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Expedice K
ZŠ Česká Liberec - 4. A třída
Mariánskohorské boudy
25. – 26. října 2010
Na toto úvodní dvoudenní setkání přijelo celkem 26 žáků do Josefova dolu. Objevování
krajiny začalo na stezce k Černé tůni, kde žáci začali pracovat ve skupinách na vyplňování
pracovních listů a zakreslovat do mapy. Provázelo nás pěkné podzimní počasí, ale rukavice
a čepice byly nezbytné. Během expedice byl čas i na všetečné dotazy žáků, které byly
zodpovídány i v angličtině, neboť nás na setkání doprovázela Birgit Fleischer ze sdružení
(Životní prostor) CVJM - Lebensraum e.V. z Německa. Pohybové hry v krajině nás dovedli
k Mariánskohorským boudám. Po obědě, zatopení ve všech kamnech a vybalení věcí
následovalo putování na Protrženou přehradu a její historií i současností. Zde opět největší
úspěch sklidila hra na netopýra. Večer si děti uvařili gulášovou polévku a sami topili
v kamnech, nosili vodu na čaj a mytí nádobí. Během tohoto pobytu děti komunikovali i
v anglickém jazyce a po počátečním ostychu kladly velice zajímavé otázky Birgit. Večer byla
stezka odvahy při svíčkách a slečny byly opět odvážnější než kluci. Nechyběla ani četba
strašidelných příběhů a příběhů Jizerských hor.
Všichni jsme se probudili do nádherného a mrazivého rána. Krajina v okolí byla pokryta
prvním sněhovým popraškem, který jí dodával nové kouzlo. Jen odvážní a otužilí, našlo se
jich hned několik, si šli vyčistit zuby a umýt obličej ke korýtku před boudou. Dopoledne jsme
věnovali historii Mariánskohorských bud a budnímu hospodaření v horách. Cestou na vlak se
s námi loučilo jen několik rychle tajících sněhových vloček.
Přírodní rezervace Opičák
10. listopadu 2010
Celkem 25 dětí se odhodlalo v podzimním slunném počasí objevovat území zvané Opičák.
Jedinečné území s mnoha druhy stromů, keřů a živočichů je pestré i díky několika malým
rybníčkům, které jsou zásobeny převážně dešťovou vodou. Toto území je velice cenné
z hlediska vývoje krajiny. Bývalo tu bojiště, cihelna, letiště, zchátralá cihelna, která zarostla
bujnou vegetací a nyní je zde přírodní rezervace zhruba o 4 ha, která má významnou
krajinotvornou, estetickou, historickou a zdravotní funkci. Žáci bádali a hledali různé druhy
dřevin, ptáků a obojživelníků. Dokonce jsme si ukázali i několik ptačích hnízd, které byly
v toto roční dobu dobře viditelné. Nejzajímavější strom je starý topol, který žáci změřili po
obvodu kmene a odhadovali i jeho stáří. Nechyběla ani práce ve dvojicích s mapou a
buzolou.
Německo – Görlitz
21. – 24. března 2011
Čtyři dny strávily české děti v Görlitz, kde spolupracovaly s německými dětmi. Byl to velmi
vydařený pobyt. Žáci společně ve smíšených skupinkách plnili různé aktivity. První den byl
spíše seznamovací. Naučili jsme se pár slovíček v němčině, Němci zase v češtině. Němečtí
žáci z tohoto setkání se učí i lužickou srbštinu, která je velmi podobná češtině – díky tomu
byla komunikace mezi žáky o něco zjednodušená. Kromě seznamování proběhla první den i
městská really, kde skupinky putovaly samostatně městem a hledaly různé informace. Druhý
den jsme se vydali na statek Lindenhof v Pfaffendorf. Tady jsem poznávali zvířata a rostliny
na statku, pochutnali jsme si na obědu, který nám majitelé statku připravili. Nakonec jsme se
dozvěděli vše kolem včel a ochutnávali jsme různé medy. Večer jako pokaždé nechyběla
zábava, hry a relaxace. Dětem se moc líbil i třetí den. Dopoledne jsme strávili ve zvířecím
parku v Görlitz. Kromě zvířat je tady i tibetská vesnička. Odpoledne bylo náročnější, museli
jsme vyšlapat na kopec Landescrone. Nicméně jsme to všichni zvládli a dozvěděli se
spoustu informaci z historie a archeologie. Hráli jsme různé hry a žáci plnili úkoly na

orientaci. Poslední večer jsme se rozloučili skvělou zábavou plnou her, tance a hudby. Další
den dopoledne před odjezdem jsme ještě navštívili Senckenbergské přírodovědné muzeum
v Görlitz, kde jsme poznávali rozličné krajiny Horní Lužice a její obyvatel. Všichni byli
spokojení a nadšení z tohoto pobytu v Německu.
Český ráj – Přírodní rezervace Maloskalsko
28. dubna 2011
Jako další projektové jednodenní setkání jsme se na přání paní učitelky i žáků vybrali
z Liberce směr Český ráj. Všichni se chtěli dozvědět něco o pískovcových skalách, které
tady najdeme. Na Malou Skálu se celá třída dopravila vlakem odkud jsme už pokračovali po
svých do Přírodní rezervace Maloskalsko. Vystoupali jsme s námahou do velkého kopce. Po
cestě v rámci odpočinku jsme rozebírali zajímavé informace o této krajině. Žáci dostali mapy
a zkoušeli si i tentokrát orientaci. Celou dobu nás doprovázel odborník na tuto část krajiny,
na skály, geologii a geografii. V lese jsme zabrousili trochu do tajemna a vzpomněli jsme si i
na našeho skřítka, který nás na všech expedicích doprovází. Tomuto skřítkovi žáci postavili
domečky z přírodních materiálů a potom hledali vzkazy, které jim tady zanechal. Snažili se
mu odpovídat na jeho zvědavé otázky o tomto území. Dětem se velmi líbilo skalní bludiště,
kterým jsme procházeli. Vymýšleli jsem pro skály různých tvarů jména, ale také jsme
nezapomněli i na odborné informace. Tato skalní expedice měla velký úspěch.
Hravé putování ještědským lesem
12. května 2011
Nejdříve jsme se přepravili autobusem z Liberce na zastávku Na Výpřeži. Zahráli jsme si hru
na ptáky, kde se jednotlivé druhy musely najít podle zpěvu. Touto hrou se nám taky vytvořili
skupinky, ve kterých pak po celou expedice pracovaly. Ve skupinkách si rozdělili funkce:
zapisovatel, rádce a zvědové. Zvědové museli různě chodit/běhat k naučným tabulím a
zjišťovat jednotlivé informace, které měli doplňovat do pracovních listů. Naučné tabule jsou
dělané zábavnou hravou formou, takže to všechny náramně bavilo. V půlce cesty jsme si
zahráli hru na ptačí mláďata, ale ještě před tím si musely skupinky postavit hnízda. Na konec
jsme si všechno zkontrolovali a expedici zhodnotili.

