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registraèní èíslo projektu:
CZ.1.07/1.1.10/02.0037
PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO
SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR

Úvod
Vítáme Vás v èasopisu
Maskot speciál. V tomto roce si
budete moci pøeèíst zajímavosti o
projektu, který pøevzala do svých rukou
8. tø.
Mùete se tìit na èlánky o naich
výpravách za historií Èeských Velenic a
botanické zvlátnosti jejich okolí. Dozvíte
se, co se skrývá v pøeplnìných regálech
tøeboòského archivu, èi jaká pøekvapení
na Vás nastrail Botanický ústav v tomté
mìstì.
Dále poznáte prostøedí øeky Lunice a
její obyvatele. A samozøejmì se
seznámíte i s námi.

Úvod do VNS
VNS znamená kolní irtuální auèná tezka. Projekt
koordinuje NOS a je v nìm zapojeno 5 kol vèetnì té naí. A co
e se vlastnì v tomto projektu dìlá?
V tomto projektu máme monost zabloudit do dávné historie naeho
malého mìsteèka, které je u hranic s Rakouskem. A právì toto sousedství
èeského a nìmeckého svìta se bude prolínat celými dìjinami mìsta. Máme
také monost pátrat po historii naí koly nebo mùeme zjiovat mnoho
pøírodních zajímavostí, jako je napøíklad park u kostela, katanová alej nebo
v naem mìstì velice známá a krásná zahrada pana Tomaska.
S tímto projektem nás seznámila projektová manaerka paní Kuèerová
z Novohradské obèanské spoleènosti, která je garantem celého projektu.
Není ale jediná, kdo nám s tímto projektem pomáhá. V pøírodopise je to
napø. paní Mgr. I. Kodlová, v informatice pan Mgr. P. Cehák, v dìjepise pan
Mgr. S. afránek, v èeském jazyce paní Mgr. M. Èejková, ve výtvarné
výchovì nae tøídní paní Mgr. A. Trsková a celý projekt zastøeuje pan
Ing. O. Kuèera, øeditel koly.
Díky projektu VNS jistì zjistíme mnoho nových informací z oblasti
biologické, historické i sociologické o Èeských Velenicích, stejnì jako
ostatní lidé, kteøí si poté, co jim pøedloíme výsledky naeho bádání, pøeètou
Prùvodce nauènou stezkou a ostatní èasopisy.
Mohli jsme se také podívat do Oblastního archivu v Tøeboni, ve kterém
jsme byli 29.9.2011. Tam jsme pátrali po zajímavých událostech týkajících
se naeho mìsta, a to v dobovém tisku Jihoèeský obzor. Jak sami vidíte,
z úèasti na projektu také vyplývá, e vedle badatelské èinnosti se vlastnì
mùeme ulít ze koly a uívat si krásný den. J
Jeliko víme, e jsme silná tøída, která do tohoto projektu vstoupila
s radostí, doufáme, e ve dobøe dopadne a e se závìreèným
projektovým dnem, ve kterém pøedstavíme nai celoroèní práci,
a s naimi èasopisy budete spokojeni.

O nás - VIII. tøídì - realizátorech projektu
Ahoj,
jsme VIII. tøída a v tomto kolním roce Vás budeme provázet projektem, který jsme
pøevzali od naich starích spoluákù.
Doufáme, e se nám podaøí ve správnì zpracovat a na virtuální stezce Vám pøedat
informace o místní krajinì a historii (pomocí zastávek) tak, abyste se o nich dozvìdìli
trochu víc.
A tady jsou samotní áci naí tøídy a skupiny zabývající se jednotlivými tématy
(stanoviti) stezky.

1. skupina Lydia Ceháková, Marie Jankuliaková,
Magdaléna Sedláèková, Valerie ollarová a Michaela
ebístková.
Nae skupina má stanovitì Tomaskova zahrada a
bombardování.

2. skupina Nikola Filipová, Gabriela
klebená, Marta Jirátová, Pavla Kramerová.
My máme na starost vznik Èeských Velenic
a park u kostela.

3. skupina Jana Coufová, Michaela Machová,
Denisa Horvátová, Dominika tìpková.
Zabýváme se katanovou alejí a kolou.

4. skupina David Buòát, David Macho,
Daniel Hanu, Jiøí Kouba.
Vybrali jsme si téma okolí øeky a
hranice v pohybu.

5. skupina Krytof
Kacafírek, Jan Vetrák, Filip Salát,
Tomá Mói
Zvolili jsme si zastávku

ivoèichové u øeky a
úzkokolejku.

