ZA TAJEMSTVÍM PÍSKOVCOVÝCH SKAL

Cílem této brožury je nabídnout učitelům informace a aktivity zabývající se geologií
pískovcové oblasti CHKO Kokořínska- Máchův kraj. Jedná se o ucelený výuková program pro
žáky 2. stupně, který je vhodný zejména pro ročníky, které se zabývají geologií v rámci ŠVP.
Základní trasa programu tvoří okruh s výchozím a cílovým bodem u Pokliček, o délce cca 5
km nebo okruh včetně odbočky k dalším geologickým , který měří cca 6,5 km.
Případně je možno geologické jevy zkoumat na trase Pokličky – rozcestí Na rovinách –
hájovna, která měří cca 3,5 km.

MAPA TRASY

INFORMAČNÍ LIST
STRUČNÁ GEOLOGIE KOKOŘÍNSKA

Milí učitelé. Dostává se Vám do ruky text, který se snaží stručně a jednoduše popsat
geologický vývoj Kokořínska a vznik některých skalních útvarů typických pro pískovcové
oblasti. Jedná se o doplňující informace k metodice ekologického výukového programu
„Za tajemstvím pískovcových skal“, které pro Vás a Vaše žáky vytvořilo Ekocentrum Koniklec.
Začněme vyprávění v době před 100 miliony lety. Pozice kontinentů na Zemi byla
tehdy značně odlišná od dnešní situace. Po souších se proháněli dinosauři a moře obývali
velcí dlouhokrcí ještěři. Na území dnešního Kokořínska bylo tenkrát moře. Bylo teplé a
nebylo příliš hluboké. Mořská záplava trvala necelých 10 milionů let a zanechala zde místy až
několik set metrů sedimentů, hlavně pískovců, ale i opuk, slínovců či slepenců. Důkazy této
mořské záplavy můžete nalézt všude kolem sebe. Jsou jimi právě pískovcové skály, tak
typické pro Kokořínsko a další pískovcové oblasti, jako je třeba Český ráj nebo Adršpach. Poté
moře ustoupilo a písek, který řeky miliony let vrstvily na sebe, se začal pod tíhou svých
„bratrů“ nad sebou zpevňovat a měnit na pískovec. Tomuto procesu zpevňování významně
napomohly cirkulující roztoky podzemních vod, jež v sobě nesly rozpuštěné látky, které
doslova „slepily“ jednotlivá křemenná zrnka k sobě.
Nechme nyní uplynout několik desítek milionů let, během níž bylo Kokořínsko souší.
Z této doby nemáme žádné informace. Souš podléhala erozi a horniny, které zde dříve moře
usadilo, byly rozrušeny a řekami odneseny do moře, podobně jako je tomu dnes, kdy Pšovka
odnáší zrnka křemene do Labe a to jej usazuje ve své deltě za Hamburkem.
Dostali jsme se na přelom druhohor a třetihor. Období, které asi znáte z populárních
přírodovědných filmů díky dopadu meteoritu, který údajně mohl za vymření dinosaurů.
Možná se vám vybaví v učebnicích často skloňované, tzv. „Alpsko-Himalájské vrásnění“. To
bude zajímat i nás, protože má přímý vliv na vývoj Kokořínska, tak jak ho dnes známe. V této
době totiž dochází k dodnes pokračující kolizi hned několika kontinentů. Afrika naráží do
Evropy a Indie naráží do Asie. Takto vzniká obrovské pásemné pohoří táhnoucí se od
Pyrenejí, přes Alpy, Kavkaz až do Himaláje. Kokořínsko je od této kolizní zóny poměrně
daleko, ale i tak na zvyšující se tlak Africké desky reaguje. A to tak, že vodorovně uložené
vrstvy pískovců popraskají a celá oblast je rozdělaná na tzv. „kry“, které jsou vůči sobě
omezeny zlomy. Tyto zlomy jsou velmi důležité pro budoucí vývoj. Podél zlomů se mohou
jednotlivé bloky hornin (kry) vůči sobě pohybovat a to jak vertikálně, tak horizontálně!
Zároveň jsou nejsnazší cestou pro průstup podzemních vod a magmatu!
V průběhu třetihor došlo v oblasti tzv. „Oháreckého riftu“ k zvýšené vulkanické
činnosti. „Oháreckým riftem“ myslíme prostor, kde se nachází Slavkovský les, Doupovské
hory a České středohoří. Jednalo se tehdy o snahu vnitřních zemských sil „roztrhnout“
Evropu a vytvořit tak dva kontinenty oddělené oceánem. Jak ale dnes víme, nepovedlo se.

