak
ledajakou, měla by opravdu plavat. Zkušenější modeláři přimontují elektromotorek a jde se
závodit.
KAMENICKÁ DÍLNA
Doma nebo ve škole v dílně bude ideální prostředí na dotvoření pískovcových výrobků – co
takhle sošku, cihlu nebo dělovou kouli?
VYROBTE SI PÍSKOVEC
Abyste lépe pochopili, jak vlastně tuhnul materiál z mořského dna, vyrobte si svůj vlastní
pískovec. Smíchejte písek s vodou, přidejte trochu sádry a nechte ztuhnout. Tvar bude takový,
jako nádoba, kterou vyberete.
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PÍSEK ČISTÍ VODU
Využijte písek jako filtr pro čištění vody. Stačí dvě kádinky, trychtýř a filtrační papír. Ten
zamotáte do trychtýře, písek do něj nasypete, připravíte si znečištěnou vodu a proléváte.
Zkoušejte různé varianty – s kávou, s olejem, a podobně. Jak písek fungoval? Šel by použít
v čističce? A co tam zajít na exkurzi a zeptat se?
ODKUD MÁME PITNOU VODU?
Dostat vodu na Helfenburk nebylo nic jednoduchého. Oč jednodušší to máme my dnes.
Schválně, zjistěte, odkud teče pitná voda k vám do školy/domů a jakou úpravou prochází, aby
byla pitná. Na radnici by měli vědět.
PÍSKOVEC A JINÉ HORNINY
Porovnejte přinesený pískovec s horninami v okolí školy nebo s těmi, které už máte ve sbírce.
Čím se od nich pískovec liší? Mohou být rozdíly způsobené tím, jak kameny vznikly?
GRAND CANYON
Připadaly vám rokle kolem Helfenburku málo hluboké? Seznamte se s americkým Grand
Canyonem. Materiál je podobný a způsob vzniku taky. Zjistěte o něm co nejvíc a začněte
plánovat výlet.
DALŠÍ SKÁLY V KRAJI
Anebo zkuste vyhledat zajímavé pískovcové útvary v Ústeckém kraji a vydejte se na výlet právě
tam. Nemáme jich právě málo. Tiské stěny, Pravčická brána, soutěsky Kamenice – tam se prostě
musí!
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HLAVNÍ TÉMA: Zemědělství – pěstování ovoce
DALŠÍ TÉMATA: Ekologické vs. konvenční zemědělství, jabloň domácí, ovoce v Českém
středohoří
ÚVOD
Otázka do soutěže: Jakými dvěma slovy byste pojmenovali Litoměřicko? Samozřejmě,
ZAHRADA ČECH! Jsme velmoc v pěstování zeleniny a ovoce. Na zeleninu máme úrodné
Polabí, na ovoce Středohoří.
Ano, na své ovocné sady můžeme být pyšní. Přesto ne tak pyšní, jako ještě před sto lety.
Tehdy bylo v našich kopcích ovoce ještě mnohem víc. Co se stalo? Nejprve musela po válce
odejít většina původních, německých hospodářů. Potom přišla komunistická zemědělská
družstva. Nakonec globální trh, jablka z Itálie a dnes především z Polska. Výsledek? Kilometry
zaniklých sadů.
Schválně, podle čeho si v obchodě vybíráte jablka? Podle ceny? Podle vzhledu? Nabízíme
další hlediska: z jaké vzdálenosti se dovážejí a kolik chemických postřiků obsahují. Ať si každý
vybere podle svého – my se vypravíme do jednoho běžného a do jednoho ekologického sadu,
abychom měli srovnání. Nepojedeme daleko, oba najdeme na cestě z Litoměřic do Úštěku.
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE

KDE BÝVALY OVOCNÉ STROMY
Podívejte se na letecký snímek krajiny z roku 1954. Najdete ho na webu
https://kontaminace.cenia.cz/. Vyberte si třeba obec Pokratice, dnes část Litoměřic. Vidíte ty
tmavošedé tečky v krajině? To jsou ovocné stromy. V pravém horním rohu můžete přepnout na
aktuální snímek. To je změna – velké, širé, rodné lány.
DOVOZ A VÝVOZ OVOCE
Najděte na internetu tabulku dovozu a vývozu ovoce do ČR a z ČR za předminulý rok. Vyberte
si pět druhů, které se u nás pěstují, počítejte a porovnávejte. Odkud se k nám nejčastěji dováží?
Kam se vozí od nás? Jaký je rozdíl mezi vývozem a dovozem? Šikovný matikář (i rodič) tu
najde spoustu pěkných početních příkladů. Co takhle zapojit procenta a převádět je na zlomky?
PROČ SE OVOCE VOZÍ SEM A TAM?
Spočítáno? Připravte se na diskuzi. Proč se jablka vyvážejí i dovážejí? Nestačila by nám ta
česká? Komu se takový obchod vyplatí? Kdo (nebo co) na něj doplácí? Jak jablka cestují?
S jakým vlivem na životní prostředí?
S POSTŘIKEM NEBO BEZ?
Zpátky domů. Jak se tedy u nás jablka pěstují? Když to chcete dělat ve velkém a konkurovat
levnému dovozu, asi vám nezbývá než pomocí chemických postřiků. Existují však i jiné cesty.
Vaším dalším úkolem je proto zjistit, co znamená značka BIO a čím se liší ekologická farma
od té běžné. Aspoň tři hlavní rozdíly!
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BIO X NEBIO
Nakonec se zaměřte zpátky na jablka a najděte hlavní rozdíly mezi ekologickými a běžnými
(konvenčními) sady. Máte? Nezbývá než si připravit otázky pro farmáře. Ptejte se například,
jak o jabloně pečují, kolik je třeba ruční práce, co zastanou stroje, jaké práce a kdy v průběhu
roku je třeba udělat, jaké mají výnosy, kam dodávají jablka. Ale určitě vymyslíte otázek
mnohem víc.
2. EXKURZE
SPOJENÍ: Do Soběnic autobusem z Litoměřic. Zpátky z Horních Řepčic vlakem.
DOPORUČENÁ TRASA: Ze Soběnic po silničce do Horních Řepčic. Vesnicí projdete
k železniční trati a podél ní se vydáte doleva. Farmu Schauerových najdete u nádraží Horní
Řepčice. Celková délka trasy: 3 kilometry.
ROČNÍ OBDOBÍ: léto, podzim
ČASOVÁ NÁROČNOST: min. 3 hodiny
VYBAVENÍ: fotoaparát, kamera nebo diktafon, mapa

Sad v Soběnicích patří Zemědělskému družstvu Liběšice - http://www.zdlibesice.cz
Schauerovy zahrady v Horních Řepčicích - https://www.schauerovyzahrady.cz/
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE

DVOJITÁ EXKURZE
Cílem této dvojité exkurze je porovnat běžné sady s těmi ekologickými. Na Litoměřicku je
naštěstí najdeme kousek od sebe. Je na vás, jestli začnete Soběnicemi nebo Horními Řepčicemi.
Otázky máte připravené, hlavní rozdíly už také znáte.
REPORTÁŽ
Zkuste to formou reportáže. Foťte, ptejte se, natáčejte. Zaměřte se na rozdíly. Snažte se
nashromáždit co nejvíce materiálu. Rozmyslete si, jak nejlépe zaznamenat odpovědi průvodců.
Po návratu z exkurze budete mít dost podkladů k vytvoření zajímavého článku do časopisu nebo
videoreportáže na YouTube.
DRUHY A ODRŮDY
Bylo by škoda strávit exkurzi jen hledáním rozdílů. Zaměřte se také na druhy ovoce a jejich
odrůdy. Zjistěte, kterému ovoci se na Litoměřicku dobře daří a proč. Dokážeme tu pěstovat
i některé jižní druhy? Kolik různých odrůd jablek v sadech najdete? Ochutnejte a vybírejte,
kterou byste chtěli mít na (školní) zahrádce.
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3. ČÍM NAVÁZAT

VYROBTE SI VLASTNÍ MOŠT
Je to neuvěřitelně jednoduché. Nasbírejte jablka a dejte pozor, abyste neměli jen samá kyselá.
Sežeňte si lis – nejlevnější je takový ten tradiční litinový mlýnek s ruční obsluhou. To znamená,
že budete posilovat ruce a ušetříte trochu uhlí v našich elektrárnách. Šťávu, která vám vyteče,
můžete samozřejmě rovnou vypít. Anebo ji zkuste zakonzervovat. Nejlépe tím, že ji zahřejete.
Ale pozor, mošt se nesmí vařit, abyste nezničili vitamíny. Použijte teploměr a nejděte nad
75 stupňů. Stačí 15 sekund. Pak už můžete plnit připravené lahve a skladovat – nejlépe ve tmě
a chladu. A ještě jedno varování na závěr: dobrý mošt se pije sám, vy to s ním ale nepřehánějte.
Překyselený žaludek by vás mohl dostat i do nemocnice.
K ČEMU JE PASTERACE?
To, co jste právě provedli s moštem, se jmenuje pasterace. Zjistěte, kdo to byl pan Pasteur, čím
se zabýval a proč se naše zahřívání jmenuje právě po něm. Prostudujte také, jak má správné
pasterování probíhat a k čemu je dobré.
MISS JABLKO
Uspořádejte soutěž o nejchutnější jablko: sežeňte několik jablek různých odrůd a z různých
zdrojů – ze supermarketu, ze zahrádky, z biosadu. Od každého soutěžního jablka alespoň 2 kusy
(podle počtu hodnotitelů). Připravte výstavku jablek s jejich názvy a tabulky pro hodnotitele
– hodnotí se vzhled, vůně a chuť. Na celkovou chuť mají vliv vlastnosti jako tuhost slupky,
konzistence dužniny, šťavnatost a kyselost. Můžete známkovat jako ve škole. Porovnejte
výsledky – vyhraje skutečně to nejkrásnější?
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JABLKA Z VLASTNÍ ZAHRÁDKY
Vybrali jste si v sadu nebo při soutěži Miss jablko to nejchutnější? Sežeňte ve školkách stromek,
zasaďte ho a vypěstujte si jablka svoje. Podle prostorových možností pečlivě zvažte, jestli
koupíte zákrsek, polokmen nebo vysokokmen (jak se od sebe liší?) a nechte si poradit i s péčí.
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HLAVNÍ TÉMA: Zemědělství – živočišná výroba
DALŠÍ TÉMATA: Koza domácí, ovce domácí, produkty z mléka, život farmáře
ÚVOD
Litoměřicko, to je zemědělský kraj. Ovoce, zelenina, víno, chmel. A jak jsme na tom
s živočišnou produkcí? Především v Českém středohoří najdete stále více pasoucích se stád.
Krávy, ovce a kozy!
Možná máte svou oblíbenou farmu, kde vám prodají čerstvé mléko. Možná nepotřebujete
radit, kam zajet na exkurzi. My vám ale doporučujeme rodinnou Farmu Držovice u Úštěku.
Poznáte tu farmáře, kteří se s láskou starají o své stádo koz a ovcí. Ochutnáte skvělé sýry a další
mléčné výrobky, které sbírají ceny na soutěžích. A možná si odvezete čerstvé mléko spolu
s návodem, co a jak z něj doma vyrobit.
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE

DOMLUVTE SI EXKURZI
Exkurzi v Držovicích je potřeba domluvit předem. Počítejte také, že za ni zaplatíte skromné
vstupné. To vše si domluvte předem – třeba e-mailem. Zvládnete to bez pomoci dospělých?
Pokud ano, neleknete se ani hledání spojů. Není to jednoduché – do Úštěku nejspíš vlakem
a potom autobusem. Nebo vlakem do Dubičné a dál pěšky? Vyberte sami!
OTÁZKY PRO FARMÁŘKU
Na farmě vás bude provázet paní farmářka. Připravte si pro ni otázky. Ptejte se na kozy, na
ovce, na život na farmě i na to, jak se stane, že se rodina z města odstěhuje na venkov a založí
si kozí farmu. Otázky mějte napsané na papíře, na farmě si pak můžete zahrát na novinové
reportéry. Nejlepší způsob, jak vymyslet a vybrat ty nejlepší otázky, je tvořit je hromadně, ve
třídě. Pište nápady (všechny, i ty slabší) na tabuli. Pak vyberte nejlepších deset. Jak? Zkuste
vymyslet nějaký způsob hlasování nebo bodování. Při domlouvání exkurze nezapomeňte paní
farmářku poprosit, zda může být součástí exkurze dvacetiminutový rozhovor.
CO VÍME O KOZÁCH A OVCÍCH?
Jak se připravit na exkurzi? Najděte pět nejdůležitějších informací o koze domácí a pět o ovci
domácí. Nejprve zkuste odhadnout, které informace to mají být. Můžete je vybrat hlasováním
ve třídě. Pak je zjistěte. Kam je zapsat? Třeba do velkého obrazu kozy a ovce, který nakreslí
někdo ze spolužáků.
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2. EXKURZE
SPOJENÍ: Autobus z Úštěku nebo 3,5 kilometru pěšky od vlaku z Dubičné. Z obce Dubičná
dojdete po silničce do Ličenic, potom kousek doleva po hlavní silnici na Úštěk, za mostem
doprava podél lesa až do Starého Týna a pak už zase po silničce do Držovic.
ROČNÍ OBDOBÍ: jaro–podzim
ČASOVÁ NÁROČNOST: samotná exkurze + ochutnávka cca 2,5 hodiny
VYBAVENÍ: fotoaparát, peníze na nákup, pracovní oblečení