Vodní bezobratlí
Dne 15.6.2011 jsme mìli pøednáku
s praktickým výzkumem v pøírodì,
zamìøenou na téma bezobratlí. Pøednáku
jsme zahájili u øeky Lunice a dovídali jsme
se zajímavosti o zkoumání bezobratlých
ivoèichù. Také jsme si ukazovali rùzné
nástroje, kterými se chytají tak, aby se jim
neublíilo.
Po této pøednáce jsme se rozdìlili do ètyø
skupin (zelené, luté, modré, èervené) a
odeli na dvì urèená místa (dvì skupiny na
jedno stanovitì), kde jsme chytali
bezobratlé v øece, pozorovali a zkoumali
je zapùjèenými nástroji.
Holky na lovu

Aktivita na nejvyí úrovni

Pomocí klíèù k urèování
jsme se pokoueli rozeznat,
o jakého bezobratlého se
jedná, a po urèení jsme ho
mìli naèrtnout a popsat.
Takto jsme shromaïovali
exempláøe a poznatky. Na
konci naeho dopoledne
jsme se vichni seli a
kadá skupina pøedvedla
své úlovky.
Mezi nejèastìjí ivoèichy patøili napø.:
chrostík se svou schránkou, larva váky,
jepice a samozøejmì ne moc krásou
oplývající pijavice.
Na závìr jsme odevzdali zapùjèené
nástroje (lupy a pinzety) a nae náèrty.
A tímto jsme exkurzi Bezobratlí skonèili.
Larva chrostíka

1. projektový den
V úterý 6. záøí zaila nae tøída
1. projektový den. Projektová manaerka pí Kuèerová
nám tento projekt pøedstavila pomocí prezentace
na interaktivní tabuli. Hráli jsme rùzné hry, díky nim
jsme poznali, jak umíme jako tøída, skupiny èi jednotliví
áci spolupracovat. Ve kole jsme spoleènì strávili
2 hodiny, ve kterých jsme poznali princip tohoto
projektu.
Poté jsme se vydali na nai stezku a na jednotlivé
zastávky cestou, která vedla od koly kolem øeky a
k pìímu pøechodu.

V pozoru

Jsme velmi pozorní

A vichni se sejdeme u smrèku

Kreslíme a kreslíme..

Zase kreslíme a relaxujeme

Nae poslední zastávka byla
Tomaskova zahrada, ve které nám pan
Tomasko vyprávìl nejen historii své zahrady,
ale hlavnì nás seznamoval s obrovským
mnostvím døevin, mezi kterými jsou i døeviny
vzácné, které jinde v Èeských Velenicích
nenajdeme.
Po návtìvì tohoto krásného místa jsme li zase
stejnou cestou zpátky a kolem pùl jedné jsme se
vrátili do koly. Z projektového dne jsme se
toho hodnì dozvìdìli. Nasbírané poznatky
nám jistì pomohou v budoucí práci.

Výlet do Tøebonì
Poslední záøijový den nae tøída
strávila v Tøeboni. Mìli jsme v plánu
návtìvu tamìjího archivu
a botanického ústavu i návtìvu
expozice Krajina a lidé. Abychom ve
stíhali, vyjídìli jsme ji brzy ráno. A
jak se sluí a patøí, mìli jsme jako

koláci i øádný dozor pí uèitelku Ilonu
Kodlovou a p. uèitele Stanislava afránka.
Po pøíjezdu do Tøebonì jsme se rozdìlili
na dvì skupiny, protoe nás pøece jen bylo
pomìrnì dost, a kadá vykroèila vstøíc
svým vlastním dobrodrustvím.

Botanický ústav mìsta Tøeboò
Do ústavu nás doprovázela paní uèitelka Kodlová. Hned pøi pøíchodu
nás pøivítala paní prùvodkynì a zaèala výklad. Úsek, který jsme procházeli,
by se dal rozdìlit na tøi èásti.
V první èásti nás èekaly vodní rostliny, ale i nìkteré suchozemské døeviny
z ciziny. Vìtinou se jednalo o teplejí oblasti, take u nás se jim moc nedaøí.
Mezi nì patøí napøíklad: araukárie, papyrus nebo lotos indický.
Dalí dvì èásti se ji zabývaly rostlinami
evropskými. V druhé èásti na nás èíhaly krajiny
moèálù, bain a raelini. Nìkteøí odválivci
ochutnali plody vlochynì, jiní se zas nebojácnì
blíili k masoravým rosnatkám. Ostatní snad
dali pøednost drobnièce bezkoøenné.

Co to tam plave?

Vpravo vidíme palmièku.

Baf...Lek...