Dozvuky a památky na tuto snahu ale můžeme pozorovat i dnes. Vrcholy kosmické krajiny
Českého středohoří představují přívodní dráhy prastarých sopek. Mineralizované horké
prameny v Karlových varech nebo Mariánských lázních dávají tušit, že ještě nedávno tu bylo
poměrně horko. Ale vraťme se zpět na Kokořínsko. Jak bylo výše zmíněno, zlomy
v Kokořínských pískovcích jsou nejsnazší cestou pro průstup podzemních vod a magmatu.
Vzdálenost Kokořínska a Českého středohoří není veliká, proto vás asi nepřekvapí, že i zde
naleznete přívodní dráhy prastarých sopek, případně pod povrchem utuhlá tělesa magmatu.
Takovými příklady může být třeba Vrátenská hora nebo Vlhošť, které jsou tvořeny převážně
čedičem nebo znělcem. Tato vulkanická aktivita byla podmínkou pro vznik některých
typických pískovcových útvarů. Pronikající magma měnilo vlastnosti podzemních vod.
Ohřívalo je a měnilo jejich chemické složení. Zejména je obohacovalo o rozpuštěné železo.
Takto obohacené vody protékaly porézními pískovci a nahrazovaly původní „lepidlo“
„lepidlem železitým“, které je mnohem odolnější. Místa, kde docházelo k nahrazení tmelu
(„lepidla“) byla dána schopností vody pískovci pronikat. Jednalo se hlavně o zlomy a o vrstvy
pískovců se zvýšenou porozitou. Takovou vrstvou je třeba několik desítek centimetrů tlustá
vrstva slepenců („pískovců s velkými zrny“), která dnes tvoří tzv. „pokličky“, a jako deskovité
plošné těleso se táhne částí Kokořínska, kde tvoří také ploché vrcholy některých kopců nebo
i pokličky Jestřebické.
Čtvrtohory jsou obdobím velkých klimatických změn. Původně plochá krajina
s mělkými říčními údolími, se za poslední 2 miliony let střídání dob ledových a meziledových
stala krajinou s hluboce zařízlými údolími. Naopak odolnější horniny, jako třeba čediče
budující sopečné oblasti, tvoří dnes dominanty převyšující okolí. Za rychlé zařezávání řek
(nevytvořily široká údolí ale rokle se strmými svahy) mohlo jednak zmíněné střídání dob
ledových, tehdy absence většího rostlinného pokryvu značně usnadňovala erozi, tak
tektonické procesy, které naší oblast nutily ke zdvihu. Řeka se snažila zachovat si svůj spád,
což mohla jedině tak, že se zařezávala stále hlouběji do měkkého skalního podkladu.
I v současné době probíhají změny. Neustále vznikají a zanikají jednotlivé tvary a
detailní tvář pískovcových stěn se tak ze dne na den mění. Někdy odpadne i větší blok,
skutálí se do údolí a jeho jednotlivá zrna putují až do Severního moře, aby mohla dát vznik
novým pískovcům.
V tomto krátkém textu jsem se Vám snažil nastínit, jaké jsou představy o geologické
historii Kokořínska během posledních 100 milionů let, a jaké, zdánlivě prostorově i časově
vzdálené, události mají vliv na současnou tvář naší krajiny.

GEOLOGICKÁ MAPA – PŘEDSTAVENÍ LOKALITY

“Ukázka geologické mapy a konkrétní oblasti České křídové pánve – krátké vysvětlení, proč
je mapa takto barevná a co jednotlivé barvy a „podivné fleky“ znamenají.”

