
PŘÍRODA V OKOLÍ ŠKOLY 
Zadání: 
Aktivity týkající se přírody v okolí školy jsou rozděleny do několika dílčích částí. Jsou 
zaměřené na sledování kvality životního prostředí, na botanickou a zoologickou 
charakteristiku daného území a na specifika krajiny v blízkém i vzdálenějším okolí školy. 
Aktivita 7: 
Úkol č. 1: Pomocí metod biomonitoringu posuďte čistotu ovzduší v okolí školy. Doporučené 
metody jsou: pozorování typů stélky lišejníků a zdravotní stav jehlic na větvích smrku 
ztepilého. 
Úkol č. 2: Pokuste se zhodnotit kvalitu vody v Ředickém a Poběžovickém potoce. Sledovanou 
vlastností bude průhlednost vodního sloupce, která je přímo úměrná samočistící schopnosti 
tekoucí vody. 
Úkol č. 3: Zhodnoťte míru znečištění prostředí v okolí školy. Zaměřte se na černé skládky, 
odpadky, přítomnost odpadkových košů. 
 
Aktivita 8: 
Úkol č. 1: Vytvořte přehlednou botanickou charakteristiku širšího okolí školy. Zaměřte se na 
charakteristické druhy v oblasti, na případný výskyt ohrožených druhů a na přítomnost 
invazních rostlin. 
Úkol č. 2: Vytvořte přehlednou zoologickou charakteristiku širšího okolí školy. Zaměřte se na 
charakteristické druhy v oblasti, na případný výskyt ohrožených druhů a na přítomnost 
nepůvodních druhů živočichů. 
 
Aktivita 9: 
Úkol č. 1: Krajina blízkého i vzdálenějšího okolí školy. Projděte se po kraji a pokuste se vybrat 
typické typy krajin v blízkém i širším okolí školy. Pořiďte fotodokumentaci a jednotlivé typy 
krajin popište. 
  
Aktivity proběhly během jarních měsíců a září 2015. Studenti byli seznámeni se zadáním 
úkolů. Bylo vytvořeno několik pracovních týmů, které se zaměřily na jednotlivé úkoly. 
Výsledky biomonitoringu ovzduší s pomocí sledování stélek lišejníků a jehlic smrku přineslo 
výsledky, které se víceméně daly předpokládat. Mezi části Holic s nejnižší mírou znečištění 
ovzduší byly zařazeny okrajové části a parky. Naopak nejvíce znečištěné ovzduší bylo zjištěno 
v okolí rušných komunikací a autobusového nádraží. Zjišťování čistoty vody v obou potocích 
bylo provázeno značnými problémy, neboť velkou část roku byly oba vodní toky díky 
extrémnímu suchu bez vody. Teprve v měsíci září se voda v potocích v malém množství 
objevila. Na několika místech byly odebírány vzorky vody a s pomocí speciální trubice byla 
stanovena průhlednost vody. Velmi pozitivní výsledky přineslo zjišťování míry znečištění okolí 
školy odpadky. Studenti prozkoumali okolí školy a poté konstatovali, že celá čtvrť Na Mušce 
je čisté a uklizené místo. Odpadky se vyskytovaly jen zřídka. V okolí školy jsou rozmístěné 
odpadkové koše, některé i s pytlíky na psí exkrementy.  
 
Botanická a zoologická charakteristika okolí školy se neobešla bez studia odborné literatury a 
internetových zdrojů. Některé zjištěné skutečnosti přesto řadu studentů překvapily, zejména 
se jednalo o informace o výskytu ohrožených druhů v blízkém okolí.  
 



Někteří studenti zapojení do projektu CLAP navštěvují každý týden zeměpisný seminář. 
V rámci tohoto semináře zpracovali výstupy charakterizující typické typy krajiny v okolí školy. 
Nejprve navrhli jednotlivé typy krajin. Následovala terénní práce, která obnášela 
fotodokumentaci a vytvoření písemné charakteristiky obecných rysů krajiny. Výsledkem jsou 
fotografie a texty, které naši bulharští partneři zpracují do podoby posteru. Hlavním cílem je 
porovnání krajiny v Česku, Litvě a Bulharsku. 
 
Aktivity byly velmi rozmanité, v některých případech náročné na čas. Během práce studenti 
fotografovali a natáčeli průběh práce. Zjištěné skutečnosti byly zpracovány do formy 
prezentace, která byla prezentována na mezinárodním setkání v Sofii v Bulharsku během 
měsíce října. 
 


