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Vážení spoluobčané,
Dostáváte do rukou první číslo Oseckého
zpravodaje roku 2011. Vzhledem k omezení
časové a finanční náročnosti jsme přikročili
k redukci vydání na dva zpravodaje za rok.
Seznámím Vás s nejdůležitějšími
akcemi
v naší obci, které již proběhly nebo právě
probíhají.
Hlavní a finančně nejnáročnější je právě v těchto dnech dokončená oprava místní
komunikace pod Kamýkem, která již byla téměř nesjízdná. Opravě předcházelo vyčištění
a kamerová prohlídka kanalizace, byly osazeny nové dešťové vpusti, u řady nemovitostí

bylo nutné řešit odtok dešťové vody, která
byla vyvedena na komunikaci a v neposlední
řadě bylo nutné vybudovat na výjezdu u Karásku novou kanalizační šachtu, neboť zde
bylo přerušeno kanalizační potrubí. Opravu
provedla opět firma Silnice Klatovy, s kterou
máme ty nejlepší zkušenosti jak po stránce
provedení, tak ochoty vyjít vstříc požadavkům občanů ( mnohdy až puntičkářským ).
Její pracovníky i mechanizaci ještě využijeme k opravám některých dílčích akcí, jako
je oprava chodníku a propadlého propustku
okolo hlavní silnice u rybníka Karásek a dále
dokončení opravy komunikace v průmyslové
zóně u statku.
Začátkem tohoto roku byl osazen nový
kotel na hnědé uhlí a štěpky do kotelny
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základní školy, splňující přísné emisní limity, od kterého očekáváme značné úspory ve vytápění tohoto velkého objektu.
Protože musely být zároveň provedeny
stavební úpravy stávající kotelny a opraveny komíny, bylo nutno přestěhovat hnízdo
čápů. O všechny tyto práce se postarali
naši dobrovolní hasiči, hnízdo pak bylo

přestěhováno ve spolupráci s profesionáJy
z Rokycan.
Za provedení celé přestavby patří těmto spolehlivým pracovníkům poděkování.
S instalací nového kotle souvisí i nákup
štěpkovače na dřevní hmotu, který zpracovává náJetové dřeviny při čištění zarostlých
polních cest v okolí obce a zároveň s ním
zpracujeme i větve navezené do sběrného
dvora našimi občany. K úspoře přispěje
i dokončení výměny oken v mateřské škole. Protože jsme pro tento rok neobdrželi
žádnou dotaci, musíme tuto výměnu financovat z rozpočtu obce. Při této příležitosti
budou vyměněna i dvě okna v prodejně potravin v kulturním zařízení ve Vitince.
Další dlouhodobou akcí je příprava stavby chodníku od obecního úřadu okolo statku na konec obce a navazující cyklotrasy
do Volduch. V současné době je zpracována
studie k projednání s policií a správou silnic
a připravuje se výkup pozemků.
V rámci omezení rychlosti v obci byl
nainstalován informační měřič rychlosti

na vjezdu do obce směrem od Březiny a doufám, že investice do tohoto zařízení nebyla
marná.
Pro naše hasiče bylo zakoupeno vozidlo
Ford Tranzit, které nahradilo vysloužilou
Avii.
a hřbitově a na návsi byl odbornou firmou proveden zdravotní řez stromů. O úklid
větví se postarala pracovní četa , která se
řádně stará o zeleň i pořádek v obci. Kromě
toho upravuje cesty pro pěší (nově okolo
potoka u Schabovských a za rybníkem Karásek). V současné době buduje oplocení okolo vodních zdrojů. Na Kamýku a ve Vitince

u zastávky do Hudlic zabudovala pracovní
četa posezení (mobiliáře), které obci dodal
a na které zároveň finančně přispěl Dobrovolný svazek obcí, Horní Berounka-povodí
Klabava
Závěrem Vám přeji příjemné prožití
prázdnin a dovolené, abyste načerpali nové
síly do další práce.
Jaroslav Peroutka

