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�Nìco jsem vám pøinesl� volal radostnì Mitko.
Nikdo ale na ty jeho borùvky nemìl chu�...

Ho�i,
to je teda síla...

Na èistièce...

Mù�u si na
chvíli odskoèit?

Prostì se tady opøu
a na v�echno ka�lu.
Já se tady budu døít
v takový kose...
Taky nemusím
dìlat v�echno...

Speciální Mitkovy
borùvky
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V  tomto  �kolním  roce  zaèala  na�e
tøída  pracovat  na  projektu  �koly  pro
region.

Je  to  projekt  pøipravený  pro  na�i
�kolu  a  je�tì  pro  dal�í  ètyøi  �koly  v  ok
olí.  Na�ím  hlavním  cílem  je  navr�ení  a
vytvoøení  �kolní  virtuální  nauèné  stezky
v  okolí  Bene�ova  nad  Èernou.  Stezka  b

ude
upozoròovat  na  stopy,  které  po  sobì  li

dé
zanechávají.  Na  stopy  pozitivní  i  negati

vní.
Pøipomene  historické  a  pøírodovìdné

zajímavosti  z  na�eho  okolí,  které  si  mno
hdy

pøi  na�ich  procházkách  ani  neuvìdomí
me

nebo  o  nich  ani  nevíme.  Souèasnì  chc
eme

vytvoøit  výukový  materiál  pro  na�e  mla
d�í

spolu�áky,  kteøí  se  s  jeho  pomocí  dan
ou

problematiku  zajímavým  a  netradièním
zpùsobem  nauèí  pøímo  v  pøírodì.

V pátek 24. záøí nav�tívily na�i �kolu
paní Lenka Kuèerová a paní Irena Haòurová
z Novohradské obèanské spoleènosti, které
mají  spoleènì  s  nìkolika  dal�ími  lidmi
projekt na starost. Pøijely nám o nìm nìco
povìdìt.

Kdy�  jsme  se  dozvìdìli  základní
informace,  zaèala  nejpøíjemnìj�í  èást

�kolní virtuální nauèná stezka

programu: skupinové hry. Nejdøíve jsme dostali slepou mapu Bene�ova a okolí. Do té jsme
mìli  zakreslovat  jednotlivá  místa,  která  nám  obì  paní  zadaly.  Nìco  bylo  snadné,  ale
v nìkterých vìcech bylo  lehké se splést. Na to navazovala druhá hra. V té  jsme se napøed
dozvìdìli název stanovi�tì virtuální stezky (na jejich vytipování a pøípravì u� pracovali na�i
uèitelé od ledna) a my jsme mìli sami odhadnout, co
se  tam  bude  zkoumat,  nebo  k  èemu  se  to  místo
vztahuje.

Nesoutì�il pouze Dan, ná� projektový fotograf.
Ten mìl jinou práci. Musel v�echno zdokumentovat.

Setkání s projektovým týmem Novohradské obèanské spoleènosti
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Na na�í �kolní stezce najdete 9 zastávek. Celková délka  stezky je 3.3 km.
Stezka zaèíná u budovy �koly, pokraèuje k øece Èerné, dále okolo památníku A.Stiftera.

Mineme pstruhárnu a na  její úrovni  lesem vystoupáme na cestu z Ponholze. Vracíme se
smìrem k Bene�ovu, okolo sudù a bývalého sadu zpìt na most pøes Èernou. Spodní cestou
se vydáme na námìstí a z nìm zpìt ke �kole.

První zastávka ponese název Øeka Èerná. Zde se budeme vìnovat otázkám spojeným s
øíèní faunou a flórou.

Druhá zastávka slou�í k zamy�lení nad tím, jakým zpùsobem lidé nakládají s odpadními
vodami, jak celý proces funguje.

Tøetí  zastávka,  historická,  pøipomene  významné  osobnosti  v  dìjinách  Bene�ova  n.È.
Ètvrtá zastávka upozorní na zmìny, které èlovìk svým poèínáním zpùsobil v lesních

porostech.
Pátá zastávka nás nauèí sledovat pobytová znamení zvíøat a poznávat stromy , které jsou

zastoupené v souèasném lese.
Na  �esté  zastávce  se  nauèíme  pou�ívat  pøibli�né  metody  stanovování  vý�ek,  �íøek

(= vzdáleností) v pøírodì.
Sedmá zastávka nám ukáže, co se stane, ponechá‐li člověk obhospodařované pozemky

svému osudu.
Zastávka  osmá  pøipomene  stì�ejní  historická  øemesla  v  Novohradských  horách.
A na závìr si na námìstí uká�eme, jaké památky nám zanechaly významné �lechtické

rody, které Bene�ov nad Èernou v prùbìhu dìjin vlastnily.
V�em zastávkám jsou pøiøazeny GPS souøadnice.
V prùbìhu záøí, øíjna a listopadu (dokud nám pøálo poèasí) jsme zaèali pracovat pøedev�ím

na  zastávkách  spojených  s  prací  pøímo  v  terénu  (zastávky  1,2,4,5,6,7).  Pro  historické
zastávky jsme pøipravovali podklady, úèastnili jsme se besed, zavítali jsme do tøeboòského
archivu. Stì�ejní práce nás èeká pøes zimu.

