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Úvodem… 
Milé čtenářky, milí čtenáři,  
přátelé a příznivci Gymnázia Třebíč, 
 
tímto monotematickým číslem představující jednotlivé předměty komise přírodních věd –  
biologii, chemii a zeměpis – chceme přiblížit aktivity a úspěchy našich studentů v uvedených 
předmětech, a přispět tak k připravovaným oslavám 150. výročí založení školy.  
 
Příjemné čtení přeje za komisi přírodních věd Kamila Vlasáková. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ničeho na světě se není třeba bát, 
jen je třeba všemu porozumět.“ 

Marie Curie–Sklodowská  
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Komise přírodních věd Bi–Ch–Z v období 1996–2021 
Kamila Vlasáková, předsedkyně komise  

 
Současné učební plány biologie i chemie na 
našem gymnáziu umožňují studentům čtyř-
letého i osmiletého studijního cyklu  
získat dobré znalosti požadované na ty VŠ, 
kde je zkouška z tohoto předmětu součástí 
přijímacího řízení (zejména medicína,  
farmacie, odborná i učitelská biologie). 

Studenti nižšího i vyššího gymnázia 
úspěšně reprezentovali školu v biologické, 
chemické i zeměpisné olympiádě. Pod  
vedením Mgr. Marka Hučína a Mgr.  
Karolíny Havlínové pracovali v přírodo- 
vědném kroužku a své výsledky  
ověřovali v badatelském centru. O tom, že 
studenti naší školy získali vynikajících  
výsledků, hovoří jména např. Kamila  
Bendová, která vyhrála krajské kolo biolo-
gické olympiády a postoupila do celo- 
státního kola, ve kterém získala  
3. místo s postupem na přípravné výběrové 
soustředění před 26. Mezinárodní biologic-
kou olympiádou v Dánsku. V soutěži SOČ 
s 1. místem v krajském kole v oboru biolo-
gie postoupila do celostátního kola, ve  
kterém se umístila jako šestá.  

Velkým biologickým „fenoménem“ byl i 
Drahomír Havlíček, který si v roce 2018  
vybojoval postup až do celostátního kola 
biologické olympiády, kde se umístil na  
22. místě.  

Naše „želízko v ohni“ byl i Josef Bryja, 
který se svou prací „Záhada jednorohých 
chameleonů střední Afriky“ získal 2. místo 
v krajském kole SOČ, vybojoval si postup do 
celostátního kola, kde získal 8. místo. 

Pravidelnou akcí naší komise je i třídenní 
pobyt na Krásensku pro 1. ročníky, kde mají 
možnost si studenti osvojit „praktickou  
biologii v terénu“. 

Učitelé zeměpisu organizují každoročně 
nejen výběrovou zeměpisnou exkurzi do 
Slovenských národních parků. 

Ve spolupráci s Nemocnicí Třebíč 
s transfuzní stanicí se stávají naši studenti 
čestnými dárci krve.  

Velký zájem studentů o semináře biolo-
gie a chemie ve 3. a 4. ročníku svědčí  
o oblibě těchto předmětů a následné  
perspektivě při dalším studiu na VŠ.  
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Největší úspěchy studentů biologie, chemie a zeměpisu 
 
2000/2001 
Tomáš Šmejkal (7. G) – nejlepší v oblastním kole chemické olympiády kategorie A.  
Postup do celostátního kola v Brně – 3. místo a v červenci 2001 účast na 32. mezinárodní  
chemické olympiádě v Dánsku, kde získal stříbrnou medaili.  
Dosáhl nejvýznamnějšího úspěchu v dějinách školy! 
 
2005/2006 
Rudolf Píša (8. G) – Kategorie A – 3. místo v celostátním kole a postup do mezinárodního kola 
chemické olympiády v Koreji, kde získal bronzovou medaili. Velký úspěch!  
Rudolf Píša po pěti letech tak navázal na úspěch Tomáše Šmejkala z roku 2001!  
 
2008/2009 
Tomáš Koutný (5. G) se zúčastnil 15.–21. září 2009 soutěže CERIGEO /Central Europe Regional 
Geography Olympiad/ v Polsku. Byl jedním z nejmladších účastníků, soutěžilo 36 studentů  
z 9 zemí – Tomáš skončil na 17. místě. V soutěži týmů pomohl ČR k umístění na třetí příčce. 
 
2009/2010 
Tomáš Koutný (6. G) – vítěz okresního i krajskéko kola kategorie D, obsadil 3. místo v kole  
celostátním. Tímto se probojoval až do kola mezinárodního, kde získal 3. místo.  Reprezentoval 
ČR na světové zeměpisné olympiádě na Tchaj-wanu. Soutěže se účastnilo 90 studentů  
z 25 zemí světa. Český tým skončil na 8. místě. Tomáš Koutný obsadil 40. místo a získal tím 
bronzovou medaili. 
 
2010/2011 
Tomáš Koutný (7. G) 1. místo v krajském i celostátním kole zeměpisné olympiády. 
 
2013/2014 
Patrik Hanák (4. C) 2., 3., 6. místo v krajském kole chemické olympiády a účast v národním kole 
 
2017/ 2018 
Jiří Zikmund (1. B) zvítězil v krajském kole chemické olympiády kategorie C. Toto krajské kolo 
bylo pro naše gymnázium velmi úspěšné. Z dvaceti čtyř soutěžících se dále na 6. místě umístil 
Martin Slouka (5. G) a na 10. místě Zuzana Vítková (6. G). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Rudolf Píša (8. G, 2005/2006),  
Tomáš Koutný (6. G, 2009/2010) 
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Učíme se… 
Seminář molekulární biologie a genetiky 
Karolína Havlínová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seminář molekulární biologie a genetiky 
poskytuje rozšíření a propojení znalostí  
buněčné biologie, biochemie a genetiky, 
které studenti získali během prvních třech 
let studia. Pochopení jevů probíhajících  
uvnitř buňky posléze studentům umožňuje 
pochopit témata, která standardně nejsou 
zařazena do výuky biologie: mechanismus 
vývoje pohlaví působením pohlavních chro-
mozomů, vznik rakoviny a nekrózy, vznik 
geneticky modifikovaných organismů,  
přístup ke GMO ve světě a v ČR.  
Kromě těchto témat jsou studenti sezná-
meni také se základními výzkumnými  

metodami buněčné biologie a genetiky – 
elektronovou mikroskopií, PCR, elektrofo-
rézou a FISH.  

Studenti však nemusí celý rok pouze  
sedět v lavicích – do výuky je také zařazena 
exkurze do detašovaného pracoviště  
Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve  
Studenci a praktika v badatelském centru.  

Ačkoli náplň semináře značně převyšuje 
učivo běžné středoškolské výuky, dle 
zpětné vazby absolventů gymnázia značně 
ulehčuje přechod na vysokoškolské obory 
související s biologií, včetně medicínských. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Skupiny studentů semináře smbg1  

(foto nahoře) a smbg2 (dole)  
po úspěšné izolaci ovocné DNA  
v badatelském centru (2019/2020). 
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Badatelské centrum – biologie a chemie  
Karolína Havlínová 

 
Badatelské centrum poskytuje zázemí pro badatelskou výuku a kroužky, zejména díky  
zajímavému přístrojovému vybavení. Co se týče biologie a chemie, studenty zaujme centri-
fuga, přístroje pro kultivaci mikroorganismů, automatický titrátor, infračervený spektrometr 
nebo mikroskop Olympus s připojenou digitální zrcadlovkou.   

Ve školním roce 2019/2020 jsem v badatelském centru poprvé pořádala kroužek mikro-
biologie. V tomto kroužku se studenti mohli seznámit se základními pravidly práce v laboratoři 
a také si přiblížili poněkud abstraktní téma biologie – bakterie. Výuka mikrobiologie na střední 
škole je poněkud „ošemetná“ – je třeba pracovat pouze s neškodnými typy bakterií – 
např.  s bakteriemi mléčného kvašení, jiné druhy, vyskytující se např. na kůži, je třeba dosta-
tečně zabezpečit např. zapečetěním Petriho misky parafinovou páskou (aby se na ně studenti 
mohli podívat, ale zároveň s nimi nepřišli do styku). Bezpečnost práce s bakteriemi zajišťuje 
autokláv pro likvidaci odpadu, sterilizátor pro přípravu sterilního skla a nástrojů, germicidní 
lampa (zabíjí bakterie UV-C světlem) a dostatek dezinfekce.   

Studenti si vyzkoušeli přípravu a lití živného média (agaru), také si otestovali účinek mytí 
rukou a účinek dezinfekce tak, že na agar otiskli své palce (neumyté/umyté/ desinfikované)  
a po 14 dnech pozorovali výsledky narostlých kolonií bakterií. Dále si studenti vyzkoušeli  
nanášení bakterií na agar (jednalo se o mléčné bakterie z jogurtu), přípravu jednoduchého 
preparátu a barvení. Díky kvalitnímu mikroskopu také studenti mohli bakterie z jogurtu  
přímo pozorovat a vyfotit si je. V dalším plánu byl experiment s půdními bakteriemi –  
pozorování aktivity, kultivace, barvení. V neposlední řadě byla v plánu také filtrace vody  
pomocí membrány a následná kultivace – srovnání vzorků z kohoutkové vody, z rybníka a 
z tůňky by bylo zajisté velice zajímavé. Nicméně se kvůli pandemii covid-19 druhá část  
programu kroužku nemohla uskutečnit.  