Geologická historie ČR je velmi složitá. Není zde prostor se jí více věnovat. Nás budou zajímat
hlavně „fleky“ zelené, případně, podle textu výše i „fleky“ fialové. Zelený flek v Polabí zde
představuje horniny stáří druhohor (+-100mil. let). Jsou to převážně pískovce, ale i slínovce,
opuky a slepence (někdy i vápence). Jedná se o pozůstatek po pradávném moři. Kdybychom
měli tuto mapu, která by odpovídala situaci před třeba 5 miliony lety, zelený flek by měl větší
rozšíření. Fialový flek představuje „neovulkanity“. V překladu jde o vulkanické produkty stáří
třetihor (+-30 mil. let). Jsou to hlavně čediče a znělce. Mapa je značně zjednodušená. Tyto
fleky by se měli táhnout více východně přes Kokořínsko do Lužických hor.

GEO-POJMY

„Pokličky“
V textu o geologii Kokořínska je popsán vznik vrstev, které jsou zpevněny železitým tmelem.
Tím je položen základ ke vzniku pokliček. Stačí jen soustavná eroze a na vrcholcích hran
strmých údolí se může uplatnit odolnost železitých vrstev před erozí. Pískovec, který je nad I
pod touto vrstvou je časem rozrušen, kdežto “poklička” přežije povětrnostní podmínky déle.
„Převis“
Prostor u paty skalní stěny, která do výšky přečnívá a vytváří tak u země místo chráněné před
deštěm. Za vznikem stojí vzlínání podzemní vody do nižších partií skály, která rozpouští tmel
pojící křemenná zrna a napomáhá tak k erozi pískovce. Může vznikat i v jiných horninách, ale
právě v pískovcích snadno a často. Pro svou ochranu před deštěm je často využíváno různými
živočichy. Člověkem, srnkou, mravkolvem,…
„Horolezectví“
Pískovcové skály jsou u nás už od 19. století oblíbeným cílem horolezců. S velkým nárůstem
počtu horolezců nabývají na důležitosti pravidla, jimiž se musí horolezci při zdolávání vrcholů
řídit. Zde bych hlavně zdůraznil zákaz lezení po dešti. Pískovce mají různou pórovitost, a když
jsou nasáklé vodou, ztrácejí svou pevnost. Proto se v závislosti na typu pískovce zakazuje lézt
3 – 1 den po dešti. Při nedodržení tohoto pravidla hrozí poničení skály, pokuta za poničení
skály a pád s možným následkem smrti.
„Železivce“
Jako železivce se označují partie pískovcových skal inkrustované železitým tmelem. Jak jsme
si řekli, mohou takto vznikat např. pokličky. Ale mohou takto vznikat i různé jiné fantaskní
tvary. Záleží jen na tom, kudy roztoky obohacené o železo protékaly a kde ho ze sebe
vysrážely.
„Voštiny“
Voštiny jsou útvary pokrývající v některých oblastech povrch skal. Jde o plošný systém
střídajících se prohlubní a hřbítků připomínající včelí plástve. Detailní vznik těchto útvarů
není dosud spolehlivě vysvětlen. Většina odborné veřejnosti ale má za to, že jde o kombinaci
chemického a mechanického zvětrávání. Základním předpokladem je střídání suchých a
mokrých fází povrchu skal. Při vysychání dochází na povrchu skal ke krystalizaci sádrovce,
který svou krystalizační silou trhá jednotlivá křemenná zrnka od sebe. Další vliv má i větrná
eroze a růst drobných fotosyntetizujících organismů, jako jsou řasy, mechy a lišejníky.