Kzásné
a slunné léto
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Územní plán obce
Územní plán obce stanoví základní koncepci rozvoje území obce,
ochrany hodnot, jeho plošného a pro torového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezí za tavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, pro veřejně pro pěšné stavby a stanoví
podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.
a"e obec má územní plán, který byl chválen zastupitelstvem obce
v roce 2004. Zhruba po čtyřech letech byl aktualizován, zastupitelstvo
projednávalo řadu návrhů na změny a v nejbližší době e předpokládá
konečné schválení změny č. 1 tohoto územního plánu.
Podle ustanovení § 188 stavebního zákona musí být územní plán
obce, schválený před 1.1.2007 (tj. případ naší obce), upraven podle
platného stavebního zákona, v roz ahu provedené úpravy projednán

a vydán, jinak pozbývá platnosti k 31.12.2015. Tzn., že naše obec musí
do uvedeného data vydat nový územní plán. S ohledem na dlouhodobý proces při přípravě, projednávání a schvalování územního plánu
předpokládáme, že s přípravou, tj, shromážděním návrhů na změny
a úpravy územního plánu je třeba skončit nejdéle v roce 2012, a náledně začít s přípravou zadání územního plánu.
Vyzýváme proto občany, aby návrhy, náměty, nebo připomínky
k územnímu plánu naší obce předávali na Obecní úřad v O eku.
Do platného územního plánu obce O ek a změny č. 1 je možné nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadu, nebo na webových
tránkách www.rokycany.cz - v odkazu: ÚZEMNí PLÁNY OBCÍ.
Jaroslava Výborná

SDROsek
Vážení poluobčané,
rád bych Vás eznámil s činností SDH Osek během uplynulého období tohoto roku.
Začátkem roku jsme pomohli ve školní kotelně
instalací nového ekologického kotle na uhli.
Rád bych poděkoval o eckým za tupitelům,
kteří nás podpořili a umožnili nákup dopravního
automobilu FORD TRANSIT, ve kterém je možno
přepravovat až devět osob, za účelem přepravy jednotky hasičů v případě požáru, ale také na hasičské
soutěže dětí a dospělých.
Tento rok jsme zasahovali na požárech:
• Rokycany požár travního porostu
u benzínové pumpy Strašice
• požár lesa na Březině
• požár na Vitince
21. května se naši mladí hasiči zúčastnili soutěže
Plamen ve Volduchách, kde obsadili 4. místo. V ten
samý den se uskutečnily ve Volduchách oslavy 120
let založení hasičů, kterým jsme byli přítomní. Zároveň jsme byli požádáni o ukázku hašení domu.
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28. května proběhly v Radnicích Floriánské slavnosti, na které jsme byli pozváni.
Děkuji všem spoluobčanům za podporu l1.června 2011, kdy proběhly oslavy 115 let od založení
našeho boru. V tento den byl také uspořádán Den
dětí, kde bylo přítomno cca 110 dětí. Tato akce se
povedla díky obci O ek a sponzorům, kterým bych
chtěl tímto mnohokrát poděkovat.
Této události se také zúčastnili a podpořili nás
naši kolegové z okolních sborů spolu s přáteli
z THW Chernnitz, se kterými spolupracujeme již
o mým rokem.
25. června jsme e na oplátku zúčastnili v Hrádku oslav 110. výročí založení SDH Hrádek. Tento
den zároveň pořádali oslavy 130. výročí založení
také hasiči ve Zbiroze, i tam jsme měli své zastoupení.
Na závěr bych chtěl poděkovat obci Osek a v"em
sponzorům za podporu činno ti našeho sboru.
Děkuji všem aktivním členům za velice obětavou
práci v našem sboru.
Starosta SDH František Pokštefi

herce J
vané I
o dvou
dianti.
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Společenská kronika obce
Narodili se:

Komise pro občanské záležitosti

9.11.2010
21.11.2010

Jubilanti:
Únor 2011:

Květen 2011:

Rudolf Záhrubský (91),
Ladislav Fuchs (81)

Březen 2011:
Nataša Kumberová (80),
Marie Bohuslavová (84),
Růžena Levá (70)

Duben 2011:
Marie Aubrechtová (81),
Miluše Pašková (89),
Rostislav Budín (80),
Josef Boreček (83),
Josef Košař (80)

27.12.2010
9.2.2011
31.3.2011
15.5.2011

Marie Borečková (85),
Miloslava Preťová (75),
Alena Aubrechtová (70)

Červen 2011:
Jan Hejsek (82),
Milada Černá (91),
Jaroslava Hasalová (85),
Václav Fakan (83),
Květuše Kricnerová (75)

Zlatou svatbu oslavili dne 22.4.2011
manželé Hana a Bedřich Polkovi ..