V září školního roku 2020/2021 jsem optimisticky naplánovala kroužek výživy, ve kterém 
bude využito i další vybavení badatelského centra. Například takový automatický titrátor úplně 
vyzývá ke zjišťování pH různých potravin a nápojů a následnému bádání nad jejich  
působení na zubní sklovinu. Navíc také umožní srovnání manuální titrace, kterou se studenti 
učí v chemických praktikách a automatické, která se dnes již rutinně používá v komerčních  
laboratořích. Rozsáhlé laboratorní vybavení badatelského centra umožní různé kvalitativní 
analýzy potravin – např. výskyt proteinů. Myslím, že studenty by překvapilo zjištění, že třeba 
takový obyčejný chléb obsahuje bílkoviny (a že hlavní bílkovinou je často dehonestovaný  
lepek).  Infračervený spektrometr umožňuje analýzu neznámých pevných i tekutých vzorků a 
jdou na něm rozlišit např. druhy olejů. Vlastnosti nenasycených mastných kyselin a jejich struk-
tura se na IČ spektru hezky ilustrují. Možnost kultivace mikroorganismů podněcuje k experi-
mentu vytvoření vlastních kysaných potravin (jogurtu či kysané zeleniny) a pozorování probi-
otických organismů, kterým můžeme být vděční za pohodové zažívání. Námětů je tedy mnoho, 
ale bohužel, probíhající pandemie nám kazí plány.   

Nicméně kroužky nejsou jediným využitím badatelského centra – díky vybavení  
a komorní atmosféře je vhodné také např. pro praktickou výuku biologických seminářů  
4. ročníku – díky centrifuze lze provést rychle izolaci DNA atd. Někteří studenti také využívají 
vybavení pro práci na své seminární práci. Badatelské centrum poskytuje jedinečné možnosti, 
studenty práce zde baví a všichni se těšíme, až se do něj budeme moci vrátit.  
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Den otevřených dveří 
Jana Kratochvílová 

 
Každým rokem naše škola pořádá dva dny 
otevřených dveří. První se koná na podzim 
v rámci výstavy Didacta, kde se představují 
všechny školy Kraje Vysočina. Druhý DOD 
se probíhá většinou v lednu. V obou přípa-
dech nehrají hlavní roli učitelé, ale  
studenti, kteří zájemce o studium provázejí 
po škole, vysvětlují obsah jednotlivých 
předmětů a seminářů, odpovídají na dotazy 
a také provádějí pokusy v jednotlivých  
laboratořích. Letos poprvé i v badatelském 
centru, které se přestěhovalo do nových 
prostor školy. 

V laboratořích se setkávají nejenom  
budoucí uchazeči o studium, ale i absol-
venti školy, kteří si chtějí prohlédnout  
místo svého studia a připomenout si svá 
studentská léta a také se podívat, jak se 
škola změnila. Studentů, kteří provázejí, se  
můžete zeptat na jejich studium ve škole. 
Nasajete atmosféru školy, případně se ně-
čemu novému naučíte. 

A co bylo k vidění v oblasti přírodních 
věd? Laboratoř fyziky nabídla k vyzkoušení 
několik pokusů z oboru mechaniky, 
elektřiny a magnetismu. V biologii  
studenti nachystali mikroskopy k pozoro-
vání trvalých preparátů živočichů a „pozná-
vačku” zvířat vycpaných preparátů. Zají-
mavý byl videomikroskop nabízející pozo-
rování řezu jehličí borovice a stereolupy  
s exponáty brouků a vos. Pokud jste  
nahlédli do badatelského centra, mohli jste 
si vyzkoušet práci s mikroskopy, pozorovali 
jste kultury jogurtových bakterií, bifidobak-
terií a laktobacilů pod imerzním objekti-
vem.  

Fyzikální část centra lákala zájemce na 
práci se soupravou Neulog a s digitální 
Gamabetou. Pokročilejší studenti řešili  
složitější úlohy, jako bylo měření a výpočet 
součinitele smykového tření, měření hluku 
v závislosti na teplotě varu a závislost  
stínění radioaktivního záření na skupenství 

a hustotě látky. Mladší studenti pracovali 
na jednodušších úlohách, opět se soupra-
vou Neulog, ověřovali si platnost Ohmova 
zákona, měřili napětí v přírodních materiá-
lech (jablko, citron, brambora aj.) nebo  
závislost napětí na koncentraci roztoku.  
Nejmenší návštěvníci si hráli s malými  
roboty a zjišťovali pomocí termokamery, 
která místa na těle mají nejteplejší.  

 

 
 

Tradičně největší zájem a nejvíce lidí při-
šlo do laboratoře chemie, kde na  
jednotlivých stanovištích studenti vyššího i 
nižšího gymnázia předváděli zajímavé  
pokusy, například jak reaguje gumový med-
vídek s chlorečnanem a jaké pH mají vzorky  
materiálů používané v běžné domácnosti. 
Mohli jste si napsat něco tajným písmem, 
viděli jste ducha z lahve, hořící ruce a  
štěkající plyn. O pokus s hořícíma rukama 
byl nebývalý zájem. Byla to velká výzva pro 
bojácné nechat si zapálit ruce a nespálit se. 
Nadšení bylo tak veliké, že se tu vystřídalo i 
mnoho vyučujících a nechala se  
zlákat i paní ředitelka se svou zástupkyní. 

A co říci závěrem? Na své si přišli nejen 
zájemci o studium, ale i milovníci fyziky, 
chemie, biologie a techniky. Každý  
odcházel s dobrým pocitem z příjemně 
stráveného odpoledne. 
 

Foto Natálie Bendová 
 



ZVONEK – 150 GTR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentální technika v laboratoři 
Jan Břížďala 
 
Zavedení distanční výuky nás přesvědčilo  
o možnostech a významu využívání infor-
mačních a komunikačních technologií. 
Z hlediska rozvoje digitální gramotnosti to 
byl velmi důležitý krok, jelikož nás dovedl  
k aktivnímu používání technických mož-
ností moderní doby. Práce s počítačem a  
digitálními technologiemi provází v součas-
nosti snad každou oblast lidské činnosti.  

Moderní věda a výzkum, lékařství a  
farmacie a další obory jsou založené na  
aktivní práci s různými měřicími systémy. 
Tyto přístroje se neustále zdokonalují a 
představují znatelný posun od alchymistic-
kých křivulí. Požadavkem současné doby je, 
aby výuka na školách reflektovala nejno-
vější trendy z reálné praxe. Proto je nutné 
aktivně využívat instrumentální techniku již 
v rámci povinné výuky na školách, aby s ní 

nepřicházeli do styku absolventi škol až při 
výkonu svých povolání. Gymnázium Třebíč 
je v tomto směru pokrokové, jelikož již ně-
kolik let využívá měřicí sady systémů Ver-
nier, NeuLog a má vlastní badatelské cen-
trum. 

Žáci mají při práci v laboratoři možnost 
měřit experimentální data, zobrazovat, 
zpracovávat je a analyzovat na noteboo-
cích, tabletech či svých mobilních zaříze-
ních. Kromě spektrofotometrů jsou využí-
vány například elektrody na měření pH či 
specifických iontů (Ca2+, NH4

+, NO3
-…),  

vodivosti, teploty nebo monitoring fyziolo-
gických veličin. Využívání měřicích přístrojů 
neodmyslitelně posouvá výuku nejen pří-
rodních věd dopředu, zvyšuje jejich atrakti-
vitu a představuje je jako moderní  
disciplíny.   

 
 

 
 

Foto: Natálie Bendová 
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Projektové dny – biologie  
Nikola Doležalová 

 

V červnu roku 2016 odstartovala dosud 
velmi povedená a oblíbená tradice projek-
tových dnů. Studenti během dvou dnů měli 
možnost absolvovat různé přednášky a  
aktivity napříč všemi vyučovanými před-
měty. Žáci primy a tercie se zúčastnili výuky 
první pomoci. Následující den si milovníci 
biologie (přírodovědných předmětů) měli 
možnost rozšířit své znalosti na přednáš-
kách MUDr. Tesáka o medicíně, RNDr.  
Morávkové o viru Zika či být součástí  
terénní procházky do náměšťské obory.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druhý rok projektových dnů se konal, 

jako předešlý rok, dva dny na konci  
června. První den studenti pracovali na  
zadaných tématech a následně své  
poznatky prezentovali. 3. ročník se pokusil 
nahlédnout na téma Záření kolem nás z ně-
kolika různých pohledů – biologie, chemie 
a fyziky. Ani nižší gymnázium nepřišlo  
o téma biologie. Absolvovali výuku a nácvik 
první pomoci a seznámili se s novým spor-
tem kinballem. Následující den byla připra-
vena řada výběrových aktivit, kde se 
nejatraktivnější stala beseda s HIV pozitiv-
ním nebo determinace vodních a sucho-
zemských bezobratlých živočichů v terénu.  

Dvoudenní červnové projektové dny 
2018 se zabývaly, stále ještě velmi aktuál-
ním, tématem mediální výchovy. V případě 

předmětu biologie to byly konktrétně 
změny klimatu a následující den lidské 
smysly. Studenti 3. ročníků se rozdělili, dle 
svých preferencí, na fyzikální a biologicko-
chemickou větev, a po skupinách absolvo-
vali různá stanoviště. Na konci obou dnů 
prezentovali své práce svým spolužákům.   

V průběhu roku 2019 proběhl jeden  
projektový den a dvoudenní terénní  
cvičení. Během leden měli studenti  
druhých ročníků možnost více prozkoumat 
téma globálního oteplování a skleníkových 
plynů, a to jak z pohledu biologie, tak  
chemie. Prozkoumali nejen teoretické  
informace, videa, ale následně si i sami  
vyzkoušeli vyrobit např. oxid uhličitý. 
Všechny znalosti následně propojili a před 
svými spolužáky prezentovali.  

Červnové terénní cvičení bylo zaměřené 
na přírodovědné předměty. Pro třídy byly 
připravené rozmanité aktivity, jako např: 
geocaching, při kterém studenti pomocí 
GPS vyhledávali krabičky se šiframi, které je 
po správném vyplnění dovedly až ke sladké 
odměně. Nebo biologické procházky zamě-
řené na vztahy mezi organismy, poznávání 
živočichů nebo studium vlivu alkaloidů na 
lidské tělo. Třída 3. C se vydala na Cestu do 
hlubin lidského těla, kde je během pěti  
hodin čekala izolace DNA, vyhodnocování 
dermatoglyfů, platogramů, fyzické testy či 
zkouška chuťových buněk.  