Stránky farmy Držovice
http://farma.drzovice.info/
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ROZHOVOR
Máte připravený rozhovor s paní farmářkou? Výborně. Vyberte reportéra, který se bude ptát
a pomocníka, který bude zaznamenávat odpovědi. Na papír, na kameru, na mobil. Pokud chcete
rozhovor zveřejnit (třeba ve školním časopise), nezapomeňte na souhlas paní farmářky.
PRÁCE NA FARMĚ
Můžete se projít po farmě, ptát se, fotit, ale nejsilnější zážitek vám dá vlastní práce. Domluvte
si předem, s čím můžete na farmě pomoci. Kdyby to měla být jen půlhodinka.
MLÉKO NA POKUSY
Nezapomeňte si na farmě koupit mléko. Budete ho potřebovat na pokusy. Vyrobit si doma
jogurt nebo dokonce sýr není tak těžké. Vy máte navíc výhodu, že se můžete na farmě předem
poradit s odborníky.
KOZY A OVCE
Na farmě vás samozřejmě nejvíce zajímají kozy a ovce. Abyste je co nejlépe poznali, budete je
pozorovat, ptát se paní farmářky a zaznamenávat všechny zajímavosti. Jaký mají denní režim?
Jaká je pro ně vhodná a nevhodná potrava? Jak snáší zimu nebo naopak vedro? Kdy se dojí, jak
často, kolik dávají mléka? Co potřebují, aby byly spokojené? Jak vypadá a funguje jejich tělo?
Čím se od sebe kozy a ovce liší? Zajímavých otázek je spousta a vy je pak můžete zpracovat
třeba jako naučný dokumentární film.
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3. ČÍM NAVÁZAT

STAŇTE SE MLÉKAŘI
Vyrobte si jogurt nebo tvaroh z čerstvého mléka. Je to neuvěřitelně jednoduché. K výrobě
tvarohu stačí mléko a citronová šťáva, pro jogurt potřebujete mléko a pár lžic jiného jogurtu.
Najděte recepty na internetu, porovnejte aspoň tři, vyberte nejlepší postup a můžete začít.
JÍDLO PŘÍMO Z FARMY
Nákupem mléčných výrobků od blízkého farmáře šetříme životní prostředí. Jídlo za námi
nemusí cestovat stovky kilometrů kamiony a vzniká tedy méně škodlivých emisí. Zkuste zjistit,
co všechno se dá na Litoměřicku nakoupit přímo na farmě. Jsou ve městech nějaké obchody,
které místní zboží nabízejí?
JAK ŽIJÍ SLEPICE?
Když už jsme u živočišných farem, podíváme se také na slepice. Začneme u vajíček.
Prozkoumejte nabídku v nejbližším supermarketu a zkuste zjistit, odkud vejce pocházejí. Pak
pátrejte po tom, co znamená první číslo potisku na vajíčku. Co je to klecový chov, co chov na
podestýlce a co volný výběh? Co znamená BIO? Jaká vejce nakupujete vy? Zkuste zjistit, co
taková slepice potřebuje k životu a který typ chovu jí to dopřává.
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HLAVNÍ TÉMA: Krajina znázorněná v mapě
DALŠÍ TÉMATA: Krajina – její typy a prvky, NPR Lovoš, krajina v okolí Lovoše, měřítko
mapy
ÚVOD
Ano, královnou Českého středohoří je Milešovka. Co by však byla Brána Čech bez
mohutného masivu Lovoše? Pojďte s námi na jeden z nejkrásnějších kopců v kraji. Projděte
jeho krásné lesy, zdolejte náročný výstup a odměňte se oslňujícím výhledem z jeho holého
vrcholu.
Jako na dlani máte úrodné Polabí i s horou Říp. Přímo pod vámi si prokousal cestu evropský
veletok. Na tři strany špičaté sopečné kužely. Města. Továrny. Velké jezero. Dálnice. Obří lány
i ovocné sady. Kde jinde najdete tak rozmanitý výhled, jako na Lovoši?
Budeme tedy zkoumat nejen samotnou horu, ale také pestrou krajinu v jejím okolí. Stanou
se z nás krajinní inženýři, budeme tvořit mapy a hodnotit, jak zdejší krajina funguje. Vzhůru na
Lovoš!
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE

JAK FUNGUJÍ MAPY?
Před výpravou na Lovoš budeme studovat mapy. Sežeňte si jakoukoliv turistickou mapu, která
zobrazuje i ty nejmenší vesnice. Prostudujte, jaké se v ní používají značky, co má jakou barvu,
čím se od sebe liší různé nápisy. Všimněte si, kde je umístěn název a kde vysvětlivky. Nakonec
se zaměřte na měřítko. Jeden centimetr na mapě = kolik centimetrů (metrů, kilometrů) ve
skutečnosti?
RŮZNÉ DRUHY MAP
Na světě nejsou jen turistické mapy. Zkuste sehnat různé druhy map – automapu, geologickou
mapu, politickou mapu světa, fotomapu, katastrální mapu. K tomu si zkuste z internetu stáhnout
územní plán vaší obce. Vše pečlivě prostudujte. Najdete alespoň tři vlastnosti, kterými se od
sebe jednotlivé mapy liší a další tři, které mají společné.
PLÁNEK OKOLÍ ŠKOLY
Zkuste si nakreslit svou první mapu. Vyberte si menší část obce kolem vaší školy. Budete se
muset rozhodnout, co se do mapy vejde a co budete muset vynechat. Pak vyberete barvy
a značky. Doporučujeme měřítko 1:2000 (1 cm na mapě = 20 metrů ve skutečnosti). A můžete
začít!
PROVÁZKY DO MAPY
Připravte si s sebou barevné provázky. Budou tvořit čáry v mapě, kterou budete na vrcholu
Lovoše sestavovat. Měly by být silnější, aby v mapě dobře vynikly. Jaké barvy budete
potřebovat? To už přece víte z předchozího úkolu.
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2. EXKURZE
SPOJENÍ: Autobus z Lovosic do Oparna, zpátky do Lovosic dojdeme pěšky
DOPORUČENÁ TRASA: Z autobusové zastávky Oparno 2,5 km po modré na vrchol
Lovoše, dolů 3 km po zelené na zastávku Lovosice-město.
ROČNÍ OBDOBÍ: jaro–podzim
ČASOVÁ NÁROČNOST: minimálně 3 hodiny
VYBAVENÍ: podrobná mapa Lovoše a okolí, barevné šňůrky (nejlépe modré, černé, červené,
žluté), dalekohledy, fotoaparáty, kompas, skicák

Základní přírodovědné informace o Lovoši najdete na stránkách CHKO České středohoří.
Stránky nejsou zrovna přehledné, proto použijte vyhledávač dole na levé liště.
http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE

Z Oparna vyráží vědecká expedice, která má za úkol prozkoumat vrchol tajemné hory
a zmapovat její okolí. Cesta bude namáhavá a bude skrývat nejrůznější nástrahy. Četli jste
někdy Julesa (čti: Žila) Verna? Pak se v myšlenkách přeneste do jižní Ameriky a připravte se
na všechno. Na vrcholu ve výšce 5700 decimetrů vás čeká sestavování velké mapy okolí
z přírodnin.
VSTUP DO LESA, 500 METRŮ NAD SILNICÍ
Vcházíte do rozlehlého lesa. Jaké nástrahy tu na vás číhají? Abyste se cítili bezpečně, musíte
udělat základní průzkum: najděte a pojmenujte 5 druhů stromů, 3 keře nebo byliny
a 5 živočichů. Že se v lese nic nehýbe? Zkuste hledat pod zemí.
TURISTICKÝ PŘÍSTŘEŠEK PO DALŠÍCH 300 METRECH
Jste uprostřed pustého lesa. Představte si, že tu není turistická značka ani odpočívadlo.
Dokážete se zorientovat? Začněte tím, že určíte světové strany. Nejprve odhadem, pak pomocí
slunce, a nakonec podle mapy, kterou srovnáte s okolním terénem. Nejlépe po skupinách,
každá s jednou mapou.
KŘIŽOVATKA MODRÉ A ŽLUTÉ
Druhý nejmladší člen vaší expedice spadl do rokle a poranil si kotník. Pěšky nemůže
pokračovat. Co s ním uděláte? Necháte ho na místě? Nebo pro něj vyrobíte nosítka z klacků
a vlastního oblečení?
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TURISTICKÝ PŘÍSTŘEŠEK U ODBOČKY NA PANENSKÉ KAMENY
Je čas připravit si materiál na hlavní úkol dne. Každý bude sbírat něco: drobné kameny, šišky,
klacky, listy (jen ze země!), žaludy. Přitom už si můžete rozmýšlet, co budou v mapě
představovat.
MALÝ LOVOŠ – PANENSKÉ KAMENY
Vrchol Malého Lovoše vám konečně nabízí výhled do kraje. Tipněte si, na kterou světovou
stranu se díváte a co vidíte. Pak seberte jeden zdejší kámen a zkoumejte jeho vlastnosti. Jak asi
vznikl? Vezměte ho s sebou a při výstupu na vrchol Lovoše porovnejte s tamními kameny.
VÝSTUP NA VRCHOL PO MODRÉ
Cesta je kamenitá, ale otvírá se nám perfektní výhled na Středohoří. Poznáte některý z kopců
na obzoru? Také máte příležitost porovnat kámen z Malého Lovoše s těmi, co leží všude kolem.
Oba mají stejný původ, jsou ale každý jiný. Pro zjednodušení jim budeme říkat čedič a znělec.
Poznáte, který je který? Čím se liší? Co mají společného?
VRCHOL LOVOŠE
Materiál máte, krajinu pod Lovošem jako na dlani, pusťte se do toho. Vaším úkolem je sestavit
mapu okolí na rovné vyhlídkové plošině.
Nejprve se rozhlédněte a sepište jednotlivé prvky v krajině (města, vesnice, dálnice, silnice,
pole, lesy apod.). Vyberte, které v mapě budou a které naopak vynecháte (kvůli přehlednosti).
Rozhodněte, čím je v mapě zobrazíte. Na linie (silnice, řeky, železnice apod.) použijte barevné
provázky.
Pak vytvořte rám mapy a odhadněte měřítko. Nezapomeňte, že kilometr u Řípu vypadá
z Lovoše jinak, než kilometr u Lovosic! Dodržujte orientaci podle světových stran.
A můžete plnit mapu! Udělejte ji přehlednou a přesnou. Až bude hotová, vyfoťte ji od jihu.
Nejlépe zblízka a z výšky. Pokračování doma (ve škole) u počítače.
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3. ČÍM NAVÁZAT