Johanka Fišerová
Petr Melichar
Valeria Krocová
David Houdek
Sofie Dachová
Adam Diepold

Vítání občánků
Dne 12.3.2011 přivítal starosta obce Jaroslav Peroutka
v obřadní síni obecního úřadu šest nových občánků:
Andreu Ríegerovou, nar. 28.8.2010
Vojtěcha Groskopfa, nar. 29.8.2010
Daniela Dobreva, nar. 25.10.2010
Johanku Fišerovou, nar. 9.11.2010
Jiřího Vaňka, nar. 16.11.2010
Petra Melichara, nar. 21.11.2010

Setkání s dárci krve
Dne 12.3.2011 se uskutečnilo v obřadní síni obecního úřadu
slavnostní setkání s dárci krve. V roce 2010 darovali krev následující dárci (v závorce je uveden celkový počet odběrů):

Eva Dudlová

Vlastimil Aubrecht (75), Zdeněk Benda (78), Eva Bohuslavová (9), Bc. Jolana Číhová (16), Petr Diepold (15), Jaroslav Divíš
(59), Dušan Fišer (54), Blanka Fišerová (47), Ing. Pavel Hore-

Opustili nás:
5.2.2011 Věra Iíchová, 81 let
19.3.2011
27.5.2011
7.6.2011
19.6.2011
27.6.2011

šovský (52), Petra Jelínková (12), Ing. Eva Keprtová (20), Ale-

"II~~

na Marečková

(17), Stanislav Marek (64), Stanislava Marková

(45), Lenka Marková (4), IosifMizera

I~

Anna Mošnová (37), Jana Oliberiusová

Jaroslava Bradová, 87 let
Josef Barták, 70 let
Kristina Divišová, 86 let
Milena Bohuslavová, 78 let
Václav Selement, 53 let

Ondřej

(1), Pavel Monhart

(65),

(17), Ivan Oravec (41),

Oravec (4), Karel Paum (16), Václav Pešek (68), Iva

Pokšteflová (25), Petra Průchová

(3), Miroslav Rybář (52), Petr

Straka (37), Eva Straková (5), Lenka Straková (5), Josef Sýkora
(12), Ladislav Šůcha (71), Iva Švarcová (2), Kamila Trykarová
(14), Martina Veselá (9), PhDr. Zdeněk Veselý (15).

Klub důchodců
Hlásím se Vám ze zprávami, co nového prožili naši důchodci. Letošní rok
2011 začal netradičně 13.l. rozloučením
se starým rokem 2010. Nevím čím to, že
C".•••~ •••- •••.•.
~ •.••'3 přišlo pouze šedesát pět osob, možná že
to bylo tím datem nebo nemocemi. Udělali j me malou změnu. Prodloužili jsme
přestávky a pan Žákovec ubral na decibelech. A tak se mohlo více povídat a nemuseli jsme na sebe křičet.
Letošní první výlet byl do Prahy do divadla na komedii Bez předsudků. Komedie pro odvážné diváky a ještě odvážnější
herce Janu Paulovou a Pavla Zedníčka. Děj se odehrával za neplánované společné noci strávené v hotelovém pokoji. I když to byla hra
o dvou hercích, nenechali nás na pochybách, že jsou to prostě komedianti. Bylo to něco pro zasmání a odpočinek od všedních starostí.

