Projektový deník
1. den
První den jsme měli přednášku s Jiřím Niesytem po, které nás provedl po
památkách v Bobrové a následně v Radešíně.
V Bobrové nás provedl po památkách:Kostel na horní a dolní Bobrové a
Kalvárie
Památkách v Radešíně: Prohlídka místního zámku.

Jiří Niesyt má přednášku o památkách v Bobrové a okolí.

Jdeme se projít po Bobrové.

Jsme u sochy Jana
Nepomuckého.

Prohlídka kostela na Dolní Bobrové.

Prohlídka kostela na Horní Bobrové

O naši práci mají zájem zdejší občané.

Prohlídka Kalvárie.

Prohlídka zámku v Radešíně

2. den
Exkurze z panem Staňkem. Zastávky které jsme projeli:Kalvárie, návštěva
Vápenice, prohlídka lomu v Mirošově, zatopený lom Dolní Rožínka, Rožná –
Hradisko, Věžná-hadcový lom, Pernštejn

LOM V MIROŠOVĚ

ZATOPENÝ LOM DOLNÍ ROŽÍNKA

ROŽNÁ - HRADISKO

VĚŽNÁ- HADCOVÝ LOM

PERNŠTEJN

3. den
Prohlídka naučné stezky Šebeň. Hlavní informace o mravencích: Hlavní část
Mraveniště je až 2.metry v podzemí, mravenci nesnáší velké zásahy do přírody
(kácení a sázení stromů). Jsou to ti největší mravenci v ČR. V době páření jsou
okřídlení. Samečci poté zahynou. K obraně používají kyselinu mravenčí

4. den
Prohlídka vzácných kamenů u pana Pancnera. Poté jsme byli na prohlídce
kostela v Bobrůvce, kde nám řekl informace pan Valerián.
U PANA PANCNERA

KOSTEL BOBRŮVKA

26.5.2010
Skupina mapaři udělala:Domluvili jsme další schůzky s paní starostkou v Bobrové.
Hlášení do rozhlasu a plakát na naučnou stezku. Rozvrhli mapy, vybrali šablonu
naučné stezky.

Skupina: Valy, Kalvárka, Gohial
L.Fialová, A.Sokolová, Z.Kaštánková, K.Cermanová,
T.Straka, L. Měšťan
Fotili jsme Valy a rybník Kaňovec.
Udělali jsme historii Valů a trošku geologické části a vzácná
zvířata co se tam vyskytují.

Skupina - zámek Radešín a Bílkův mlýn
Nejprve jsme se domluvili s panem učitelem Šindlerem, co budeme dnes vyhledávat a
jak to budeme postupně zpracovávat. Potom jsme na internetu hledali informace o
flóře a fauně v okolí Radešína a Bobrové. Dále jsme stahovali historii zámku a údaje o
borovici v blízkosti Bílkova mlýna. Dále jsme se domluvili, že nahlédneme do
kroniky Radešína.
Skupina: Bobrůvka kostel
Dnes jsme udělali prezentaci o kostelu sv. Bartoloměje.Shrnuli jsme informace a
připravujeme text na informační tabuli.
Dnes, dne 26.5. jsme zpracovávali informace o kostele svaté Markéty na Dolní
Bobrové.
Stavili jsme se na obecním úřadě pro informační letáky. Poté jsme si přečetli legendu
o svaté Markétě, podle které jsme zpracovali důležité informace.

27.5.2010
Skupina:Kalvárka, Valy

Budeme fotit křížovou cestu u Kalvárky. Zpracujeme Gohial- pověst a
historii a vyfotíme kámen a zpracujeme historii Kalvárky.
4. 6. 2010

Botanická exkurze
Dne 4.6 2010 jsme se vydali na botanickou exkurzi s botanikem panem Lysákem z
Chaloupek.
Jezdili jsme po okolí Bobrové a dostávali jsme nové informace o botanice.
Fotili jsme vše co se dalo a v našich sešitech se hromadily nové informace o
nejrůznějších rostlinách.
Naše první zastávka byla v Bobrové na Valech.

Valy:
Zde nám pan Lysák nejprve pověděl něco o historii Valů. Dozvěděli jsme se, že zde
dříve byl bukový prales, který ale postupem času musel ustoupit lidské potřebě mít
kolem obydlí louky a pastviny. Dnes známe Valy jako les a ztěží si dovedeme
představit, že ještě kolem roku 1850 zde byla pouze pastvina.
Po krátké historii jsme se vydali do lesa, kde jsme objevovali různé druhy květin jako
jsou například:
smolnička lepkavá

hvozdík kropenatý:

rožec rolní:
kostřava vláskovitá:

A spoustu dalších..(violka psí, mateřídouška, ostřice jarní, smilka tuhá,…..)
Další naše zastávka byla v Mirošově u rybníka.