„Skalní brány“
Vznikají selektivní erozí pískovce. Měkčí partie snáze podlehnou erozi a pokud jsou „správně“
umístěné, vyvětrají a dají tak vznik útvaru připomínajícímu bránu.
„Skalní řícení“
Je náhlý a rychlý pohyb velkých skalních bloků, jejichž soudržnost se zbytkem skály je
přerušena a gravitace je tak může strhnout po svahu do údolí. Skalní řícení je častější po
vydatných deštích a silných zemětřeseních. Mohou způsobit škody na majetku a dočasně
zneprůjezdnit silniční, či železniční komunikace, které často v údolích vedou. Hřensko je naší
nejznámější oblastí s hrozícím skalním řícením.
„Skalní města“
Jsou fenoménem vyvinutých, nejčastěji pískovcových, skalních oblastí. Základem jsou
vodorovně uložené až stovky metrů mocné vrstvy pískovců, které jsou rozpukány systémem
na sebe kolmých zlomů (kvádrové pískovce). Celá oblast musela být v minulosti vyzdvižena a
podél zmíněných puklin přednostně erodována tak, aby na místě zůstaly pískovcové věže
představující „mrakodrapy“ skalních měst.
„Iverzní údolí“
Je označení pro často hluboce zaříznutá údolí, se strmými svahy s absencí většího
množství slunečního záření, které je typické svým mikroklimatem. V údolí je paradoxně
nižší teplota a vyšší vlhkost, než na plošinách nad ním. Tato skutečnost se odráží na
rostlinstvu. V údolí najdeme jehličnaté stromy a vlhkomilné mechy a lišejníky, kdežto na
plošinách převážně stromy listnaté. Studený těžší vzduch v noci stéká do údolí, které
prochladá a říčka protékající stísněným údolím dodává místu potřebnou vlhkost, ta se
díky inverznímu stavu vzduchu a omezené cirkulaci drží v údolí.

Odkazy pro další informace o pískovcovém fenoménu:
http://www.kokorin.info/data/neco-navic/adamovic_j_geologie_kokorinska.pdf
Geologie obecně:
http://www.geology.cz/svet-geologie/ucitele
Geolaboratoře do školy:
http://www.geology.cz/img/svet-geologie/hry/02/hra.swf
http://www.geology.cz/img/svet-geologie/hry/03/hra.swf
http://www.geology.cz/img/svet-geologie/hry/04/hra.swf
http://www.geology.cz/img/svet-geologie/hry/13/hra.swf
http://www.geology.cz/img/svet-geologie/hry/15/hra.swf
http://www.geology.cz/img/svet-geologie/hry/17/hra.swf

METODIKA

Za tajemstvím pískovcových skal
Záměr programu: Žáci poznají a prozkoumají pískovcové geologické útvary, zamyslí se nad
původem pískovce na Kokořínsku a poodhalí život v inverzním údolí.
Cíle:
Žák se samostatně orientuje v mapě, pozná pískovec a interpretuje proces usazování, eroze.
Žák vysvětlí pojem inverzní údolí a jeho vznik.
Žák vyhledá a pozná pobytová znamení zvířat, pozná některé druhy zvířat, které zde žijí a
některé druhy zdejších rostlin a jejich vazbu na inverzní údolí.
Žák pozná a popíše tyto pojmy: voštiny, skalní brána, poklička, skalní řícení, převis, skalní
města
Cílová skupina: 7. - 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií, (příp. 1. a 2. ročník SŠ)
Téma/ klíčové pojmy: pískovec, zvětrávání (eroze), usazování (sedimentace), inverzní údolí,
voštiny, skalní brána, města, řícení, převis, pokličky, pobytová znamení
Doba trvání: min 4 hodiny (240 min)
Start: údolím Apatyky po modré, pak po zelené do Náckovy rokle, k Faraonovi a dále
výstup k Obří hlavě a Žábě, po modré k Pokličkám parkoviště a odtud sestup a zpět na
parkoviště pod Pokličkami.
Popis jednotlivých aktivit: V oddílu pomůcky je uveden seznam potřebných pomůcek, které
ekocentrum může poskytnout. Pomůcky jsou přizpůsobeny skupinové práci – k dipozici je 6
sad pomůcek. Pomůcky napsané kurzívou Ekocentrum nezajišťuje.

SEZNAM TIŠTĚNÝCH POMŮCEK, KTERÉ VÁM POŠLEME MAILEM












pracovní listy
kartičky s obrázky geologických útvarů (Skalní brána, Skalní města, Pokličky, Převis, Skalní řícení,
Voštiny)
velké obrázky geologických útvarů (Skalní brána, Skalní města, Pokličky, Převis, Skalní řícení, Voštiny)
informace k těmto útvarům
výřez turistické mapy
geologická mapa ČR zjednodušená pro děti
cedulky se směrovkami
obrázek mravkolva a jeho důlku
obrázky cesty zrnka písku
mapy pohybu kontinentů
obrázky křídového moře