V prvním èísle na�eho projektového èasopisu vám pøiblí�íme na�i èinnost na zastávkách
1, 2, 3, 7 a 9.

Tudy vede �kolní virtuální nauèná stezka na�í �koly
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Ráïa bydlí v Hartunkovì na statku a je mu 14 let. Mezi jeho zájmy
patøí  kromì  sportu  také  technika,  proto  je  doma  �ikovným
pomocníkem. Jeho oblíbenými pøedmìty jsou tìlocvik a matematika.
Reprezentuje  �kolu  na  sportovních  soutì�ích.  Umí  také  hrát  na
harmoniku.

Evelínì je 15 let a pochází z Ukrajiny. V Bene�ovì v�ak �ije u� nìkolik
let. Ráda zpívá a  tancuje,  také  ji baví čtení sci‐fi knih.  Její oblíbené
pøedmìty  jsou  chemie,  èeský  jazyk,  pøírodopis  a  výtvarka.  Je  také
�ikovná na cizí jazyky.

Eli�ka neboli Elis pochází z Prahy, ale pøed rokem se pøestìhovala sem
do  Bene�ova.  Je  jí  13  let.  Ráda  ète  a  maluje.  Mezi  její  oblíbené
pøedmìty proto patøí zejména výtvarná výchova, v ní� nemá ve tøídì
konkurenci, dìjepis, hudebka a také chemie.

Mitko se do Bene�ova pøistìhoval z Bulharska. Je mu 15 let.
Rád čte sci‐fi literaturu, dokonce sám vymýšlí různé příběhy.
Také umí  výbornì  kreslit.  Ve  �kole ho nejvíce baví  chemie,
èe�tina,  výtvarka  a  pøírodopis.  Reprezentoval  na�i  �kolu
v  soutì�i  v  angliètinì  a  zvítìzil  v  krajském  kole!

David je z Pohorské Vsi a je mu 13 let. Baví ho sport, reprezentuje
�kolu v rùzných sportovních soutì�ích. Není proto divu, �e  jeho
nejoblíbenìj�í pøedmìt je tìlocvik.

Danovi je 14 a je z Bene�ova. Rád hraje poker a také ho èasto
mù�ete  potkat  s  prutem,  jak  jde  na  ryby.  Je  na�ím
projektovým  fotografem.  Nezkazí  �ádnou  srandu.

Honzovi je 14 let a bydlí ve Velkých Skalinách. Svùj volný èas
nejradìji  tráví  u  poèítaèe,  baví  ho World  of warcraft.  Dobøe
hraje stolní tenis.

Kájovi je 13 a je z Bene�ova. Jeho koníèky jsou ryze sportovní:
baví ho fotbal, florbal a ping‐pong. Proto má nejraději tělocvik.
Nic mu nezkazí dobrou náladu, èasto bývá úplnì nad vìcí.

Matìj bydlí na farmì v Dluho�ti. Je mu 14 let. Velmi rád se stará
o zvíøata a rozumí  jim. Pomáhá ta�kovi s  farmaøením. Kromì
toho ho velmi baví airsoft.

Dima se do Bene�ova pøistìhoval z Ukrajiny. Je mu 14 let. Také
ho baví nejvíce sport a tím pádem i tìlocvik. Reprezentuje �ko
lu ve sportovních soutì�ích.