ÚPRAVA MAPY
Máte vyfocenou svou mapu? Výborně! Je čas ji graficky upravit. Můžete ořezávat, ostřit,
vylepšovat barvy a upravený obrázek pak doplnit o nápisy. Ale pozor, pořádně si rozmyslete,
kolik se jich tam vůbec vejde a které radši vynechat, aby mapa zůstala přehledná. Lovosice asi
budou mít jinou velikost písma než Vchynice a jinou barvu písma než Labe.
Další úkoly: vytvořit mapě pěkný rám, výstižně ji pojmenovat a název vepsat velkým písmem.
Ještě něco? Jistě, měřítko. Uživatelé by měli vědět, co znamená centimetr na vaší mapě ve
skutečnosti. Měřte, počítejte, porovnávejte s profesionálními mapami.
TISK MAPY
Máte hotovou mapu? Nechte ji vytisknout ve velkém formátu a pověste na zeď. Můžete ji také
zveřejnit na internetu.
HISTORICKÁ MAPA
Vaše mapa věrně zobrazuje dnešní krajinu. Jak by ale vypadala před sto padesáti lety? Zkuste
ji nakreslit! Vyberte si záchytné body, které byly určitě stejné (např. Lovoš) a začněte jimi. Pak
přidejte další prvky z krajiny 19. století. Hotovo? Porovnejte svůj výtvor s historickou mapou
na Mapy.cz.
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HLAVNÍ TÉMA: Pevnostní stavitelství
DALŠÍ TÉMATA: Osvícenství, historie vojenství, Josef II., život na konci 18. století
ÚVOD
Město Terezín asi znáte a možná už jste tam byli i se školou. Nemá zrovna dobrou pověst,
protože v něm za války bylo židovské ghetto a nacistické vězení. To ale není zdaleka všechno,
co v Terezíně můžete vidět.
Pevnost totiž vznikla dávno před druhou světovou válkou. Nechal ji postavit císař Josef II.
a ve své době to byla ukázka špičkového vojenského stavitelství.
Ta doba – 18. století – byla vůbec zajímavá. V Evropě začal vítězit rozum, prosadila se věda,
začalo se mluvit o občanských a lidských právech, psaly se encyklopedie a panovníci začali
používat moderní metody řízení státu. Říkalo se tomu osvícenství.
Josef tedy povolává hraběte Pellegriniho a v roce 1780 pokládá základní kámen moderní
vojenské pevnosti, která má sloužit jako obranný štít proti vpádům Prusů. Vzniká ohromná
a dokonale promyšlená stavba, kterou můžeme obdivovat ještě dnes. Neláká vás 30 kilometrů
podzemních chodeb?
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE

TEREZÍN NA MAPÁCH
Podívejte se na Terezín na mapě. Ideální k tomu jsou Mapy.cz. Zkuste pohled z letadla a pak
také mapu z 19. století. Zvláštní město, že? Postavené podle plánu, promyšlené do posledního
detailu. Prohlížejte a porovnávejte s pevností Josefov ve východních Čechách nebo Bourtange
v Nizozemsku.
PŘÍPRAVA NA PROHLÍDKU
Domluvte si exkurzi v Muzeu Terezína. Žádejte nejprve prohlídku podzemí a potom muzea
v Retranchementu 5. Také si nechte e-mailem poslat pracovní listy. Budete je potřebovat při
návštěvě Retranchementu, projít si je však můžete už předem. Moc toho asi vědět nebudete,
zkuste si ale vybrat jednu otázku a najít odpověď s pomocí knih, internetu nebo učitele. Ať
jedete připraveni!
JOSEF II.
Sestavte portrét císaře Josefa II. Je jedno, jestli začnete pověstí o jeho návštěvách mezi prostým
lidem nebo informacemi z knih. Výsledkem může být velký plakát s podobiznou, rodokmenem,
významnými činy a samozřejmě s informacemi o osvícenství. Nezapomeňte, že dobrý plakát
nepřekypuje textem, zato přitáhne pozornost výraznými výtvarnými prvky!
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2. EXKURZE
SPOJENÍ: autobus z Litoměřic nebo vlak do Bohušovic a 3 km pěšky
DOPORUČENÁ TRASA: Z autobusu vystoupíte na terezínském náměstí. Z rohu od pošty
vyrazíte ulicí Boženy Němcové a na jejím konci se dáte doprava.
ROČNÍ OBDOBÍ: celý rok
ČASOVÁ NÁROČNOST: 3–4 hodiny
VYBAVENÍ: záznamová technika

Spoustu informací o terezínské pevnosti najdete na stránkách
http://www.pevnostterezin.cz
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE

EXKURZE DO PODZEMÍ
Exkurzi je nejlepší zahájit prohlídkou chodeb, skrytých v útrobách pevnostního systému. V létě
je dobré se trošku přiobléknout. Lampičky vám půjčí a průvodci jsou šikovní, takže nezbývá
než vyrazit a pozorně poslouchat.
RETRANCHMENT V
Muzeum pevnostního stavitelství sídlí v impozantních prostorech retranchementu, tedy
poslední obranné linie pevnosti. Ponořte se do složitého válečnického umění a zjistěte, proč
byla terezínská pevnost téměř nedobytná. Pomůžou vám k tomu vytištěné pracovní listy. Až
budete hotovi, průvodce je s vámi projde a vyhodnotí nejlepší badatele.
KAVALÍR 2
Podzemí a Retranchment V by na jedno dopoledne mohly stačit. Pokud ale nemáte dost, zeptejte
se průvodce na Kavalír 2. Stačí přejít na druhý konec města/pevnosti a ponořit se do vnitřní
obranné linie. Najdete tu expozici kasáren z 18. století se vším všudy a na úplném konci jako
přídavek podpalubí plachetnice La Grace.
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3. ČÍM NAVÁZAT

ZNOVU DO TEREZÍNA
Jednu návštěvu Terezína máte za sebou. Připravte se na další. Bude o dost smutnější, ale každý
starší školák by ji měl zažít. Vytiskněte si mapu Terezína a vyznačte v ní alespoň
3 zpřístupněné objekty, které připomínají druhou světovou válku. Zapište k nim: název, co je
v nich k vidění (1 větou), otevírací dobu, vstupné a také jak dlouho zabere prohlídka.
VÁLKY V ČESKÝCH DĚJINÁCH
Kdybychom měli sepsat všechny boje v českých dějinách, měli bychom práci na celý rok.
Vybereme si, proto, jeden časový úsek. Začneme válkou třicetiletou, skončíme první světovou.
Je mezi nimi 300 let a 4 velké válečné konflikty. Zjistěte které, sežeňte o nich základní
informace a začněte tvořit. A pozor, žádnou nudnou prezentaci se spoustou zkopírovaného
textu. Co takhle najít inspiraci v nějaké povedené encyklopedii? Ilustrační obrázky, boxy se
zajímavostmi, fotky státníků, vzory uniforem a zbraní atd. Přimalujte originální časovou osu
a můžete zahájit turné po ostatních třídách.
ROK 1780
A ještě jeden výlet do dějin. Tentokrát máte za úkol zjistit, jak v době stavby Terezína žili
obyčejní Češi. Zaměřte se na obrázky. Zkuste sestavit běžnou domácnost – co do ní patřilo, jak
fungovala, čím se lišila od té dnešní. Potom vytvořte smyšlenou postavu tehdejšího obyčejného
člověka. Co nosil na sobě, čím se živil, jak byl vzdělaný, jak trávil volný čas, co jedl a pil, kolik
měl dětí, jaké ho trápily nemoci a jak dlouhý ho čekal život.
Věci do domácnosti 18. století asi neseženete. Lidskou postavu byste však vymodelovat mohli.
Dokážete jí navrhnout a nechat ušít dobové šaty? Ano? Klobouk dolů!
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HLAVNÍ TÉMA: Čištění odpadních vod
DALŠÍ TÉMATA: Koloběh vody přes lidská obydlí, rozbor vody
ÚVOD
Jezdí tudy hodně cyklistů, ale není to oblíbený výletní cíl. Čistírna odpadních vod (ČOV)
totiž zrovna dvakrát nevoní. Není divu, zpracovává splašky z celých Litoměřic a okolí. Co doma
spláchnete do odpadu, objeví se tady. My ale nejedeme na výlet, nýbrž na exkurzi. Na jednu
z nejzajímavějších! Slabší nátury si připraví navoněný kapesník a průzkum může začít.
Jak tedy vyčistit odpadní vodu, aby mohla zpátky do Labe? Není to jednoduché a chvilku to
trvá. Do práce se zapojí hrubé česle i miniaturní bakterie. Produktem není jen čistá voda, ale
také kal a dokonce bioplyn. Ano, ty vysoké válce, to jsou plynojemy a je z nich perfektní výhled.
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE

JAK FUNGUJE ČOV
Seznamte se s tím, jak funguje čistírna odpadních vod. Nemusíte jít úplně do hloubky, jen
abyste byli připraveni, až ji navštívíte. Např. YouTube: heslo “čistírna odpadních vod”.
CO VŠECHNO ODTÉKÁ Z NAŠEHO DOMU
Sežeňte obří kus papíru a vyrobte plakát se vším, co lidé v domácnosti přidávají k čisté vodě.
Začněte v kuchyňském dřezu, pokračujte přes umyvadlo, sprchu, vanu, záchod a nezapomeňte
na pračku a myčku. Ať je to špína z rukou nebo prací prášek, všechno nakreslete a popište.
Pak si připravte tři barvy ze semaforu a přiřaďte jednu z nich ke každému obrázku. Zelenou
k odpadům, které bychom mohli vylít i na zahrádku, červenou k těm, které by nám zahradu
zničily, žlutou k těm, které jsou někde mezi tím. Nakonec můžete přidat ještě černou – k věcem
či látkám, které do vodovodního odpadu vůbec nepatří.
FILTRACE VODY
Udělejte jednoduchý pokus s čištěním vody. Natočte vodu do kádinky a zkuste ji pořádně
znečistit (dobře funguje kávová sedlina, bláto, olej, zbytek jogurtu, šampon apod.). Potom si
s pomocí trychtýře zahrajte na čistírnu. Prolévejte vodu a sledujte, jak moc se po každém přelití
vyčistí. Vyzkoušejte filtrační papír, drobný štěrk, písek a nezapomeňte na aktivní uhlí! Podařilo
se vám získat zpátky průhlednou vodu?
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PŘIPRAVTE SI OTÁZKY
Na exkurzích se občas stává, že průvodce povídá a povídá a vy ničemu nerozumíte. Nebo
i rozumíte, ale moc vás to nebaví. Pojďte tomu trochu naproti. Připravte si pro průvodce otázky,
ať se exkurze vyvede po vašem. Alespoň deset!
CESTA ODPADNÍ VODY
Najděte cestu odpadní vody z vašeho (školního, domácího) odpadu až do čistírny. Sledujte
kanály, sežeňte si na úřadě plán kanalizace. Pokud ji v obci nemáte, zjistěte, co se s odpadní
vodou děje. Pokud máte v obci malou čistírnu, domluvte si prohlídku ještě předtím, než
navštívíte tu velkou.
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2. EXKURZE
SPOJENÍ: Od litoměřického autobusového a vlakového nádraží 1,5 km stále po proudu Labe
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2,5 hodiny
VYBAVENÍ: kufřík na rozbor vody, pro slabší nátury rouška, voňavka
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE

ROZHOVOR
Otázky pro průvodce máte připravené. Je na vás, jestli ho vyzpovídáte hned na začátku, nebo
zda je použijete až při exkurzi. Buďte ale aktivní a vymýšlejte nové průběžně. Dobrý učitel jistě
odmění toho, kdo se snažil a vymyslel aspoň několik otázek k věci.
PROBLÉMOVÉ ODPADY
Soustřeďte se na problémové látky. Takové, s nimiž má čistírna potíže. Vytvořte seznam
látek/předmětů, které by se rozhodně neměly dostat do odpadních vod. Najdete na něm černě
označené odpady ze svého plakátu?
ROZBOR VODY
Pokud vám to průvodce dovolí, vytáhněte chemický kufřík a dělejte rozbory vody. Porovnávejte
kvalitu vody v různých fázích čištění. Výsledky zapisujte. Porovnávat můžete, až se vrátíte
z exkurze.
CO POUŠTÍME DO LABE?
Po skončení exkurze obejděte areál čistírny a sejděte k výpusti vyčištěné vody do Labe. Tady
proveďte kontrolní měření kvality vody. Měřit můžete hned u výpusti a pro srovnání ještě o kus
dál, na malém ostrůvku. Jaké vám vyšlo pH? A co dusičnany a fosforečnany?
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3. ČÍM NAVÁZAT

CO DO ODPADNÍ VODY NEPATŘÍ
Z exkurze máte seznam problémových látek a věcí, které by neměly přijít do odpadu. Další
úkol je jasný: co s nimi jiného, případně čím se dají nahradit?
POROVNEJTE VODU Z RŮZNÝCH ZDROJŮ
Ještě jednou chemický kufřík. Máte zapsané výsledky měření z čistírny i od výpusti? Zkuste je
porovnat s měřením vody z kohoutku a z nejbližšího potoka nebo rybníka. Našli jste nějaké
rozdíly? Zkuste zdůvodnit, čím jsou způsobené.
DOMÁCÍ ČISTÍRNA
V životě se vám může stát, že budete stavět dům a nikde poblíž nepovede kanalizace. Co
s tím? Můžete vybudovat jímku a pravidelně ji nechat vyvážet. Nebo si pořídíte domácí čističku.
Zjistěte, jaké typy jsou na trhu a kolik zhruba stojí. Pak se zaměřte na kořenovou čističku
a zkuste o ní najít nějaké kvalitní video. Například v pořadu „Přidej se“ na stránkách České
televize. Pokud vás zaujme, můžete si domluvit prohlídku například v Oparenském mlýně.
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RADOBÝL
Exkurze pro žáky základních škol
„Toto dílo podléhá licenci Creative Commons – Uveďte původ 4.0 Mezinárodní (CC BY 4.0)“