Mirošov:
Zde se vyskytují rostliny, které jsou vázané na rybníky nebo na dočasně vypuštěné
rybníky, jako je právě teď ten mirošovský. Zde se vyskytují vzácné druhy rostlin, jako
je puchýřka útlá, která je celosvětově ohroženým druhem. Je chráněna institucí
Natura 2000. A proto je toto území chráněné - díky této rostlině. Zde se také
vyskytuje blátěnka vodní, která potřebuje mít slunné místo na dně vypuštěného
rybníka a vydrží spoustu let v semenné bance.
Také se zde vyskytuje rostlina jménem bahnička vejčitá.
Naše zastávka z Mirošova byla na traviční pastvině u Podolí.

Traviční pastvina:
V 60.letech to zde bylo zalesněno, čímž bylo zahubeno mnoho druhů vzácných
rostlin, které potřebují ke svému životu pravidelné vypásání dobytkem. Najdou se zde
smolničky, mateřídouška, světlík tuhý, což je dvouletá vzácná rostlina z Červeného
seznamu. Marně jsme hledali hořeček český, který se zde dříve vyskytoval. Dnes je
na vyhynutí a roste v ČR jen na posledních asi 30 lokalitách. Je to vymírající, kriticky
ohrožený druh ,chráněný jako kriticky ohrožený i zákonem .Je uveden v Červené
knize vyšších rostlin ČR.. Hořečku vyhovovalo spásání míst výskytu kozami a
ovcemi. Po skončení pravidelného spásání do dvou let vymizí. Našli jsme ale
lomikámen cibulkatý ( velmi vzácná a chráněná teplomilná rostlina), mochnu
sedmilistou (která je typická pro suché pastviny).
Hořeček český: Mochna sedmilistá:

Naše předposlední zastávka byla v Bobrůvce na Ouperku.

Ouperek:
Zde jsme také viděli mnoho zajímavých rostlin jako například prsnatce májového,
což je vzácný a chráněný druh orchideí, také se zde objevuje několik druhů ostřic:
ostřice prosová, Hartmanova (velmi vzácný druh, na Červeném seznamu, chráněná
zákonem, v ČR jen několik izolovaných lokalit s jejím výskytem), zaječí, obecná,
bledavá. Ostřic je u nás okolo 120 druhů. Dále se zde vyskytuje vrba
rozmarýnolistá, která má většinou výšku po kolena, ale zde roste nejvyšší exemplář
na okrese. Je to opět ohrožený druh z Červeného seznamu, z naší přírody mizí hlavně
kvůli melioracím. Také se zde objevuje pcháč potoční, kozlík dvoudomý, starček
potoční, dříve zde běžně rostla vachta trojlistá, tu jsme ale dnes neobjevili.

Prstnatec májový:

Kozlík dvoudomý:

Pcháč lesní:

Z pozorného poslouchání pana Lysáka nás vyrušily zvláštní zvuky, ale pan Lysák
hned poznal kde má hledat jejich původce – rozhrnul trs trávy a nám se na chviličku
odkryl pohled na holátka vzácného hraboše mokřadního.

Naše poslední zastávka byla ještě stále v Bobrůvce u rybníku jménem Čechův,
nedaleko naší zastávky Mravenci – Ožralý krmelec.

Čechův rybník:
Zde jsme mohli vidět nejvzácnější květinu dnešní exkurze – všivce ladního. Je velmi
náchylný k úplnému vyhynutí. Kromě něho stojí za zmínku ještě zábělník bahenní,
smilka tuhá, vítod červený, pampeliška Nordstedtova, spoustu druhů ostřic a
běžnější druhy, jako například kohoutek luční apod.

Tato exkurze nám byla přínosem informací o botanice.Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavých věcí, které jsme nevěděli. Jsme rádi,že jsme mohli mít možnost tuto
exkurzi uskutečnit.

KALENDÁŘ
PROGRAM
17.5.
18.5.
19.5.

ZAJISTIT

Plánování projektu (výběr trasy)
Volat panu
Staňkovi
plánování projektu, rozlosování do skupin Dataprojektor,
p.Niesyt- teoretická přednáška ve tříděnotebook,
klíče od kostelů +
p.Niesyt-vycházka po Bobrové
od zámku, pan
oběd ve škole
Niesyt-přihlásit
p.Niesyt-vycházka na Radešín a zpět
oběd

20.5.

7.15- 8.00
8.10-10.00
historie
10.00-12.00
12.00-12.30
12.30-15.00

21.5.

Sraz 9.15 na zastávce
9.30-15.00 geologická exkurze s panem Staňkemobjednaným autobusem
oběd odhlášen

Dojet pro pana
Staňka na nádraží,
koupit dárek

Mít nastudované
materiály, pracovní
listy s sebou

26.5.

7.15 společný odjezd na kole (helmy!!!) od školy
8.30-12.30 p.Kříž- přírodní památka Šebeň- mravenci
14.00 návrat do Bobrové
oběd odhlášen
7.15
společný odjezd na kole (helmy!!!) od
školy
do Bobrůvky
8.00- 9.00 p. Pancner- minerály
9.00-10.00 p. Niesyt- Bobrůvka- cenné stavby
10.00-11.00 p. Valerián- Bobrůvka- kostel
12.00- 14.00 skupina Mravenci- zahájení prací
v terénu
ostatní skupiny- jet do školy za svými
garanty
a naplánovat práci- harmonogram
skupině Mravenci odhlášen oběd
Práce skupin v terénu

27.5.

