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BP 1 

Přírodovědná oblast vzdělávání  
Cílová skupina:  Základní škola, druhý stupeň  

Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 13 

Cíl I: 
 

České vinařství Chrámce s.r.o. Cíl II: 
 

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková 

organizace 

Adresa: 
(u cílů, kde není adresa, 
místo a GPS souřadnice) 

Chrámce 32, Most, 434 01 Adresa: 
(u cílů, kde není adresa, 
místo a GPS souřadnice) 

Čsl. armády 1360, 43401 Most 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Mostecké vinařství bylo obnoveno v r. 1967 
v obci Chrámce. V roce 1977 se rozšiřuje na 
svahy vrchu Špičák a stává se rekultivační 
plodinou, když je vysazena na výsypce dolu 
Hrabák. 

Popis: 
Max. 200 znaků 

V muzeu je stálá přírodovědná expozice, která 
doplní exkurzi v Chrámcích. Jedná se o expozice 
mineralogie Krušnohoří, Geologická minulost 
Mostecka a Přírodou Severozápadních Čech. 

Přínos vybraného cíle 
ve vztahu k podpoře 
přírodovědné oblasti 
Jaká je motivace, max. 
200 znaků 

Zaměření v cíli je na chemii. Žáci při návštěvě 
vinařství budou seznámeni s chemickými 
reakcemi v praxi i s konkrétními zaměstnanci. 
Praktické ukázky a osobní kontakty jsou jedním 
z neúčinnějších nástrojů motivace ke studiu 
v daném oboru. 
 

Přínos vybraného cíle 
ve vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Jaká je motivace, max. 
200 znaků 

Expozice muzea jsou zaměřeny na přírodovědu. 
Zde se žáci dozvědí o historii regionu 
z geologického a mineralogického pohledu, 
budou informováni o rekultivacích krajiny i o 
živočišných druzích zde žijících. Poznání minulosti 
vždy přispěje k uvědomění si současnosti. 
Získané informace využijí žáci v předmětu 
přírodopis. 

Jaké učivo je v cíli 
řešeno 
 

PŘÍRODOPIS 
BIOLOGIE ROSTLIN 

 fyziologie rostlin – základní principy 
fotosyntézy, dýchání, růstu, 

Jaké učivo je v cíli 
řešeno 

PŘÍRODOPIS 
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

 stavba těla, stavba a funkce jednotlivých 
částí těla – živočišná buňka, tkáně, 
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rozmnožování 
 

orgány, orgánové soustavy, organismy 
jednobuněčné a mnohobuněčné, 
rozmnožování 

 vývoj, vývin a systém živočichů – 
významní zástupci jednotlivých skupin 
živočichů - prvoci, bezobratlí (žahavci, 
ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, 
členovci), strunatci (paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci, savci)  

 rozšíření, význam a ochrana živočichů – 
hospodářsky a epidemiologicky 
významné druhy, péče o vybrané domácí 
živočichy, chov domestikovaných 
živočichů, živočišná společenstva 

BIOLOGIE ROSTLIN 

 fyziologie rostlin – základní principy 
fotosyntézy, dýchání, růstu, 
rozmnožování 

 systém rostlin – poznávání a zařazování 
daných zástupců běžných druhů řas, 
mechorostů, kapraďorostů (plavuně, 
přesličky, kapradiny), nahosemenných a 
krytosemenných rostlin (jednoděložných 
a dvouděložných); jejich vývoj a využití 
hospodářsky významných zástupců  

 význam rostlin a jejich ochrana 
NEŽIVÁ PŘÍRODA 

 nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, 
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kvalitativní třídění, praktický význam a 
využití zástupců, určování jejich vzorků; 
principy krystalografie 

 vnější a vnitřní geologické procesy – 
příčiny a důsledky 

 půdy – složení, vlastnosti a význam půdy 
pro výživu rostlin, její hospodářský 
význam pro společnost, nebezpečí a 
příklady její devastace, možnosti a 
příklady rekultivace 

 vývoj zemské kůry a organismů na Zemi 
– geologické změny, vznik života, výskyt 
typických organismů a jejich 
přizpůsobování prostředí 

 geologický vývoj a stavba území ČR  

Příprava před exkurzí 
 

Skupinová práce, vyhledávání informací 
z internetu a zpracování dat 
 

Příprava před exkurzí 
 

Vyhledávání na internetu  

Popis: 
 

Žáci si připraví do formy referátu popis procesu 
kvašení. Budou pracovat ve skupině po 4-5. 
Následně tyto referáty budou konfrontovat 
s realitou, s informacemi získanými v rámci 
samotné exkurze. 

Popis: 
 

Žáci vyhledají základní informace o různých 
způsobech rekultivací a tyto způsoby si zapíší do 
sešitu. 

Přílohy: 
 

Nejsou Přílohy: 
 

Nejsou 
 

Náplň samotné exkurze 
 

Návštěva ve výrobě vína, návštěva samotných 
vinic, rozhovory se zaměstnanci 
 

Náplň samotné exkurze 
 

Prohlídka muzea s výkladem 
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Popis: 
 

Po příjezdu se žáci vypraví do terénu a navštíví 
vinice, které se rozkládají na rekultivovaných 
územích. Zde je lektor seznámí s kvalitou půdy, 
s přírodními podmínkami v oblasti, se skladbou 
rostlin i s možnými postřiky (chemie). 
Druhá část návštěvy bude věnována návštěvě 
výrobny vína. Zde budou prezentovány chemické 
procesy při výrobě vína. Žáci uvidí postup, jak se 
z plodu vyrobí víno díky chemickým reakcím. 

Popis: 
 

Expozice tvoří součást stále přírodovědné 
muzejní expozice. Jednotlivé lokality jsou 
prezentovány jednak aktuální fotodokumentací, 
geologickými mapami, stručnou charakteristikou 
historické těžby rudných nerostů a vybranými 
ukázkami typických hornin a minerálů.  

Expozice tvoří součást stále přírodovědné 
muzejní expozice. Jednotlivé lokality jsou 
prezentovány jednak aktuální fotodokumentací, 
geologickými mapami, stručnou charakteristikou 
historické těžby rudných nerostů a vybranými 
ukázkami typických hornin a minerálů.  

Expozice živé přírody je zaměřena především na 
ukázky fauny žijící v oblasti severozápadních 
Čech, zároveň představuje návštěvníkům i místní 
flóru. Témata ve vitrínách a na výstavních 
panelech jsou věnována hlavním typům 
ekosystémů našeho regionu.  

 

Přílohy: 
 

Nejsou Přílohy: 
 

Nejsou 
 

Aktivity po exkurzi 
 

Porovnání referátu, vyplnění pracovního listu Aktivity po exkurzi 
 

Diskuze řízená učitelem 

Popis: 
 

Porovnání referátu, který žáci zpracovali v rámci 
přípravy na exkurzi a získaných informací 

Popis: 
 

Zapsané informace v sešitu – typy rekultivací  
vysvětlí a následně povedou diskuzi, který 
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z reálného prostředí. Prezentace rozdílů ve 
skupinách. 
Dále žáci individuálně zpracují Pracovní list, který 
jim bude předán po exkurzi. Zde si ověří získané 
znalosti. 

způsob rekultivace považují pro náš region jako 
nejvhodnější. 

Přílohy: 
 

Příloha č. I C – Pracovní list Přílohy: 
 

Nejsou 
 

Název profese, se 
kterou byli žáci v rámci 
akce seznámení: 

Laborant 
Pěstitel 

 ------ 

Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky..atp… 

Dle počasí nutné gumáky Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky..atp… 

----- 

 