Veronika pochází  z  Èeského  Krumlova,  ale  nedávno  se
pøestìhovali do Pohorské Vsi. Je jí 15 let. Nejvíce ze v�eho ji
baví  tancování a  zpívání.
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Pøíbìh øeky Èerné
V�echno zaèalo kapkou. Malinkatou kapièkou, která tou�ila vidìt øasy sluneèního svìtla. Tou�ila dostat
se na povrch zemì a vdechnout chladný vzduch. Nechtìla nadále �ít v podzemí. Nevìdìla, �e tím, �e se
dostane na povrch, osvobodí dal�í kapky. Nevìdìla, �e bude stvoøitelem øeky.
Kdy� u� jí zbýval jen malý kousek hlíny k povrchu, zaèala pøemý�let nad tím, jestli tam nahoøe je to
doopravdy tak krásné, jak øíkaly star�í kapky, které se z povrchu dostaly zpìt do pùdy. Nebude jí chybìt
domov? Je�tì mìla èas na romy�lenou. Ale risk je zisk. Cítila, jak ji nìco táhne nahoru k povrchu.
Nechala se tou silou uná�et. Ta ji pøímo vystøelila. Tak vysoko, �e vidìla vr�ky stromù a ptáky, kteøí si
stavìli hnízdo.
Dopadla na list lopuchu a kupodivu zùstala celá. Odtud sledovala, jak ze zemì tryskají dal�í kapky. Bylo
jích èím dál víc. Jedna kapka dopadla vedle ní.
�Ahoj,� pozdravila.
�Ahoj,� slu�nì na to druhá.
�Tak, já jsem sice nemìla v úmyslu dostat se na povrch, ale kdy� u� jsi v proudu, není cesty zpìt,� zaèala
vyprávìt druhá kapièka, asi byla hodnì upovídaná, �ale nedá se nic dìlat. Zajímalo by mì kdo za to v�e
mù�e.�
„Ummm....Za to můžu asi já“‐ odpověděla kapička, která za to vše mohla.
Chvilku tam obì dvì le�ely a mlèely.
�Páni. Opravdu?� vydala pak ze sebe upovídaná kapka.
Ta druhá jenom kývla.
�Já jsem Karolína mimochodem,� pøedstavila se upovídaná kapièka.
�Èerná.�
�Èerná? To je divné jméno,� øekla Karolína
�Já bych neøekla, �e je moje jméno divné. Od nás se v�echny kapky jmenovaly podle barev.�
�Opravdu?� pøímo jásala Karolína. �A jak se to tam, odkud pochází�, jmenuje?�
�Barva,� odpovìdìla Èerná.
Zaèal foukat silný vítr. Lopuch se rozhoupal a Karolína i Èerná se pøidaly k pramínku, který se vytvoøil,

Tématem první zastávky �kolní virtuální nauèné
stezky  bude  øeka  Èerná.  Na  na�ich  páteèních
vycházkách  jsme  tvoøili  a  ovìøovali  pracovní  list,
který k této zastávce vzniká.  Jeho obsahem bude
popis  Èerné  po  zemìpisné  stránce,  zkoumání
bøehových  porostù,  urèování  hlavních  druhù
�ivoèichù, kteøí v øece nebo kolem ní �ijí a zkoumání
potravního  øetìzce.

Pracovní list se v dobì vydání prvního èísla èasopisu
stále je�tì tvoøí, proto si jej pøedstavíme  a� pøí�tì.

Na dal�ích stranách tohoto èasopisu se setkáte
s nìkolika literárními pracemi, které vznikly pøi
hodinách èeského jazyka. První z nich vypráví
o  tom, proè se na�í øece øíká Èerná.

Ovìøování pracovního listu na zastávce 1
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zatím co si ony povídaly.
Pramínek se stále zvìt�oval. Poznával nové obzory, hory, kameny a zvíøátka, trávy a mechy a je�tì
spoustu dal�ích vìcí. Kapka Èerná se stala královnou pramínku. Byla v�dy v èele. A� jednou pramen
dosáhl stadia, kdy u� se nemohl dále roz�íøit. Stala se z nìj øeka. A na bøezích té øeky si jednou lidé
postavili malé mìsteèko. To mìsteèko pojmenovali Bene�ov, podle jeho zakladatele. Jak pojmenovat
øeku ov�em nevìdìli.

Jednou se kvùli tomu se�la rada mìsta.
�U� bychom tu øeku mìli pojmenovat,� zaèal starosta. �Já navrhuji hlasování. Ka�dý obyvatel mìsteèka
Bene�ov hodí do klobouku papírek, na kterém bude napsáno navrhované jméno.�
Navrhovaných jmen bylo spousta, ale synovi starosty, Honzovi, se �ádné nelíbilo. Byl pøesvìdèený, �e
øeka u� své jméno dávno má. Èetl hodnì kní�ek, kde se dozvìdìl, �e nìkde v Novohradských horách se
skrývá brána do Království kapek. Také se doèetl, �e je tam zapsán pøíbìh ka�dé øeky na svìtì.
Honza se tedy do Novohradských hor vydal. Dlouho bránu hledal a také ji na�el. Nikdo neví, co Honza v
Království kapek pro�il, proto�e hned po svém návratu onemocnìl a brzy na to umøel. Ale knihu øek prý
stihl pøeèíst. A s ní i jméno øeky, která protékala Bene�ovem.
Vyslovil ho na smrtelné posteli. Starosta ho s �alem v srdci a se slzami v oèích na námìstí v Bene�ovì
vyslovil nahlas:
�Èerná!�
Na památku Honzova dobrodru�ství, které zaplatil �ivotem, si vzalo mìsteèko název øeky i do svého
jména. Od té doby se mluví o Bene�ovì jako o Bene�ovì nad Èernou.