Práce skupin v terénu

28.5.

Práce skupin v terénu

22.5.
23.5.
24.5.

25.5.

29.5.
30.5.

Tyč 2m na měření
mravenišť, pásmo,
dárek panu
Pancnerovi a
Valeriánovi

Odvézt panu
Daďourkovi vzorky
mravenců

31.5.
1.6.
2.6.
3.6.
4.6.

5.6.
6.6.
7.6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.

16. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.
30. 6.

8.00 pan Niesyt- přijede na konzultaci s jednotlivými
skupinami
Mravenci – pan Kříž přijede zkonzultovat závěrečnou
zprávu
1. ) pan Lysák – botanická exkurze stezkou
2. ) ostatní – likvidace černé skládky mezi
Podolím a Radešínem

Pan Niesytpřihlásit oběd

Značení stezky v terénu
Finální úpravy, tisk
VÝLET

GENERÁLKA

12. 50 – 14. 30

MEETING !!!

15. 00 – 17. 00

MEETING – REPRÍZA pro krajské zastupitele a
zástupce Vysočina - tourism
9. tř. + 8. A – značení trasy v terénu

Dopoledne –
nachystat sál
(nástěnky,
informační tabule,
dataprojektor + PC,
lišty na měření
mravenišť,…)

SKUPINY
Skupina

Stanoviště Náplň práce

Odborný
garant
Němec

MAPAŘIZAŠTIČOVAČI

vše

-vybrat nejzdařilejší šablonu,
označit trasu v terénu
-komunikace s paní starostkou
(finanční podpora obce? pomoc
při likvidaci černé skládky na
trase? umístění prezentace na
stránky obce?), s veřejností
(informační kampaň) a s médii
- organizace a moderování
závěrečného meetingu (obecné
shrnutí významu projektu, jeho
průběh- fotodokumentace)
-vytvoření prezentace (poskládat
práce jednotlivých skupin v jeden
celek, dodat úvod atd.)

MRAVENCI

Mravenčí
stezka,
silnička

-ve spolupráci s ČSOP zmapovat
lokalitu s mraveništi, připravit
podklady pro informační panel
-zmapovat botanické a zoologické
zajímavosti na „silničce“
-vytvořit poster vč.stručného
shrnutí přeloženého do AJ a NJ
(2x)
-vytvořit dílčí část prezentace
-připravit výstup na závěrečném
meetingu

Tulisová

BOBRŮVKA

Kostel
Bobrůvka,
Ouperek

-připravit podklady pro informační
panel ke kostelu v Bobrůvce
-připravit podklady pro informační
panel k chráněnému území
Ouperek (+Bítovce, Čepatka,
nestárnoucí borovice,..)
- vytvořit poster vč.stručného
shrnutí přeloženého do AJ a NJ
(2x)
-vytvořit dílčí část prezentace
-připravit výstup na závěrečném
meetingu

Strnad,
Šindler

BOBROVÁ

Kostely
Bobrová

- připravit podklady pro
informační panel ke kostelům v
Bobrové
-vytvořit poster vč.stručného
shrnutí přeloženého do AJ a NJ
(2x)
-vytvořit dílčí část prezentace
- připravit výstup na závěrečném
meetingu

Strnadová

PŘED
BOBROVOU
ZA
BOBROVOU

Valy,
Gohial,
Kalvárie

- připravit podklady pro
informační panel k jednotlivým
stanovištím (historie + přírodní
zajímavosti, tj. geologie,
zoologie- výskyt volavky, čápa
černého, apod.) (3x)
-vytvořit poster vč.stručného
shrnutí přeloženého do AJ a NJ
(3x)
-vytvořit dílčí část prezentace
- připravit výstup na závěrečném
meetingu

Strnad,
Šindler

RADEŠÍN

Radešínzámek,
Bílkův
mlýn

- připravit podklady pro
informační panel k zámku a
Bílkovu Mlýnu (historie + přírodní
zajímavosti, tj. borovice,
meandry na řece, výskyt bobra,
ledňáčka, vydry, atd) (2x)
-vytvořit poster vč.stručného
shrnutí přeloženého do AJ a NJ
(2x)
-vytvořit dílčí část prezentace
- připravit výstup na závěrečném
meetingu

Strnadová,
Šindler

-synchronizace prací na PC, pomoc s fotografiemi, konečná
podoba prezentace a tištěných materiálů

Červinková

-návrh loga stezky, odb.vedení při kreslení skic

Tomková

-stručný překlad do Aj
-stručný překlad do Nj

Kupková
Dolinková,
Blažková
Smažilová

-zasvěcení do tajů kraje místním rodákem ☺
-pověsti zdejšího kraje