AKTIVITY NA SEBE NAVAZUJÍ A TVOŘÍ CELEK
1. Úvod – čísla stanovišť v mapě odpovídají číslům aktivit
Kde: Cikánský plácek (přes silnici proti parkovišti pod Pokličkami)
Pomůcky: nejsou
Představení lokality, ve které se nacházíme.
Nacházíme se v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, v PR Kokořínský důl.
Jeden z důvodů vyhlášení CHKO je unikátní krajina tvořená pískovcovými útvary, které
půjdeme objevovat. Jedná se o jedinečnou a proto chráněnou lokalitu, ve které bychom se
měli chovat ohleduplně k přírodě, být pokud možno tiší, své odpadky si odnést, neničit okolní
rostlinstvo apod.
Název Cikánský plácek – historicky se zde sbíhaly katastry hned několika obcí (Sedlec u
Mšena, Mšeno, Olešno, Jestřebice, a Kokořín). Toho využívali cikáni, kteří, pokud byli
vyhnáni z katastru jedné obce, se přesunuli pouze o pár metrů dál na jiný katastr. Odtud
pochází název „Cikánský plácek“.
2. Rozdělení do skupin a motivace – čísla stanovišť v mapě odpovídají číslům aktivit
Kde: Cikánský plácek (přes silnici proti parkovišti pod Pokličkami)
Pomůcky: kartičky s obrázky šesti geologických útvarů (Skalní brána, Skalní města,
Pokličky, Převis, Skalní řícení, Voštiny), protokoly - pracovní listy do skupin, pevné podložky
do skupin.
Rozdělení žáků do skupin podle kartiček s obrázky. Podle počtu žáků napočítejte kartičky
s šesti druhy obrázků tak, aby byly skupiny rozdělené rovnoměrně a kartičky rozdejte dětem a
dejte jim za úkol, ať se v tichosti zkusí zkompletovat do šesti skupin.
Žáci se ve skupinách nejprve samostatně pokusí popsat útvar, který mají na kartičce. Všechny
geologické útvary na kartičkách učitel s žáky pojmenuje a představí, zároveň jim sdělí, že
některé z útvarů uvidíme, za jinými by museli cestovat např. do Česko-saského Švýcarska, či
Českého ráje, ale zatím učitel neřekne které. Naopak řekne, že jeden z úkolů po trase bude
hledat tyto geologické útvary.
Učitel žákům sdělí, že si zahrají na badatele, zkusí si práci geologa a sami budou součástí
výzkumu, který by mohl přinést velké objevy.
Jak postupovat jim napoví protokol (pracovní list), který je na konci této brožury. Dejte
žákům čas na vyplnění hlavičky protokolu.
3. Práce s mapou – čísla stanovišť v mapě odpovídají číslům aktivit
Kde: Cikánský plácek (přes silnici proti parkovišti pod Pokličkami)
Pomůcky: nakopírovaná zalaminovaná turistická mapa do skupin a buzola do skupin,
zalaminovaná geologická mapa ČR do skupin, nakopírované cedulky se směrovkami à la rybí
kost pro každého
Žáci dostanou do týmu geologickou mapu. Nejprve je nechte, ať popřemýšlí, co je to za mapu
a co by mohly jednotlivé barvy znamenat? V jaké oblasti se nyní nacházíme? Následuje

