
STRUKTURA POBYTOVÉHO PROGRAMU ZEMĚPIS – BRÁNA DO KRAJINY 
 

Pobytový program Zeměpis – brána do krajiny je zacílen na práci s terénem, čtení krajiny a používání jednoduchých moderních technologií. Žáci 
zpracovávají projekt s pomocí terénních GIS. V programu jsou pevné a volitelné bloky, ze kterých můžete vybírat (například volba jedné ze simulačních 
her). Zahájení programu a čas ubytování plně přizpůsobíme vašemu příjezdu (je možný i začátek až odpoledním programem, pak bychom jeden 
z programů vypustili). Večerní program je možné změnit (například za Kooperativní hry nebo Dotekem k poznání zaměřený na živočichy chované v našich 
teráriích), zvolený program však doporučujeme. 
Program nabízíme v pětidenní či dvou třídenních variantách. Další varianty délky pobytu jsou možné po domluvě. 
 

Pětidenní varianta 

 

Třídenní varianta I 

 

 

 dopolední blok odpolední blok večer 

pondělí Ubytování Ekologie do kapsy 
Kde jsme? se zapojením 

GPS 
Vývoj krajiny a vesnice Večerní orienťák s GPS 

úterý 
Mobilní GIS – jak 

mapovat 
Mapa a krajina simulační hra – Fishbanks/Obchvat/Větrná elektrárna  

středa 
Terénní exkurze s mapováním pomocí GIS (lokalita dle domluvy a dopravní 

dostupnosti) 
   

čtvrtek 
Zadání výzkumného 

projektu 
Sběr dat v terénu okolí 

Krásenska 
Práce na projektech – zpracování ve skupinách  

pátek 
Konference s představením výsledků práce na 

projektech, zakončení pobytu 
 

Pevné programy  Volitelné programy 

 dopolední blok odpolední blok večer 

1. den ubytování Ekologie do kapsy Dotekem k poznání/Mobilní GIS Večerní orienťák s GPS 

2. den Terénní exkurze Rudice s GIS projektovým úkolem 
práce na projektovém 

úkolu 
 

3. den Konference Vývoj krajiny a vesnice 
 

Pevné programy  Volitelné programy 



 
 
 

Třídenní varianta II 

 
Poznámky k některým programům, seznámení s jejich zaměřením: 
 
Ekologie do kapsy – orientace v budově a jejím provozu s pomocí skupinového auditu a herní aktivity. 
Kde jsme? se zapojením GPS – seznámení s obcí Krásensko a základními technologiemi GPS. 

Vývoj krajiny – zakládání vesnic ve středověku, změny krajiny, vývoj Krásenska a Bystřece jako modelových vesnic. 
 

Večerní orienťák s GPS – odpočinkovější aktivita, ověření dovednosti používání jednoduchých navigačních možností GPS a orientace v terénu. 

Mapa a krajina – vrstevnice na mapě, jejich pochopení, rozpoznání různých tvarů reliéfu a jejich vznik. 

Simulační hra – možný výběr ze tří: Fishbanks (rybářské skupiny simulující postupný výlov ryb jako obnovitelného, ale vyčerpatelného přírodního zdroje), 
Obchvat a Větrná elektrárna (simulace veřejného zasedání zastupitelstva obce, kde se řeší s pomocí vžití se do přidělených rolí závažný problém). 

Terénní exkurze – exkurze do vybrané lokality se zaměřením na krajinu a také s prací s GIS (v pětidenní variantě si žáci s pomocí krátkého samostatného 
úkolu ověří dovednost práce s mobilními GIS, v třídenní variantě je úkol v terénu obsáhlejší a jde už o sběr konkrétních dat pro projektový úkol). Součástí 
jsou samozřejmě také zážitky, průzkum jeskyní a podobně. Doprava na exkurzi a pohyb v terénu je možný objednaným autobusem, hromadnou dopravou 
nebo na kolech, kterými disponujeme. 

Práce na projektu – žáci ve skupinách zpracovávají projektový úkol, sbírají data v terénu, analyzují je a vyhodnocují. Výstupem jejich práce je prezentace, 
kterou představí ostatním. Základním metodickým postupem pro projekt je krajinný transekt (zaměření na historický vývoj obce a okolní krajiny; fyzická 
a humánní geografie, historie). Žáci postupují výzkumnou (badatelskou) metodou. 

Dotekem k poznání – práce s předsudky a bouráním bariér při kontaktu s živočichy chovanými v našich teráriích. 

 

 

 dopolední blok odpolední blok večer 

1. den ubytování Vývoj krajiny a vesnice Dotekem k poznání/Mobilní GIS Večerní orienťák s GPS 

2. den Projektový den – výzkumná terénní část v Krásensku, zpracování dat Konference  

3. den Fishbanks 
 

Pevné programy  Volitelné programy 