Autorský tým: Mgr. Jan Kotěra, Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.,
Mgr. Petr Krňák
MAP ORP LITOMĚŘICE II
2019

HLAVNÍ TÉMA: Lidské zásahy do krajiny
DALŠÍ TÉMATA: Typy krajiny, umělecké vnímání krajiny
ÚVOD
Nemáme v Čechách moc zajímavějších kopců, než je Radobýl. Už to místo nad velkým
zákrutem Labe, na rozhraní Polabské nížiny a Českého středohoří. Na jedné straně labská
soutěska Porta Bohemica, na druhé starobylé Litoměřice. Pod kopcem jezero v bývalé
pískovně, za jezerem chemička, za řekou velké lány.
Že by to už stačilo? Ale kdepak! Z Radobýlu dohlédnete až na Říp nebo třeba na Hazmburk.
Můžete obdivovat Sedlo, Lovoš i Milešovku.
Rozhlédněte se však také po samotném kopci. Málokde uvidíte na jednom místě vinice,
ovocné sady a čedičový kamenolom. Však také Radobýl kvůli těžbě kdysi málem zmizel. Dnes
je z něj přírodní památka a povinný výlet pro všechny litoměřické.
Přidejte se k nim a pohlédněte na krajinu očima básníka Máchy. Jak asi vypadala za jeho
života?
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE

KAREL HYNEK MÁCHA
Jdeme na oblíbený kopec jednoho z největších českých básníků. Zkusíme tedy o Máchovi
nejprve něco zjistit. Kdo to byl? Co zajímavého napsal? Co měl společného s Litoměřicemi?
Jaký byl jeho život a jak zemřel? Až budete v Litoměřicích, zkuste schválně najít všechna místa,
která nesou jeho jméno.
STAŇTE SE ROMANTICKÝMI UMĚLCI
To byly časy! Básníci chodili přírodou, toulali se po starých hradech, obdivovali krásy světa
a psali. Nechcete to taky zkusit? Ve třídě to ale nepůjde. Vzpomeňte si na nějaké místo, které
máte rádi. Kopec s pěkným výhledem. Romantickou zříceninu. Vydejte se na výlet a zkuste si
zahrát na umělce. Jak tu krásu zachytit? Obrazem? Fotkou? Básní?
RADOBÝL A HISTORIE
Než vyrazíte, zkuste vystopovat dějiny Radobýlu. Zjistěte, kdy (a jak) kopec vznikl, jak vypadal
za Karla IV., v jakém období se tu těžil kámen a odkdy je chráněný. Seznamte se také
s podzemní továrnou Richard, která je odtud nedaleko.
OKOLÍ RADOBÝLU NA MAPÁCH
Navštivte Mapy.cz a porovnejte okolí Radobýlu dnes a v 19. století. Které rozdíly jsou patrné
na první pohled? Dokážete z mapy odhadnout, co všechno je vidět z Radobýlu?
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2. EXKURZE
SPOJENÍ: Vlakem do Žalhostic (pár minut z Lovosic i z Litoměřic). Zpátky můžete dojít
pěšky do Litoměřic (4 km po žluté na horní nádraží).
DOPORUČENÁ TRASA: Z nádraží Žalhostice podél trati směr Lovosice. Po 350 metrech
doprava (nahoru) po žluté značce. V kamenolomu značku opustíte, dáte se doprava a na
vrchol dojdete po úzké, neznačené stezce.
ROČNÍ OBDOBÍ: Jaro–podzim
ČASOVÁ NÁROČNOST: Minimálně 2 hodiny
VYBAVENÍ: Dalekohledy, fotoaparáty, kompas

Základní přírodovědné informace o Radobýlu najdete na stránkách http://ceskestredohori.cz/

MAP ORP LITOMĚŘICE II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586
map@mascs.cz
www.maplitomericko.cz

Město Litoměřice

MAS České středohoří, z.s.
Ploskovice 50
mascs@tiscali.cz

AKTIVITY BĚHEM EXKURZE

TUNEL V KŘOVÍ
Jdete-li na Radobýl ze Žalhostic, musíte se prodrat zeleným tunelem. Cesta je tu zarostlá
křovím, kolem zpívají ptáci a vy máte šanci stát se na chvíli romantickými umělci. Zkuste se
vžít do role – tam, kde se cesta noří do křoví, zujte boty, zpomalte a užívejte si každý krok.
Umělci jsou vnímavější než obyčejní lidé, všímají si detailů, vidí, co my přehlédneme
a využívají všechny smysly. Třeba i vás přivede bosá cesta po kamenech k zasněné tvůrčí
náladě.
KAMENOLOM
Žlutá značka nás zavedla na rovnou plošinu s černou skalní stěnou. Jsme v kamenolomu
a můžeme se zamyslet jak my, lidé, měníme krajinu. Ano, máme velkou moc krajinu měnit,
tvarovat, ale i ničit. S velkou mocí přichází také velká zodpovědnost. Které zásahy jsou ještě
v pořádku a které už jsou za hranou? Kámen je potřeba – měl se tedy Radobýl odtěžit celý?
Nebo se tu vůbec těžit nemělo? Naše učebnice jasnou odpověď nezná. Zkuste ji hledat vy.
HORSKÁ TÚRA
Další úsek cesty vede vpravo nad hranou lomu. Půjdete opatrně, jeden za druhým a budete se
držet pěšiny. Po pár krocích si můžete připadat jako někde v Karpatech. Úzká cestička stoupá
vzhůru, kolem zelená tráva a na obzoru už jen nebe. Zapamatujte si ten pocit! Až si ho budete
chtít zopakovat a místo pár minut budete chtít pár dnů, najděte na mapě Rumunska Národní
park Rodna a začněte plánovat cestu.
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VRCHOL
V zeměpisných učebnicích najdete popsané různé typy krajiny. V těch lepších dokonce
i s obrázky. Můžete se je naučit nazpaměť, vylézt na vrchol Radobýlu a zkusit pojmenovat ty,
které vidíte. Zdejší vyhlídka je otevřená učebnice a krajina je tu pestrá jako nikde jinde. Typy
krajin budeme určovat podle toho, k čemu slouží. Názvy necháme na vás. Městská?
Zemědělská? Schválně, kolik jich najdete.
Každý nalezený a pojmenovaný typ krajiny samozřejmě zapište a přidejte pár vět popisu.
Na které světové straně (od Radobýlu) leží, kde bychom ho našli v mapě, co všechno v něm
vidíte. Potom ho vyfoťte. Jistě už tušíte, že si tím připravujete další práci do školy.
KAM PŘÍŠTĚ
Vyhlídka z Radobýlu je opravdu dokonalá, ale takových je v Českém středohoří víc. Zkuste
najít Hazmburk, Košťál, Lovoš, Milešovku, Kletečnou, Plešivec, Varhošť, Hradiště, Křížovou
horu, Sedlo a Říp. Potom zkuste odhadnout jejich nadmořské výšky. A pozor, vzdálenost
zkresluje! Odhady zapište, seřaďte kopce podle velikosti a ve škole zkontrolujte.
A ještě něco, vyberte jeden z vrcholů na obzoru a naplánujte si na něj další výlet!
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3. ČÍM NAVÁZAT

TYPY KRAJIN
Na Radobýlu jste vyfotili a popsali několik typů krajin. Teď máte šanci s nimi seznámit zbytek
školy. Ale pozor, oni s vámi na výletě nebyli, proto riskujete, že je to bude nudit. Musíte je
opravdu zaujmout. Bude to výstava na velkých panelech? S velkými fotkami, nákresy
a krátkými texty? Nebo vytvoříte katalog cestovní kanceláře s reklamou na pestrou krajinu
kolem Radobýlu? Úspěch se tady neměří známkami. Počítá se podle množství tříd, které
přesvědčíte k výletu na Radobýl.
CO VIDĚL KAREL HYNEK
Zpátky do 19. století. Jaké typy krajin tehdy z vrcholu viděl Mácha? Projděte si svůj seznam.
Jeden typ za druhým. U každého navrhněte, jak vypadal před 180 lety. Zpracování necháme na
vás, obrázky, úvahy, básně. Až to budete mít, vytvořte závěrečnou zprávu – Čím se lišila krajina
roku 1836 a 2019?
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HLAVNÍ TÉMA: Proměny vodního toku
DALŠÍ TÉMATA: Hydrologie
ÚVOD
Litoměřice nemají jen Labe a Ohři. Městem nenápadně protéká i Pokratický potok. Možná
znáte jeho krásné meandry u Bílých strání. Jak ale vypadá ve městě? Kde vlastně pramení? Jak
je dlouhý? Kde a kam se nakonec vlévá?
Vydejte se na expedici po proudu. Prozkoumáte potok očima přírodovědce, stavaře i politika.
Čeká vás prodírání divočinou, přeskakování potoka a stavění hráze. Dozvíte se něco z historie
a zkusíte navrhnout, jak potok ve městě lépe upravit pro přírodu i lidi. Vaše cesta bude končit
u tajemných podzemních tunelů.
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POTOK V MAPĚ
Prozkoumejte důkladně nějakou podrobnou mapu Litoměřic a okolí. Zaměřte se na Pokratický
potok. Najděte jeho pramen a pokračujte po proudu. Zkuste potok rozdělit na několik úseků,
podle toho, jak se cestou mění. Každý úsek si pro sebe pojmenujte, změřte v mapě jeho délku
a pak už můžete začít plánovat výšlap.
PRAMEN A ÚSTÍ
Když mluvíme o vodním toku, dotýkáme se vědy zvané hydrologie, ale procvičíme si také
matematiku. Co je to pramen, to už víme. Dále nás bude zajímat ústí – co to je a kde ho najdeme.
V případě Pokratického potoka je to zvlášť zajímavé místo. Vzdálenost mezi pramenem a ústím
= délka potoka. Máte? Spočítejte ještě jeho průměrný sklon. Budete potřebovat nadmořské
výšky pramene a ústí, délku potoka, a nakonec budete převádět desetinné číslo na procenta.
Nebo rovnou na stupně a minuty?
POVODÍ A ÚMOŘÍ
Každý vodní tok má své povodí, to znamená oblast, z níž všechna voda stéká právě do něj.
Najdete povodí Pokratického potoka na nějaké hydrologické mapě? Nebo si ho vyznačíte sami
na mapě turistické? Hydrologové pak například zkoumají, jaký má povodí tvar. A co by se dalo
říci o směru toku vzhledem k světovým stranám? Povodí malého potoka samozřejmě patří do
nějakého většího. A to často ještě do většího. Jak je to u nás? Do jakého moře nakonec vody
Pokratického potoka dotečou?
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2. EXKURZE
SPOJENÍ: Autobusem z Litoměřic přes Žitenice do Skalice
DOPORUČENÁ TRASA: Ze Skalice po červené do Litoměřic. Většina cesty vede podél
potoka. Ve městě pak od Katovny údolím (Křížová, Krupka, Jarošova) až k Labi (celkem
4,5 km).
ROČNÍ OBDOBÍ: Celý rok
ČASOVÁ NÁROČNOST: Alespoň 3 hodiny
VYBAVENÍ: Fotoaparáty, pomůcky na chemický rozbor vody, síťka, krabičková lupa,
určovací klíč vodních bezobratlých živočichů, pásmo, korková zátka, stopky
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE

PLÁNEK CESTY
Jste na expedici podél neznámého toku. S mapou už to trochu umíte. Zkuste tedy jako vědci
v neznámém terénu kreslit pochodovou mapu. Nemusí být přesná, měla by ale zachytit důležité
zákruty potoka a významné body a linie v jeho okolí. Vybírejte orientační body tak, aby podle
vaší mapky mohla jít další třída. Mosty, výrazné stromy, cesty, louky atd. Nezapomeňte na
měřítko (metry, kilometry)!
ROZBOR VODY
Máte s sebou kufříky na rozbor vody? Výborně! Zkusíme průzkum jejích chemických vlastností
a potom také základní biomonitoring. Budeme měřit pH vody, obsah fosforečnanů a dusičnanů,
a nakonec pomocí krabičkové lupy a klíče zjistíme, kdo ve vodě žije. Výsledky zapíšeme,
budeme totiž porovnávat. První průzkum provedeme v meandru nad Pokratickým rybníkem,
druhý někde na kraji města, třetí dole u Katovny. Co se děje s chemickými vlastnostmi vody?
A co živí tvorové?
RYCHLOST PROUDĚNÍ A PRŮTOK
Trocha matematiky. Změřte rychlost proudění v meandru nad Pokratickým rybníkem a potom
v betonovém korytu pod Katovnou. Vzorec pro výpočet rychlosti jistě znáte, takže stačí jen
změřit vybraný úsek, pustit po něm třeba korkovou zátku a stopnout čas. Jak se liší rychlost
v meandru a v rovném korytu? Při výpočtu pozor na správné jednotky! Dokážete nakonec
převést metry za sekundu na kilometry za hodinu? Za jak dlouho proteče kapka vody od
pramene Pokratického potoka až k jeho ústí do Labe?
Úkol pro pokročilé: Zkuste změřit průtok, neboli kolik vody proteče určitým místem za určitý
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čas. Budete asi potřebovat nějakou nádobu s měřítkem. Nebo vymyslíte jinou metodu?
Hydrologové měří v metrech krychlových za sekundu nebo v litrech za sekundu. Jaká jednotka
se bude hodit pro Pokratický potok?
POROVNEJTE KORYTO
Koryto potoka je úplně jiné nad městem a ve městě. Sledujte, foťte, kreslete a zaměřte se na
největší rozdíly. Můžete si třeba vybrat čtyři až pět typických úseků, nafotit je a pak s nimi
pracovat ve škole. Už v terénu se soustřeďte především na to, zda by bylo možné potok ve
městě alespoň trochu vrátit přírodě. Jak to udělat, aby byl více podobný přírodnímu toku nad
městem, a přitom zůstal bezpečný a příjemný pro lidi.
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3. ČÍM NAVÁZAT

STARÉ MLÝNY
Pokratický potok není dlouhý, ale kdysi ho lemovala spousta mlýnů. Hledejte je na
www.vodnimlyny.cz a zkuste najít v mapě (a v paměti), které dodnes stojí a kde mohly stávat
ty ostatní. Byly všechny na mouku? A jak vlastně fungovaly? Pokud vás zajímají, navštivte
skanzen v Zubrnicích.
NAVRHNĚTE ÚPRAVY
Prošli jste potok, viděli jste přírodní koryto i lidské zásahy. Zkuste nyní navrhnout, jak by se
dal potok ve městě revitalizovat (to znamená oživit). Jak upravit koryto a jeho okolí, aby bylo
podobnější tomu přírodnímu, aby však zároveň sloužilo lidem a bylo pro ně bezpečné. Můžete
se zaměřit na některý vybraný úsek, například rokle pod Katovnou by si to opravdu zasloužila.
Hotové inženýrské výkresy s popisky můžete předat rovnou na litoměřické radnici!
VÁŠ POTOK
Pokratický potok jsme vybrali, protože má okolo sebe opravdu pestrou krajinu. Možná však
máte ve vaší obci jiný vodní tok. Třeba kratší, třeba na první pohled nezajímavý. Přesto ho taky
prozkoumejte. Najděte pramen a postupujte po proudu až k ústí. Budete překvapeni! U vás
v obci může vypadat jako nudná strouha, ale jistě vás přivede také do divočiny.
EXPEDICE PODÉL VELKÉ ŘEKY
Líbila se vám cesta podél vodního toku? Láká vás vyzkoušet něco většího? Vyberte si některou
českou řeku a naplánujte expedici. Třeba jako školní výlet. Která to bude? Malebná Sázava?
Šumavská Vydra? Nebo naše klikatá Ploučnice? Pokud vás to chytne, kdo ví, kde se zastavíte.
Byli to čeští hydrologové, kteří objevili prameny Amazonky.
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VÍRA V LITOMĚŘICÍCH
Exkurze pro žáky základních škol
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HLAVNÍ TÉMA: Víra a náboženství
DALŠÍ TÉMATA: Katolická a evangelická církev, víra v Čechách
ÚVOD
Na světě je přes 7 miliard lidí. Dvě třetiny z nich se hlásí k nějakému náboženství. Dvě
miliardy lidí věří, že ukřižovaný Ježíš Kristus je Syn Boží. V České republice je věřících jen
asi jedna čtvrtina. Jestli jste vyrůstali v Česku, je pravděpodobnější, že v Boha nevěříte a asi
také málokdo z vašeho okolí. Přesto si možná kladete otázky. Jak vznikl svět? Existují nějaké
nadpřirozené síly? Řídí někdo nebo něco naše osudy? Co se s námi stane, až zemřeme? Věřícím
na tyto otázky pomáhá odpovědět jejich náboženství. V dějinách Litoměřic hrálo náboženství
vždy důležitou roli. Od roku 1655 tady sídlí katolické biskupství. Velmi důležitá věc, takových
je v Česku jen osm. Kromě toho najdete ve městě několik dalších církví. K čemu jsou dobré?
Co mají společného a čím se od sebe liší?
Pojďte je s námi navštívit. Zjistíte, že kostel nemusí být vždy jen velkolepá stavba s věží.
Dozvíte se, jak církve pomáhají hendikepovaným lidem a možná potkáte i ženatého pana faráře.
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE

DEBATA O VÍŘE
Uspořádejte debatu o víře. Ve třídě, doma, s kamarády. Pro začátek vám pomůžou otázky
z úvodu. Je možné, že svět vznikl sám od sebe? Řídí někdo nebo něco naše osudy? Co s námi
bude po smrti? K čemu je člověku, patřit do nějaké církve?
Důležité je, nechat každého sdělit svůj názor. Dospělý může přidat důležité informace. Lepší
ale budou alespoň dva dospělí, abyste viděli, že se ani oni úplně neshodnou. A co takhle pozvat
nějakého věřícího?
ABRAHAMOVSKÁ NÁBOŽENSTVÍ
Zjistěte, kterým třem náboženstvím se říká Abrahamovská a proč. Co mají společného? Čím se
naopak liší? Jaké mají posvátné knihy? V kterých částech světa jsou rozšířená? Samozřejmě si
také sežeňte a přečtěte příběh o Abrahamovi. Zaujal vás? Zkuste i další biblické příběhy.
NAVŠTIVTE NEJBLIŽŠÍ KOSTEL
Domluvte si návštěvu nejbližšího kostela. Požádejte také o prohlídku zákulisí. Je zajímavé
dostat se na kůr a zkusit si zahrát na varhany. Jak to vypadá za oltářem? A co v sakristii? Má
kostel nějaké podzemí?
ROZHOVOR S PRŮVODCEM
Ať vás kostelem provází kostelník nebo pan farář, máte jedinečnou příležitost zjistit něco
o tom, jak to chodí v jejich církvi. Nejprve se zeptejte, jaká to vlastně je. Potom vyzvídejte dál.
Čím se liší běžný týden věřícího a nevěřícího člověka, při jakých příležitostech lidé navštěvují
kostel atd. Na další otázky jistě přijdete sami, nebo je už máte připravené (a sepsané) dopředu.
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2. EXKURZE
DOPORUČENÁ TRASA: Od katedrály sv. Štěpána na Dómském náměstí přes Mírové
náměstí, kolem pošty nahoru do Rooseveltovy ulice
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2,5 hodiny
VYBAVENÍ: Fotoaparát, diktafon

Více informací:
Katedrála sv. Štěpána: https://www.dltm.cz/katedrala-sv-stepana-v-litomericich
Farnost u sv. Štěpána: https://www.svaty-stepan.cz/
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích: https://litomerice.evangnet.cz/
http://vira.cz/ nebo http://deti.vira.cz/
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE

JEDNY LITOMĚŘICE – RŮZNÉ CÍRKVE
Domluvte si prohlídku v katolické katedrále svatého Štěpána a v sídle Českobratrské církve
evangelické v Rooseveltově ulici v Litoměřicích. Při domlouvání termínu poproste, aby vás
provázel někdo, s kým se budete moci bavit nejen o kostele, ale také o víře a církvi. Vaším
úkolem bude a) zjistit, co mají katolíci a evangelíci společného, b) čím se liší.
KATOLICKÁ KATEDRÁLA SVATÉHO ŠTĚPÁNA
Svatý Štěpán je nejvýznamnější kostel v našem okrese a rozhodně stojí za důkladný průzkum.
Nezapomeňte vylézt na kůr a obejít všech šest bočních kaplí. Zjistěte, komu jsou zasvěceny
a ptejte se, jaké příběhy se ke zdejším svatým váží. Nakonec můžete vystoupat na věž a užít si
výhled na město.
Kdyby vám nevyšla prohlídka u Štěpána, nezoufejte. Litoměřice mají dvě farnosti, ta druhá je
u Všech svatých. Zkuste to tam.
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Další kostel můžete navštívit v Rooseveltově ulici. Zvenku ho nepoznáte a také zevnitř bude
působit úplně jinak než barokní katedrála. Nechte se provést domem, v kterém je kostel, byt
pana faráře a jeho rodiny a také chráněné dílny pro lidi se zdravotním hendikepem. Ptejte se,
pozorujte a hledejte rozdíly.
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CO MAJÍ SPOLEČNÉHO A V ČEM SE LIŠÍ
Co tedy mají katolíci a evangelíci společného? A čím se liší? K porovnání obou křesťanských
církví budete potřebovat otevřené oči a uši. Pokud vám něco nebude jasné, ptejte se. A pozor,
není to tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Například v Německu je skoro stejně
katolíků jako evangelíků. V Anglii jsou katolíci dokonce jasně v menšině. Dělejte si poznámky,
ve škole je využijete!
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3. ČÍM NAVÁZAT

BIBLE A JEŽÍŠ
Návštěvy kostelů máte za sebou. Jste připraveni zpracovat projekt o křesťanské víře
a křesťanských církvích?
Seznamte se tedy nejprve s Biblí a příběhem Ježíše Krista. Začít můžete opět u Biblických
příběhů. Nebo raději nějaký film?
KŘESŤANÉ
Ať jsme nebo nejsme věřící, křesťanství je všude kolem nás. Prostupuje našimi dějinami,
spoluutváří naše tradice i naše zákony. Vaše další hledání má tedy jasný směr, stačí říci
Velikonoce, Vánoce, Desatero přikázání. Ale pozor, nejsme tu od toho, abychom sestavili
encyklopedii křesťanství. To by mohla být docela nuda. Proto diskutujte, ptejte se
a porovnávejte své názory.
ZPÁTKY K DŮLEŽITÝM OTÁZKÁM
Základní přehled už máte. Vraťte se proto k základním otázkám. Jak na ně odpovídají křesťané?
A co na to vy? Existuje Bůh? Má život nějaký smysl? Může někdo určit, co je dobré a co špatné?
K čemu je lidem náboženství? Jak může někdo uvěřit v Boha? Žil opravdu Ježíš? Na další jistě
přijdete sami. Ptejte se učitelů, rodičů a pokud přijdete na něco opravdu složitého, nestyďte se
zeptat nejbližšího pana faráře. Je tu od toho!
VÍRA A MY
Ještě jeden způsob, jak se podívat na víru a náboženství. Zkuste si ve třídě zahrát takovou hru.
Sepište, co všechno z křesťanství je k užitku i nevěřícím. Zapisujte to, na čem se shodne většina.
Bude ve vašem seznamu přikázání „Nezabiješ“? Budou tam Vánoce? Co třeba příkaz lásky
k bližnímu? Církevní charita?
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PROČ UBÝVÁ VĚŘÍCÍCH
Zjistili jsme, že žijeme v kultuře, které můžeme s klidem říkat křesťanská. Přesto však věřících
ubývá a zrovna v naší zemi je více nevěřících než kde jinde. Čím to je? Proč u nás kdysi věřil
skoro každý, zatímco dnes jen menšina? Proč dnes Češi církev moc nemusí? Je to vina církve?
Otevíráme tu další knihu plnou otázek. Je jen na vás, zda se do ní pustíte a jaká témata budete
studovat. Husitství, reformaci, skandály v církvi? Komunismus? Vypadá to na dlouhodobý
projekt.
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HLAVNÍ TÉMA: Dálnice
DALŠÍ TÉMATA: Praktická matematika v terénu
ÚVOD
Dálnice. Výrazná čára na mapě. Rychlá spojnice velkých měst. Možnost svézt se
stotřicítkou. A co dál? Každé dítě ví, k čemu nám dálnice jsou. Každé dítě z Litoměřicka také
ví, že dálnice D8 vede do Prahy. A to je tak všechno. My se spolu podíváme, proč se vlastně
dálnice staví, jaké podmínky musí splňovat a jaký je jejich vliv na okolní prostředí. A zjistíme
to přímo na místě!
Na Litoměřicku máme několik zajímavých úseků. Jedním je dlouhý most přes údolí řeky
Ohře nedaleko od Doksan. Další vede kolem Lovoše a je na něm most pro zvířata. Jiný se přes
Oparenské údolí dostává k sadům u Chotiměře. Je jen na vás, který navštívíte.
Doporučujeme najít nějaký dálniční most a začít s průzkumem u něj. Tolik praktické
matematiky a fyziky nikde jinde nenajdete!
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE

DÁLNICE D8
Najděte ji na mapě. Změřte její délku. Která důležitá města spojuje? Které kraje? Kolik po ní
denně projede aut? Kolik stála její stavba? Do které země se po ní dá dojet? Otázek je spousta.
Další vymyslete sami a sami na ně najděte odpověď.
DÁLNIČNÍ MATEMATIKA
Tak jsme probrali mocniny a jdeme na statistiku. Příště bude kruh a kružnice.
Anebo můžeme dělat matematiku prakticky. Najít si zajímavé téma a učit se na něm, co to
půjde. Třeba taková dálnice. Za jak dlouho dojedete z litoměřického nájezdu do Prahy, když
udržíte průměrnou rychlost 100 km/h? Kolik minut ušetříte, když přidáte na 120 km/h?
Porovnejte množství spotřebované nafty na jednu osobu, která jede a) sama autem se spotřebou
6 l/100 km, b) stejným autem ve čtyřech, c) autobusem se spotřebou 30 l/100 km spolu s dalšími
30 cestujícími. Kolik korun by takové množství nafty stálo při dnešních cenách? O kolik
procent je cestování autobusem úspornější než autem? A tak dále. Stačí jen vzbudit zájem
o dálnici (nejlépe na místě). Zájem o matematiku přijde sám.
ČESKÉ DÁLNICE
Spoustu lidí fascinují. Informací o nich najdete hodně. Dejte se proto do hledání. Jaké parametry
musí dálnice splňovat? Jaké zvláštní dopravní předpisy na nich platí? Jaké dálnice u nás máme
a odkud kam vedou? Jaké se teprve staví nebo plánují? S hledáním odpovědí začněte ve třídě
– někteří z vás toho už teď dost vědí. Pokračujte na internetu. Zkuste také zjistit, jak jsou na
tom dálnice s dopravními nehodami v porovnání se silnicemi I. třídy. Jsou bezpečnější?
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2. EXKURZE
SPOJENÍ: Např. autobusem z Lovosic do Bílinky, Oparna nebo Chotiměře
DOPORUČENÁ TRASA: Z Oparna do údolí k Oparenskému mlýnu, za viaduktem nahoru
k sadu u dálnice (možná odbočka údolím k dálničnímu mostu), dále podél dálnice směrem na
Litochovice a po silničce pod dálnicí do Chotiměře.
ROČNÍ OBDOBÍ: Jaro–podzim
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2 hodiny
VYBAVENÍ: Hlukoměr, fotoaparát
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE

MĚŘENÍ HLUKU
Sežeňte si hlukoměr a tabulku hlasitosti, ať máte s čím porovnávat. Změřte hluk přímo
u dálnice. Opakujte měření 100 metrů od dálnice. Potom za kopcem. Ve vesnici nedaleko
dálnice. Nakonec si najděte nějaké velmi tiché místo a změřte hluk tam. Vše porovnejte s údaji
v tabulce. Kde začíná zdraví škodlivá zóna? Jaká opatření efektivně snižují hluk z dálnice? Jaká
opatření byste navrhli vy?
ŽIVOT S DÁLNICÍ
Proveďte průzkum v některé obci poblíž dálnice, přes kterou dříve vedla mezinárodní silnice.
Velemín, Lovosice, Terezín, Doksany. Jak se změnil život v obci? Můžete se připravit předem,
najít články na internetu. V obci se ptejte lidí nebo zkuste zajít přímo na radnici. Hledejte pro
a proti. Vyzpovídejte více lidí, ať můžete porovnávat.
RYCHLOST
Sledujte úsek dálnice mezi dvěma žlutými kilometrovníky. Jak jsou daleko od sebe? Pak si
vyberte jedno auto a zkuste změřit čas od jednoho kilometrovníku k druhému. Zapište
a opakujte s dalšími dvěma auty. Nejlépe, když bude každé už napohled jinak rychlé. Potom
spočítejte jejich průměrnou rychlost.
Zjistěte podle kilometrovníků, jak daleko jste od začátku dálnice (Zdiby u Prahy). Za jak dlouho
byste tam dojeli průměrnou rychlostí 120 km/h?
DÁLNIČNÍ MOST
Ideální matematická pomůcka. A začneme tím, na co ve třídě nebývá čas, odhady. Jaká je
vzdálenost mezi pilíři? Jaká je výška mostu? Šířka? Ať tipuje celá třída, nejlépe potichu na
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papír, abyste se navzájem neovlivňovali. Nejprve jen tak, na druhý pokus už promyšleně.
Například s nějakým měřítkem. Co takhle připravit metrový klacek a využít věty o podobnosti
trojúhelníků?
3. ČÍM NAVÁZAT

SRBSKÁ STEZKA
Dálnice D8 má skoro stejnou trasu jako středověká Srbská stezka. Odkud kam vedla? Kudy
procházela litoměřickým okresem? V které době zažívala svou největší slávu a co se po ní
vozilo?
HRA NA PLÁNOVÁNÍ DÁLNIC
Zahrajte
si
rolovou
hru
na
plánování
http://www.ekokurs.cz/isev/hryframe/19dalnic.htm

dálnic

podle

návodu

na

DÁLNICE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zákon říká, že se dálnice nemají stavět v chráněné krajinné oblasti. V Českém středohoří tedy
musela vláda schválit výjimku. Její součástí bylo mnoho opatření, která měla chránit okolní
přírodu. Jak tedy dálnice působí na své okolí? Proč by se neměly stavět v chráněných územích?
Zkuste odpovědět a k tomu navrhnout alespoň pět opatření, která by zmírnila dopady dálnice
na přírodu.
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MOST PRO ZVÍŘATA
U Bílinky pod Lovošem najdete zvláštní dálniční most. Nevede po něm žádná silnička. Je
zelený, zarostlý a slouží zvířatům. Můžete si ho zajet prohlédnout. Ve škole pak zjistěte, která
zvířata by ho mohla používat a proč ho vlastně potřebují. Zkuste také rozluštit slovo biokoridor.
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VODNÍ ELEKTRÁRNA
TŘEBOUTICE
Exkurze pro žáky základních škol
Autorský tým: Mgr. Jan Kotěra, Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.,
Mgr. Petr Krňák
MAP ORP LITOMĚŘICE II
2019
„Toto dílo podléhá licenci Creative Commons – Uveďte původ 4.0 Mezinárodní (CC BY 4.0)“

HLAVNÍ TÉMA: Energie z obnovitelných zdrojů
DALŠÍ TÉMATA: Výroba elektřiny, přeměny energie
ÚVOD
Tuto exkurzi si užijí hlavně milovníci fyziky. Budeme zkoumat sílu vody a zjistíme, jak se
její pomocí vyrábí elektrická energie. Vyzkoušíme jednoduchá vodní kola i složité turbíny
a samozřejmě taky vlezeme do nejbližšího potoka. Především se ale podíváme pod hladinu
Labe, do útrob malé vodní elektrárny. Seznámíme se s čistým způsobem, jak vyrobit elektřinu
a po návratu do školy spočítáme, jak bychom ji mohli ušetřit.
K výletu využijeme energii našeho těla – pojedeme totiž na kole. Všimněte si toho tvaru,
a jeho otáčivého pohybu, bude nás provázet celou exkurzí.
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE

ROZVOD ELEKTŘINY
Elektřinu ve škole potřebujeme každý den a když se její dodávka přeruší, bývá to důvod pro
ředitelské volno. Zkoumali jste někdy, odkud k vám vede? Jděte po drátech a zkuste objevit
místní transformátor. Nejprve však budete muset nastudovat něco o elektrickém napětí, abyste
rozluštili, co znamená 22/0,4 kV. Až si to dáte dohromady, najděte na mapě elektrické vedení
z vaší obce a sledujte jeho cestu k nejbližší rozvodně. Pak už bude potřeba mapa přenosové sítě
pro celou ČR. Která elektrárna je vám nejblíž?
VÝROBA ELEKTŘINY
Z čeho se vyrábí elektřina v nejbližší elektrárně? Jaký je její výkon? Jaké jsou další možné
zdroje? Kolik elektřiny a z kterého zdroje se ročně v ČR vyrobí? Až odpovíte na všechny tyto
otázky, máte úvod za sebou. Pokud jste alespoň osmáci, mohli byste však ještě zjistit, jak se
vlastně elektřina vyrábí. Nejprve se zaměřte na turbíny a na energii k jejich roztočení. Potom
můžete zkoumat elektromagnetickou indukci. Stačí cívka, silný magnet a citlivý voltmetr.
VODNÍ ELEKTRÁRNY V ČR
Zjistěte, jaké máme v Česku vodní elektrárny. Porovnejte jejich výkon. Hledejte přečerpávací,
na přehradách i na jezech. Když seženete i fotky, budete mít malého turistického průvodce.
Kterou navštívíte jako první?
MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
Vaše cesta povede k malé vodní elektrárně na Labi. Zkuste dopředu zjistit, jak funguje. Něco
už tušíte. Nějaké ty turbíny a energie, která je pomůže roztočit. Hledejte na YouTube nebo si
pusťte seriál Já budu Einsteinem.
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HRÁZ
Jak připravit vodní tok na stavbu elektrárny? Chce to, aby měla voda stálý průtok a aby měla
odkud padat. Takže postavíme hráz. Zkuste to na nejbližším potoce, je to zábava. Vytvořte
malou nádrž a nechte z ní vodu odtékat jedinou propustí. Když si s sebou vezmete něco jako
vodní kolo (dá se vyrobit třeba z korkové zátky a dřívek od nanuků), můžete vyzkoušet, jestli
vaše voda dokáže něco roztočit.

2. EXKURZE
SPOJENÍ: Na kole po Labské cyklostezce z Litoměřic (3,7 km od cyklověže u nádraží)
ROČNÍ OBDOBÍ: Od jara do podzimu
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2,5 hodiny
VYBAVENÍ: Kolo, fotoaparát

https://www.lavdis.cz/
Labsko-Vltavský dopravní informační systém
www.pla.cz
Povodí Labe
http://www.cechmve.cz/
Cech provozovatelů Malých vodních elektráren
http://www.dolnolabskeelektrarny.cz
Dolnolabské elektrárny
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE

LABSKÁ CYKLOSTEZKA
Třeboutická elektrárna není daleko od Litoměřic, ale spojení není nic moc. Až na jednu
výjimku. Vede tudy totiž jedna z nejdůležitějších cyklistických tras v Evropě. Připravte si kola
a seznamte se s Labskou cyklostezkou. Odkud kam asi vede? Jak je dlouhá? Kam byste po ní
dojeli z Litoměřic za jeden den? A co za týden? Že by inspirace na školní výlet?
MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA TŘEBOUTICE
A jsme tu. Zvenku je to nezajímavá betonová krabice. Vás ale čeká prohlídka vnitřního zařízení.
Tak tedy hurá pod hladinu Labe! Úkol je jasný. Prozkoumat, co se dá a zblízka pochopit, jak se
tu mění energie vody na elektřinu.
TURBÍNA
Srdce většiny elektráren je turbína. Je jich spousta druhů a každá se hodí jinam. Kdybyste chtěli
mít elektrárničku na nejbližším potoce, použijete určitě jiný typ, než mají tady. Takže. Jaký typ
turbíny tu mají? Čím je zvláštní? Jaký má výkon (porovnejte ho například s turbínou běžné
větrné elektrárny)? Kolik jich tu je?
ZDYMADLO A LODNÍ CESTA
Labe není jen tak nějaká řeka, je to také důležitá vodní cesta. Když přijedete v červnu nebo
v září, můžete pokračovat proti proudu až do Nučnic, přejet přívozem na levý břeh a vrátit se
přes Počaply až ke zdymadlu v Českých Kopistech. Domluvte si prohlídku a ptejte se. Jak velké
lodi tudy projedou, jak dlouho trvá napuštění plavební komory, a tak dále.
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3. ČÍM NAVÁZAT

