
Program   projektových   dnů   

SRDCEM   PRO   PARK   -   Nebuďme   v   Českém   Švýcarsku   jen   hosty   
  

  
  

Organizace:  Mgr.   Marek   Jasa,   RNDr.   Štěpánka   Dlouhá   
Počet   účastníků:  max.   24   studentů   
Přihlášky: přes   formulář   na   nástěnce   učitelů,   studen�   G1A   a   G1B   také   e-mailem   nebo   osobně   u     

oragnizátorů   
  

1.   Projektový   den   -   Nezvaní   hosté   
Termín:   5.   10.   2021   
Místo   konání:   Dlouhý   důl   u   Kyjova   
Cílem  naší  brigády  v  Dlouhém  dole,  při  které  nás  doprovodí  strážce  NP  ČŠ,  je  odstranění  porostů  janovce                   
metlatého.  Ten  je  spolu  s  dalšími  invazivními  druhy  na  území  Českého  Švýcarska  nevítaným  hostem.  Vytváří  husté                  
porosty,  které  potlačují  veškerou  původní  vegetaci  a  rychle  se  šíří.  Vytrháním  janovce  můžeme  ak�vně  přispět  k                  
uvolnění   stanovišť   pro   návrat   původních   druhů.   Navíc   se   naučíme   poznávat   některé   další   invazní   druhy.   

2.   Projektový   den   -   Za   lýkožroutem   
Termín:   4.   11.   2021   
Místo   konání:   Kyjovské   údolí   
Se  zaměstnancem  Správy  NP  ČŠ  navš�víme  místa,  která  silně  zasáhla  kůrovcová  kalamita.  Ze  zeleného  bujného                 
lesa  se  zde  rázem  stala  měsíční  krajina.  Proč  se  to  přihodilo  právě  Českému  Švýcarsku?  Bylo  možné  smr�  stromů                    
zabránit?  Je  kalamita  pro  přírodu  katastrofou?  Jak  podobným  událostem  předejít  v  budoucnu?  Na  tyto  a  další                  
otázky   zkusíme   najít   odpověď   přímo   v   terénu.   A   zavrtáme   se   přitom   hluboko   pod   kůru   stromů.   

3.   Projektový   den   -   Průvodci   sami   sobě   
Termín:   4.   3.   2022   
Místo   konání   v   krajině   Českého   Švýcarska   volí   studen�.   
Společně  vymyslíme  vlastní  průvodcovskou  trasu,  na  kterou  se  následně  společně  vypravíme.  Během  výpravy  se                
každý  z  nás  na  chvilku  vžije  do  role  profesionálního  průvodce.  To  aby  ostatním  přiblížil  přírodní  zvláštnos�,                  
historické  zajímavos�,  napínavé  příběhy  či  nerozluštěná  tajemství  lemující  cestu.  Z  našich  příprav  a  obrazové                
dokumentace   pořízené   v   průběhu   projektového   dne   později   vznikne   malý   průvodce   pro   návštěvníky   parku.   

  

4.   Projektový   den   -   Prezentace   projektu  
Termín:   21.   4.   2022   
Místo   konání:   BGV   
Poslední  projektový  den  bude  ohlédnu�m  a  vzpomínkou  na  to,  jakou  stopu  za  sebou  zanechaly  naše  návštěvy                  
Českého   Švýcarska.   Bude   především   na   fantazii   a   krea�vitě   vás   studentů,   jakou   formu   prezentace   zvolíte.   