Kadý vak byl rád, kdy
uvidìl starý známý orobinec.
Tøetí a závìreèná èást naí
prohlídky se týkala vodních i
suchozemských rostlin. Zajímavou
vodní rostlinou byla kotvice
plovoucí, která vytváøí oøechy
(jedlé). Vichni si ale urèitì
zapamatovali poslední rostlinu
vachtu trojlistou. Pouívá se jako
pøísada do Becherovky a je
neuvìøitelnì hoøká  mohli jsme
ochutnat sami. A s touto
pøíjemnou chutí na jazyku jsme se
vydali na ji zmiòovanou expozici
o tøeboòské krajinì s názvem
Krajina a lidé.
Zde jsme zhlédli video o
pøírodních podmínkách ivoèichù
a prohlédli ivot zvíøat i lidí na
Tøeboòsku.

Archiv
Po zdolání kamenného schoditì jsme
stanuli pøed zdánlivì malým prostorem
tøeboòského archivu. V èele s p. uèitelem
afránkem jsme vstoupili dovnitø. Pro
zaèátek jsme li do mení knihovny a tam
jsme se dovìdìli nejrùznìjí informace o
archivu. A pak jsme zali do depozitáøe, kde
jsme nahlédli do matrièních knih. Mìli jsme
monost nahlédnout do nejstarích knih
z konce 16. stol. Velmi zajímavá byla
U kany nás to nejvíce bavilo

Moc nás to zajímalo

také výstava písemností posledních
Romberkù.
Jene naím hlavním úkolem bylo bádání
a hledání informací o Èeských Velenicích. A
tak nás paní prùvodkynì PaeDr. L. Plucarová
zavedla do badatelny, vysvìtlila nám, jak
máme s dokumenty zacházet a rozdala do
dvojic výtisky deníku Jihoèeský obzor (1919
a 1938).

Vzorné dìti jako ve kole
Pøed archivem

Kdy nìkdo nael nìjakou zajímavou
zprávu o Velenicích nebo Vitorazsku,
poznamenali jsme si heslovitì informace a
vyfotili ho. Kdy vyprel ná bádací èas,
odeli jsme z archivu, setkali se s druhou
skupinou a vlakem se vrátili zpìt.
Zelená je tráva...

Botanická pøednáka v terénu
Ve ètvrtek 13.10.2011 se nae tøída
znovu vydala na stezku v doprovodu pí
uèitelky Kodlové, pí Kuèerové a p. Milana
techa, odborníka na botaniku.
Procházeli jsme stezku okolo øeky a øíkali si
zajímavosti o jednotlivých druzích rostlin a
døevin, které tam rostly. Vichni jsme si
dìlali poznámky, ale naím hlavním úkolem
bylo vypracování listu s otázkami
týkajícími se právì tohoto výkladu a
tamìjích rostlin.
Zkoumání kuklíku

Dozvìdìli jsme se, e se u øeky nachází
kolem 20 rùzných druhù døevin a rostlin. Mezi
nejèastìji zmiòované druhy patøily vrby a
netýkavky a samozøejmì kopøivy, tìch tam bylo
nepoèítanì.
Ovem okolí øeky nebylo naím jediným
úsekem. Jako dalí (druhé) a také poslední
zastavení bylo v parku u kostela. Zde jsme si
ukazovali rozdíly mezi jednotlivými druhy
stromù (javory), ale i mezi navzájem si
podobnými jehliènany (cypøiek a zerav).
labatka v dubìnce

A jako vdy pro Vás nae skvìlé
fotografky ve øádnì vyfotily. Vem se
povídání pana techa líbilo a nìkteré moná
pøivedlo na mylenku budoucího povolání.
Kdo ví, tøeba se nìkdo z nás jednou stane
slavným botanikem èi botanièkou. Ale to je
zatím ve hvìzdách, e?

Tomá  pøeborník v pøírodopisu

Køíovka
1. Jedovatý listnatý keø rostoucí okolo øeky Lunice
2. Rostlina, je se pouívá k výrobì piva
3. Rùe ípková, tøeeò, jabloò jsou z èeledi ...
4. Lidovì bezinky jsou ...
5. Chvìje se jako ...
6. Keø, na kterém roste malý oøíek
7. Rostlina, kterou si èasto pleteme s kopøivou
8. Okolo øeky Lunice je nejvíce ...
9. Døevina, která voní po hoøkých mandlích

Tajenka: NETYKAVKA

U pana ollara
Souèástí naí virtuální nauèné stezky je
téma bombardování Èeských Velenic.
Abychom se o nìm dozvìdìli víc, navtívili
jsme malé soukromé muzeum p. ollara.
Zhlédli jsme spoustu fotek zachycujících
katastrofickou spou po náletu Amerièanù
23. bøezna 1945 na nae mìsto, prohlédli si
øadu dokumentù k této události a zjistili
jsme, e na nádraí a dílny (OS) letadla
shodila víc jak 3000 bomb.
Dìláme, e nìco dìláme

Spadlé bomby na území dílen

K prohlíeným fotografiím a
dokumentùm nám pan ollar øíkal spoustu
zajímavých vìcí. Také jsme poádali
p. ollara o zapùjèení fotek na oskenování
do naeho projektu. Ten nám rád vyhovìl.
A jako bonus jsme dostali kníku o
Èeských Velenicích s pìkným vìnováním.
Za milé pøijetí, ochotu a vstøícnost, s jakou
se nám vìnoval, jsme panu ollarovi
slíbili 1. výtisk naeho Prùvodce.

