BOTANICKÁ EXKURZE RUSAVA 2013
V termínu 13. – 14. června 2013 se v areálu obce Rusava v rámci projektu „Zavedení nových metod a
informačních technologií do výuky praktických cvičení z biologie na Gymnáziu Františka Palackého Valašské
Meziříčí“ registrační číslo CZ.1.07/1.1.38/01.0013 uskutečnila botanická exkurze zaměřená na určování běžně
rostoucích druhů rostlin podle morfologických znaků, zařazení jednotlivých druhů do botanického systému a
charakteristiku rozdílných rostlinných společenstev s důrazem na ekologické typy rostlin podle nároků na
abiotické faktory prostředí. Exkurze určená studentům prvního ročníku vyššího gymnázia a navazující na
teoretickou výuku oboru botanika, který tvoří hlavní náplň studia biologie v daném ročníku, byla realizována
odbornými lektory partnera projektu Muzeum regionu Valašsko Mgr. Janou Tkáčikovou, RNDr. Lukášem
Spitzerem, Mgr. Bohdanou Orlovou a Mgr. Janem Husákem.

První den byl věnován zopakování látky ze školních lavic a praktickému využití oprášených znalostí k určování
rostlin podle morfologických znaků. Večerní odborná přednáška připomněla žákům význam výskytu původních
a přirozených společenstev valašské krajiny, která je dědictvím po našich předcích. Studenti si uvědomili, že
právě jejich generace přebírá zodpovědnost za další vývoj této krajiny a že jen na nich záleží, zda a v jaké
podobě bude uchována pro budoucí obyvatele Valašska. V úvodu druhého dne již zdatní botanikové pod
vedením odborných lektorů porovnávali druhové složení rostlinných společenstev dvou rozdílných
ekosystémů a po vydatném obědě změřili úroveň svých vědomostí v botanické soutěži družstev.

V průběhu dvoudenního pobytu studenti zjistili, že schémata z učebnice nejsou jen vymyšlené obrazy pro
zbytečné zatěžování jejich mozků, že opravdu existují dvoumocné tyčinky, že úbor nemusí být jen soubor oděvů
a obuvi do tělocviku, že výskyt konkrétních rostlinných druhů může souviset s vývojem krajiny a že
dlouhodobé sledování druhového složení daného území může člověku pomoci alespoň částečně pochopit
fungování přírody a význam rostlinných druhů pro život na Zemi.

Ráda bych poděkovala zaměstnancům Muzea regionu Valašsko za organizaci a vedení exkurze, stejně tak jako
kolegům pedagogům za nezbytnou pomoc při zajištění bezproblémového chodu celé akce. V neposlední řadě
děkuji také všem studentům za zodpovědný přístup, zájem o biologii a botaniku zvlášť a rovněž za rozumné
chování v průběhu celé botanické exkurze.
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