I přestože rok 2020 nás v důsledku  
celosvětové pandemie covidu-19 o tyto 
dny připravil, všichni pevně věříme, že si to 
v roce 2021 plně vynahradíme. Tyto alter-
nativní dny přináší velké rozšíření znalostí 
nejen studentům, ale i učitelům, kteří se 
nad aktuálními tématy mohou zamyslet 
komplexněji a pomoci tak otevřít svým svě-
řencům nové obzory a možnosti následují-
cího studia.  
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Projektové dny a chemická terénní cvičení 
Eva Drbálková 

  
Jedním z prvních projektových dnů za  
chemii bylo „Záření kolem nás“ na konci 
školního roku v roce 2017. V rámci před-
nášky z chemie si studenti zopakovali  
základní informace o elektromagnetickém 
záření, o míchání barev, odrazu světla,  
doplňkových barvách a na závěr měli mož-
nost v rámci pracovního listu si ověřit své 
vědomosti, které vzájemně sdíleli.  

Fotosyntéza byla hlavním tématem  
projektového dne v roce 2018. Studenti 
v laboratoři chemie v rámci úkolů prováděli 
spektrální analýzu chlorofylu (UV-VIS spek-
trometrie), extrakci listových barviv a  
tenkovrstevnou chromatografie rostlin-
ných barviv. Na základě těchto praktických 
úloh vypracovali protokol, ve kterém  
zhodnotili své výsledky.  

Ve stejném školním roce jsme další pro-
jektový den zaměřili na práci  
s odborným textem, který se týkal znečiš-
tění životního prostředí. Pro studenty teh-
dejších prvních ročníků byly připraveny 
různé články týkající se půdy, vody, vzdu-
chu a ledovců. Články byly z odborných  
časopisů i z internetových zdrojů, některé 
byly ze „škatulky“ fake news, které úmyslně 
šíří dezinformace za účelem ovlivnit a  
zmanipulovat příjemce, a studenti měli za 
úkol texty rozdělit na základě předem  
daných kritérií do předpřipravené tabulky, 
odhalit desinformace a shrnout výsledky a 
postup své práce.  

Zajímavou akcí bylo v roce 2019 červno- 
vé terénní cvičení u Poušova, kde jsme se 
v krásném prostředí u splavu zaměřili na 
problematiku alkaloidů (přírodních látek, 
které ovlivňují např. nervový nebo kardi-
ovaskulární systém) v rostlinách naší  
přírody. Úkolem studentů druhých ročníků 
bylo podle seznamu dvaceti jedovatých 
rostlin, které měli k dispozici, poznat tyto 
rostliny, případně je i nasbírat cestou do 
Poušova a zkusit je zařadit do čeledí. 

V rámci cvičení byli studenti seznámeni 
s problematikou alkaloidů, jejich rozděle-
ním do skupin, s účinky na lidský organis-
mus a získali základní informace k jednotli-
vým alkaloidům, které měli k dispozici na 
kartičkách a které přiřazovali k rostlinám ze 
seznamu v rámci pracovního listu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatečné informace si dohledávali. 
Většina studentů zná, že např. rulík  
zlomocný obsahuje atropin, alkaloid rozši-
řující zorničky. Po terénním cvičení také 
znají, že tato látka se vyskytuje i v blínu  
černém či durmanu a že tis černý obsahuje 
alkaloid taxin, což je srdeční jed, a v oměji 
šalamounkovi a sasance pryskyřníkovité se 
vyskytuje akonitin patřící mezi neuroto-
xiny. Také měli možnost si uvědomit, že 
hodně druhů jedovatých rostlin pěstují 
doma jako pokojové rostliny či na zahrádce 
jako okrasné a denně se s nimi  
setkávají.  

Počátkem školního roku 2019/2020  
proběhl projektový den na téma: Barevný 
svět na talíři. Studenti třetího ročníku  
udělali poster týkající se aditiv (látek, které 
se přidávají do potravin). Poster vyvěsili ve 
své třídě. 
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Pracovní list – alkaloidy v rostlinách naší přírody 
Eva Drbálková 

 

Název alkaloidu výskyt účinky 

atropin 
  

 
rulík zlomocný 

 

akonitin 
  

morfin, kodein, papaverin 
  

 
oměj šalamounek 

 

 
vlaštovičník 

 

glykosidy působící jako srdeční jed 
  

  
„droga chudých“ 

furanokumariny 
 

invazivní rostlina,  
při kontaktu s pokožkou  
způsobuje popálení, poleptání 

coniin 
  

 
blatouch bahenní 

 

 
sasanka pryskyřníkovitá 

 

 
bobkovišeň lékařská 

 

euforbin 
  

emetin, glykosidy hederin a helixin 
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Projektový den „Voda“ 
Monika Peroutková 

 
Učitelé zeměpisu stáli u zrodu šifrovací hry, která byla součástí projektového dne 22. 6. 2018 
na téma „Voda“. Pěti nebo šestičlenné týmy studentů tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1. a 2.  
ročníku gymnázia postupně navštívily 11 stanovišť vyznačených na podrobné mapě Třebíče, 
studenti zde plnili jazykové a zeměpisné úkoly. Za splnění úkolu získali šifru. 11 šifer = 11 indicií 
vedoucích k doplnění textu a nalezení hesla. Tím byla evropská řeka Dunaj. Vítězným týmem 
byli „Tragédi“ z 5. G, dalšími úspěšnými týmy byly „Halabalatralala“ (mix 6. G a 2. B) a  
„Soudruzi“ ze 4. G. Nakonec ale zvítězili všichni, protože se všem týmům podařilo text  
doplnit a najít konečné heslo. 
 
Fotografická ohlédnutí – projektové dny 
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Učíme se… pomáhat 
Život nám není lhostejný!  Projektové dny s první pomocí   
Radka Vejmělková 

 
Do výuky biologie člověka patří i první pomoc. A protože nejlépe si člověk zapamatuje to,  
co sám prožije, trénujeme první pomoc formou modelových situací. Nejčastěji v projektových 
dnech. Pomáhají nám v tom i naši studenti vyšších ročníků, budoucí studenti medicíny. Nacvi-
čujeme týmovou spolupráci, transport zraněného, ošetření zlomenin, KPR, zástavu krvácení… 
Materiál k nácviku (resuscitační loutky, obvazový materiál, vakuové dlahy, nosítka…) nám vždy 
laskavě zapůjčí lékař MUDr. Kvapil. Máme však přislíbeno, že jakmile bude možnost, škola  
zakoupí cvičnou resuscitační figurínu z vlastních prostředků, abychom ji mohli využívat častěji.  
 
Studentský maraton 
Někteří studenti, často budoucí lékaři se také 
účastnili populárních akcí s názvem Studentský 
Maraton a Praktický Maraton Biskupice, který  
pořádal MUDr. Daniel Kvapil, toho času náš  
závodní lékař. Studentské Maratony probíhaly  
v letech 2009 až 2016, Praktické Maratony do 
roku 2018. Akce byla určena studentům medicíny 
a také praktickým lékařům, kteří si chtěli zdokona-
lit svoje dovednosti v oblasti první pomoci,  
zajímavou formou psychicky i fyzicky náročné  
soutěže v řešení všech možných i nemožných  
modelových situací ve dne i v noci. Naši studenti 
pomáhali právě jako figuranti v modelových situ-
acích. Mnozí z nich za pár let i v roli soutěžících.  
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Studenti Gymnázia Třebíč darují krev 
Radka Vejmělková 

 
Iniciátorem nyní již tradiční návštěvy plnoletých  
studentů v třebíčské transfuzní stanici byl kolega  
Pavel Jindra. Inspirací pro následovníky bylo jeho 
pravidelné dárcovství krve, a tak první společná  
návštěva studentů s možností darovat to nejcennější 
se uskutečnila v roce 2005. Podmínkou dobrovol-
ného dárcovství krve je dovršení 18 let, proto tato 
mimořádná iniciativa je zařazená do plánu semináře 
biologie až ve 4. ročníku.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěžíme…  

Biologická olympiáda 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Součástí biologické olympiády je také praktické poznávání přírodnin, úspěšní řešitelé, 2020. 
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Chemická olympiáda – nižší gymnázium 
Jana Kratochvílová  

 
Historie 
Chemická olympiáda je soutěž pro středoškolské studenty a studenty základních škol.  
Mezinárodní chemická olympiáda patří k československým prvenstvím, před padesáti lety 
vznikla v Praze. V té době již několik let soutěžili českoslovenští studenti v chemických  
znalostech a praktické chemii na školní a okresní úrovni. Vyvrcholením bylo celostátní kolo 
soutěže. Chemickou olympiádu pořádali středoškolští pedagogové a Ústřední komise  
chemické olympiády. Provozovaná v Ústředním domově pionýrů a mládeže Julia Fučíka. Tato 
soutěž v roce 1968 se přetavila v první ročník soutěže mezinárodní. Tehdejšího, jak stálo v ofi-
ciální pozvánce na akci, „mezinárodního setkání studentů – chemiků“ se zúčastnily týmy tří 
států tzv. východního bloku; kromě Československa ještě Maďarsko a Polsko. Do soutěže se 
postupně zapojily další státy Evropy a později celého světa a dnes se počet účastnících se států 
pohybuje okolo 80.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Současnost 
Chemická olympiáda je česká nejvyšší chemická soutěž pořádaná Ministerstvem školství,  
mládeže a tělovýchovy. Soutěž se koná každým rokem a je určena pro žáky základních a střed-
ních škol. Olympiáda se dělí do čtyř kategorií A, B, C, D. Každé z nich se mohou zúčastnit nejen 
žáci, pro které je určena, ale také mladší žáci. Každá kategorie je dělena na jednotlivá  
soutěžní kola, školní, okresní a krajská. Žáci řeší teoretické a praktické úlohy.  
V každém soutěžním kole jsou úlohy těžší, ale na stejné téma. Studenti mají možnost si zjistit 
všechny potřebné informace v doporučené literatuře. V nejvyšší kategorii A je možnost se  
zúčastnit celostátního kola, případně postoupit až na mezinárodní chemickou olympiádu. 

