Školní rok 2010/11
Expedice K
ZŠ Husova Liberec - 3. Třída
Mariánskohorské boudy
4. – 5. října 2010
Na toto první pobytové setkání přijelo celkem 26 dětí. Seznamovací hra byla plná pohybu a
smíchu. Následovala hra zahřívací „Water mellon“ v angličtině, která se žákům velice zalíbila
a celou cestu si pak „broukali“ její krátký text. A tak jsme došli až k Černé tůni na řece
Jedlové. Dále se třída rozdělila do 6 skupin (buky, smrky, javory, osiky, jívy a břízy) a začalo
i vyplňování pracovních listů. Poznávání krajiny bylo díky zážitkové hře „Tak si jdu tak po
cestě směrem na boudy … “ i velice dobrodružné. Díky této hře se děti naučili rozeznávat
základní druhy listnatých a jehličnatých stromů. Po cestě jsme odpovídali na záludné otázky
o krajině Jizerských hor a své odpovědi žáci zapisovali do políček a pomalu odhadovali
tajenku, která je dovedla k Mariánskohorským boudám. Odpoledne opět nechyběl výlet na
Protrženou přehradu plný prožitkových her o zvířatech Jizerských hor (kůrovec, muflon,
veverka, aj.). Na přehradě jsme hráli také hru na netopýra, která měla opět velký úspěch.
Skupiny žáků pracovali s mapou, pracovním listem a lepili událost co se stalo na Bílé Desné.
Při zpáteční cestě, když už se stmívalo, jsme sbírali klacky na oheň a k večeři si všichni
pochutnali na buřtech. Večer byl vyplněn „bojovkou“ a příběhy o skřítcích. Celý první den
bylo hezké počasí.
Druhý den po snídani, sbalení a úklidu jsme bádali po historii Mariánskohorských bud a
hospodaření v Jizerských horách. Následovalo čtení příběhů O křížcích Jizerských hor.
V soutěži skupin se na prvním místě umístila skupina javory, druhé byly osiky a třetí místo
patřilo ostatním skupinám se stejným počtem bodů. Před obědem jsme se rozloučili a za
mírně podzimního počasí žáci odešli zpět na vlak do Josefova Dolu.
Poděkování za spolupráci patří nejen dětem a paní učitelce, ale také paní Tvrzníkové, která
s námi strávila pěkné dva dny v Jizerských horách. Ani na tomto setkání nechyběl lektorčin
pes – Beckie, která kamarádila a dováděla se všemi dětmi.
Archiv města Liberce
26. listopadu 2010
Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 24 žáků, kteří se vydali studovat staré fotky z Liberce a
okolí. Vyprávění paní archivářky bylo opět poutavé. Mluvila o historii Husovy ulice v Liberci,
kde stával výstavní pavilon. Žáci viděli staré fotky této ulice a fotky císaře při jeho návštěvě
v Liberci. Dokonce zvídavost jedné ze žaček přiměla paní archivářku nám ukázat nádhernou
a opravdu cennou kroniku Andělské hory. Tato kronika je plná kreseb a plánků a všichni
jsme obdivovali především preciznost kreseb i písma. Prohlédli jsme si kroniku ZŠ Husova
do roku 1945, třídní výkazy, fotky Ještědu, fotky stavby Harcovské přehrady, koupaliště
v Liberci, starou botanickou zahradu a fotky z letiště Liberec. Opět jsme viděli i podpis Marie
Terezie na pergamenu a několik pečetidel.
Hravé putování ještědským lesem
19. dubna 2011
Společně s 30 dětmi jsme absolvovali 3 km dlouhé putování lesem. V úterý ráno jsme se
všichni sešli na autobusovém nádraží v Liberci a odtud jsme se dopravili autobusem na
zastávku Na Výpřeží. Potom jsme už pokračovali po vlastních nohou lesní cestou. Jelikož
nás hned na začátku přivítal jarní ptačí zpěv, věnovali jsme pozornost právě ptákům.
Povídali jsme si o různých druzích a hráli hru, která žáky nakonec rozdělila do pracovních
skupinek. Každá skupinka dostala pracovní listy, do kterých zaznamenávala poznatky
z putování. Podél celé naší stezky jsme potkávali zajímavé cedule, které připravila jiná škola
z Ostašova. Dozvěděli jsme se z nich spoustu informací o lesní flóře i fauně. Protože bylo
těsně před Velikonocemi, věnovali jsme se trochu i tomu. Dětí hledaly předem schované

