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20.9.2013 Planta Naturalis, 
Markvartice u Jičína

SKUPINA Č. 2
Kde? Planta Naturalis, Markvartice u Jičína
Kdy? 20.9.2013
S kým? S třídními učitelkami Monikou Novotnou a Martou Ješetovou
Kdo? V.A + II.D
Kdo nás provázel? Ing. Bradna
Reportáž: Cílem firmy je zvyšování druhové diverzity (rozmanitosti) u volně 

rostoucích bylin. Fanda: Líbilo se mi, že zachraňují druhy rostlin, které se ve 
volné přírodě vyskytují čím dál méně. Ondra: Chytré. Návrat k již zaniklým 
loukám. Vojta: Bylo to hezké, kytičky se mi moc líbily. Lukáš: Bylo to hezké, 
protože pěstují druhy bylin, které se na loukách málo vyskytují.
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27.9.2013 Kaňk u Kutné Hory, 
proměny společenstva na podzim

SKUPINA Č.4
Kde? Kaňk u Kutné Hory, občanské sdružení Danemark
Kdo? V.A + lI.D
S kým? S třídními učitelkami Monikou Novotnou a Martou Ješetovou
Kdy? 27.9.2013
Kdo nám všechno ukázal, vysvětlil, poučil a provázel? Martin Starý
REPORTÁŽ: Byli jsme na Kaňku u Kutné Hory, abychom se něco dozvěděli o 
změnách ve stepním společenstvu na podzim. Na Kaňku je plno vzácných kytiček. Jsou 
tam útesy, které byly dříve pod vodou, protože tam bylo moře. Danemark o.s. se snaží 
vše vyčistit a vrátit k původnímu stavu, to je jejich cíl. Jedním ze zakladatelů společnosti 
je Martin Starý. Ovečky spásají trávu a umožní růst jiným druhům rostlin. Nelíbí se nám, 
že lidé tam pohazují odpadky, i když je to tam chráněné. Majda: Líbí se mi, že se o to 
starají a chtějí to vrátit do původního stavu. Natka: Líbí se mi, že se o to starají. Viky: Líbí 
se mi, že jsme si mohli najít zkameněliny. Bára: Líbí se mi, jak využili ovečky. Róza: Líbili 
se mi kytičky. Áďa: Líbí se mi, že se o to starají. Ráchelka: Líbili se mi ovečky i kytičky. 
Děkujeme Martinovi Starému, čtvrtá skupina



27.9.2013 Kaňk u Kutné Hory, 
proměny společenstva na podzim

učíme se dělat nákres a vyjádřit, proč jsme tuto lokalitu navštívili