Školní kolo probíhá z jedné třetiny doma. Žáci řeší teoretické úkoly. Zbývající dvě části, 
test a praktická část, probíhají již ve škole. Na vypracování mají dva měsíce. Body ze všech částí 
se sečtou. Úspěšní řešitelé jsou zváni do okresního kola, které se již více než deset let pořádá 
u nás na gymnáziu. Předtím se okresní kola konala na Katolickém gymnáziu a na ZŠ TGM  
Masaryka. Okresní a krajská probíhají podobně, skládají se ze dvou částí, testu a praktických 
úloh. První tři nejúspěšnější řešitelé okresního kola postupují do krajského kola, které se koná 
na Gymnáziu v Jihlavě. 
Úspěchy v chemické olympiádě 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstv%C3%AD,_ml%C3%A1de%C5%BEe_a_t%C4%9Blov%C3%BDchovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstv%C3%AD,_ml%C3%A1de%C5%BEe_a_t%C4%9Blov%C3%BDchovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_%C5%A1kola
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_%C5%A1kola
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_%C5%A1kola
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Půjdeme-li ročníky nazpět, vše zdokumentováno od roku 2006. Je přínosné si po létech  
zavzpomínat na úspěšné studenty. Všichni zanechali hluboké stopy. V začátcích to byl opět 
Filip Murár. Zmíněn již podruhé, byl to nebývalý talent na všechny přírodní vědy. Dosáhl  
výborných úspěchů nejen v chemické, fyzikální, matematické a astronomické olympiádě. Jako 
jediný se dostal i do celostátního kola CHO. Další vzpomínku bych chtěla věnovat dvěma  
studentům, Radku Chmelařovi a Martinu Scheubreinovi. Ti totiž soutěžili ve dvou ročnících po 
sobě. Jak je to možné? Jen tak si olympiádu zkusili v 8. třídě, a nejenže byli úspěšnými řešiteli, 
ale i obstáli v konkurenci o rok starších studentů. Zvládli to i v krajském kole, kde obsadili 6. a 
7. místo mezi o rok staršími studenty. Následující ročník už neměli žádné konkurenty ani ve 
školním ani v okresním kole a v kraji Radek Chmelař vyhrál. Tedy za celé sledované období to 
byli právě dva studenti, Filip a Radek, kteří vyhráli krajská kola. Měli jsme i plno třetích míst, 
uvedu alespoň některá jména – Tomáš Koutný, Martin Bouček, Jiří Jičínský, John Richard  
Ritter, Martin Nováček, Adam Dobrovolný. Bohužel v minulém roce krajské kolo bylo zrušeno. 
Věřím, že tam mnozí naši studenti měli dobře našlápnuto na dobré umístění. Třeba Ondřej 
Pažourek, Matěj Kulhánek nebo Kateřina Kunstová. Jsem moc ráda, že i v dnešní době se najde 
dost studentů, které baví přírodní vědy. Neučí se poučky nazpaměť, hloubají nad problémy, 
umí je řešit i jiným než standartním způsobem. To je, co naše věda potřebuje, právě takto 
zapálené studenty. 
 
Chemická olympiáda – vyšší gymnázium 
Eva Drbálková 
 

Největšího úspěchu v chemické olympiádě vyššího gymnázia dosáhl v roce 2018 talentovaný 

chemik 1. ročníku Jiří Zikmund (1. B) (na spodní fotografii uprostřed), zvítězil v krajském kole 

chemické olympiády kategorie C. Toto krajské kolo bylo pro naše gymnázium velmi úspěšné. 

Z dvaceti čtyř soutěžících se na 6. místě umístil Martin Slouka (5. G) a na 10. místě Zuzana 

Vítková (6. G).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZVONEK – 150 GTR 

SOČ – STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 
Monika Peroutková 

 
Středoškolská odborná činnost (SOČ) je  
prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Přední 
místa v soutěži otevírají dveře k dalšímu  
studiu a pro řadu studentů může být startem 
jejich budoucí vědecké kariéry. SOČ je soutěží 
víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si  
vybere každý.  

SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. 
Prokazuje zejména schopnost samostatné 
práce a na rozdíl od jiných středoškolských  
soutěží umožňuje obhajovat svoji práci před 
odbornou porotou. Rozvíjí tedy nejen badatel-
ské, ale i prezentační dovednosti a schopnost 
reagovat na dotazy porotců.  

Ve čtvrtém ročníku musí každý student 
Gymnázia Třebíč odevzdat maturitní seminární 
práci. Často si témata volí v oboru biologie a 
chemie, kde mohou využít skvělé vybavení  
našich laboratoří a badatelského centra. Také 
spolupráce naší školy s vědeckými pracovišti a 
vysokými školami je na velmi dobré úrovni.  
Pozadu ale nejsou ani další předměty, úspěch 
slavily kvalitní práce i v oboru historie, umění, 
informatiky nebo techniky! 

Proč tedy nevypracovat maturitní seminární 
práci na vysoké úrovni a nepřihlásit ji do  
soutěže SOČ? 
 
 
 
„Alchymie a její využití v současnosti”  
Ukázka ze seminární práce Daniely Hrbáčkové (2016) 
Eva Drbálková, Daniela Hrbáčková 

 
Psaní seminárních prací je nedílnou součástí hodnocení studentů čtvrtých ročníků. Za osm let 
svého působení na Gymnáziu Třebíč jsem vedla práce mnoha studentů, které se týkaly  
především oblasti chemie. Studenti si vybírají témata, která jsou aktuální, zajímají je, chtějí se 
jim věnovat i později v rámci dalšího studia nebo se jich daná problematika dotýká osobněji. 
Témata prací – např. používání a závislosti energetických stimulantů (např. kofeinu) na lidské 
zdraví, mechanismus účinku aspirinu pří tlumení zánětů, chemické složení vody,  
přírodní a umělá sladidla.  

Chtěla bych se podělit o část seminární práce Daniely Hrbáčkové z roku 2016, která se 
týkala alchymie a jejího využití v současnosti a obsahovala také praktické návody včetně  
„proměny“ vody ve zlato.  
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„… Talismany, magie a zaříkání byly však postupně potlačeny novými lékařskými poznatky, 
objevy i technologickými vynálezy.    Jelikož dala alchymie vznik dnešní chemii jako takové, tak 
nám zde zanechala nespočet pokusů, principů, chemických reakcí a dokonce i aparatur. Dala 
vzniknout i samotným metodám v lékařství. Tehdy vše bylo pro alchymii nové, i když nám se to 
jeví jako samozřejmost. Nějaká filtrace nebo tvorba sraženin, to vše nám přijde jako naprosto 
samozřejmá a jednoduchá věc. Ovšem stojí za nimi několik set let zkoumání a tvrdé dřiny. Pro 
alchymisty to byl zázrak.  

   Spagyrie je hermetická medicína, spíše alternativní přístup léčení, jejíž kořeny dosahují 
až starověku, konkrétně Egypta a Číny. Vychází z alchymie, magie a lékařství. Toto slovo bylo 
poprvé použito ve spisech z 16. století od německého alchymisty a věhlasného lékaře 
Theophrasta Bombasta von Hohenheima, zvaného Paracelsus. Slovo spagyrie je složeno ze 
dvou celků: z řečtiny spao (odděluj, extrahuj) a ageiro (slučuj, shromažďuj). Už podle názvu je 
tedy prozrazeno, na jakých základech stojí spagyrická medicína. Je cestou za dokonalým  
využitím rostlin. Cílem spagyrických prostředků je tvorba elixírů, extraktů, esencí nebo arkán 
z kvintesencí rostlin nebo jejich duchovních podstat. Vše se děje v korelaci s alchymistickým zá-
konem „Solve et Coagula“ čili „Odděluj a spojuj“. Základní postup je následující: 
1. Separací různých léčivých částí těl, bylin, minerálu a živočichů. 
2. Shromažďování nebo rekonstrukci těchto částí. Vše se děje na základě Umění. 
3. Jejich následné dynamizování a zušlechťování pro největší účinnost léku. 

   Tinktura je dalším výtvorem alchymie z latinského slova tinctus, což znamená obarvený. 
Tinktura tedy byla původně barvivo či léčivo, které se používalo běžně lékárnictví. Dnes však již 
znamená druh tekutého léčiva, které je výluhem (obvykle z rostlin) získaným extrakcí vhodným 
rozpouštědlem (většinou alkoholem). Tinktury slouží většinou k dezinfekci ran.  
Setkáváme se v běžném životě s několika druhy tinktur. Jednou z nich je například jodová  
tinktura, která je původně roztokem jodu v ethanolu. Nebo propolisová tinktura, která je  
extraktem propolisu, produkt stavební činnosti včel, v ethanolu.  

   Extrakce je laboratorní i nelaboratorní metodou vyluhování neboli získávání látek z růz-
ných, většinou přírodních materiálů. Pro extrakci je nutností rozpouštědlo, kterým bývá nejčas-
těji ethanol nebo voda, protože při extrakci všechny látky přecházejí do kapalného stádia, ale 
také sestavení speciální extrakční aparatury. Extrakce pevných látek může probíhat ve dvou 
formách. Macerace je forma, při které dochází k vyluhování pevné látky studeným rozpouště-
dlem. Druhou formou je digesce, při dochází k vyluhování za horka, typickým  
příkladem je proto extrakce čaje v horké vodě. Extrakce z kapalin má taktéž dvě formy. První 
formou je vytřepávání, což je přerušovaná operace, při níž dochází k tomu, že se do studeného 
rozpouštědla dostanou látky z lehčí nebo těžší kapaliny. Druhou formou je perforace, která je 
dokonalejší, ale časově více náročná, provádí se horkým rozpouštědlem. 

   Filtrace je další separační metodou, která odděluje pevné látky od plynných nebo  
kapalných přes porézní přepážku zvanou filtr. Jako filtr většinou v laboratořích slouží filtrační 
papír. Suspenze látek filtrem proteče, zatímco se pevné částečky na filtru zachytí. Je k tomu 
potřeba sestavit filtrační aparaturu.  