Mitko Kolev

Tajemná cesta do Království kapek
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Pracovní list
k zastávce 2 ‐ ČOV

Trèím tady ve vzduchoprázdnu a èekám na svùj pøí�tí �ivot.
Chcete vìdìt, kdo jsem? Dobøe, povím vám tedy svùj pøíbìh�

Jsem  bakterie,  která  zemøela  v  èistièce
odpadních  vod.

Vlastnì ani nevím, jak se mi to celé stalo, ale
zaèalo  to  tím,  �e  jsem  se  ocitla  v  nìjakém malém,
úzkém  kanálku,  kdo  kterého  jsem  nevìdomky  a
nechtìnì vplula. Na jeho konci byla dvì sítka. To první

z nich  zachytávalo velké a hrubé vìci,  to druhé pak
vìci men�í  a  jemnìj�í.  Kdyby  bývala  byla  v  té  dobì
povodeò,  je�tì  bych  mìla  �anci  se  zachránit,
pøepadnout do jiného kanálku a odtud se vrátit zpìt
do  øeky,  ale  takové  �tìstí  jsem  já  bohu�el  nemìla.
Povodeò nebyla, proto jsem bez potí�í proplula sítky
a  ocitla  se  v  jiném  kanále.

Druhý kanál byl �ir�í a voda zde tekla pomalu
a  línì.  Na  jeho  dnì  se  zvolna  usazoval  písek.

Na  zaèátku  øíjna  jsme  mìli mo�nost  nav�tívit  èistièku
odpadních  vod  v  Bene�ovì  nad  Èernou.  Moc  zajímavé
povídání.

O  problematice  èi�tìní  odpadních  vod  jsme  si  ale
povìdìli pøedem ve �kole. Bez toho bychom toti� asi nebyli
vùbec  schopni  øadu vìcí  vùbec pochopit. Vidìli  jsme celý
proces prùchodu odpadní vody èistièkou, novinkou pro nás
bylo  i  to,  �e  voda  se  vlastnì  definitivnì  doèistí  a�  v  øece
Èerné.  Povídali  jsme  si  ale  i  o  tom,  jak  a  kudy  odpady
procházejí pøed tím, ne� do èistièky pøiteèou. Teï u� víme i
to,  jak  odpadní  voda  prochází  v  Bene�ovì  pod  øekou...

Po  návratu  jsme  se  dohodli,  �e  pracovní  list  pro  tuto
zastávku  bude  jiný  právì  v  tom,  �e musí  obsahovat  více
teorie ne� u jiných zastávek, ale �e by bylo �koda se tohle
nedozvìdìt a nenauèit.

Èistièka trochu jinak aneb Smutný konec jedné bakterie
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Dobrý den, vsadím se, �e vás v�dycky zajímalo,
jak  to  chodí  v  èistièce  odpadních  vod.  Dovolte  mi
pøedstavit se.  Jsem vychytralá bakterie a  jmenuji se
Opor.  A  vychytralý  jsem proto,  �e mì  jednoho  dne
osvítilo  divné  vnuknutí  a  já  si  do�el  koupit  dýchací
pøístroj.  Pouze  díky  nìmu  jsem  pøe�il  peklo  zvané
èistièka.

V�echno to zaèalo jednoho bouølivého veèera
na øece Èerné. Vítr burácel a blesky �vihaly, do toho
zaèalo hustì pr�et. Vùbec jsem nemìl v plánu dostat
se do èistièky, jen jsem si chtìl na øece vyzkou�et svùj
dýchací pøístroj v extrémních podmínkách. Náhle se
mì  v�ak  zmocnil  silný  proud  a  já  prolétl  dìsnou
rychlostí  møí�emi,  kde  se  zachytily  velké  neèistoty
plující se mnou øekou, a pak je�tì jednou møí�í, která
zachytávala i ty men�í neèistoty, jako tøeba kamínky.
Vplul jsem do men�í nádr�e, která byla ale o to �ir�í,
aby se v ní mohl usadit písek. Nemìl jsem v�ak moc

