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Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace 

GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č. 
CZ.1.07/1.1.02/03.0064 

Exkurze žáků 7.roč.  – zpráva 
KA: 12 

Předměty: zeměpis, seminář a praktikum ze zeměpisu, seminář a praktikum z 
přírodopisu 

Školní rok:      2015/2016 

Exkurze žáků 7.roč. se konala 31.5.2016. Žáci absolvovali program s názvem Příběh 
Moravského krasu v zážitkové expozici v Domě přírody.  

Příběh měl několik částí. Přízemí nás zavedlo do historie, pozvalo nás k cestě časem 
v hlubinách historie od počátku vzniku planety až po současnost. Seznámili jsme se s 
geologickou minulostí Moravského krasu, ponořili jsme se do korálového moře, 
prozkoumali jsme vývoj krasových jevů a jeskyní, potkali jsme se s lidmi z hluboké 
minulosti a zjistili jsme, jak, žili v jeskyních. Blíže se nám představili také jeskynní 
živočichové, jako například netopýři. 

Z potemnělých, jakoby pouze světlem karbidové lampy osvětlených, „jeskynních“ prostor, 
nás točité schodiště přivedlo na denní světlo, do současné přírody Moravského krasu. Zde 
jsme poznávali biotopy oblasti, dozvěděli jsme se o vývoji krajiny a jejích změnách 
vyvolaných lidskou činností. Změny krajiny jsme si mohli sami „vyprojektovat“ a 
promítnout. Na 3D stole jsme měli k dispozici nepřeberné množství map se zajímavými 
místy a jevy Moravského krasu. 

Součástí expozice byly také hry na dotykových obrazovkách k daným tématům a 3D film o 
Moravském krasu, mechanické modely a animace, pomocí kterých si žáci mohli 
vybudovat vápencové skály, jeskyně i krápníky. 
Po celou dobu se žákům věnoval lektor, žáci byli také rozděleni do skupinek a vyplňovali 
pracovní listy  

Všem žákům se program exkurze velmi líbil. Po návratu do školy proběhly ještě ve 
volitelných předmětech SPZ a SPPř besedy k tématům z exkurze.  

Žáky na exkurzi doprovázely: Mgr. Libuše Mikulášková a Mgr. Pavlína Rotalová. 
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