krátké vysvětlení, proč je mapa takto barevná a co jednotlivé barvy a „podivné fleky“
znamenají. (viz informační list) a v jaké oblasti jsme.
Poté rozdejte jednu klasickou mapu a buzolu do každé skupiny. Za úkol budou mít
zorientovat mapu a najít cestu, (tu případně zakreslovat do mapy v pracovním listu včetně
míst k zastavení a zajímavých útvarů po cestě). Dáme skupinám chvíli na zorientování mapy,
ujistíme se, že se to všem povedlo a poznačili si v mapě počáteční bod a vydali se správným
směrem - vyjdeme pod azimutem 120o a jdeme 2 km na rozcestí se zelenou.
Pokud žáci určí cestu špatně, učitel nikam nepůjde a donutí tím žáky změnit názor
na trasu , v nejhorším sám navede správným směrem.
Až všichni budou mít pocit, že vědí kudy, rozdejte každému cedulku se směrovkami a
otázkami à la rybí kost s vysvětlením, že si mají po cestě psát, na co by se chtěli ptát, co je
zajímá. Tuto aktivitu průběžně připomínáme, řešíme otázky, které děti napadly a ukončíme ve
vhodné chvíli, nejdéle na Pokličkách. Na otázky navedeme tím, že dáme vlastní příklady (Jak
vznikly Pokličky, Kdy vznikla kokořínská údolí? Co tu roste? Proč pískovec zvětrává?....) –
při programu se průběžně učitel může ptát na nápady otázek a zda na ně žáci našli odpověď.
4. Pobytová znamení a zjišťování teploty, vlhkosti a monitoring rostlin – čísla stanovišť
v mapě odpovídají číslům aktivit
Kde: Apatyka a okolí
Pomůcky: teploměr s vlhkoměrem do skupin, pracovní list (už mají děti u sebe), obrázek
mravkolva a jeho důlku, pro nadšence atlas mechů (a v tom případě i lupy)
Ještě před rozchodem k práci učitel upozorní na mravkolva – jeden z živočichů vázaných
na pískovcové oblasti, v písku u skal lze najít jeho „důlky“ a vidět ho při velkém štěstí.
Také upozorní, že by měli spočítat, kolik druhů mechů najdou (není nutné, aby žáci druhy
rozeznali).
Rozdejte do skupin teploměry s vlhkoměrem a zadejte žákům úkol: změřte teplotu a vlhkost
vzduchu – postup, jak měřit – vlhkoměr umístíme cca 20 – 30 cm nad zem (na batoh,
svačinovou krabičku apod.) do stínu!! A počkáme cca 5 min, než se nám teplota a vlhkost
na displeji ustálí. Je dobré upozornit žáky, aby si v rámci skupiny opravdu rozdělili role, jak
mají v PL. Na dané úkoly není tolik času, tak je dobré rozložit síly – ostatní žáci by měli
chodit po okolí a zkoumat pobytová znamení zvířat a zapisovat je, zapisovat si rostliny, které
zde vidí. Upozornění na čas nemá za cíl popohánět žáky, ale přimět je k rozdělení rolí
ve skupinách.
Po cca deseti minutách učitel žáky svolá a vyzve je, aby po skupinkách prezentovali svá
měření a výsledky bádání. Je dobré děti upozornit na to, aby si všimly, které stromy a mechy
se zde vyskytují a upozornit je na to, že stejnou aktivitu budou dělat ještě jednou (případně
dvakrát, viz dále) a porovnávat výsledky, tak je třeba mít dostatek „vstupního materiálu“.

5. Eroze – čísla stanovišť v mapě odpovídají číslům aktivit
Kde: cestou k Náckově rokli
Pomůcky: obrázky cesty zrnka písku
Vysvětlení pojmu eroze, metoda brainstormingu s dětmi a následné shrnutí – 3 druhy eroze –
vodou, větrem, mrazem. Vyzvěte týmy, ať se porozhlédnou po okolí a pokusí se najít nějaké
projevy eroze, které jsou přímo na cestě (meandry, výplavové kužely, jesep a výsep).
Poté dostanou do skupin několik obrázků a jejich úkolem bude sestavit cestu zrnka písku
krajinou a jeho usazení.
U rozcestí musí ve skupinách určit, kudy půjdeme – cca 600 m východním směrem.
6. Horolezectví – čísla stanovišť v mapě odpovídají číslům aktivit
Kde: Faraon
Pomůcky: Žádné
Krátká zastávka, zde se učitel zmíní o horolezení na pískovcích, jaké jsou podmínky (viz
informační list), že je pískovec křehký a může ukázat pevné cesty pro horolezce na skále.
Lektor vyzve žáky, aby si zkusili „pohladit“ skálu – vyzkouší si, jak se pískovec drolí.
Pak učitel vyzve skupiny, ať jdou 200 m do kopce SZ směrem.
Na základním okruhu nejsou vidět skalní města, skalní brány a řícení. Pokud se na ně chcete
s žáky podívat, je třeba se vydat u rozcestí „Obří hlava a žába“ směrem „Na Rovinách,
hájovna, bus“ a pak pokračovat po Cinibulkově naučné stezce směrem Bludiště. Bludiště lze
označit jako skalní město a najdeme v něm i skalní okna (útvary ovšem výrazně drobnější než
Pravčická brána). Cestou kousek dál od Bludiště na Ráj je vidět skalní řícení.
7. Svačina – čísla stanovišť v mapě odpovídají číslům aktivit
Kde: Hlava a Žába
Pomůcky: vlastní svačina
Krásné místo, lze doporučit na svačinu , hledání místa, ze kterého útvary opravdu vypadají
jako hlava a žába a zamyšlení nad tím, které geologické procesy vytvořily tyto přírodní sochy.
Po svačině učitel žákům připomene, že nás vedou po modré na Pokličky.
8. Zjišťování teploty, vlhkosti a monitoring rostlin – čísla stanovišť v mapě odpovídají
číslům aktivit
Kde: po cestě cca v polovině modré trasy.
Pomůcky: teploměr s vlhkoměrem do skupin, pracovní list (už mají děti u sebe), obrázek
inverzního údolí do skupin, obrázek mravkolva a jeho důlku
Učitel vyzve jednotlivé skupiny, aby zopakovaly pokus s měřením teploty a vlhkosti, je dobré
žáky upozornit, že mají omezený čas, takže jeden se bude věnovat měření a ostatní se opět
porozhlédnou po okolí a zaznamenají rostliny, mechy, pobytová znamení, které se zde
nacházejí. Upozornění na čas nemá za cíl popohánět žáky, ale přimět je k rozdělení rolí ve
skupinách.
Po asi 10 minutách učitel svolá žáky, společně si projdou zápisky, a pokud bude počasí přát,
měli by naměřit vyšší teplotu a nižší vlhkost. Pokud vše vyjde dle předpokladů, učitel se žáků
zeptá, proč tomu tak je? Vždyť jsme ve vyšší nadmořské výšce, kde by měla být teplota nižší.

