1. Úvod
Milí kolegové, milí žáci,
dostává se vám do rukou jeden z hlavních výstupĪ projektu ÿeský les - místo, kde žiji. Svým obsahem
zcela mimoĢádný soubor pracovních listĪ, modelových projektových dnĪ vĀetnď kompletních Ģešení
a návodĪ je odrazem úvodní Publikace, jejíž zámďr pĢiblížit zajímavá a ojedinďlá místa, bohatou historii
a kulturu i život obyvatel ÿeského lesa je rozpracován v pĢedstavovaném Manuálu do konkrétních úkolĪ.
Pracovní listy je možné využít nejen bďhem exkurzí na pĢedstavovaná místa, ale i ve vlastní výuce na školách.
Návody na realizaci projektových dnĪ jsou detailnď metodicky rozpracovány vĀetnď organizaĀních
doporuĀení. V publikovaném Manuálu se mĪžete velmi lehce zorientovat díky barevnému odlišení jednotlivých kapitol vďnovaných zúĀastnďným školám a jejich okolí. PedagogĪm napomĪže k rychlé orientaci velmi užiteĀná „mapa“ využití pracovních listĪ podle oborĪ a pĢedmďtĪ vzdďlávání. Obsah Manuálu
prošel procesem zkoušení a ovďĢování žáky zúĀastnďných škol vĀetnď ovďĢení možnosti využití pĢi výuce
žákĪ s individuálními vzdďlávacími potĢebami. Vzhledem k rozsáhlému obsahu jsou projektové dny zpracovány v elektronické podobď, a proto lze velmi efektivnď v této rovinď pracovat. Kromď možnosti
okamžitého tisku mohou žáci i uĀitelé s materiály pracovat ve vhodných editorech a doplěovat získané
informace vĀetnď fotograÞí pĢímo do svých poĀítaĀĪ.
Už úvodní testování na školách ukázalo, jakým významným pĢínosem je pro žáky našich škol detailní prozkoumání svého okolí, jež kromď zpestĢení vzdďlávacího procesu pozitivnď ovlivěuje vytváĢení pevného
vztahu žákĪ k jejich rodnému kraji. Díky hlubšímu poznání regionu se mladé generaci odhalují další
možnosti pro jejich vlastní realizaci v budoucnosti.
VďĢím, že zpracovaný materiál napomĪže k udržení další spolupráce mezi sousedními školami, že prosvďtlí
školní život nejen nám pedagogĪm, ale pĢedevším vám, našim žákĪm, tímto zpĪsobem pĢedáme alespoě
Āást naší lásky k rodnému kraji.
PĢeji nám všem pĢíjemné chvíle strávené pĢi bádání v nádherných koutech ÿeského lesa.
Za spolupracovníky a kolegy
Mgr. Vladimír Foist
Ģeditel školy

1

2. Obsah
1 Úvod
2 Obsah
3 POBĎŽOVICE A OKOLÍ
3.1
Projektový den Pobďžovice
3.2
Pracovní list PostĢekov
3.3
Pracovní list KlenĀí pod ÿerchovem
3.4
Pracovní list Nemanice
3.5
Pracovní list ÿerchov
3.6
Pracovní list Babylon
3.6.1
Pracovní list Lípa „U MaxĪ“
3.6.2
Pracovní list PĢírodní park Zelenov
3.6.3
Pracovní list Salka
3.7
Pracovní list Pivoě
3.8
Pracovní list Újezd
ġešení Pobďžovice a okolí
4 BLÍŽEJOV A OKOLÍ
4.1
Projektový den Blížejov
4.2
Pracovní list MilavĀe
4.3
Pracovní list Lštďní
4.4
Pracovní list OsvraĀín
ġešení Blížejov a okolí
5 PġIMDA A OKOLÍ
5.1
Projektový den PĢimda
5.2
Pracovní list Diana
5.3
Pracovní list Lesná
5.4
Pracovní list Rozvadov
5.5
Pracovní list PavlĪv Studenec
5.6
Pracovní list TĢemešné pod PĢimdou
5.7
Pracovní list PĢimdská nauĀná stezka
ġešení PĢimda a okolí
6 BĎLÁ A OKOLÍ
6.1.1
Projektový den Bďlá nad Radbuzou
6.1.2
Pracovní list Bďlá nad Radbuzou
6.2
Pracovní list Hostouěsko, Újezd Svatého KĢíže
6.3
Pracovní list Železná
6.4
Pracovní list Bďlá nad Radbuzou – zaniklé obce
6.5
Pracovní list K pramenĪm Radbuzy
ġešení Bďlá a okolí
... nďco navíc
ÚSES – ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
ALEJE, STROMOġADÍ A SOLITERNÍ STROMY
OVOCNÉ STROMY V KRAJINĎ

