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CÍLEM ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU BYLO: 

Vytvořit v prostorách gymnázia stálou přírodovědnou expozici, která by nahradila expozici 

dosavadní, umístěnou ve středním traktu gymnaziální chodby. Původní expozice, která 

vznikla před lety v důsledku snahy zpřístupnit studentům i návštěvníkům školy co největší 

část našich přírodovědných sbírek, musela ustoupit modernizaci interiérů školy. V souvislosti 

s ní byly demontovány historické sbírkové skříně a v obou křídlech chodby v prvním 

poschodí se objevily nové moderní vitríny. Jejich instalace se sice oproti původní vizi 

poněkud opozdila, ale právě díky této skutečnosti vznikl nápad, vytvořit zamýšlenou 

biologickou expozici v rámci projektových dnů… Jak se nám zadařilo, mohou zájemci 

posoudit po shlédnutí expozice, jejíž první podobu jsme dokončili v poslední projektový den 

školního roku 2014 – 2015, tedy 16. dubna 2015. K tomuto dni byla naše snaha korunována 

instalací téměř 350 exponátů, umístěných v pečlivě vyleštěných vitrínách a doplněných 



jmenovkami – „štourové“ si jistě povšimnou, že ne všechny exponáty jsou zmíněnými 

popiskami opatřeny: důvodem je to, že určitě nechceme, aby se naše expozice stala „mrtvou“ 

záležitostí. Naopak – i kdyby organizace projektového vyučování v příštím školním roce měla 

jiný charakter, hodláme obsah expozice průběžně obměňovat a to pokud možno i živými 

přírodninami, expozice by měla sloužit i přímé výuce – a bude o ni nutné pečovat i pokud jde 

o průběžný úklid (o tom jsme se přesvědčili v poměrně krátkých intervalech mezi letošními 

projektovými dny). Určitě by nebylo dobré usnout na vavřínech, již jenom proto, že v průběhu 

„zrání“ projektu jsme zpracovali mnoho podkladů, které se do aktuální expozice již nevešly: 
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CO NAŠE SNAHA O VYTVOŘENÍ EXPOZICE OBSAHOVALA: 

přípravu slovníku odborných názvů pro popis dermoplastických preparátů 

přípravu slovníku cizojazyčných názvů pro dermoplastické preparáty 
(názvy by měly být v jazycích, vyučovaných v naší škole) 

překlad německy psaných etiket historické sbírky vajíček 

zdokumentování údajů, které se zachovaly na spodní straně stojánků dermoplastů 
(německé a latinské názvy, údaje o preparátorech, dárcích a původních vlastnících) 

zpracování starého inventáře školní sbírky 
(údaje o stáří, historických cenách a původu preparátů) 

zpracování podkladů o ekologii, zoogeografii a etologii vystavovaných druhů 
(s důrazem na jejich regionální výskyt) 

zhotovení inventáře – kartotéky preparátů 
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CO DÁL? 

Z předchozího vyprávění je asi každému zřejmé, že to, co naši expozici aktuálně tvoří, není 

zdaleka vše, čím byl její vznik provázen – část získaných podkladů zůstane sice pro běžné 

návštěvníky zřejmě skryta vždy, určitě se však její součástí postupně stanou obsáhlejší 

„výukové“ popisky, preparáty budou obměňovány a doplňovány o související exponáty (např. 

ptačí vajíčka, aktuálně probírané druhy, nově získané preparáty…). Dořešit musíme také 

zabezpečení volně instalovaných exponátů… 
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PŘÍJEMNÉ ZÁŽITKY PŘI PROHLÍDCE NAŠÍ EXPOZICE VÁM PŘEJÍ AUTOŘI! 
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