DALŠÍ VODNÍ ELEKTRÁRNY V OKOLÍ
V okolí Litoměřic není nouze o tekoucí vodu, a tedy ani o vodní elektrárny. Další dvě můžete
navštívit u Doksan. Jedna je na velkém jezu Ohře, druhá na starém říčním rameni hned pod
klášterem. Pokračovat můžete hned za rohem, v Brozanech. Pokud vás zajímají všechna ta
kolečka a převody, zkuste taky nějaký starý vodní mlýn. Nejlepší určitě bude zajet do Zubrnic.
SPOTŘEBA ELEKTŘINY U VÁS VE ŠKOLE
Už něco víte o výrobě i cestách elektřiny. Zbývá, abyste se podívali na spotřebu. Je to projekt
pro šikovné a pečlivé počtáře. 1. najděte všechny elektrické spotřebiče ve škole včetně světel
a zapište si je do tabulky, 2. zjistěte a zapište jejich příkon (v kilowattech), 3. odhadněte, kolik
hodin měsíčně jsou v provozu, 4. vynásobte příkon počtem hodin, 5. sečtěte všechny
kilowatthodiny dohromady, 6. najděte aktuální cenu jedné kilowatthodiny, 7. vynásobte. Pak
běžte za paní ekonomkou zkontrolovat účet za elektřinu za poslední měsíc. Trefili jste se?
JAK UŠETŘIT
Teď už víte, kolik „žerou“ vaše školní spotřebiče. Na trhu ale bývá velký výběr. Dají se koupit
nějaké úspornější? To znamená stejná práce s nižším příkonem? Najděte je v e-shopech
a spočítejte, kolik by škola mohla ušetřit. Za měsíc nebo třeba za rok.
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CESTY ODPADU
Exkurze pro žáky základních škol
Autorský tým: Mgr. Jan Kotěra, Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.,
Mgr. Petr Krňák
MAP ORP LITOMĚŘICE II
2019
„Toto dílo podléhá licenci Creative Commons – Uveďte původ 4.0 Mezinárodní (CC BY 4.0)“

HLAVNÍ TÉMA: Zpracování komunálního odpadu
DALŠÍ TÉMATA: Nulový odpad, třídění odpadu, odpad jako surovina
ÚVOD
Zkoumali jste někdy, kam od nás putují naše odpady? Není to vůbec jednoduché. Směsný
odpad z Litoměřicka jezdí na skládku za Lovosice. Bioodpad z hnědých kontejnerů končí
v kompostárně. Co se ale děje například s plastem ze žlutého kontejneru?
Připravte se na exkurzi, která asi nebude zrovna vonět. A možná nebude jediná. Vaším
úkolem bude projít cestu vybraných druhů odpadu od kontejneru, kam až to půjde.
To ale nebude všechno. Odpad produkujeme my, lidé. Každý den, a ne zrovna málo. Proto
budete mít za úkol nejen navštívit místa, kde se odpad zpracovává, ale také navrhnout, jak jim
ubrat práci. Neboli jak může každý z nás snížit množství odpadu, které produkuje.
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE:

CO SE DÁ TŘÍDIT
Víte vůbec, co všechno se dá třídit? A jak jste na tom s tříděním odpadu vy? Vaším prvním
úkolem je vyrobit plakát, na kterém budou (originálně!) zakreslené všechny druhy odpadu
z domácnosti. Ke každému připište, kolik se ho u vás doma vyprodukuje (za týden nebo za
měsíc) a kam od vás putuje.
JAK VYTVOŘIT MÉNĚ ODPADU
Základní přehled už máte. Teď zkuste jednotlivé druhy odpadu projít znovu. U každého
navrhněte jedno opatření, jak jeho množství snížit. Možná z toho bude nový plakát – stejné
druhy odpadu a u každého jeden návrh, kterým se odteď budete řídit.
ODPADY U VÁS V OBCI
Jak se třídí odpad u vás v obci? Jak jsou lidé spokojeni s možnostmi třídění? Zkoumejte, ptejte
se, a nakonec si chybějící informace doplňte na obecním úřadě.
ČERNÁ SKLÁDKA
Víte ve vaší obci o černé skládce? Vyfoťte ji a zeptejte se na obci, jak by se dala odstranit.
Zkuste to sami zorganizovat. A nezapomeňte na jejím místě nechat ceduli s popisem cesty
k nejbližšímu sběrnému dvoru.
JAK NEPLÝTVAT JÍDLEM
Sledujte doma i ve škole odpad z jídla. Jak velká část potravin skončí týdně v koši? Poraďte se
s dospělými a sepište strategii, jak jejich množství snížit na polovinu. Stačí pár jednoduchých
pravidel na ledničce nebo na stolech ve školní jídelně. Po měsíci zkontrolujte výsledek.
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2. EXKURZE
SPOJENÍ: Objednaným autobusem
DOPORUČENÁ TRASA: Sběrný dvůr v Nerudově ulici v Litoměřicích, Třídící linka
Prosmyky (z Litoměřic za mostem Gen. Chábery doprava), Skládka SONO Siřejovice
(z Prosmyk přes dálnici do Siřejovic)
ROČNÍ OBDOBÍ: Jaro–podzim
ČASOVÁ NÁROČNOST: 5 hodin
VYBAVENÍ: Fotoaparát

Více informací:
Sběrný dvůr Litoměřice: https://www.litomerice.cz/odpady/1295-sberny-dvur
Třídící linka Prosmyky: https://www.fcc-group.eu/cs/ceska-republika/provozovny/fcc-bec-s-ro-lovosice/fcc-bec-s-r-o-tridici-linka.html
Skládka SONO: https://www.skladkasono.cz/
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AKTIVITY V RÁMCI EXKURZE

SBĚRNÝ DVŮR
Jako první navštivte nejbližší sběrný dvůr. V Litoměřicích ho najdete u pokratických závor,
naproti zrušené pekárně.
Jaký odpad je možné uložit ve sběrném dvoře? Platí se za uložení odpadu něco? Jde všechen
odpad ze sběrného dvora vytřídit, nebo i odtud končí něco na skládce? Kolik tun, kterého
odpadu se tu ročně odevzdá? To jsou otázky, na které se tu můžete zeptat. Přidáte i nějaké
vlastní?
TŘÍDÍCÍ LINKA
Domluvte si prohlídku třídící linky v Prosmykách u Lovosic. Který odpad zde třídí? Jak moc
je pro další zpracování nutné roztřídit plast, může zůstat pomíchaný z kontejneru? A co se
s ním děje dál? Je možné všechny druhy plastu recyklovat? A kde recyklace probíhá? Dá se
tam zajet na exkurzi?
SKLÁDKA
Zajeďte se podívat také na skládku komunálního odpadu SONO u Siřejovic. Tady končí
všechen nevytříděný odpad. Pozorně se dívejte a ptejte se: „Jak je skládka zabezpečená, jak
brání únikům toxických látek do přírody, kolik odpadu se sem každý den přiveze, jak dlouho
ještě vydrží kapacita skládky a kdy má v Česku skládkování končit?“.
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3. ČÍM NAVÁZAT

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Kolik máte ve třídě nádob na tříděný odpad? Žádnou? Nejvyšší čas nějaké sehnat – už včera
bylo pozdě! Zkuste se zeptat na odboru životního prostředí litoměřické radnice. Nebo oslovte
společnost EKO-KOM. Začněte samozřejmě s plastem, papírem a sklem. Další by mohla být
nádoba na kov.
KOMPOSTÉR
Velkou část odpadu tvoří zbytky jídla. Pokud máte na školní zahradě kompost, dají se nosit
právě tam. Třeba o velké přestávce. Pokud ne, poproste vedení školy o peníze na žížalový
kompostér. Může být i ve třídě, patří do něj právě vaše zbytky a poslouží jako skvělá pomůcka
v hodinách přírodopisu. Žížaly si zamilujete! Jen se o ně musíte dobře starat. Sepište si, co do
kompostéru patří a co ne, rozdělte služby a začněte shánět žížaly. A co takhle dlouhodobý
projekt na pozorování života v kompostéru a výrobu humusu?
ZERO WASTE
Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Prohlédněte si nádoby na tříděný odpad u vás ve
třídě a z každé vyberte alespoň jednu věc, která by tam vůbec nemusela skončit. Navrhněte
chytrý způsob, čím ji nahradit, aby nevznikl žádný odpad. Nevíte si rady? Začněte
u jednorázových plastových lahví.
BAZAR
Skládky jsou plné starých, zdánlivě nepotřebných věcí. Co kdyby se ale ještě někomu hodily?
Uspořádejte ve škole bazárek nepoužívaných věcí. Zapojte učitele i rodiče. Přineste vše, co už
Nevyužijete, a domluvte se, zda budete prodávat za peníze, nebo jen vyměňovat.
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HLAVNÍ TÉMA: Život na šlechtickém sídle a v jeho okolí
DALŠÍ TÉMATA: Česká historie, vývoj železnice, divadlo, film
ÚVOD
Bylo nebylo. Za devatero kopci Českého středohoří na staré cestě z Litoměřic do České Lípy
je ukryta za zámeckou zdí krásná zahrada. Dnes ji obývají pávi, ale v minulosti to byli hlavně
lidé. Zámecký pán nebo paní nebyli často doma, ale správce, zahradníci, služky, kočí, kuchaři
a mnoho dalších zajišťovalo každý den v roce vše, co bylo třeba. Zámek a jeho blízké okolí pro
ně znamenal celý život, sloužili bez přestávky kráse zámku a chodu celého panství.
Povinností každého běžného návštěvníka je vidět zdobné interiéry, obdivovat jemnou
architekturu budovy. Ale místo s tak dlouhou a překvapivou historií skrývá mnohá tajemství,
která nejsou vidět na první pohled. Kde se vzal podivuhodný strom před zámkem? Proč potok
protéká budovou zámku? Mohl být císař zahradníkem? Na další otázky si musíte počkat až na
místo. Těšte se na jeden z nejkrásnějších zámeckých areálů v Čechách.
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE

CESTA DO PLOSKOVIC
Cestu si naplánujte sami a zkuste dát přednost vlaku. Na které trati Ploskovice leží? Odkud kam
trať vede? Brzy zjistíte, že jde sice o vedlejší, regionální trať, ale najdete na ni spoustu
turistických atrakcí. Co třeba nakreslit celou trasu na velkou plachtu, podél trasy nalepit fotky
zajímavých míst, připsat k nim základní informace a začít plánovat výlety?
Z NÁDRAŽÍ NA ZÁMEK
Ploskovické nádraží ale neleží zrovna uprostřed vesnice. Cesta je sice pěkná, ale nepochopitelně
dlouhá. Někdo ji zkrátka u vesnice nechtěl. Zkuste se v myšlenkách přenést do doby, kdy se
stavěly první železnice a zdaleka ne všichni byli z takového pokroku nadšení. Dokumentárních
filmů o těch časech najdete určitě spoustu. Nebo se podívejte na sedmý díl britského seriálu
Viktorie. Jak je to s technickým pokrokem dnes? Je vždy jen pro naše dobro?
ZÁMEK A OKOLÍ
Vytiskněte si plánek Ploskovic. Zaměřte se na zámek, zámecký park a hospodářské budovy,
které sloužily jako zámecké zázemí. Na internetových stránkách zámku najděte hlavní atrakce
a zaneste je do plánku. Pak už zbývá jen naplánovat prohlídku.
LIDÉ NA ZÁMKU
Slavných se tu vystřídalo dost a dost. Vybrali jsme pro vás jen pár z nich. Vaším úkolem je,
trochu se před cestou seznámit s nimi i s jejich vztahem k Ploskovicím. Kdo byl Dalibor
z Kozojed a za co ho vsadili do věže na Pražském hradě? Kdo byl Jindřich Šlik a v které dlouhé
válce bojoval? Kdo byla Anna Marie Toskánská a co to je Toskánsko? Kdo byl Ferdinand
I. Rakouský a kdo byla jeho babička? Kdo byl Edvard Beneš a jaké dvě tragédie prožil ve svém
úřadu?
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2. EXKURZE
SPOJENÍ: Z Litoměřic vlakem (zastávka Ploskovice, pak 1 km pěšky) nebo autobusem (směr
Třebušín, Lovečkovice)
DOPORUČENÁ TRASA: Příjezd na stanici Ploskovice, odtud 1 km k zámeckému parku
přímou cestou pro pěší, při přecházení frekventované hlavní silnice je nutné dbát bezpečnosti
ROČNÍ OBDOBÍ: Od dubna do října
ČASOVÁ NÁROČNOST: 3–4 hodiny
VYBAVENÍ: Plánek zámeckého parku (alespoň A4), kreslicí a psací potřeby, papíry a
podložky na kreslení, fotoaparáty

https://www.zamek-ploskovice.cz/cs/o-zamku
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE

SPISOVATEL V NESNÁZÍCH
Známý český spisovatel připravuje knihu příběhů ze života běžných lidí na zámku
v Ploskovicích v polovině 19. století. Ještě se nerozhodl, jestli to bude pohádka, detektivka nebo
romantický příběh o lásce. Začátek je ale jasný. Správce zámku oznámí všem na zámku, že brzy
přijede majitel se svou paní, je třeba všechno dokonale připravit na jejich příjezd.
Pomozte spisovateli rozehrát příběh, ve kterém si můžete dokonce zahrát. Pro začátek jsou pro
vás připravené postavy: správce zámku, podkoní, zahradník(ce), strážný, kuchař(ka),
komorník(služebná), nadlesní, správce statku, zámecký skladatel a básník.
Vyberte si (nebo vylosujte) své role. Vhodné jsou skupinky 3–4 žáků se stejnou volbou.
Úkoly:
1. Projděte si ve skupince blízké okolí zámku, dívejte se kolem sebe očima své role.
Přemýšlejte. Jak se jmenujete, kolik vám je let, jste muž nebo žena? Jak jste v práci oblečeni?
Co vás na práci nejvíce baví? Kde bydlíte? Kdo je vaším nadřízeným? Komu dáváte úkoly?
Kolik je vás na zámku? Co přesně máte připravit na příjezd zámeckého pána? S kým během
dne hovoříte? O čem?
Nakreslete svou postavu doprostřed papíru a okolo zapište informace, které se postavy týkají.
2. Po více než 150 letech se našla část vašeho dopisu pro vaše příbuzné. V dopise popisujete,
co jste prožili v jednom jediném dni, týden před návratem vašeho pána. V příběhu by měly
vystupovat některé postavy z ostatních rolí. Každá skupina vytvoří alespoň jeden obrázek ze
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svého života.
3. Své dopisy přečtou nebo přehrají všechny skupinky. Vyberte, který příběh přečtete
průvodkyni, aby zhodnotila, zda je spíše fantazií nebo zda se mohl opravdu stát.
Kterou postavu navrhujete pro knižní příběh jako hlavní? Co se mohlo stát pohádkového
(detektivního, romantického)?
PROHLÍDKA S PRŮVODCEM
Po hře vás čeká komentovaná prohlídka zámku. Každá skupina se zeptá alespoň na jednu
podrobnost, která se týká jejich postavy. Vybraná skupina přečte svůj dopis průvodci a poprosí
o hodnocení.
EXOTICKÝ HERBÁŘ
Nechte si na plánku parku vyznačit místo svého bádání. Určené místo co nejrychleji najděte.
Vaším úkolem je pomoci při budoucí rekonstrukci parku. Najděte 3 dřeviny (keře nebo stromy),
které se vám nejvíce líbí. Zaměřte se na exotické druhy, které sami nedokážete pojmenovat. Je
jich tu víc než dost! Nakreslete jejich listy, případně květy, plody. Vyfoťte celou rostlinu.
Obrázky přineste učiteli. Ten vám prozradí místo, kde se dozvíte, jak se rostliny jmenují. V
parku je informační tabule s plánkem a názvy. Pokud se vám určení nepodaří, nevadí. Důkazy
máte a můžete je po návratu do školy využít a práci dokončit.
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3. ČÍM NAVÁZAT

KONTROLNÍ TEST
Přiřaďte data k událostem:
12. - 14. století
1421
1498
1575
1634
18. století
19. století
20. století

a) Jindřich Šlik přebírá panství po Třicetileté válce
b) přestavba na barokní zámek (Anna Marie Františka
Toskánská)
c) slouží ministerstvu zahraničí, pobočka nacistické školy
d) přestavba na renesanční zámek
e) přestavba pro pobyt císaře Ferdinanda I.
f) husité a Jan Žižka staví nedaleko hrad Kalich
g) poprava Dalibora z Kozojed
h) tvrz řádu Johanitů, v zástavě různých šlechticů

DIVADLO
Připravte si a zahrajte divadelní hru, ve které použijete všechny vámi popsané role. Stačí jen
domyslet jednoduchý příběh.
Možné náměty
POHÁDKA – Každý večer se ztratí jeden člověk ze zámku (v grottách se usídlila stvůra).
DETEKTIVKA – Během příprav se ztratí náhrdelník majitelky zámku, byl vykraden zámecký
trezor. Nespravedlivě byl obviněn komorník, zatímco zloděj je někdo jiný.
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ROMANTICKÝ PŘÍBĚH – Na zámek přijede po dlouhé době syn majitele zámku, zamiluje se
do zahradnice. Oba jsou nešťastní, dobře vědí, že jejich láska nemůže skončit svatbou.
Zahradnice v noci opustí zámek a nechá dopis na rozloučenou. Druhý den přijede zámecký pán,
kterému se před smrtí svěří starý zahradník. Jeho dcera je ve skutečnosti nechtěné dítě
z bohatého a váženého rodu.
ROZŠIŘTE SI SLOVNÍ ZÁSOBU
Na zámku se člověk setká s mnoha neznámými slovy. Zkuste najít jejich význam: grotty,
kastelán, kašna, sladovna, sýpka, mlat, komorník, nadlesní, paulovnie, gotika, renesance,
baroko, rokoko, komenda, skřipec, abdikace.
PLOSKOVICE VE FILMU
Podívejte se, co se všechno na zámku a v jeho okolí natočilo:
https://www.zamek-ploskovice.cz/cs/zamek-a-filmari
Co z toho vybrat? Doporučujeme reportáž České televize o Ploskovicích ze seriálu Toulavá
kamera a pak samozřejmě (pro starší) Formanova Amadea!
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TÉMA: Malá pevnost a terezínské ghetto – významný památník 2. světové války
ÚVOD
Citlivější lidé říkají, že na ně i dnes, třičtvrtě století po válce, v Terezíně „něco padá“. Žijí
tu jen dva tisíce lidí a město pořád působí tak trochu zanedbaně. Co se tu tehdy stalo, jak vzniklo
to tíživé dědictví? Proč zrovna Terezín byl vybrán jako sídlo pro židovské ghetto, proč zrovna
v Terezíně vznikla věznice pražského gestapa?
Tato exkurze není pro malé děti. Myslíme si dokonce, že je vhodná až od 15 let. Měl by ji
ale absolvovat každý. Každý, kdo už se dokáže postavit faktům o tom, co byl za druhé světové
války schopen dělat člověk člověku. Kdo už podobné místo navštívil, ví dobře, že nic
podobného nechce nikdy zažít. A třeba pro to ve svém životě i něco udělá.
Vítejte na důležité exkurzi. Smutné, ale velice poučné.
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE

VÁLEČNÝ FILM
Kolik toho víte o druhé světové válce? Dokázali byste o ní něco říci mladšímu dítěti? Pokud
nemáte úplně jasno, je dobré začít nějakým válečným filmem. Je jich neuvěřitelná spousta.
O židovském ghettu je například výborný film Pianista. Pokud zvládáte staré, černobílé filmy,
doporučujeme český film Transport z ráje – ten je přímo o Terezíně.
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Než se vypravíte na exkurzi, měli byste mít o válce dobrý přehled. Nabízíme vám dva způsoby,
jak ho získat. Pracovat můžete ve skupinách: buď se zaměříte na osobnosti, které do ní zasáhly
– každá skupina si vybere jednu (z různých zemí) a zpracuje její medailon. Nebo si do skupin
rozdělíte významné události války a opět každá skupina jednu zpracuje. Potom skupiny
představí svou práci ostatním a může začít diskuze.
DŮLEŽITÁ SLOVA A NÁZVY
Další střípek do mozaiky – zjistěte význam těchto slov či sousloví: ghetto, gestapo, nacismus,
koncentrační tábor, konečné řešení židovské otázky, transport, politický vězeň.
PROČ ZROVNA TEREZÍN?
To je otázka pro vás. Pátrejte, není to těžké. Až přijdete na odpověď, budete připraveni na další
terezínskou exkurzi. Terezín, to totiž není jen druhá světová válka. Jeho dějiny jsou o něco
starší, velmi zajímavé a kupodivu ne-válečné. Poradíme. Začněte u císaře Josefa I.
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2. EXKURZE
SPOJENÍ: Terezín je kousek od Litoměřic, je dostupný i pěšky. Autobusové spojení je časté
a rychlé.
DOPORUČENÁ TRASA: Začněte Malou pevností (za řekou, směrem na Prahu), pak si
projděte město a navštivte Muzeum ghetta (v centru). Nakonec vás čekají Magdeburská kasárna
(jihovýchodní okraj města).
ROČNÍ OBDOBÍ: Celý rok
ČASOVÁ NÁROČNOST: Alespoň 4 hodiny
DOPORUČENÝ VĚK: Deváťáci a starší

https://www.pamatnik-terezin.cz/

MAP ORP LITOMĚŘICE II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586
map@mascs.cz
www.maplitomericko.cz

Město Litoměřice

MAS České středohoří, z.s.
Ploskovice 50
mascs@tiscali.cz

AKTIVITY BĚHEM EXKURZE

MALÁ PEVNOST
Malá pevnost nebyla součástí ghetta. Sloužila jako vězení nacistické tajné policie (gestapa)
a kromě politických vězňů jí prošli i váleční zajatci. Nedostanete tu žádný zvláštní úkol
– prohlídka s průvodcem je působivá dost. Tady se vám rozhodně nestane, že byste nedávali
pozor. Buďte vnímaví a pamatujte si důležité informace, které vám průvodce sdělí.
MUZEUM GHETTA
Pevnostní město Terezín sloužilo za války jako židovské ghetto. Abyste pochopili, jak
fungovalo, měli byste navštívit zdejší muzeum. Najdete ho hned u náměstí. Ale pozor! Expozice
není pro školáky moc zajímavá a může se vám stát, že vás ta spousta panelů s informacemi
začne nudit. Je proto dobré se dopředu připravit. S pomocí učitele si vymyslete čtyři úkoly.
Rozdělte se do skupin a každá skupina musí všechny čtyři úkoly splnit. Příklad? Zjistěte, kolik
lidí prošlo ghettem, které národnosti a v jakých počtech tu byly zastoupeny. Kolik z nich tu
zemřelo, kolik bylo transportováno do koncentračních táborů?
MAGDEBURSKÁ KASÁRNA
Pokud vám ještě zbyla energie, vyzkoušejte také Magdeburská kasárna. Výstavy o umění
v ghettu vás možná až tak nezaujmou, ale uvidíte tu rekonstruovaný vězeňský pokoj a také
velice zajímavou expozici o nacistických propagandistických filmech.
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3. ČÍM NAVÁZAT

PREZENTACE VÝSLEDKŮ SKUPINOVÉ PRÁCE
Splnili jste všechny čtyři úkoly v Muzeu ghetta? Pak jste připraveni na prezentaci výsledků.
Každá skupina se zaměří na jeden úkol. Ostatní můžou doplňovat chybějící informace a klást
doplňující otázky.
DALŠÍ NACISTICKÁ VĚZENÍ
Terezín samozřejmě nebyl jediný. Zjistěte, kde v Evropě byla za druhé světové války další
židovská ghetta a jaké byly jejich osudy. Potom se zaměřte na koncentrační tábory. Jste už
připraveni alespoň na film o některém z nich? Pro začátek zkuste Schindlerův seznam.
ROZHOVORY S PAMĚTNÍKY
Skutečných pamětníků války ubývá. Možná ale najdete někoho z jejich potomků, kdo si vše
pamatuje alespoň z vyprávění. Začněte hledat ve svém okolí. Dotazovaného člověka citlivě
oslovte a zeptejte se, jestli mu nevadí o válce mluvit. Pak mu zkuste položit předem připravené
otázky.
Pokud byste nikoho nenašli, hledejte rozhovory v dokumentárních filmech o válce. Budete
překvapeni, kolik jich je.
MÍROVÉ ROZHOVORY
Nakonec to nejdůležitější. Uspořádejte ve třídě „mírovou konferenci“ a diskutujte o tom, jak do
budoucna zabránit podobným hrůzám. Představte si, že je těsně po válce a vaším úkolem je
sepsat dokument (bod po bodu), který bude obsahovat konkrétní opatření. Jak bojovat proti
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nenávisti mezi národy, jak zabránit nástupu fanatiků k moci, ale především jaká POZITIVNÍ
OPATŘENÍ by mohla fungovat. Můžete si rozdělit role – moderátor, zástupci vítězů,
poražených, a tak dále.
Až bude po konferenci, požádejte učitele, aby vaše opatření porovnal s těmi, která světové
společenství po válce skutečně přijalo. Trefili jste se? A jak ta skutečná opatření fungují?
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