Náš výlet, ten náročnější, byl do Mnichova Hradiště na státní zámek. Ráno v půl sedmé s obavami, aby nám nepršelo, jsme vyrazili.
Cestu Vám nebudu popisovat, ale měli jsme časový skluz, protože cesta přes Prahu je hrozná. Ještě větším rozčarováním byly naše průvodkyně. Omlouvám se všem, protože nám na některé otázky neuměly
odpovědět. Proto jsem slíbila zejména panu Polkovi, ale ne jen jemu,
že více napíši do našeho zpravodaje.
V roce 1623 získal konfiskací tehdy renesanční sídlo Albrecht
z Valdštejna. Majetek pak držel po staletí. Původní bohatá výzdoba
zámeckého interiéru z 18. století byla zničena velkým požárem. Po rekonstrukci roku 1730 byl na zámku zřízen kabinet, v polovině 18. století pak obrazárna ze 112 obrazy. V zámku se dále nachází přijímací
salonek a dámský salonek. Delfínská jídelna vznikla podle Adalberta Wendera v letech 1865 - 1872 v duchu romantického historismu.
Vznikla po umístění rozsáhlého souboru delfské a německé fajánse,
italské majoliky nebo čínského porcelánu. Soubor obsahuje i řadu
unikátů z let 1680 -1930. Je to nejkrásnější místnost celého zámku.
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V dalším alonu je soustředěna sbírka východoasijského
porcelánu,
především japonského ve stylu Imari - soubory talířů, váz, dóz a figurek. Sbírka je doplněna anglickým nábytkem z poloviny 18. století
převážně typu chippendal. Další z místností je zámecké divadlo, které
přestavěli z původního tanečního
álu. Od konce roku 1999 je divadelní prostor zpřístupněn veřejno ti. Divadlo se tam ovšem nehraje,
protože nejsou finance na provoz. Třetí zámecký okruh je Lapidárium
/kostel Tří králů a kaple sv. Anny/. V zámeckém kostele jsou uloženy
ostatky Albrechta z Valdštejna, zemřel r. 1785. Od r. 1966 jsou v kapli
středověké plastiky asi tří desítek děl z dílny Matyáše Bernarda Brauna, rodiny Ielínků, Platzora a dalších.
Po prohlídce zámku nás autobus zavezl do nedaleké re taurace Skála, kde jsme se posilnili na naš e další putování. Protože náš časový
kluz byl do t velký, tak nám z programu vypadla exkurze s ochutnávkou vína ve vinař tví Agrofrukt v Litoměřicích. Zůstala nám alespoň individuální prohlídka královského náměstí Litoměřic. Ale přece jen se mi povedlo dostihnout správce Katedrály svatého Štěpána,
tam jsou umístěny obrazy našeho významného maliře Karla Škréty.

Nedávno je půjčili do Prahy na vý tavu do Týnského chrámu, kde je
i zrestaurovali a vrátili je zpět do Litoměřic. To bylo poslední zastavení a čekala nás už jen cesta domů. Počasí nám přálo, nikdo se nám
neztratil. Moc všem děkuji za to, jak se zachovali, když nám nevyšla
ta ochutnávka vína. Výlet byl jeden z nejnáročnějších,
a tak mu ím
připravit na příště něco méně náročného. Je to jenom můj názor, nemusí s ním všichni ouhla it. V neposlední řadě bych chtěla všem
popřát příjemné strávení letních dnů v kruhu rodinném a budu se
těšit na příští setkání.

Všechny zdraví V. Havlová.
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PLZEŇSKÝ KRAJ

INVESTICE DO ROZVOJE vzD~LÁvANr
Škola pro život je zkrácený název projektu, jehož hlavním cílem je
zlepšit podmínky pro využívání lCT (informačních
a komunikačních
technologií) ve všeobecně vzdělávacích předmětech
s důrazem na
environmentální
vzdělávání na základní škole v Oseku. Tohoto cíle
dosáhneme vytvořením inovativních výukových materiálů ve vybraných předmětech, realizací jednodenních
i vícedenních pobytů žáků
se zaměřením na environmentální
výchovu a vyškolením pedagogů.
Celý projekt s registračním číslem CZ. 1.07/1.1. 12/02.0053 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky. Realizace probíhá v rámci druhé výzvy Plzeňského kraje
v Operačním programu Vzdělávání
roce trvání rekapitulujeme výsledky.

pro konkurence

chopnost.

Po

Co již máme za sebou?
Realizace
projektu by nebyla možná bez odborné přípravy pedagogů. Pedagogové byli proškolení, jak efektivně využívat internet

k výuce a jak vytvářet vlastní výukové materiály na interaktivní

tabuli.

V návaznosti na školeni pedagogové vytvořili vlastní výukové hodiny
na vybrané předměty v 6. ročníku - Aj, Čj, Inf
j a na vybrané předměty v 8. ročníku - Ch, Z, Př, M.
Vybavili jsme školu moderními
PC, e-učebnicemi
a interaktivní
tabulí. Dále byl pořízen mikro kop s kamerou, který přenáší pozorované preparáty přes notebook na interaktivní tabuli.

Co nás ještě čeká?
V druhém roce realizace budou pedagogové vytvářet vlastní výukové hodiny ve vybraných předmětech pro 7. a 9. ročník. Žáci 6. - 9.
ročníku se zúčastní jednodenních
či vícedenních pobytů, které budou
zaměřeny na zkoumání a ochranu přírody.

