
Na šťopkách 
 
 

6. kolo: VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 
 
 
 
ÚKOL:  
Co ten termín znamená? Zkus to zjistit. Popravdě v každé krajině může být významným prvkem 
něco jiného. V polích to může být remízek, nebo shluk stromů a keřů. V lese rybníček nebo skála. 
Zkrátka něco, co zpestřuje krajinu, něco, co lidé i kvůli estetice zachovávají, ale co má většinou i 
významně jinou, často i bohatší druhovou skladbu než okolí. Také tě čeká terénní práce. Najdi ve 
svém okolí nějaký významný krajinný prvek. Napiš čím je v krajině významný a zmapuj, jaké 
druhy živočichů a rostlin se v něm vyskytují, pokud si s určením nebudeš vědět rady, pomůžeme 
ti, napiš nám. Použij fotoaparát a vše zdokumentuj. Zkus se i podívat na historii tvého krajinného 
prvku. Ideální k tomu jsou staří místní občané, ani bys nevěřil, čeho všeho si všímají a co si 
pamatují. Dále je tvým úkolem vysvětlit, co znamenají tyto termíny: biokoridor, biocentrum a jak 
s tématem souvisí. 
 
ZÁBAVA A POTĚŠENÍ:  
Odpoutáme se na chvíli od vědeckých metod, zkus se u tvého VKP soustředit a napsat haiku, které 
tě na místě samém napadne. Haiku (俳句) je japonská forma krátké básně a má několik málo 
pravidel: má přírodní tematiku, je tvořeno zvukomalebným trojverším s počty slabik 5–7–5, 
rýmovat se nemusí. Jde o nejznámější formu japonské poezie, Japonci ho berou velmi vážně, 
mluví se o mistrech haiku. Pár příkladů českých haiku (těžko je z japonštiny překládat): 
 
Sychravý podzim. 
Obláček páry 
nad koňskou kobližkou. 

Drobounké kapky 
šelestí ve stéblech trav. 
Prší do dubů. 

 
 
HODNOCENÍ:  
Výsledky pošli jako prezentaci nebo dokument 
v některém programu Microsoft office (Word, 
Powerpoint atd.) nebo Openoffice na adresu 
martina.cizkova@lipka.cz  
Kdyby byl váš soubor příliš velký pro e-mail, 
můžete práci převést do formátu PDF nebo 
nám ho pošlete třeba přes www.uschovna.cz 
Hodnotit budeme fotodokumentaci, vysvětlení 
pojmů a termínů, popis VKP a jeho historie a 
výčet druhů, haiku. 
Jsme tu pro Vás, tak se ptejte na cokoli, co bude 
potřeba. 
 
Uzávěrka je 4. 6. 2012 