   Destilace byla zdokonalována již po staletí a její první historické známky vedou do až 
Egypta, ale také za samotným Aristotelem. Destilace byla potřeba k vytvoření Spiritu Vini,  
vinného lihu. Je to separační a čisticí metoda oddělující kapalné látky na základě různé těka-
vosti složek ve vroucí kapalné směsi. Uplatňuje se například při výrobě pálenky nebo v chemic-
kém průmyslu při výrobě ropy…“  

[Daniela Hrbáčková: Alchymie a její využití v současnosti. – seminární práce, Gymnázium 
Třebíč, 2016] 
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Učíme se… i během exkurzí  
 
Biologické exkurze na Gymnáziu Třebíč – vzpomínka 
Ivana Petrová, Drahoslava Pušová, Josef Skryja 

 
Výuka biologie v posledních čtyřiceti  
letech prodělal řadu změn, ale její nedílnou 
součástí stále zůstávaly terénní cvičení, 
které se těšily u studentů značné  
oblibě.  V této souvislosti musíme připome-
nout našeho staršího kolegy M. A. P. Šilha-
vého, který vytvořil základní rámec exkurzí, 
na který jsme navázali. V tomto článku si 
připomeneme jejich odborný obsah s tím, 
že si na ně rádi jejich účastníci s námi  
vzpomenou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Začneme podzimním výlovem velkých  

rybníků v jižních Čechách především Rožm-
berka nebo Bezdreva. Pro většinu studentů 
to byl překvapivý zážitek, zvláště když se  
vydařilo počasí. Při této příležitosti jsme  
navštívili lovecký zámeček Ohrada, kde sídlí 
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství. 
Určitě přínosem pro studenty třetích  
ročníků byla i prohlídka sousední ZOO  
Hluboká nad Vltavou, jejíž předností je 
chov zástupců fauny ČR. Na zpáteční cestě 
proběhlo krátké zastavení u Lišova, kde se 

nachází málo známá technická  
památka Locus perennis (Věčné místo),  
základní geodetický bod. 

Samostatnou kapitolou biologických  
exkurzí byla návštěva zoologických zahrad. 
Mezi nejzajímavější patřila bezesporu ZOO 
Dvůr Králové n. Labem, (tzv. Safari park). 
Častěji se jezdilo do ZOO Brno, v posledních 
letech vzhledem k dopravní dostupnosti 
převládala prohlídka ZOO Jihlava.  

Určitý vývoj prodělaly exkurze do CHKO 
Moravský kras, podle toho, jak se měnila 
koncepce výuky geologie na gymnáziích.  
Ta se zde učila v prvním ročníku, ale začát-
kem osmdesátých let s nástupem tzv.  
Nové koncepce z učebního plánu vypadla. 
V jednoduší podobě se vrátila až ve  
čtvrtém ročníku osmiletých gymnázií.  
Původní program exkurze byl: zastávka 
v Olomučanech (sběr jurských fosilií)  
potom návštěva Rudického propadání, pak 
Punkevních jeskyní a nakonec rozchod  
u turistické chaty Macocha (občerstvení, 
individuálně vyhlídka Horní můstek).  
Postupně ale, jak se přibývalo dopravních 
omezení pro průjezd zájmovou lokalitou, 
tak se ustálil program: vyvěračka u Býčí 
skály, Rudické propadání, jeskyně Balcarka 
a zakončení zase u chaty Macocha. 

Další prostor pro pozorování v terénu 
dostala biologie v devadesátých letech, kdy 
došlo k prodloužení literární exkurze do  
východních Čech o jeden den na třídenní, 
této akce se pak pravidelně účastnil učitel 
biologie.  Biolog organizuje dvě turistické 
trasy. První byl pěší přesun údolím řeky Úpy 
od Červeného mostu přes Bílý most až k Ra-
tibořickému zámku, vše je od roku 2013 
součástí NPP Babiččino údolí – Rýzmburk. 

  

Poslech slavíků za Hraničním zámečkem (de-
vadesátá léta). 
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Na začátku trasy jsme věnovali pozornost 
porostům lipových a javorových dřevin 
s charakteristickým bylinným patrem,  
ve střední části se nedaly přehlédnout  
pěnovcové prameny, celá trasa pak končila 
v zámeckém parku na okraji polopřiroze-
ných luk. Druhá, fyzicky náročnější trasa 
s biologickou tematikou, byla v CHKO  
Broumovské stěny. Po prohlídce Muzea 
bratří Čapků v Malých Svatoňovicích a pro-
hlídce tamějších araukaritů (permokarbon-
ských fosilií) jsme se zpravidla pohybovali 
po turisticky značené cestě: Hvězda, Supí 
hnízdo, Kovářova rokle a Hlavňov.  
Na všechny určitě zapůsobil mohutný skalní 
fenomén i jednotvárná vegetace jedlobu-
kového až smrkobukového vegetačního 
stupně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkem pravidelně jsme praktikovali  
exkurzi do NPR Mohelenská hadcová step. 
I když tato lokalita byla mezi třebíčskými 
gymnazisty cekem známá díky rodinné  
turistice, přesto zde mohli být studenti  
příjemně překvapeni. Exkurze začínala  
netradičně u Mohelenského mlýna trasou 
po levém břehu řeky Jihlavy a posléze stou-
páním skalní stepí přes drnovou step až na 
parkoviště u sv. Antoníčka.  

K nejzajímavější a mezi studenty  
nejoblíbenější jednodenní exkurze patřila 
návštěva CHKO Pálava a NPR Lednické  
rybníky. Její program se ustálil koncem  
sedmdesátých let a s malými obměnami 

zůstal v učebních plánech biologie skoro 
čtyřicet roků. Jezdilo se v květnu se třetími 
ročníky  Trasa exkurze začínala u kostela 
v Dolních Věstonicích a vedla mezi vinicemi 
směrem ke zřícenině hradu Děvičky.  
Studenty z Vysočiny vždy zaujal výklad  
o vedení keřů révy vinné, jejich obdělávání 
a výnos hroznů. Po této instruktáži jsme  
došli do stínu dubohabrového lesa, kde  
následoval poměrně strmý výstup ke  
zřícenině, kde se nám postupně otevřel 
kouzelný výhled do okolní krajiny. 

Po topografické orientaci nám lokalita 
hradu poskytla zázemí pro svačinu, někteří 
spíš snídali, protože jsme vyjížděli v 6 hod 
ráno z Třebíče. Zájemci během odpočinku 
mohli zkoumat středověké zdivo, kde se 
dají najít sporadické fosilie měkkýšů,  
nakonec došlo i na focení.  Zříceninu jsme  
nechali za zády a zvolna pokračovali až na 
travnatou vyhlídku pod vrcholem Děvína 
(550 m n. m.). Zde byla kratší zastávka 
vhodná k seznámení s  geomorfologií Miku-
lovské vrchoviny. Nakonec nás ještě čekal 
příkrý sestup k prameni do Soutěsky. Auto-
busem jsme se pak přesunuli přes Mikulov 
(polední přestávka) do Hlohovce. Cesta  
kolem Hlohoveckého rybníka nabízí  
květenu mezofilních luk, křovinaté biotopy 
umožňují poslech pěvců, největší pozor-
nost si získal tradičně slavík. Tam, kde to 
pobřežní porosty dovolovaly, jsme sledo-
vali hladinové ptactvo (vzácná zrzohlávka 
rudozobá aj.) Na konci rybniční hráze nás 
čekal autobus, zde program exkurze končil. 

Tyto prezentované „výjezdní“ akce dopl-
ňovaly a někdy i nahrazovaly biologické 
vycházky přímo v Třebíči. Většinou byly  
využívány dvě trasy. Kratší vedla přes Hrá-
dek do Týnského údolí až na louky k ryb-
níku U Suchých a přes Hájek zpět. Delší pro-
bíhala zámeckým parkem, přes okraj Ne-
hradova, do Poušova s otáčkou u Řípova 
přes Poušov na Polanku. Oba okruhy  
nabízely z geologie, zoologie i botaniky  
poznatků víc než dost. 

Ilustrace, studentská práce 
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Odborná náplň exkurzí nemohla samo-  
zřejmě oslovit všechny účastníky, ale jejich 
většinou turistický charakter byl pro ně  
určitě přínosem. Zato pro vážné zájemce  
o biologii představovala inspiraci a motivaci 
k dalšímu studiu. 

Kromě těchto „celotřídních“ akcí absol-
vovali studenti zaměření na biologii řadu 
dalších odborných cvičení. Nejprve připo-
meneme soutěž vyhlašovanou každoročně 
zprávou KRNAP, kde se na základě splnění 
testových kritérií zájemci účastnili týden-
ního praktického semináře na Rýchorách 
(východní Krkonoše). Třebíčské gymnázium 
zde zastupovalo celkem pravidelně tři až 
pět studentů.  

Samostatnou kapitolou odborných  
exkurzí byly ty, které tvořily součást náplně 
seminářů biologie. Za všechny jmenujme 
alespoň následující: návštěvy transfúzního 
a hematologického oddělení nemocnice 
Třebíč, později i téhož odd. FN Brno,  
prohlídka biochemické laboratoře UNILAB 
Třebíč, jednodenní pobyt na oddělení 
funkční genomiky a proteomiky rostlin MU 
Brno, prohlídka herbářů Muzea Vysočiny 
Třebíč nebo odborný program v Ústavu bi-
ologie obratlovců AV ČR Studenec. 

Závěrem můžeme snad konstatovat,  
že tyto vybrané a další neuvedené aktivity 
příznivě ovlivnily výchovu a vzdělání našich 
studentů.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pavlovské vrchy a Lednické rybníky – šest zastavení s Josefem Skryjou 
Josef Skryja 
 
Studenti třebíčského gymnázia se v rámci 
předmětové komise biologie – chemie  
v sedmdesátých letech účastnili řady  
jednodenních exkurzí. Vzpomenu Lednické 
rybníky, ZOO Dvůr Králové, výlov rybníka 
Rožmberk, Moravský kras, Anthropos,  
Mohelenská hadcová step, obora Náměšť a 
další. Z těchto roztříštěných akcí se  
časem vymezila jedna, která s malými  
obměnami zůstala v programu komise přes 
třicet let. Byla to květnová exkurze třetích 
ročníků na Pavlovské kopce a Lednické  
rybníky.  