Mgr. Irena Lepešková
manažerka projektu
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Čtení pomáhá
Naše škola se zapojila do projektu "čtení
pomáhá". Cílem projektu je podpořit čtení žáků a ještě pomoci druhým. Odborná
čtení pomáhá porota v čele se známým hercem Zdeňkem
Svěrákem vybrala seznam knih pro žáky.
Po přečtení knihy a zodpovězení otázek získá žák 50 Kč. Tuto odměnu si
nemůže žák vyzvednout v hotovosti, může ji však věnovat někomu, kdo
čeká na pomoc. Více o projektu na http://www.ctenipomaha.cz/. Naše
škola objednala z finančních prostředků Evropského sociálního fondu
většinu knih ze seznamu pro kategorii 6. - 9. třída, které jsou žákům
k dispozici. Z nabídky si snad vybere každý. Od zábavy (Deník malého
poseroutky - Kinney Heft), dobrodružství (Harry Potter a Fénixův řád
- Rowlingová Ioanne K.), klasiky (Příběhy z jedné kapsy - Karel Čapek)
po drsný příběh o drogách (My děti ze stanice ZOO - Christiane E)
nebo válečný román (Na západní frontě klid - Erich Marie Remarque).
Seznam knih bude průběžně doplňován. Doufám, že se zapojí co nejvíce žáků a spojí potěšení z přečtené knihy s pomocí lidem.

Pohár FC Viktorie Plzeň
Ve čtvrtek 10. 6. jsme ve škole měli jedinečnou
šanci vidět putovní pohár pro vítěze fotbalové ligy
České republiky. Jak již všichni ví, letošním vítězem
je FC Viktoria Plzeň. Pohár a zlatou medaili přivezl Miroslav Jedlička, současný vedoucí družstva
FC Viktoria a bývalý učitel tělesné výchovy na naší
škole. Žáci VII. třídy přivítali bývalého učitele potleskem, poté se zpočátku s obavami, později s nadšením vrhli na pohár. Všichni se poháru a medaile chtěli dotknout
a vyfotit se. Myslím, že i pro ty, kteří nejsou zrovna fandové kulatého
míče, to byl úžasný zážitek.

Přijímání dětí a žáků na příští
školní rok
V mateřské škole proběhl zápis již na začátku března. Podle očekávání byl zájem větší než jsme mohli přijmout. Z 26 podaných žádostí
jsme jich mohli uspokojit jen 15. Výběr proběhl dle předem známých
kritérií. Rodiče, kterým se nepodařilo umístit své elitě do mateřské
školy, mohou podat žádost opakovaně během roku. Je možné, že se
místo během roku uvolní. Od září budou k dispozici opět tři třídy
s celkovým počtem 70 dětí.
Do VI. ročníku je přijato 23 žáků. Od září je čeká kromě jiných
změn i druhý cizí jazyk. Žáci si vybírali mezi ruským a německým
jazykem. Na základě zjiš těného zájmu budou otevřeny oba cizí jazyky.

Obhájili jsme mezinárodní
titul Ekoškola

Naší škole se po dvou letech podařilo obhájit mezinárodní titul
Ekoškola. Do projektu Ekoškola, jehož národním koordinátorem je
Sdružení Tereza, je naše škola zapojena od roku 2007. Začínali jsme
od nuly, dnes velmi důsledně třídime odpad, šetříme energiemi a vodou, staráme se o prostředí ve škole i v okolí školy a preferujeme dopravu do školy, kterou nezatěžujeme životní prostředi. Titul Ekoškola
jsme získali poprvé v roce 2009, byl nám udělen na dva roky. Neusnuli jsme na vavřínech a podařilo se nám splnit ještě přísnější kriteria
a úspěšně projít ekologickým auditem. 14.6. zástupci našeho Ekotýmu v Národní technické knihovně v Praze titul převzali.

