BOTANICKÁ EXKURZE PROSTŘEDNÍ BEČVA 2014
Ve dnech 10. a 11. června 2014 se konala dvoudenní terénní botanická exkurze určená studentům prvního
ročníku vyššího gymnázia. Exkurze byla zaměřena 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.
Akce, která probíhá 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, byla realizována pracovníky partnera projektu Muzeum regionu Valašsko na pozici
lektor 1 Mgr. Janou Tkáčikovou, Mgr. Bohdanou Orlovou, RNDr. Lukášem Spitzerem a Mgr. Janem Husákem.
Exkurze se zúčastnilo 75 studentů doprovázených vyučujícími Mgr. Radkou Náplavovou, Mgr. Pavlem Danišem,
Mgr. Pavlem Grohem a Mgr. Monikou Hloskovou.

Stejně jako loni byl první den exkurze věnován opakování teoretických vědomostí z hodin biologie a
praktickému využití těchto znalostí k určování rostlin podle morfologických znaků. Večerní odborná cestopisná
přednáška Mgr. Jana Husáka o rumunské krajině, která tolik připomíná naše Beskydy, zdůraznila význam
výskytu původních a přirozených společenstev. V první polovině druhého dne mladí botaničtí odborníci pod

vedením lektorů porovnávali druhové složení rostlinných společenstev dvou rozdílných ekosystémů, navštívili
přírodní památku Poskla (mezofilní orchidejovou louku, rašeliniště a smilkové louky a pastviny s jalovcovým
porostem). Odpoledne po výborném obědě pak studenti soutěžili v areálu ubytovacího zařízení o hodnotné
ceny v botanickém zápolení družstev.

Vítězem botanického klání se stal tým se záhadným názvem GESCHWINDIGKEITBEGRENZUNG (Kristýna
Tomšíková, Tomáš Pánek, Tomáš Pagáč, Monika Holá, Dorka Stiborová – 3. E a Lukáš Chumchal – 1. B), který
získal v osmi soutěžních úkolech 70 bodů. Na druhém místě se ziskem 68,75 bodu se umístilo družstvo
DĚVČATA, JE MI ZLE (Adéla Hromádková, Kateřina Tichá, Tereza Palacká, Petra Koldová a Karolína Tovaryšová –
1. B). Třetí místo obsadila skupina SEMIPERMEABILNÍ TÝM (Zuzana Skýpalová, Vendula Vahalíková, Marie
Kurková, Kateřina Vrbacká a Zuzana Janišová – 1. A) s odstupem jednoho bodu na druhou pozici.

Na závěr bych ráda poděkovala zaměstnancům Muzea regionu Valašsko za kvalitní organizaci a vedení exkurze
a kolegům za nezbytnou pomoc při zajištění bezproblémového chodu celé akce. Děkuji rovněž studentům tříd
1. A, 1. B a 3. E za pohodovou atmosféru, kterou navodili v průběhu exkurze nejen svým zájmem o botaniku, ale
také zodpovědným přístupem a solidním chováním.
Monika Hlosková