otázky na téma tohoto svátku a odpovídali na ně. Po celou dobu nás doprovázel rodilý
mluvčí z Anglie a tak žáci procvičovali i jazyky. Cestou jsme dokonce viděli i kácení stromů,
tím jsme se dozvěděli něco o lesním hospodaření. Dětem se stezka velmi líbila, některé
říkaly, že se tam vydají ještě jednou s rodiči.

Přírodní rezervace Maloskalsko
23. května 2011
Potkali jsme se ráno na nádraží Malá Skála, odkud jsme společně pokračovali do
pískovcových skal Maloskalska - Besedické skály. Cestu jsme si krátili různými úkoly a práci
s mapou. Ještě než jsme vešli do skalního města, v lese děti postavily skřítkovi domečky. Do
jednoho z nich jim skřítek schoval dopis s pokyny. Potřeboval totiž zjistit mnoho informací o
této krajině. Žáci prvně museli najít obálku s různými otázkami. Skalním městem nás už
doprovázel odborník Ivan z Geoparku Český ráj. Povídal dětem zajímavosti a užitečné
informace. Otázky skřítkovi zodpověděly a na konci jsme si to zkontrolovali. Všichni si tuto
expedici náramně užili.

Pláně pod Ještědem – česko-německé setkání
6. – 9. června 2011
Tady žáci poznali nové kamarády z německé základní školy Panschwitz Kuckau. Všichni
jsme se sešli na vlakovém nádraží v Liberci. Zavazadla jsme naložili do aut, které nám je
vyvezla až na místo ubytování. My jsme se zatím přepravili tramvaji pod Ještěd, kde jsme
přestoupili na lanovku, která nás vyvezla nahoru. Počasí nám přálo, takže výhled, který se
nám nahoře naskytl, neměl chybu. Řekli jsme se něco o Ještědu a místech, které odtud
mohli všichni vidět. V restauraci jsme se občerstvili, děti nakoupily suvenýry a vydali jsme se
směrem Pláně pod Ještědem. Cestou jsme se různě seznamovali a pokračovali jsme s tím i
na místě. Po večeři byla na řadě prezentace krajiny, odkud školy přijely. Druhý den nás
čekalo poznávání krajiny s odborníky. Jedna česko-německá skupinka se vybrala s lesníky
do lesa a druhá zůstala u chaty s Ivanem z Geoparku. V lese se žáci dozvěděli něco
z botaniky, dále jak se hospodaří v lese, viděli lesnické mapy a vyzkoušeli si i měření stromů.
U chaty probíhalo povídání a diskuse geologická – jak vznikl Ještěd apod. Nechyběly ani
různé hry. Skupiny se odpoledne vystřídaly. Večer nás navštívil chiropterolog, který nám
dovezl ukázat handicapované netopýry. Třetí den se zase jedna skupinka vydala do lesa,
tentokrát do „Nového pralesa“, kde měla možnost si vysadit jedli bělokorou. Druhá skupina
se vydala na vycházku s ornitologem. Pozorovali ptáky, poslouchali ptačí zpěv a viděli i
kroužkování odchycených ptáků. V druhé půlce dne došlo zase ke střídání. Odpoledne zbyl
čas na zábavu, děti si mohly hrát na louce, na hřišti, skákat na trampolíně, vyzkoušet si
střílení ze vzduchovek nebo vyrobit si netopýra. Na závěr každý nakreslil obrázek svého
nejhezčího zážitku. Poslední večer jsme si udělali rozlučkovou party. Tancovalo se, zpívalo
se, bavilo se až do pozdních večerních hodin. Nadcházející ráno jsme se sbalili, vyhodnotili
pobyt a vydali se na cestu do Liberce, kde nás ještě čekala prohlídka Severočeského muzea.
V poledne jsme se rozloučili. Akce proběhla výborně.

