Úvod do vlastivědné práce v terénu
10. – 11. května 2009
1. den: pondělí 10. května
náplň dne: Grafitový důl v Českém Krumlově, město Český Krumlov (zámecká zahrada,
zámek a hrad, historie města aj.)
sraz: v 7:00 hod. v hlavní hale vlakového nádrží v ČB (u kas)
spojení: společný odjezd vlakem v 7:14 hod. do ČK (příjezd v 8:08 hod.)
průběh: návštěva Grafitového dolu v Českém Krumlově, prohlídka středověkého jádra města
a zámecké zahrady, možná prohlídka Muzea voskových figurín, Egon Schiele Art Centra aj.
návrat: cca 17 – 18 hod. do ČB

2. den: úterý 11. května
náplň dne: ZOO Hluboká nad Vltavou, zámek Hluboká nad Vltavou
sraz: 9 hod. před vstupem do ZOO Hluboká nad Vltavou
spojení:
- autobus z ČB nádraží v 8:30 hod. stanoviště č.14, vystoupit na zastávce: Lovecký
zámek, ZOO (v 8:49 hod.), ke vstupní bráně ZOO je to 10 min. od zastávky)
průběh: V ZOO je pro nás připraven program vedením ZOO, po skončení programu půjdeme
pěšky skrze město Hluboká nad Vltavou na objednanou prohlídku zámku Hluboká (od cca
15hod.) a zámeckého parku.
Upozorňuji, že půjdeme od ZOO pěšky všichni, pokud přijedete vlastním autem, musíte
počítat s tím, že Vám zůstane na parkovišti u ZOO (placené cca 50,-/den), kam se pro něj po
skončení terénní výuky budete muset z města opět vrátit (cca 2,5 km).
předpokládaný návrat: cca 17hod. zpět v ČB
odjezd z Hluboké nad Vlt. autobusem v 16:30hod., 16:38hod., 17:12hod. ze zastávky Pod
kostelem
PROSÍM PŘÍPRAVTE SI 300 Kč V HOTOVOSTI (prosím, aby jste měli peníze
připravené přesně). VYBERU SI JE OD KAŽDÉHO RÁNO PŘED ZOO NA
UHRAZENÍ HROMADNÝCH VSTUPŮ (ZOO, zámek Hluboká, popř. zámecká věž,
grafitový důl). DĚKUJI
Co si vzít s sebou:
- buzola – bude Vám zapůjčena ve čtvrtek 6.5. na přednášce ZPNP4
- turistickou mapu – Blanský les (alespoň do trojice jedna mapa)

-

sportovní obuv a oblečení – hlavně pohodlné
svačinu a pití
peníze + průkaz studenta!!!
zápisník, papíry, psací a kreslící potřeby

Po oba dva dny:
- dobrou náladu:-)
Podmínky udělení zápočtu:
- aktivní účast na exkurzi po oba dva dny
- vypracování referátů na zadané téma
- odevzdání zápisků z exkurze zpracovaných v zajímavé formě (např. ve formě
prezentace apod.)