Dovolte mně tedy ve vzpomínkách projít 
znovu trasu putování po tomto krásném 
koutu naší vlasti. Uděláme šest virtuálních 
zastavení v CHKO „Pálava“ a jedno v NPR 
Lednické rybníky. 

Odjezd autobusu z Třebíče je v 6.00  
ráno a už kolem osmé hodiny vyrážíme 
z Dolních Věstonic pěšky po červené značce 
mezi vinice. Nejprve procházíme kolem  
několika vinných sklípků do rozkvetlého  
úvozu polní cesty a zastavujeme na konci 
vinohradu.  
 

Odpočinek na louce  
pod vrcholem Děvína  
(relaxující autor,  
devadesátá léta). 
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1 – Ohyb polní cesty na konci vinohradu – ukázka řezu vinné révy na dva tažně, demonstrace 
polních plevelů. 
2 – Okraj listnatého lesa – dendrologická charakteristika porostu, avifauna lokality, charakte-
ristika jarního aspektu bylin.  
3 – Vrchol se zříceninou hradu Děvičky (také Dívčí hrady) – výhled na Novomlýnské nádrže, 
hledání zkamenělin ve zdivu zříceniny (většinou drobní plži a mlži), flóra – večernice smutná, 
kosatec nízký aj., fauna – rorýs obecný, linduška luční, zástupci hmyzu. 
4 – Hřeben pod Děvínem (nejvyšším vrcholem Pálavy – 550 m n. m.) – výhled na soutok  
Jihlavy a Svratky, fytocenóza skalní stepi. 
5 – Louka pod Děvínem – geomorfologie Mikulovské vrchoviny (Děvičky, Děvín, Pálava,  
Obora, Sirotčí hrádek, Tabulová hora, Kočičí skála, Turold, Svatý kopeček, Zámecký vrch a  
Šibeniční vrch), stepní porosty teplomilných trav (kostřavy, kavyly, ovsíř, ovsík a další). 
6 – Pramen v soutěsce – shromáždění celé skupiny u koryta pramene je nutné, sestup  
do soutěsky kolem skalního útvaru Strážce byl opravdu příkrý a každý víceméně sestupoval na 
„vlastní pěst“. 
 
Potom následuje už asi 20 minut spořáda-
nější přesun k autobusu. Ten čeká na okraji 
vinice před obcí Klentnice. Polední  
přestávka je v Mikulově, vzdáleném asi pět 
kilometrů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nakonec se autobusem přesouváme 

přes Valtice do nedalekého Hlohovce, kde 
vystupujeme. Autobus odjíždí čekat za hráz 

Hlohoveckého rybníka. Ten je součástí NPR 
Lednické rybníky, mezi které také patří nej-
větší moravský rybník Nesyt – 296 ha.  Naše 
skupina se zatím zvolna přesouvá k Hranič-
nímu zámečku (historická  
hranice Moravy a Dolních Rakous). Zpravi-
dla už zde je slyšet zpěv slavíků, který se 
ozývá hlavně z křovin kolem této klasicistní 
stavby. Z pozice od zámečku je také jedi-
nečný pohled na značnou část hladiny  
rybníka, podle kterého půjdeme mezofil-
ním lučním porostem po relativně udržo-
vané cestě. Na jejím začátku se rozdělíme 
na dvě skupiny, vážné zájemce o biologii a 
zbytek, který vyrazí ke stanovišti autobusu. 
Na vysvětlení, tady se nedá zabloudit a  
informací dnes bylo víc než dost.  

„Biologická“ skupina ještě pozoruje  
nebo spíš poslouchá různé druhy pěvců, 
převládají rákosníci (r. obecný, r. proužko-
vaný, r. velký a r. zpěvný). Pokud to povolí 
pobřežní porosty, tak také sledujeme na 
hladině některé druhy vodního ptactva, 
hlavně „kachny“ (březňačky, čírky, poláky, 
lysky a roháče). 

Mezitím pomalu docházíme k zaparko-
vanému autobusu, program exkurze končí. 
Potom bez otálení odjíždíme přes Lednici a 
Podivín na D 1 a do Třebíče. 

 
 

Autor s kolegyní I. Petrovou u Hlohoveckého  
rybníka (konec osmdesátých let). 
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Moravský kras  
Karel Janík 

 
Česká republika nabízí velké množství velmi 
zajímavých zákoutí a přírodních krás, které 
člověk odedávna využívá a také přeměňuje. 
Do výuky nejen zeměpisu se tematicky  
taková pestrá lokalita přímo nabízí  
v podobě Moravského krasu. 

Z našeho domovského města Třebíč se 
do této chráněné krajinné oblasti (CHKO) 
jezdí nejčastěji přes Brno. Poutavý exkurzní 
výlet byl připraven pro tercii. V celém Mo-
ravském krasu bylo objeveno více jak 1100 
jeskyní. Historie oblasti je velmi bohatá.  
Již lovci mamutů využívali příhodnost 
území, dostupnost a reliéf. Například  
jeskyně Kůlna vydala svědectví o svých oby-
vatelích, jak lidech své doby, tak i jeskyn-
ních medvědů, sobů, mamutů. Jeskynní 
systém Amatérská jeskyně je největší v ČR. 
Její součástí jsou také námi navštívené 

Sloupsko-šošůvské jeskyně, v závěru jsme 
si prohlédli instalovanou expozici v Kůlně. 
Je tu bohatá výzdoba krápníků, které vzni-
kají tak, že se vápenec vodou rozpouští a 
následuje srážení a usazování roztoku. 
V jeskynních není moc vidět, ale netopýr, 
spíše tisíce netopýrů 21 druhů, má zde své 
stanoviště. Zde také začíná Pustý žleb.  
Jenom o málo jižněji se dá navštívit jedna 
z největších atrakcí - propast Macocha. Při 
pohledu z horního, ale i dolního můstku, 
jsou vidět jezírka na jejím dně. Pohled do 
hloubky 138 metrů je úžasný. A když si 
představíme, že podzemí stvořila ponorná 
řeka Punkva, musíme přírodu obdivovat. 
Dozvěděli jsme se pověst o propasti a také 
o objevitelích mnoha jeskyní, mezi něž patří 
Karel Absolon, Jindřich Wankel a Johannes 
Anton Nagel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Při přejezdu z místa na místo jsme  
pozorovali okolí. Severovýchodním smě-
rem se tyčí 340 metrů vysoký televizní vysí-
lač Kojál. Žáci občas zaslechli, jak na 
chudých planinách pasoucí se dobytek 
bučí. Příčinnou neúrodnosti jsou rendziny, 
na minerály chudé půdy. 

Suchý žleb se vine západně od Macochy. 
A sestupem do něj se přichází ke vchodu do 

Punkevních jeskyní. Níže po toku Punkvy se 
objevuje „koncertní“ Kateřinská jeskyně. 
Nachází se zde i turistické centrum, parko-
viště, pokladna a hotel Skalní mlýn.  
Když byste využili podzimní dny k návštěvě 
Moravského krasu, barevnost krajiny  
podtrhnou oranžové, žluté, hnědé a zelené 
tóny dubu, buku, břízy, javoru, smrku a  
dalších stromů. 
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Odtud jsme se vydali do Rudice. Prohlédli 
jsme si historický větrník a vydali se  
k Rudickému propadání, kde se ve skále 
ztrácí Jedovnický potok. K jeho znovu  
objevení na povrchu nás vede cesta po sil-
nici. První zastávka byla v obci Křtiny, jejíž 
poutní kostel je možná nejkrásnější barokní 
stavbou u nás. Druhá zastávka nám ukázala 
využití jeskyně Výpustek. Sloužila jako úkryt 
pro zvířata, nacistická podzemní továrna, 
velitelské stanoviště naší armády nebo k lé-
čebným účelům. 

Závěrečná zastávka Býčí skála. Ale 
ochránci přírody nás k ní nepustili, protože 
právě hnízdil vzácný sokol stěhovavý a  
vyváděl svá mláďata. Tím zbylo více času na 
průzkum místa, kde prýští voda, jež se nám 

před časem ztratila – vyvěračka  
Jedovnického potoka. 

Vůbec nelze pochybovat o zajímavých 
souvislostech a krásách zdejšího kraje.  
Pro zachování je potřeba nulové tolerance 
nevhodného, ničivého chování lidí. Jedním 
z příspěvků k udržení je křtinské arboretum 
a obora. Vápencové lomy jsou zde velmi 
časté. Ve vápenci se také vyskytovala a  
těžila železná ruda. Poslední pohled se  
týkal národní technické památky Josefov-
Františčina huť, kde se tavilo surové  
železo.  

Exkurze byla velice zajímavá a obsahově 
náročná. A přispěla k výbornému  
dokreslení výuky zeměpisu. 

 
 
 
V osmisměrce použijte podtržená slova z textu.  
Tajenkou je jméno významného umělce,  
jehož dílo souvisí s exkurzí. 
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Údolím řeky Oslavy – aneb Po stopách mloka skvrnitého 
Radka Vejmělková 

 
Exkurze připravená v rámci projektu „Investice do rozvoje vzdělávání“  
Zaměření: geologie, hydrologie, botanika, zoologie, orientace v terénu 
Určeno pro studenty 2. G 
Program: 
Studenecké rybníky 
Letiště Náměšť n. Oslavou – návštěva SBO L a debata se sokolníky 
Terénní vycházka údolím řeky Oslavy a blízkým okolím. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyzkoušejte si pár otázek z pracovního listu: 
 
1. Které horniny jsou typické pro tuto oblast? 

A/ přeměněné horniny, např. rula 
B/ syenit 
C/ čedič 
D/ hadec 

 
2. Spoj čarami pojmy, které k sobě patří: 

javor  javorovité  křídlaté dvojnažky  
dub               bukovité  žaludy 
jeřáb              růžovité  malvičky  
buk               bukovité  bukvice 
habr  břízovité  oříšky s křídly  
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3. Ve skrývačkách najdi jména listnatých dřevin: 
Plavej a voru si nevšímej! 
Samečci modrásků jsou modří nebo hnědí? 
Chléb s cibulí pak osolili. 
Váha brambor není v pořádku. 
Zdravou houbu krájíme na plátky. 
Už budu brzy dospělý. 

