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Popis projektu:

V rámci epochy biologie jsme se téměř celá třída i s vybranými učiteli vydali na Slovensko, 
abychom zkoumali rostliny a hmyz nejen teoreticky, ale i prakticky. Jeli jsme celý den autobusem a poté šli 
asi 3 kilometry do neporušené přírody vně Slovenského Rudohoří, kde jsme strávili celý týden v selesiánské 
chatičce. 

2.Smysl a cíl:  

Podle mého jsme se na tento výlet vydali, abychom poznali rostliny a drobnější živočichy zblízka a 
nejen z tabule. Také samozřejmě proto, abychom strávili nějaký čas jako třída společně a alespoň na chvíli 
opustili špinavé prostředí velkoměsta. 

3.Proces:  

Příprava na biologické praktikum téměř neproběla, ale před odjezdem se nám dostalo několik 
základních informací z života rostlin. Na praktikum jsme si samozřejmě museli vzít určité pomůcky (teréní 
obuv, podklad pod sešit, výtvarné potřeby a podobně). Po příjezdu jsme se krátce ubytovali a seznámili se s 
prostředím. 

Druhý den začal rozcvičkou, zatím služba (přidělená na každý den jiná) připravovala snídani. Po 
snídani jsme se pokusili o hodinu a půl výuky. Tento dne jsme probírali kořen. Po epoše jsme se rozdělili do 
dvou skupin, jedna část se vydala na louku zkoumat rostlinu a list a druhá skupina šla chytat brouky a jiný 
hmyz. Po obědě se skupiny prohodily a dělaly to samé. Po večeři někteří využili místního fotbálku, který byl 
velmi oblíbený po celý týden.

Třetí den začal ve stejném duchu: rozcvička, snídaně, epocha – tentokrát o transportu látek a práce 
ve skupinách. Tento dne byly skupiny: kreslení listů rostliny a hmyzí říše v lese. Večer jsme strávili u 
táboráku.

Čtvrtý den již většina třídy rozcvičku zaspala a epocha po snídani měla horší úroveň než dny 
předcházející. Dopoledne jsme byli rozděleni opět na dvě skupiny. Jedna skupina šla odchytávat a poznávat 
drobnější vodní živočichy a druhá šla kreslit brouky, o kterých jsme se již učili. Odpoledne jsme vyrazili do 
nedalekého pralesa, kde jsme pozorovali přirozenou lesní krajinu. Po výletu se někteří z nás zastavili v 
hospůdce kousek od našeho místa pobytu.

Pátý den se již vzdali veškeré pokusy o rozcvičku a po snídani nastala jakási podivná výuka, což 
ovšem nebyla chyba učitele. Po epoše se vystřídaly skupiny z předchozího dne (vodní živočichové/kresba). 
Odpoledne jsme se znovu rozdělili na skupiny: kresba krajiny a poznávání rostlin. Večer byl opět táborák, 
tentokrát dokonce i s místními obyvateli, kteří nás přišli navštívit. 

Šestý den jsme hned po snídani vyrazili na celodenní výlet. Byly jsme rozděleni na dvě výkonostní 
skupiny, slabší skupina šla výlet kratší (myslím do nějaké blízké vesnice). Silnější skupina se vydala na 
hřebenovou tůru až k jakémusi jezírku vně hor. Zprátečí cesta byla mírně dokopce. Končili jsme ve vesnici 
Sihla, kde se nacházela nejbližší hospoda k našemu místu pobytu – takže se jednalo o velmi oblíbené místo. 

Sedmý den jsme se po epoše naposledy rozdělili do skupin stejných jako odpoledne pátý den, ale 
jsme si prohodili program. Odpoledne jsme se věnovali úklidu chaty. 

Osmý dne jsme brzy ráno vstali a vyrazili směr Praha!

5.Reflexe:  

V čisté krajině na Slovensku jsem se cítila skvěle. Bohužel ke konci pobytu přišlo vyčerpání a únava 
na všechny. To mělo za důsledek to, že se úroveň výuky zhoršovala a nestihli jsme, co jsme si předsevzali. 
Jinak byl pobyt skvělý a odpočinkový na psychiku, fyzická část zde naopak občas dostala docela ,,zabrat“, 
což ale také není naškodu.

6.Sebehodnocení:  

Celého pobytu jsme se účastnila aktivně. O výuce jsem dáva pozor a zapisovala si vše podstatné a 
práci ve skupinách jsem většinou dělala s nadšením. Musím přiznat, že od poloviny týdne jsem se 
neúčastnila rozcvičky, ale zato jsem byla na všech výletech a občas jsem dobrovolně došla pro chleba do 4 
kilometry vzdálené vesnice. Tento pobyt mě opravdu bavil a myslím, že se to odrazilo i na mém přístupu. :)