Navede žáky k tomu, že se zde děje něco neobvyklého. Dále je vyzve, aby si porovnali
rostliny, které našli dole a tady nahoře a o čem to vypovídá? Učitel nechá prostor dětem, aby
se vyjádřily, a teprve pak shrne za pomoci obrázku inverzního údolí: „V rokli je méně
slunečního svitu, nižší teploty a vyšší vlhkost, proto se tam vyskytují rostliny, kterým tyto
podmínky vyhovují – jako jsou mechy, kapradiny a ze stromů převážně smrky a zde nahoře
jsme našli převážně listnaté stromy, téměř žádné kapradiny a mnohem méně mechů. Jev se
nazývá inverze – inverzní údolí jsou pro Kokořínsko typická.“
Pokud budou žáci tvrdit, že vyšší teplota je dána denním časem (pokud jste vyšli ráno),
zopakujeme měření i u pokusu se vznikem pokliček (akt. č. 12), až budeme opět dole v údolí
(což bude po poledni v nejteplejší části dne).
Učitel žákům připomene, že stále vedou po modré na Pokličky.
9. Převis – čísla stanovišť v mapě odpovídají číslům aktivit
Kde – cca 150m po modré před Pokličkami
Pomůcky: nejsou
Učitel vyzve skupiny, aby se rozhlédly po okolí a zkusily najít útvar, který mají v rámci
skupiny (z rozdělovací aktivity č. 2) na obrázku – měly by se přihlásit převisy. Zeptejte se
dětí, jak asi vznikly, proč mají právě takový tvar, co to mohlo způsobit a k čemu dnes mohou
sloužit? Pokud se s dětmi nedostanete k správné odpovědi, vysvětlete (viz.informační list).
Porozhlédneme se opět po důlcích mravkolva.
Než budeme pokračovat k Pokličkám, upozorníme žáky na nebezpečí zřícení ze skály
u Pokliček – držet se ve skupině, nechodit na okraj.
10. Pokličky – čísla stanovišť v mapě odpovídají číslům aktivit
Kde: odpočívadlo proti Pokličkám
Pomůcky: obrázky křídového moře (a mapy pohybu kontinentů) do skupin
Učitel vyzve skupiny, aby se rozhlédly po okolí a zkusily najít útvar, který mají na obrázku
z rozdělovací aktivity – měly by se přihlásit pokličky. Zeptejte se dětí, jak asi vznikly, proč
mají právě takový tvar, co to mohlo způsobit? Pokud se s dětmi nedostanete k správné
odpovědi, vysvětlete, jak vznikly (viz informační list).
Zde je také možnost upozornit, že se nacházíme na dně bývalého moře a za pomoci obrázku
probrat, jak to zde vypadalo před 100 miliony let, jaké zde asi panovalo podnebí, která zvířata
zde mohla žít a také ukázat mapu pohybu kontinentů, kde se asi v křídě nacházelo místo, kde
nyní stojíme.
Poté vyzveme žáky, aby si doplnili otázky ve svých pracovních listech. Zeptáme se žáků,
jaké otázky je po cestě napadaly, zda na některé už získaly odpovědi.
Nakonec se zeptáme žáků, kudy máme jít. Správná cesta je po schodech dolů.