 
4. Které jehličnany rostou ve stráních  
    a lesích nad řekou?  
    Ke každému uveď jednoduchý poznávací znak,  
    podle kterého je snadno identifikuješ. 
 
5. Načrtni část spodní strany listu kapradin a vyznač tvar výtrusných kupek. 
     
       kapraď samec          papratka samičí                osladič obecný 

 

 

 

  

 
6. Chráněný druh ocasatého obojživelníka žijícího v údolí Oslavy a Chvojnice  
     se jmenuje:………………….. 
    
      Jeho larvám (pulcům) narůstají na rozdíl od žab nejprve …………. nohy. 
 
7. Roztřiď lesní ptáky na sovy, šplhavce, dravce a pěvce: 
 

puštík obecný, káně lesní, budníček lesní, poštolka obecná, datel obecný, výr velký, sýkora 
koňadra, strakapoud velký, kalous ušatý, žluna zelená, pěnkava obecná, jestřáb lesní 

 
sovy:                                                                           dravci: 
šplhavci:                                                                     pěvci: 
 

8. Proč se i v době moderních technologií využívají na letištích dravci? 
 
9. Napiš alespoň čtyři druhy vodních ptáků,  
    kteří osidlují vody a břehy Studeneckých rybníků? 
 

 

 

Největším překvapením exkurze bylo ulovení 
larvy mloka skvrnitého, na kterém jsme si 
mohli prohlédnout keříčkovité vnější žábry.   
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Krásensko  
Kamila Vlasáková 

 
Každý rok pořádá komise Bi–Ch–Z  třídenní pobyt studentů prvního ročníku v centru Rychta na 
Krásensku v oblasti Moravského krasu. Program je zaměřený na praktickou biologii v terénu. 
Výuku vedou zkušení lektoři, ale přítomnost učitele biologie je vždy výhodou.  
Program má vždy určité zaměření. Jako příklad bych uvedla program pro třídu 1. C, kde jsem 
byla přítomna jako biolog.  
 
Hned první den po příjezdu byl pro nás 
připravený program, který byl zamě-
řený na živočichy ve vodě, na louce a 
v lese. Protože všechny akce probíhaly 
zábavnou formou, studenti si oblékli 
broďáky, gumáky, dostali sítě na mo-
týly a podle ulovených kousků začali 
určovat jednotlivé druhy živočichů. Na 
závěr prvního dne byl orientační běh 
po celé vesnici Krásensko s cílem plnit 
praktické biologické úkoly.  

Druhý den byl program zaměřený na „bádání“.  
Každá skupinka studentů po čtyřech až pěti lidech  
vymyslela svou hypotézu, kterou se snažila jakýmkoli 
způsobem potvrdit nebo vyvrátit. Například, jestli 
mravencům chutná více sladké, slané či kyselé, nebo 
za jakou dobu urazí hlemýžď trasu 20 centimetrů. Na 
konci odpoledne každá skupinka představila svůj 
projekt a zhodnotila projekty ostatních. Večer měli 
možnost studenti poznávat exotická zvířata v ekolo-
gickém centru Rychta. Ne každý ze studentů někdy 
držel v ruce například chameleona, strašilku, švába, 
hada nebo malé gekončíky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Třetí den byl zaměřený na poznávání invazivních rostlin a zvířat, a to formou her a výrobou 
plakátů. V případě příznivého počasí je možno absolvovat výukové programy na kole, kdy 
mnohé třídy pod vedením svých třídních učitelů tuto možnost využijí. Tento pobyt je vhodný 
pro první ročníky nejen z důvodu, že si praxí prohloubí teoretické poznatky z biologie, ale je 
zde i důležitá přítomnost třídního učitele pro „stmelení třídního kolektivu“. 
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ZOO Jihlava (etologie = nauka o chování zvířat) 
Karolína Havlínová  

 
Na závěr školního roku 2018/2019 se všechny třídy 2. ročníku účastnily etologicky zaměřené 
exkurze do ZOO Jihlava (etologie = nauka o chování zvířat). Exkurze původně zamýšlená pro 
jednu třídu se kolektivu pedagogů v kabinetu biologie zalíbila natolik, že po domluvě s třídními 
učiteli jely všechny čtyři třídy. 

I přes velký počet účastníků dopravu vlakem naštěstí všichni zvládli a úspěšně v Jihlavě 
vystoupili. Studenti, vybavení přehledem etologických pojmů, byli v každé třídě rozděleni na 
čtyři skupiny, přičemž každá z nich dostala svůj zvláštní pracovní list s výběrem živočichů k po-
zorování. Poté byl studentům dán rozchod pro vyhledání informací a vyřešení pracovního listu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U každého živočicha měli zakreslit jeho habitat, určit taxonomické zařazení a zodpovědět 

záludné otázky týkající se jeho etologie, popřípadě jeho zajímavých vlastností.  
Po několika hodinách se všechny skupiny sešly, vyhodnotily odpovědi a jelo se zpět.  

Exkurze zajímavě doplnila učivo 
druhého ročníku biologie, studenti 
místo prostého pozorování živočichů 
měli za úkol pozorovat jejich chování 
a např. i stavbu těla a také přemýšlet 
nad otázkami. Proto se komise  
Bi–Ch–Z rozhodla tuto exkurzi zařa-
dit do pravidelně pořádaných akcí. 
Bohužel ve školním roce 2019/2020 
k této akci nedošlo kvůli probíhající 
pandemii covid-19.  
 
 
 
 
 
 

Třída 2. A, 2018/2019 

Ilustrace Ondřej Pěnčík, 2013  
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Zeměpisná exkurze horácké trojříčí 
Monika Peroutková 
 

Součástí studia zeměpisu ve čtvrtém ročníku byla vždy podzimní exkurze do jihovýchodní části 
okresu Třebíč. Je to mimořádně cenný kus přírody, který leží v mírně zvlněné krajině Jevišo-
vické pahorkatiny, která se zvolna sklání k východu do Boskovické brázdy. Vodní toky Oslava a 
Chvojnice zde vytvořily hluboká údolí zaříznutá do skalního podloží. Údolí Oslavy  
a Chvojnice mezi Náměští, Kralicemi a Čučicemi bylo vyhlášeno za chráněný přírodní výtvor  
v r. 1975, v r. 1992 bylo území o rozloze 2 111 ha převedeno do kategorie přírodní rezervace 
a v r. 2012 bylo území vyhlášeno za evropsky významnou lokalitu.  

Na skalnatých srázech téměř 120 m nad ře-
kou se nachází pozůstatky Ketkovského hradu 
z přelomu 13./14. století. Hrad byl také nazýván 
Levnov. Do údolí a ke zřícenině jsme se vydávali 
pěšky z obce Senorady. Cestou z Třebíče do 
Senorad jsme navštívili architektonický klenot, 
jednu z nejstarších rozhleden na Moravě tyčící 
se na temeni Zeleného vrchu (491 m n. m.) nad 
obcí Kramolín. Z kamenné empírové věže,  
postavené v roce 1831, je krásný výhled na  
rozsáhlé porosty listnatých a smíšených lesů.  

Další naší zastávkou byla Mohelenská hadcova step, která patří k nejznámějším stepím na 
území České republiky. Je unikátní svou flórou a faunou, které jsou kromě geografické polohy 
a klimatických poměrů ovlivněny i geologickým podložím, které tvoří silně bazický hadec. Bylo 
zde popsáno kolem 60 nových druhů rostlin a živočichů. Z vyhlídky na Čertův ocas je vidět i 
hráz vodního díla Mohelno, která je součástí vodního díla Dalešice, vystaveného jako zdroj 
technologické vody pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Z tohoto pohledu  
je patrné, že je oblast zajímavá i z hlediska průmyslového využití a zaměstnanosti obyvatel. To 
dokazuje i vojenské letiště Sedlec.  

Studenti si na exkurzi sami dělali průvodce! Doma si každý připravil referát, který ve 
správný okamžik na správném místě odpřednášel. Seznámili se tak s historií, přírodou  
a průmyslem okresu Třebíč. A odměnou jim byla nádherná podzimní krajina, která je tak  
blízko místa, kde žijí a studují.  
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Západní Čechy 
Monika Peroutková 
 