Sestava bombardujících letadel

Pøedání knihy

Zahrada pana Tomaska
Právì toto místo bylo naí poslední zastávkou pøi prvním projektovém dni, které
zaujalo kadého z nás. Pan Tomasko se úkolu pøedstavit nám v jeho zahradì vechny
stromy a rostliny zhostil velmi dobøe. Odnesli jsme si mnoho informací jak o historii
této zahrady, ve které nám také vyprávìl pøíbìh o tom, jak se jako malý kluk dostal pøes
hranice pomocí øeky, ale také o zajímavých døevinách, kterých je v jeho zahradì kolem
600.
Vìtinu z nich vysázel po revoluci, kdy mu
byla vrácena celá zahrada, sám.
Kadý mìl na tuto zahradu názor jiný. Ale na
jednom jsme se rozhodnì shodli. Je to to
nejkrásnìjí místo v Èeských Velenicích. Díky
malému rybníèku, klidu a rostlinám, které
dodávaly této zahradì tu správnou atmosféru,
mùeme øíct, e nic krásnìjího u být nemùe.
Kluci v rákosí

Naím úkolem bylo nejen zapisovat si
poznámky o krásné zahradì, ale také nakreslit
rùzné stromy, rybníèek a listy. Nìkteøí se
zadaného úkolu zhostili velmi dobøe a výsledky
byly velmi zdaøilé.

Pan Tomasko

Malé kotì...

Nejkrásnìjí chvíle byla ta, kdy jsme mìli monost si tuto zahradu projít a nadechnout
se po dlouhé dobì pravého èistého vzduchu, který byl díky tìm vem stromùm a
ostatním rostlinám opravdu èistý.
Bylo to snad nejlepí stanovitì z celého dne.

Historky a záitky
Návtìvníci z Austrálie
Pøedstavte si, e
Jednoho dne si vyjdete na zbylou èást své zahrady a uvidíte, jak se na té druhé
stranì nìjací dva lidé potulují a povídají si. Zdá se, e nìco hledají. Vy se dríte
v povzdálí a jen tak po oèku je sledujete. Po chvíli se ti lidé (Australani) skloní
ke staré odpadové achtì, která ústí do hranièní øeky, a mu zaène nìco
vykládat. Pøijdete blí a zjistíte, e vypráví pøíbìh, kdy se jako mladík touto
achtou plazil za svobodou a nyní se sem vrátil a z Austrálie, aby tento otvor
ukázal své enì. No není to neuvìøitelnì milé?

U kostela
Jednoho krásného a sluneèného dne jsme se s pí Trskovou vydali v rámci hodiny
výtvarné výchovy ke kostelu sv. Aneky. Naím posláním bylo jeho
nakreslení. Nìkteøí z nás kreslili tukou, jiní zase rudkou. A takto to dopadlo...

N.Filipová

M.ebístková

L.Ceháková

M.Jankuliaková
M. Jirátová

achta z pøíbìhu

Kreslíme kostel

Krásná neznámá

Láska na první pohled

Co jsem to tam vyfotila???

Hmmmm! Tó jóóóó!

Kdy nevidím já tebe, ty mì taky nevidí

V øadì za sebou, tøídní èuníci jdou

Prostì my

NA TOMTO ÈASOPISE
SE PODÍLELY:MÍA
EBÍSTKOVÁ, LÝDA
CEHÁKOVÁ, MAGDA
SEDLÁÈKOVÁ, MARTA
JIRÁTOVÁ , MARIE
JANKULIAKOVÁ A CELÁ
OSMÁ TØÍDA.

DÌKUJEME VEM, KTEØÍ
NÁM S TÍMTO ÈASOPISEM
POMOHLI.
DÍK PØEDEVÍM PATØÍ MARKU
ZIMMELOVI, KTERÝ NÁM
POMOHL S NAIMI TÌKÝMI
ZAÈÁTKY, P. UÈ. AFRÁNKOVI A
PÍ UÈ. ÈEJKOVÉ ZA
STYLISTICKOU A PRAVOPISNOU
KOREKTURU TEXTU A TAKÉ
PÍ UÈ. KODLOVÉ S PÍ UÈ.
TRSKOVOU ZA POMOC NA
EXKURZÍCH A PØEDNÁKÁCH.
PROSTÌ
DÌKUJEME