11. Cesta do minulosti – čísla stanovišť v mapě odpovídají číslům aktivit
Kde: pod prvními schody, které vedou z Pokličky
Pomůcky: nejsou
Učitel vyzve skupiny, aby se rozhlédly po okolí a zkusily najít útvar, který mají na obrázku
z rozdělovací aktivity – měly by se přihlásit voštiny. Zeptejte se dětí, jak asi voštiny vznikly,
proč mají právě takový tvar, co to mohlo způsobit?
Pokud se s dětmi nedostanete k správné odpovědi, vysvětlete, že existuje chemické
zvětrávání, kdy se jednotlivé složky horniny mění na jiné minerály a nastavují si mezi sebou
jiná pravidla. V případě vzniku voštin se v pískovci začne srážet sůl, která povrch skály
doslova roztrhá na jednotlivá zrnka písku, tyto pochody se střídavě opakují a vzniká celá
plejáda tvarů, které zde můžete vidět.
A vydáme se po schodech dolů.
12. Pokus vznik pokliček – čísla stanovišť v mapě odpovídají číslům aktivit
Kde: za parkovištěm pod Pokličkami – přejít lávku přes potok a tam je písčitá cesta
Pomůcky: dětská konvička do skupin (nebo mohou využít své lahve – stejně už budou mít asi
dopito), modelína – kousek z cca 2 proužků do každé skupiny.
Žáci se pokusí simulovat vznik pokliček. Učitel jim řekne postup: postavíte si kopec z písku,
na jeho vrchol umístíte modelínu, ta bude představovat pískovec, který je stmelený železitým
tmelem, tím pádem odolnější proti zvětrávání, navrch ještě můžete umístit další písek. Poté
začnete váš kopec zalévat pomalu vodou z konvičky, ta nám simuluje srážky, a budete
sledovat, co se s vaším kopcem bude dít. Někdy se „poklička“ zhroutí, nevadí, vysvětlete
žákům, že je to přirozený proces a že dost podobně časem dopadnou i pokličky, které jsme
před chvílí viděli.
+ případně pro nevěřící Tomáše (viz aktivita č. 8) opakujeme měření teploty a vlhkosti –
umístíme teploměry (pokud budou na místě déle než 5 min, ničemu to nevadí) a jdeme plácat
Pokličky, po pokusu s Pokličkama následuje vyhodnocení Inverzního údolí (aktivity č. 4 a 8).
Žáci odpoví na otázky z protokolu, sdělí své komentáře k problematice, trase apod.
13. Závěr – čísla stanovišť v mapě odpovídají číslům aktivit
Kde: za parkovištěm pod Pokličkami
Pomůcky: kartičky s obrázky šesti geologických útvarů (Skalní brána, Skalní města,
Pokličky, Převis, Skalní řícení, Voštiny), informace k těmto útvarům, protokoly - pracovní
listy ve skupinách
Žáci ve skupinách ostatním představí svůj skalní útvar, jak vznikl a kde jsme ho po cestě
viděli (příp. že jsme neviděli).
Doplňková aktivita: doprostřed kroužku položí učitel popisy těchto útvarů rozstřižené napůl
(informace k útvarům) a žáci budou mít za úkol si najít své poloviny a složit je.
Učitelé určitě mají k programu postřehy, nápady a připomínky. Budeme rádi, pokud nám je
dáte vědět na mail lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cz, abychom program mohli
do budoucna vylepšovat a přizpůsobovat potřebám Vašim a Vašich žáků.