Západní Čechy proslulé množstvím lázeň-
ských měst, ale nechvalně známé i krajinou, 
přeměněnou těžbou nerostných surovin. 
Ještě po cestě do kempu Betlém u Marián-
ských lázní navštěvujeme přírodní památku 
Hromnické jezírko, které vzniklo 60 m pod 
úrovní terénu závalem odvodňovací štoly 
krátce po zastavení těžby břidlice. Voda  
jezírka je slabým roztokem kyseliny sírové, je 
proto sterilní a bez života. Sloučeniny železa 
dodávají jezírku červenou barvu. Další  
zastávkou je lom Kaznějov, největší svého 
druhu v Evropě. I když v ČR činnou sopku ne-
najdete, v západních Čechách jsou dopro-
vodné projevy sopečné činnosti patrné na 
každém kroku. Doslova to platí v rezervaci 
SOOS, kde vyvěrá množství minerálních pra-
menů a čistý oxid uhličitý v tzv. mofetách –  
v bahenních sopkách. Jedná se o rozlehlé  
rašeliniště a slatiniště, kde žije řada chráně-
ných živočichů a roste zde množství  
mokřadních a slanomilných rostlin. Podobně 
zvláštní je i Přírodní rezervace Smraďoch, 
která chrání lesní rašeliniště s několika mine-
rálními prameny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tou nejznámější je Farská kyselka. Název 
Smraďoch je naprosto opodstatněný. Z hlubin 
se prodírá sirovodík a kysličník uhličitý, projev 
kdysi mohutné tektonické činnosti zdejší  
oblasti. Proto je celé území zdaleka cítit po 
vejcích. V minulosti se zde těžila rašelina.  
Jednou z nejstarších a největších přírodních 
rezervací na Karlovarsku jsou Kladské rašeli-
ny, kde rostou charakteristické druhy rostlin 
a živočichů, které se přizpůsobily zdejšímu  

kyselému prostředí a málo výživné půdě. 
Komplex lučních zamokřených společenstev 
Slavkovského lesa s výskytem vzácných druhů 
rostlin, především upolínu nejvyššího, je  
Upolínová louka pod Křížky. Hned na dohled 
je největší hadcová lokalita v Čechách Tři 
křížky. Krásenská rozhledna je jedna z nejpo-
divuhodnějších rozhleden v zemi se spirálovi-
tým schodištěm, které neobvykle vede po 
vnějším obvodu pětadvacetimetrové věže.  
Z vyhlídkové věže jsou vidět kopce Krušných 
hor, Doupovské vrchy, Tepelská vrchovina  
či nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lázeňství v západních Čechách je posta-

vené zejména na výskytu minerálních  
pramenů, které jsou spojené se sopečnou  
činností. Karlovy Vary, Mariánské Lázně, 
Františkovy Lázně nebo Lázně Kynžvart nabí-
zejí úžasný pohled na architekturu a kouzlo 
lázeňských promenád, které si lépe vtisknete 
do paměti, když zároveň ochutnáte jejich  
minerální vody. Historii oblasti dokreslují 
města Cheb a Loket nebo klášter Teplá  
u Mariánských Lázní. My jsme se vydali i na 
hrad a zámek Bečov, kde je unikátní román-
ská ostatková schránka – relikviář sv. Maura, 
jedinečná památka svého druhu ve střední 
Evropě. Cesta do západních Čech je sice 
dlouhá, ale rozhodně stojí za to! Tato exkurze 
je určena kvartě na závěr školního roku, aby 
se žáci mohli rozloučit se svým třídním  
učitelem, než odejdou do prvního ročníku 
vyššího gymnázia. Ale nejen pro ně!  
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Zeměpisné exkurze na Slovensko v letech 2016-2018 
Jiří Března 

  
Pravidelně v říjnu v letech 2016 až 2018 učitelé zeměpisu  pravidelně pořádali pro  
čtyřicet studentů pětidenní poznávací geografickou exkurzi k našich východním sousedům.  
Základnou k jednodenním výletům byl hotel Čingov na okraji národního parku Slovenský ráj 
poblíž Spišské Nové Vsi. Hotel poskytl příjemné ubytování a stravování, k relaxaci po  
celodenních túrách jsme využívali hotelový bazén. Na programu exkurze byl nejenom blízký 
Slovenský ráj, ale i  Chočské vrchy, Súlovské vrchy, Kysucké Beskydy, Vysoké Tatry, Pieniny a 
Levočské vrchy.   
    Z atraktivních lokalit jsme během exkurzí navštívili například Súlovský hrad, ropný pramen 
Korňa, Bešeňovské travertiny, Kvačianskou dolinu. Ve Slovenském ráji jsme prošli po žebřících 
a řečištěm potoka soutěsku Suchá Belá a po železných lávkách nad řekou překonali  
průlom Hornádu a vystoupali na skalnatý Tomášovský výhled.  
V Pieninách jsme navštívili Červený Klášter, vystoupali 
na špičatý vrchol Tři koruny a na pltích sjeli dvanáctiki-
lometrový průlom Dunajce v národním parku  
Pieniny. Ve Vysokých Tatrách jsme uskutečnili túru ko-
lem Štrbského a Popradského plesa a navštívili symbo-
lický lesní hřbitov. Ve třetím největším slovenském 
městě Prešově byla pravidelná zastávka v Solivaru a 
velkou atrakcí byl Herlanský gejzír a  
návštěva opálových dolů. A v okolí Spišské Nové Vsi 
jsme navštívili Levoču, mohutnou zříceninu Spišského 
hradu a krátkou túrou přes travertinové skalní město 
Dreveník jsme došli ke kostelíku v Žehře. Kostelík a ne-
daleká Spišská kapitula patří k památkám  UNESCO 
v tomto kraji. Geologicky zajímavou lokalitou byla i ak-
tivní travertinová kupa Sivá brada.  

Při poznávání Slovenska nemohla chybět samo- 
zřejmě i návštěva jeskyní, např. Demenovské jeskyně 
v národním parku Nízké Tatry. A každoroční pravidel-
nou atrakcí této exkurze byla i relaxace v  termálních 
pramenech u obce Vrbov. Zájezd pro studenty  
připravovali a kompletně zařizovali učitelé zeměpisu 
Monika Peroutková, Karel Janík a Jiří Března.  

A výhledově by formou levného a přitom  
zeměpisně „našlapaného“ zájezdu chtěli studentům 
ukázat i jiné evropské státy. Připraven je například ve 
spolupráci s CK Alpina zájezd do Slovinska.  
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Učíme se… u odborníků 
 
Biologická stáž studentů a pedagogů na Jihočeské univerzitě 2014 
Radka Vejmělková 

 
Nabídku odborné stáže dostali studenti a pedagogové našeho gymnázia od Jihočeské univer-
zity. Do Českých Budějovic se na konci září 2014 na pět dní vypravili jak studenti holdující  
biologii, tak vyučující biologie a chemie. „Čekaly nás napínavé zážitky nejenom při terénních  
cvičeních z hydrobiologie, ale též činnosti v laboratořích a odborných výzkumných centrech 
katedry biologie, kde jsme měli možnost pracovat s moderními přístroji či „načichli“  
nanotechnologiemi.“ Studijního pobytu se zúčastnilo patnáct inspirovaných studentů a šest 
spokojených pedagogů.   
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Exkurze na pracovišti AV ČR ve Studenci 
Karolína Havlínová 

Seminář molekulární biologie a genetiky pořádá každoroční exkurzi do detašovaného praco-
viště Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky ve Studenci. Tato exkurze je 
možná díky dni otevřených dveří, které Ústav každý rok pořádá. Studenti jsou tak seznámeni 
s využitím metod molekulární biologie jako je PCR v praxi, ale také s chodem vědeckého  
pracoviště a náplní práce vědců. 

První částí exkurze je představení pracoviště a poté odborná přednáška, která je  
zaměřena na molekulární biologii – např. struktura DNA, podstata genetické informace a její  
exprese. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po přednášce jsou studenti rozděleni do dvou skupin a postupně provázeni areálem chov-
ných stanic a laboratořemi. V laboratořích jsou studenti postupně seznámeni s metodikou  
získávání vzorků pro analýzu a s metodami izolace čisté DNA. Neméně zajímavá je druhá část 
laboratoří, kde je studentům vysvětlen princip PCR a následné analýzy pomocí elektroforézy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seznámení s termocyclerem, ukázka elektroforézy  
 

Seminář 2019/2020 
při přednášce 
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Odborní pracovníci se zde věnují také chovu určitých genetických kmenů různých skupin  
živočichů – hlodavců, ptáků a obojživelníků. V chovu čolků si studenti zopakují jejich ekologii, 
spatří je živé, včetně mláďat. Za příznivého počasí mohou určovat druhy chycených divokých 
ptáků či navštívit chovy zebřiček či voliéry slavíků. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve venkovních prostorách studenti zjišťují, jak vědci chytají lesní hlodavce např.  
pro výzkum parazitů. Studenti si také rozšiřují obzory, co se týče druhové rozmanitosti –  
že kromě myší u nás žijí také různé myšice, myšivky a myšky – o nornících a hraboších nemluvě. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exkurze je u studentů oblíbená stejně jako u pedagogického dozoru. Velké díky patří  
pracovníkům ÚBO AV ČR, kteří den otevřených dveří každoročně organizují. 
 

Foto z roku 2018/2019 

 
 
  

Různé druhy lesních  
hlodavců a typy pastí 
 

Čolky si studenti mohou prohlédnou opravdu zblízka, poznávání ptačích druhů 
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Krkonošské výjezdy členů komise  
 
Nejenom v laboratořích a učebnách živ je pedagog. Nejraději máme čerstvý vzduch!  
Tři výjezdní zasedání komise v letech 2009 až 2012. Nápad se zrodil u vyučujících biologie  
a opakovaně se účastnili i kolegové chemici a zeměpisci. Cílem této akce bylo „utužení  
kolektivu" a poznání krás Krkonoš.  
 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Grácie a Sněžka” 
 

Přes překážky 
 

Červen na Sněžce 
 

Patriot gymnázia Josef Skryja 

a další spřízněné duše,       

vodní nádrž Les Království 

 



ZVONEK – 150 GTR 

Vyzkoušej své znalosti… 
Nikola Doležalová 

Poznej základní biologické organismy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
2. 

3. 4. 

5. 

Odpovědi: 1. Smetánka lékařská, 2. Mlok skvrnitý, 3. Sýkora koňadra, 4. Rostlinná buňka, 5. Plavuň vidlačka 
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Doplň chemickou křížovku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Separační metoda, při které dochází k oddělení pevné látky od kapaliny. 

2. Druhá koncovka chemického názvosloví. 

3. Název prvku Pb. 

4. Kapalina rozptýlená v kapalině. 

 

 

 

 

Zeměpisná spojovačka.  

 

1. Krušné hory    a) Plechý 

2. Žďárské vrchy   b) Lysá hora 

3. Šumava    c) Klínovec 

4. Beskydy    d) Smrk 

5. Jizerské hory     e) Devět skal 
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Odpovědi: 1. filtrace, 2. -natý, 3. olovo, 4. emulze 

Odpovědi: 1c, 2e, 3a, 4b, 5d 