èasu  na  nìjaké  rozhlí�ení,  proto�e  mì  silný  proud
uná�el dál do velké víøivky, kde jsem se potkal s dal�ími
bakteriemi, které se mì pokou�ely se�rat. Nepovedlo
se  jim  to  jen díky proudu,  který byl  a�  pøíli�  rychlý.
V dal�í nádr�i bylo tolik kyslíku, a� se mi z toho zvedal
�aludek.Voda se tu toèila tak rychle, �e jsem skoro nic
nevidìl. Poté v�ak zaèal proud pomalu zpomalovat a
já pod sebou uvidìl høbitov bakterií. I bakterie kolem
mì  zaèaly  zvolna  umírat.  Uvìdomil  jsem  si,  �e  zde
dochází  kyslík  a  rychle  jsem  zapnul  svùj  dýchací
pøístroj. Chvilku trvalo, ne� zaèal fungovat, vidìl jsem,
jak kolem mì v�ichni kolabují a poprvé jsem zpanikaøil.
Pak se v�ak pøístroj nastartoval a já se uklidnil a plaval
rychle  odtud.  Pøed  sebou  jsem  koneènì  zahlédl
prùplav  do  øeky.  V  té  jsem  se  koneènì  odvá�il
vydechnout  a  uvìdomil  jsem  si,  �e  jsem  asi  jeden
�ivoèich  z mála,  který  to  peklo  pøe�il.

Karel Troják

Zpomalený tok mì zvolna uná�el s sebou a poté mì
vyvrhl do nìjaké nádoby, která se mi zdála obrovská
a slou�ila k oddìlení a následnému odplavení tukù a
jiných odpadù, které nedoká�í bakterie rozlo�it. Tato
nádoba fungovala jako jakési obøí umyvadlo, ucpané
uprostøed kulatým �puntem. Kdy� byl odkryt, tuky a
dal�í  neèistoty  tudy  odtekly  do  nádr�e,  odkud  byly
ruènì odklízeny.

Dal�í nádr�, která mì èekala, mìla tvar víøícího
kotouèe, který nás strhl do svého jícnu. Voda se zde

prokyslièila, já najednou dostala hlad. Na�tìstí v�ude
kolem bylo jídla, �e si to ani neumíte pøedstavit. Kdy�
jsem mìla bøicho narvané k prasknutí, vyplavilo mì
to do poslední nádoby, tedy poslední pro mì. Proto�e
tady  jsem  zemøela.  Byla  to  divná  smrt,  neèekaná  a
velmi rychlá. Tak rychlá, �e jsem ani nestaèila pochopit
princip  èistièky.  Ale  kdy�  tak  nad  tím  pøemý�lím,
k  èemu  by  mi  to  bylo.  Koneckoncù,  jsem  jenom
bakterie.

Vlastnì, byla jsem�. David Doèekal

Z veselej�ího soudku: O jedné z tìch, které pøe�ily
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Pøedná�ky o voraøství a skláøství,
v archivu v Tøeboni

Na  tøetí  zastávce  se  seznámíme  s  nìkolika  významnými
osobnostmi, které se nìjakým zpùsobem podílely na �ivotì Bene�ova
nad Èernou. Zastávka se nachází na pøíhodném místì, u památníku
spisovatele  Adalberta  Stiftera.  Kromì  Stiftera  se  zde  seznámíme  s
dílem  Jakuba Krèína,  významného  tøeboòského  rybníkáøe,  který po
sobì  zanechal  nìco  i  v  Bene�ovì.

Seznámíme  se  i  s  osobností  Jiøího  Franti�ka  Augusta  Buquoye,
který na zaèátku 19.století vynalezl ve svých novohradských sklárnách
neprùhledné hyalitové sklo, které dodnes zamìstnává odborníky a ve
srovnatelné kvalitì se nepodaøilo vyrobit. V roce 1838 zalo�il nejstar�í
přírodní rezervace v Evropě ‐ Žofínský a Hojnovodský prales.

Na  zastávce  deváté  zmapujeme  stopy  v�ech  významných
�lechtických  rodù,  po  kterých  nám  v  Bene�ovì  zùstaly  nìjaké
významné památky nebo které pøispìly nìjakým významným èinem
k rozvoji na�í obce. V pracovním listu se pokusíme propojit významné
bene�ovské  stavby  s  jejich  staviteli.