U rybníka
Žáci šesté třídy jsou v naší škole nováčky, proto jsme jim v rámci
projektu "Škola pro život orientovaná na inovativní metody výuky" zprostředkovali takový nováčkovský výlet do Habru. Cesta
nám z Oseka lesem do Volduch a pak dále do Habru hezky ubíhala, zabavili jsme se i jinými aktivitami. V rámci her nás stihla
povodeň, přehnal se hurikán, spadla mezi nás bomba a nejednou
se dokonce dostavil i Chuck Norris.
Po takové strastiplné cestě jsme si v Habru rádi odpočinuli. Zároveň jsme u místního rybníka zkoumali živočichy, kteří v něm
žijí. Žáci tak mohli na vlastni oči vidět, jaké organismy se v rybnících v našich zeměpisných šířkách vyskytují. Všechny dojmy pak
zakreslili do vlastního výtvarného dilka. Na výkresech se objevovali hlavně pulci, jimiž se to u břehu rybníka jen hemžilo.
Zpáteční cesta uběhla ještě rychleji, protože jsme se z Volduch
svezli autobusem. Většina žáků výlet ohodnotila kladně, rádi se
prošli a u rybníka se jim Iíbilo. A ještě dodejme, že aru žákům nebylo co vytknout. Chovali se k přírodě velmi ohleduplně, všechny
odpadky po sobě uklizeli a ani v lese příliš nehlučeli. Snad i proto
nám počasí přálo a celou dobu nás doprovázelo sluníčko.
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Pobyt zaměřený na environmentální výchovu
Ve dnech 24.5. - 26. 5. 2011 se žáci VIIl. třídy
zúčastnili pobytu v rekreačním zařízení Machův
mlýn, který byl celý zaměřen na vodu. Žáci zkoumali vodní prostředí - nejdříve zjišťovali rychlost
vodního toku, také pozorovali život drobných
bezobratlých živočichů žijících ve vodním toku a
v jeho blizkosti. Během pobytu absolvovali exkurzi do úpravny pitné vody v obci Šípy. Výuka
_ byla zaměřena také na vyhledávání "vodních rekordů" - např. největší jezero na světě, nejvyšší
vodopád, nejdelší a největší řeka aj. Žáci vytvořili
plakát "Koloběh vody" v česko - anglické verzi.
Při pobytu nechyběl ani sport - především baseball a hodně turistiky. Celý pobyt byl podpořen •
z finančních prostředků získaných na projekt" kola pro život orientovaná na inovativní metody výuky".

'1~~~~~~

Křivoklátsko
Dne 21.6. 2011 vyrazila IX. třída na školy na jednodenní pobyt
do CHKO Křivoklátsko. Den se u kutečnil v rámci projektu" kola
pro život orientovaná na inovativní metody výuky". Cestě předcházela činnost, při které se žáci seznámili se sy témem ochrany přírody
v České republice. Zí kali přehled v-ech P a CHKO, které jsou na
území naší země.
Při pobytu v CHKO Křivoklátsko se žáci eznámili s oblasti v okolí
říčky [avornice, popisovali a kreslili meandr řeky, popisovali břehové
poro ty a určovali druhovou skladbu na jedné louce v blizkosti vodního toku. Jediným problémem bylo počasí, které e opravdu nepovedlo. Trvalý déšť se střídal s přeháňkami, proto jsme naše putování
museli zkrátit a zvolit dřívější návrat domů. I přes nepřízeň poča í
jsme měli dobrou náladu a pobyt e nám líbil.
ší

Praha - Fata Morgana, Národní muzeum
Dne 28.4.2011 se žáci VII. ročníku naší školy vypravili na jednodenní pobyt do Prahy. Navštívili botanickou zahradu - skleník Fata Morgana. Tento pobyt byl podpořen z finančních prostředků, které škola
získala z fondů EU na podporu projektu "Škola pro život, orientovaná
na inovativní metody výuky". Žáci e v rámci tohoto projektu zabývají ekosystémy. Ve skleníku Fata Morgana se na vlastní kůži setkali
s ekosystémy, které v našich zeměpisných podmínkách nenajdou. Ve
skleníku prošli tropickým deštným prale em a seznámili se s rostlinstvem tropických jihoamerických hor. ejvětším zážitkem byla právě
probíhající výstava tropických motýlů. Žáci pozorovali líhnutí motýlů
doslova v přímém přenosu. Vylíhlí jedinci pak volně poletovali v části
deštného pralesa.
V druhé části pobytu se děti přesunuly do árodního muzea, kde si
prošly oddělení zoologie a paleontologie. Národní muzeum bude od
7. 7. 2011 zavřené, tak jsme využili jednu z posledních možno tí vidět sbírky v současném uspořádání. Celý pobyt byl pro mnoho žáků
velkým zážitkem, protože poprvé v životě byli v árodním muzeu i ve
skleníku Fata Morgana.
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