2

1
2
3
4
19
24
29
34
39
43
47
54
58
61
65
83
84
99
105
110
114
127
128
134
139
144
149
154
160
163
170
171
188
193
198
204
209
215
227
231
233

POBĚŽOVICE
A OKOLÍ
ˇ
ˇ
ˇ pod Cerchovem,
Pobežovice,
Postrekov,
K lencí
ˇ
ˇ
ˇ Újezd
Nemanice, Cerchov
, Babylon, Pivon,

ˇ

3 POBĎŽOVICE A OKOLÍ

Projektový den Pobďžovice

3.1 Poběžovice
Anotace
Projektový den seznámí žáky s rĪznými oblastmi života Pobďžovic – nďco z historie i souĀasnosti, nďco
z pĢírody, trochu sportu…

Klíčová slova
Pobďžovický zámek, Micuko, Dobrohost z Ronšperka, Židé, židovský hĢbitov, judo, Jaroslava ZáhoĢová,
zámecký park, bobr evropský, šitboĢské skalky, kostel v ŠitboĢi

Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace, ÿlovďk a spoleĀnost, ÿlovďk a pĢíroda, ÿlovďk a zdraví, ÿlovďk a umďní

Průřezové téma
Environmentální výchova, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, výchova demokratického obĀana

Předmět
Dďjepis, zemďpis, pĢírodopis, Āeský jazyk, tďlesná výchova, informatika, výchova ke zdraví, výtvarná
výchova

Forma výuky
ÿtení textu s porozumďním, rozhovor, exkurze, práce ve skupinách

Výstup
Seznámení se základními informacemi o historii a souĀasnosti Pobďžovic a okolí, vyplnďné pracovní listy,
obrázky, fotograÞe

Odkazy
Publikace ÿeský les – místo, kde žiji
Internetové stránky
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ORGANIZACE PROJEKTOVÉHO DNE:
- žáci 2. stupnď jsou rozdďleni do 6 heterogenních skupin
- na projektové nástďnce jsou vyvďšeny seznamy skupin, jejich kmenová uĀebna a organizace projektového
dne (žáci skupiny judo musí mít cviĀební úbor, žáci skupiny Židé pokrývku hlavy)
- trvání projektového dne cca 4 – 5 hodin
- žáci absolvují v daném roce jeden program, v prĪbďhu školní docházky by mďli programy vystĢídat

SKUPINY PROJEKTOVÉHO DNE:
1. Judo – setkání s mistryní
2. Putování za bobrem
3. Židé v Pobďžovicích

4. ŠitboĢ, šitboĢské skalky
5. Zámek v Pobďžovicích
6. Fauna a ßóra Pobďžovic a okolí – park

1. Judo - Setkání s mistryní
Jedním z nejpopulárnďjších sportĪ Pobďžovic je judo, místní judistický klub má dlouholetou tradici.
ÿlenskou základnu tvoĢí dďti od 6 let až po dospďlé. Klubem prošla i velmi úspďšná judistka, Jaroslava
ZáhoĢová, která povede v projektovém dni skupinu juda.

místo:
kdo:
program:

uĀebna pĢírodopisu, tďlocviĀna ZŠ, pĢi dobrém poĀasí mďstský park
výbďr dďtí z 2. stupnď, maximální poĀet dďtí = 20
pĢednáška z historie a souĀasnosti juda, porovnání bojového umďní a bojového sportu,
základní pravidla a bodování juda, medailonek Jaroslavy ZáhoĢové, beseda, názorná
ukázka se zapojením dďtí

Dďti si bďhem dne vymezí základní pojmy z prostĢedí bojových umďní a sportĪ, pĢedevším pak z juda.
Celým dnem bude provázet nďkolikanásobná mistrynď republiky a nejúspďšnďjší sportovec Pobďžovicka,
paní Jaroslava ZáhoĢová, která poutavým zpĪsobem vtáhne dďti do svďta tvrdého sportu, kde bez potu
a dĢiny nemĪže být úspďchu. Po teoretické pĢednášce z historie a pravidel sportu paní prĪvodkynď vezme
dďti pĢímo na „tatami“, kde si vyzkouší nďkteré jednoduché úpolové dovednosti formou her a soutďží.
Projektový den bude zakonĀen ukázkou nejefektivnďjších technik z tohoto krásného sportu.

2. Putování za bobrem
Bobr evropský je jedním z typických
pĢedstavitelĪ zoo fauny v ÿeském
lese v bezprostĢedním okolí místa,
kde žáci žijí. Poznání jeho zpĪsobu
života a prostĢedí, ve kterém se vyskytuje, je pro žáky velmi obohacující. Další skupina projektového dne
se proto vydává po stopách bobra
evropského k Ģece Pivoěce a plní
pĢipravené úkoly:
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