V  rámci  sbìru  informací  jsme  v  øíjnu nav�tívili  tøeboòský  Státní
archiv, kde  jsme se seznámili s chodem této  instituce, a pøedev�ím
hledali  pro  nás  potøebná  data  o  Stifterovi,  Buquoyovi  a  Krèínovi.
Hledali  jsme, které �lechtické rody a  jak ovlivnily dìjiny Bene�ova.

V  øíjnu  jsme  jsme  se  zúèastnili  dvou  zajímavých  pøedná�ek  o
významných støedovìkých øemeslech, které se vá�í k Novohradským
horám, tedy i k Bene�ovu. O plavení døeva po øece Èerné nám vyprávìl
pan Pavel Mortl, o historii výroby skla na Novohradsku � skláøství za
Ro�mberkù a Buquoyù pøedná�el pan Milan Freit.

Adalbert  Stifter  se  narodil  23.  øíjna  1805  jako
nejstar�í syn tkalce Johanna Stiftera a jeho �eny
Magdaleny v Horní Plané nad Vltavou, pùvodnì

zdroj: lohrbaerverlag.de

se  jménem  Albert.  Poté,  co  otec  zahynul  pøi  nehodì  v  roce  1817,  vychovávala  jej  matka.  Prací  na
hospodáøství svého dìdeèka z otcovy strany Augustina Stiftera pomáhal zlep�ovat rodinné pomìry. Smrt
otce Adalbertem natolik otøásla, �e ji odmítal pøijmout jako fakt a dva dny dr�el hladovku. V roce 1818 ho

poslal dìdeèek proti jeho vùli na latinskou �kolu. A� do roku 1826 nav�tìvoval Stifter
latinskou �kolu benediktinù v Kremsmünsteru. �kolu ukonèil v roce 1826 s vynikajícími
výsledky. Díky této práci také poznal svou první lásku, Fanny Greipelovou. Její rodièe
v�ak vztah ukonèili na základì vrozené Stifterovy letargie a neschopnosti nalézt si pevné
místo. V roce 1832 potkal Amalii Mohauptovou, dceru dùstojníka z Kyjova na Moravì.
V tomto roce také ukonèil studia ve Vídni. V letech 1833 a� 1848 se �ivil èásteènì jako
malíø, èásteènì jako spisovatel. Vznikly tehdy jeho první povídky. Po svatbì s Amalií
v  roce 1837  zùstal  pár dlouho bezdìtný,  co�  Stifter  tì�ce nesl. Oba  se ujali  péèe o
Amaliinu neteø Julianu. S rodinou Stifter cestoval do své rodné vsi, Mnichova a Linze.
Vy�el mu román Pozdní léto. Od roku 1841 opìt pùsobil jako domácí uèitel. V letech

1843 a� 1846 uèil napøíklad na zámku Kyn�vart syna kancléøe Metternicha. V roce 1858 umírá Stifterova
matka. U Stiflera se objevují  zdravotní problémy. Nìkteré zdroje uvádìjí,  �e  trpìl depresemi a  tì�kou
závislostí na alkoholu. 26. ledna 1868 se zøejmì i z tìchto dùvodù pokou�í o sebevra�du. V kómatu le�í a�
do 28. ledna, kdy umírá.

zpracovala Evelina Chender ‐ zdroj archiv, internet
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Ale i pøes to v�echno jsem rád, �e jsem zrovna v památníku, proto�e tady
mohu pozorovat lidi, kteøí jsou velice zajímaví.

Ov�em kdy� si sem pøijdou sednout takové dvì holky, máte pocit, �e vám
praskne hlava, nebo� nejen�e nezavøou pusu, ale smìjí se ka�dé volovinì, a nebo
kdy�  zaènou  tøeba  zpívat,  ójé�Ale  poøád  je  to  lep�í,  ne�  kdy�  procházejí  okolo
�enské, které se rvou jako konì, místo toho, aby se kochaly blankytnou oblohou.
I to jsem za�il. Nìkdy, ale to jen zøídka, se sem pøicourají i nìjací zamilovaní a ty
zase oblohu zkoumají a� moc, pitvají hvìzdièky a mrakùm øíkají beránci a kdesi
cosi. Mám ale rád, kdy� jde kolem nìjaká �kolní tøída, v�ímají si vìcí kolem mì, co�
mì tì�í, bez nich bych si stì�í v�iml borovic, javorù a smrkù v okolí, ani bych se
nedozvìdìl,  �e  kousek  dál  po  cestì  je  trojrozcestí,  jeho�  první  cesta  vede
k zarostlému a opu�tìnému sadu, druhá k umìle vysazené smrèinì a tøetí kolem

Ahojky.  Jsem kámen, který kdysi ènìl pøímo uprostøed cesty.  I kdy�  jsem byl
malý, èasto o mì nìkdo zakopl a vìt�inou pak zùstal le�et na zemi jako placka. A
jednoho dne jsem u� asi nìkoho tolik rozzlobil, �e mì odkopl. To ale není v�echno.

