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BP 2 

Přírodovědná oblast vzdělávání  

Cílová skupina: žáci 7-8 tříd základní školy 
Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 4  

Cíl I: 
 

Botanická zahrada Teplice Cíl II: 
 

Lázně Teplice v Čechách a. s. 

Adresa: 
 

Josefa Suka 1388/18, 415 01 Teplice 
 

Adresa: 
 

Mlýnská 253, 415 38 Teplice CZ 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Botanické zahrady jsou kulturní instituce, jejichž 
cílem je vytváření a uchovávání vědecky 
dokumentovaných sbírek rostlin. Běžný 
návštěvník v nich však nachází nejen poučení, 
ale (a to je ve významném lázeňském městě 
zvláště důležité) i chvíle úniku z technického 
světa do kultivovaného a esteticky hodnotného 
prostředí. Nezanedbatelná je i funkce inspirační 
– zahrádkáři a pěstitelé pokojových rostlin totiž 
v zahradách nacházejí jak atraktivní nové či 
málo známé druhy a formy rostlin, tak i vzory k 
jejich využití. 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Jedná se o nejstarší lázně ve střední Evropě s 
tradicí od 12. století 
Lázně jsou termální s jedinečnou termální vodou 
hydrogenuhličitano-sírano-sodného typu s 
bohatým obsahem minerálů a příměsí radonu. 
V Teplicích se specializují na léčbu pohybového 
aparátu s úspěšností léčení 96,1% 
Výhodou lázní je skutečnost, že všechny služby 
jsou pod jednou střechou v těchto lázeňských 
domech: 

 Lázeňský dům Beethoven 

 Císařské lázně 

 Kamenné lázně 

 Nové lázně 

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Max. 200 znaků 

Žáci získají informace související s rostlinami i 
živočichy v různých klimatických pásmech. Dozví 
se o existenci zajímavých druhů rostlin i 
živočichů. Jako motivační prvek shledáváme 
exotiku a nedostupnost exponátu v našem 
klimatu a povídání s lektorem o již realizovaných 
expedicích. 

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Max. 200 znaků 

Žáci se seznámí s lázeňskou problematikou. Po 
dohodě s vedením lázní navštíví jeden 
z lázeňských domů, kde se seznámí pracovníky, 
kteří v lázních pracují a pomáhají lidem. Také se 
dozví, jak minerální vody mohou prospívat 
organismu a že v oblasti lékařství a biologie je 
budoucnost. 

http://www.lazneteplice.cz/lazenske-domy/lazensky-dum-beethoven/
http://www.lazneteplice.cz/lazenske-domy/cisarske-lazne/
http://www.lazneteplice.cz/lazenske-domy/kamenne-lazne/
http://www.lazneteplice.cz/lazenske-domy/nove-lazne/
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Jaké učivo je v cíli řešeno 
 

PŘÍRODOPIS 2. stupeň:  
anatomie a morfologie rostlin – stavba a 
význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin 
(kořen, stonek, list, květ, semeno, plod) 
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 

Jaké učivo je v cíli řešeno CHEMIE 2. stupeň:  
voda – destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné 
vody; čistota vody 
 
BIOLOGIE 2. stupeň:  
nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, 
praktické zásady a postupy při léčení běžných 
nemocí; závažná poranění a život ohrožující stavy, 
epidemie 
 

Příprava před exkurzí 
 

Učitel seznámí žáky s problematikou chráněných 
druhů živočichů, výklad zaměří na mořské želvy  

Příprava před exkurzí 
 

Žáci si v rámci domácí přípravy vyhledají 
informace o chorobách pohybového aparátu a 
jejich léčbě. 

Popis: 
 

Učitel informuje žáky o chráněných druzích 
živočichů. Konkrétní výklad pak směruje na 
mořské želvy.  Více informací je uvedeno 
v příloze. Dále rozdělí žáky do skupin a rozdá jim 
pexeso s chráněnými druhy, které si zahrají.  

 

Popis: 
 

Každý žák dostane za úkol připravit referát o 
nemoci pohybového aparátu, vybere si jednu 
chorobu a popíše její příznaky a možnou léčbu. 
Využije k tomu rozhovory v rodině, tištěné i 
elektronické zdroje. Referáty si žáci před 
samotnou exkurzí  odprezentují a vezmou 
s sebou na samotnou exkurzi. 

Přílohy: 
 

Příloha č. I A - Pexeso Přílohy: 
 

nejsou 

Náplň samotné exkurze 
 

 Prohlídka skleníků s odborným 
výkladem. 

 Doplňování informací do pracovního 
listu (příloha I B) 

 Diskuze o problematice s lektorem 

Náplň samotné exkurze 
 

 Návštěva jednoho z vybraných 
 lázeňských domů,  

 Informace o minerálních vodách v lázních 
a jejich účincích 

 Seznámení s profesemi, které v lázních 
pracují 
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Popis: 
 

Žáci si prohlédnou celou expozici a současně při 
prohlídce budou plnit úkoly z pracovního listu. 
Následně provedou kontrolu listu ve spolupráci 
s lektorem a budou o získaných informacích 
diskutovat. Lektor žáky seznámí s tím, jak se živí 
rostliny a jak živočichové, pouze obecně, výklad 
bude přizpůsoben věku žáků. 

Popis: 
 

Návštěva jednoho z vybraných  lázeňských domů, 
kde se žáci seznámí pracovníky, kteří v lázních 
pracují a pomáhají lidem. Uvidí různé druhy 
procedur, zejména využívaných v rámci léčebných 
pobytů, ale také při relaxačních pobytech, které 
přispívají k uzdravení pacientů. 
 Také se dozví, jak minerální vody mohou 
prospívat organismu, jaké látky mají pro 
organismus přínos a co se jimi léčí. 

Přílohy: 
 

Příloha č. I B – pracovní list 
 

Přílohy: 
 

nejsou 
 

Aktivity po exkurzi 
 

Prohlídka videa s pokusem + možná realizace 
pokusu 

Aktivity po exkurzi 
 

Shrnutí informací ve třídě 
 

Popis: 
 

Učitel žákům promítne video s pokusem 
„Rostliny se červenají“ (trvání cca. 7 min.). Zda 
promítne celé video, nebo jen část a nechá žáky, 
aby sami pokud provedli je na volbě učitele. 
Naleznete zde: http://www.badatele.cz/video-z-
vyuky.html  
Jedná se o práci ve skupinách. 
Nutné pomůcky na pokus: zkumavka s držákem, 
řezaná květina s bílým květem, papír, tužka, 
inkoust. 

Popis: 
 

V rámci výuky chemie učitel vysvětlí funkci látek a 
jejich složení, které se v lázních využívá při léčbě. 
 

Přílohy: 
 

Příloha IC – video s pokusem  
http://www.badatele.cz/video-z-vyuky.html  

Přílohy: 
 

nejsou 
 

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

Zahrada je pro veřejnost uzavřená vždy v 
pondělí, kdy je sanitární den. V ostatní dny je 
otevřená od 9.00 do 17.00 hodin v zimních 
měsících (od 1. X. do 30. IV.) a od 9.00 do 18.00 
v létě (1. V. do 30. IX.). 

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