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JMÉNA:

Pøírodní krásy domova - Voticko
PP Roudný
8. - 9. tøída
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Zamyslete se nad tím, co všechno souvisí s tìžbou zlata, která tu v minulosti probíhala. Na
papír napište doprostøed slovo TÌŽBA ZLATA. Okolo napište slova, která s ústøedním souslovím
souvisí. Dále pokraèujte stejným zpùsobem, ke každému slovu napište, co s ním souvisí dále
(nemusí to už ale souviset s pùvodním souslovím). Takhle zkuste rozvinout co nejvíce slov.
Pøíklad:
UÈENÍ

BUDOVA
ŠKOLA

ÈESKÝ
JAZYK

SPISOVATELÉ

UÈITELÉ

SLOH

PRAVOPIS

Pøeètìte si následující vìty:
Jaké chránìné území se nachází nejblíže Pøírodní památce
Roudný?

Proè je zlatodùl Roudný tak významnou lokalitou?

Jakým zpùsobem podle vás vznikl povrch v lese, kterým
právì procházíte?

První písemná zpráva o dobývání zlatana Podblanicku je:

z roku

Druh stromu, který podél cesty pøevládá, se nazývá:

Kolik zlata bylo doposud na této lokalitì vytìženo
a jaké jsou odhady, kolik zásob zde ještì je

Víte, proè je lokalita Roudný chránìné území?
Do jaké doby spadá nejvìtší rozvoj tìžby na Roudném?

Kolik tabulek s turistickým znaèením se nachází pøed
areálem bývalých správních budov zlatého dolu?
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Dokonèete následující vìty:
Nejvìtší škody pro èlovìka zpùsobené erozí jsou na polích.

Eroze znamená

To když kvùli

nebo

se odplavuje velké množství
.

.
Na Roudném mùže eroze ohrožovat

Mùže být zpùsobena nìkolika faktory, jako jsou tøeba

.

.
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Množství vytìženého zlata:

5

Každý organismus nìkde žije. Nìkteøí
se dokáží pøizpùsobit více podmínkám
a prosadí se všude, mnozí však potøebují
ke svému životu pouze urèité situace.
Pokud se napø. dlouhodobì zvýší teplota
vzduchu nebo èistota vody, musí si hledat
jiné bydlení, tzv.stanovištì.
Napište co nejvíce živoèichù nebo rostlin žijících na urèitém místì.
Typické stanovištì

Název organismu

Podzemní nory v polích a lukách

Materiál byl spolufinancován z rozpoètu Støedoèeského kraje a rozpoètu Základní školy Votice.

Hraboš polní
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Chvátám, chvátám,
nemám chvíli klid,
já tam, já tam
dávno už mìl být…
(popìvek brouka kvapníka z veèerníèku Vèelí medvídci, text: Zdenìk Svìrák)

Urèitì znáte tuto písnièku ze známého veèerníèku.
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Jaký byl brouk kvapník?

Jakým zpùsobem života mùže takovýto brouk žít?

Dokázali byste ho popsat?

Myslíte, že si autoøi veèerníèku vzali pøíklad z pøírody?

Pøeètìte si následující text.
Na Pøírodní památce Roudný je nejzajímavìjší teplomilný hmyz (napø. svižník písèitý, vèelka drvodìlka, mravenci rodu
Formica a další).
Nejvzácnìjší je však svižník písèitý (latinsky Cicindela arenaria ssp. viennensis). Má podobný zpùsob života jako brouk
kvapník. Je to dravý brouk, jeho larva i sám svižník jsou masožravci. Pochutnávají si na hmyzu, který uloví. Najdeme je
nejèastìji na proslunìných suchých místech jako jsou písèité oblasti, lomy, bøehy vod apod.
Svižníci jsou velmi nároèní na èistotu prostøedí, ve kterém žijí. Jsou proto považováni za tzv. bioindikátory životního
prostøedí, tedy podle toho, kde se vyskytují, poznáme, že dané místo není pøíliš zneèištìné.
Pracujte ve dvojici. Každý vymyslete jednu otázku k jednomu odstavci. Na otázku musí ten druhý najít v textu odpovìï.
V pokládání otázek se støídejte.
a)
b)

8

Pøírodní památka Roudný vznikla díky lidské èinnosti. Na tomto místì se uskladòovaly materiály,
které již nebyly pøi tìžbì zlata potøeba. Po jeho opuštìní pøirozenì vzniklo území, kde se objevily
vzácné èi jinak zajímavé teplomilné organismy. Napište další pøíklady, kdy díky lidské èinnosti
vzniklo prostøedí, kde pøevážila pøíroda a mohl by se zde vyskytovat organismus, který je potøeba
chránit.
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Každé chránìné území má svùj význam. Chránit mùžeme vzácné rostliny, živoèichy, ale i
geologické prvky nebo krajinný ráz (tj. celkový charakter území).

Proè jste si vybrali zrovna tuto oblast?

Jak byste pøesvìdèili ostatní, aby byla ze všech vybrána
právì ta vaše krajina k ochranì?

Èím je významná?

Navrhnìte, jak by se návštìvníci na vašem chránìném
území mìli chovat.

10 Vrate se k úkolu è. 1. Doplòte do vaší myšlenkové mapy informace, které jste se dozvìdìli.

Máte zde napsané nìco, co byste chtìli opravit?
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I vy si mùžete vybrat urèité chránìné území pøímo na Roudném. Najdìte si malý kousek krajiny
(velikost od 15 x 15 cm do 50 x 50 cm), kde byste chtìli navrhnout chránìné území. Oznaète si
svou „mikrokrajinu“ vhodným šetrným zpùsobem a pøedstavte ostatním.