Já kámen

Pár mìsícù na to tu postavili památník nìjakému Adalbertu Stifterovi, jako
by to byl nìjaký Elvis Presley a mì �oupli rovnou do jeho základù. Ale dnes si
u� ani nestì�uji. Nade mnou se objímají stromy, tu a tam proskoèí zajíc jako
�ába  nebo  pøeletí  ptáèek  jako  stíhaèka.  Jediné,  co  je  mi  v  okolí  opravdu
nepøíjemné, je netýkavka, která smrdí jako tchoø. Je jí tu tolik, tolik! Kvùli ní

bych byl radìji odkopnut tøeba k øece, kde Èerná �umí a tu a tam odkryje rybku, která se zatøpytí  jako
barevné sklíèko.

Pracovní list zastávky 9 v  pracovní verzi

pstruhárny pøes mùstek, který je u� polorozpadlý. Také bych se nedozvìdìl nic o èistièce odpadních vod,
která je zase na druhou stranu.

Zrovíneèka nedávno tudy �la také jedna taková skupinka. Nejdøív jsem si myslel, �e je to zase �kola,
ale nebyla. Pøíchozí sebou pra�tili o zem, vytáhli z ba�ohù fla�ky, zapálili si k tomu nìco podivného a kdy�
se potáceli zpìt, táhlo to z nich jako ze sudu.

Ale pak ten veèer, kdy� v�echno ztichlo! Bylo sly�et jen vìtøík, jak tancuje mezi vìtvemi stromù,
jehlièí,  jak  slétává  dolù  z  borovic,  nezbedné  veverky  shazující  dolù  �i�ky  a  odvìký  náøek  øeky.  I mìsíc
pozvolna pøiplul na køídlech vìtru a vrhl svùj odraz na její hladinu. A já ti�e zadoufal, �e na tomto místì
zùstanu je�tì alespoò sto let.

Eli�ka Faltinová
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Pracovní list k zastávce 7

S kamarádkou netýkavkou na zastávce 7

druhùm trav a dal�ích bylin. Po pár letech se zde objeví
první keøíky a semenáèky stromù, které se sem dostaly
nálety èi s trusem ptákù. V dal�ích letech pak keøe ustoupí
mladému  lesíku,  nejprve  v  krajích,  poté  i  smìrem  ke
støedu.

Jen si vzpomeòte na nìjakou procházku uprostøed
Novohradských  hor,  kdy  jste  najednou  uprostøed  lesa
objevili  nìjaký  ovocný  strom.  To  je  pravdìpodobnì
dùkazem toho, �e zde v minulosti stávalo alespoò jedno
stavení,  �ili  zde  lidé. Ti  toto místo opustili a pøíroda se
postupným  procesem  zarùstání  navrací  zpìt  ke  své
pøirozené podobì.

Na této zastávce jsme porovnávali støed a okraje
sadu, jejich obsazení jednotlivými druhy rostlin,
pokusíme se na základì urèitých zji�tìní odhadnout, jak
bude sad vypadat za pár desítek let.

Sedmá zastávka srovnává bývalý sad udr�ovaný a poté opu�tìný èlovìkem a udr�ovanou
seèenou  louku. U� na první pohled  je patrný  rozdíl  ve vzhledu obou  lokalit. V  sadu zaèala
probíhat sukcese, tedy proces postupného zarùstání.

Pøíroda  nedopustí,  aby  byl  nìkde  velký  kus  odkryté,  nechránìné  zemì,  proto  se
v opu�tìném sadu zaènou brzy objevovat první vìt�inou jednoleté rostliny (vìt�inou plevelné),
které velmi rychle rostou a �íøí se. Tyto rostliny mají za úkol co nejvíce ochránit pùdu pøed
vysycháním a a� odumøou, dodat pùdì �iviny a uvolnit místo dal�ím, mnohdy ji� víceletým,
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Pøedstavte  si  trávník.  Trávník,  o  který  se  peèlivì  a  pravidelnì
staral èlovìk. Louku, kde si hrají malé dìti a kde jsou vysázené ovocné
stromy.  Nikde  �ádný  plevel.  Hezká  pøedstava,  �e?  Chtìl  bych  se  vám
pokusit vysvìtlit, co  je to sukcese.

Sukcese je proces, pøi kterém je právì takové místo, jaké jste si
pøedstavovali,  postupnì  znièeno.  Èlovìk  se  o  nìj  pøestane  starat  a
nastane zde boj o pøe�ití mezi pùvodními rostlinami a rùznými plevely,

mezi umìle vysazenými ovocnými stromy a keøi a mezi novými stromy. Místo, o
které  se  staral  èlovìk,  je  nyní  zarostlé  rùznými  plevely  a  bylinami,  které  sem
pùvodnì nepatøily. Velmi èasto se na takových místech vyskytuje kopøiva, byliny
èeledi møí�kovitých a netýkavka. Po okraji  roste  keø,  líska. Ve  støedu pùvodní
louky je nejvíce plevelù a bylin, které zadusily ostatní rostliny. Z toho v�eho trèí
k nebi pùvodní stromy, které jsou ve velmi �patném stavu. Na okraji u lesa se pak
vyskytují stromy jako je smrk, borovice, bøíza a tøe�eò ptaèí.

Kdy� uvidíte jabloò, která �ivoøí na zarostlé louce, budete vìdìt, �e na
tomto místì probìhla sukcese.

Mitko Kolev

První verze pracovního listu ‐ Evelina Chender

Vybarvi s
i.
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1. Nejvìt�í pøítel èlovìka

2. Lasicovitá �elma

3. Hmyzo�ravec �ijící na Novohradsku

4. Pták, který doká�e chodit v øece pod vodou

5. Na�e nejvìt�í lasicovitá �elma

6. Nejhojnìj�í ryba v øece Èerné

7. Bene�ovská øeka se vlévá do...

1. Jehliènatý strom, kterému na zimu opadává jehlièí

2. Strom jeho� listy se chvìjí i za mírného vánku

3. Strom s èernými pupeny

4. Strom tvoøící bory

5. Nejroz�íøenìj�í strom �umavy

6. Strom, jeho� plody po�írá prase divoké

7. Strom rostoucí kolem øeky

8. Vysoký �tíhlý strom

9. Strom, jeho� plody jsou �aludy

10. Listy tohoto stromu má ve znaku Kanada

11. Nejbì�nìj�í ovocné stromy v zahradì

12. Èeský národní strom

Tajenka: Lososovitá ryba, �ijící pouze v èistých vodách

Tajenka‐Proces zarůstání louky

Tajenka: Les, ve kterém rostou stromy pøevá�nì jednoho druhu

Pr
o
ch

víle
voln

a
1. Vánoèní ryba

2. Ryba s èerveným masem

3. Hmyzo�ravec �ijící v lese

4. Korý� �ijící pouze v èistých vodách

5. Kruhoústý �ivoèich parazitující na rybách

6. Stìhovává hadovitá ryba
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Ty myslí�,
�e u� jsme v Rakousku?

Hele, jak se øekne �Dobrý den,
já se jmenuju Matìj. Jak se
dostanu domù do Èech?

Hochu, tak tady
jsem v �ivotì nebyl

Jestli se to zase
sekne, tak...

Paní uèitelko, tento
chlapec je velmi bystrý...

PROJEKTOVÉ
MOMENTKY

Paní uèitelko,
Je to dobøe?

Matìj s Danem v úzkých...

No jasnì,
copak ty mù�e� mít

nìco �patnì?

GPSka je super vìc. Kdy� u� jsme se s ní nìco
nauèili,  rozhodli  jsme se, �e pro na�e men�í
spolu�áky  ukryjeme  v  okolí  Bene�ova  pár
ke�ek.  Vybrali  jsme  místa,  která  jsou  buï
pìkná nebo nìèím  zajímavá. Aby  to nemìli
tak  jednoduché,  dostanou  napøed  nìjaké
úkoly,  na  základì  kterých  teprve  získají  ty
správné souøadnice. Poslední úkol je ale èeká
a� na závìr...

Polevim
z vysokejch votáèek,
pohoda, klídek a ...

Já nevím, �ádnou
mapu nevidím...

...si to musí�
napøed zapnout...

Redakèní tým pøi práci...

Redakèní rada: Mitko Kolev, Matìj Pína, Evelina Chender, Eli�ka Faltinová. Tento èasopis je kolektivním dílem 8.tøídy Z� Bene�ov nad Èernou.
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V pøí�tím èísle na vás èeká:
Zastávky 4, 5, 6, 8  Jak vzniká prùvodce �VNS

Literární práce  Můj kamarád GPS ‐ školní geocaching

ŠKOLY PRO REGION ‐ modernizace ŠVP ZV
v èeskorakouském pøíhranièí Novohradska
registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037


