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Expedice K
ZŠ Jabloňová Liberec - 4. B třída
Mariánskohorské boudy
30. září - 1. října 2010
Do Josefova Dolu přijelo vlakem 25 odvážných žáků 4. třídy, kteří dále putovali k vodopádům
Jedlové za doprovodu dvou lektorů. Cestou jsme si ukázali starý náhon na řece a
seznamovali se s okolní podzimní krajinou. Putovali jsme strmou, kluzkou a blátivou stezkou,
až k vodopádům. Zdejší příroda nás odměnila krásným počasím a úžasným pohledem na
dravou vodu vodopádů. Po krátkém odpočinku jsme se prodírali lesem a přeskakovali
potůčky. Před křižovatkou se žáci rozdělili do pěti skupin. Lektoři si ověřili pomocí otázek
v křížovce nové znalosti žáků. Barevné stuhy a vyplňování křížovky dovedlo žáky
k Mariánskohorským boudám, kde si vychutnali oběd. Po ubytování byl čas vyrazit na
Protrženou přehradu. Zde jsme hráli hru na netopýra, vyprávěli si příběh co se stalo na Bílé
Desné. Žáci pilně vyhledávali informace o přehradě a vše zapsali do svých pracovních listů.
Plni zážitků jsme se vraceli zpět na chalupu, kterou provoněla domácí bramboračka a horký
medový čaj.
Ráno jsme vyráběli desky na portfolia a hráli hry o lidech Jizerských hor. Po obědě nastal
čas jít na vlak zpět do Josefova dolu. Během pobytu bylo krásné podzimní počasí, výborná
nálada a skvělou partu dětí doplňovali svými hrátkami dva čtyřnozí psí mazlíčci.
Archiv města Liberce
19. listopadu 2010
„Co sbírá muzeum? Staré věci. Co sbírá galerie? Staré obrazy. Co sbírá archiv? Staré listiny,
mapy a knihy.“ Těmito otázkami zahájila svůj úvod paní archivářka. Poutavé vyprávění
doplněné o staré mapy a fotky bylo tématicky zaměřené na historii krajiny v Pavlovicích. Žáci
viděli i zajímavé fotky z výstavy, kterou navštívil i sám císař, staré fotky centra Liberce a
Ještědu. Žáci viděli unikátní stará pečetidla, originální podpis Marie Terezie na pergamenu,
kroniku školy na Javorníku, knihu v dřevěných deskách a Ottův naučný slovník. Žáky historie
krajiny v okolí Liberce zajímala a kladli zajímavé dotazy. Dále jsme si povídali o historii
území dnešního letiště Liberec. Žáci obdivovali venkovní kašnu v areálu.
Přírodní rezervace Opičák
19. listopadu 2010
Ihned po návštěvě archivu jsme šli směrem k území Opičák. Toto území je unikátní kousek
živé krajiny mezi letištěm Liberec, nákupní zónou Globus a průmyslovou zónou Sever. I přes
to se zde zachovala část krajiny, která je chráněna díky ČSOP. V území žáci pracovali ve
skupinkách a vyhledávali zajímavé informace o tomto území. Během této exkurze se
seznámili s novými druhy stromů, ptáků a obojživelníků. Naučili se orientovat v mapě, najít
na mapě sever, orientovat se s buzolou a vyhledávat v mapě různá místa v okolí Liberce.
Během setkání bylo nad očekávání dobré podzimní počasí.
Obří hrnce Jizery
27. května 2011
Poslední jednodenní setkání tvořila procházka úchvatnou přírodní scenérií kaňonu řeky
Jizery u Semil. Žáci v rámci průzkumné výpravy vytvářeli mapu přírodních zajímavostí a
jejich změn v tomto dynamickém prostředí. Seznámili se se základy geologie i
geomorfologie území. Zapojili svou fantazii při výtvarném zpracování bizarních skalních
útvarů. Seznámili se s flórou tohoto místa, především se naučili rozpoznávat jednotlivé
druhy stromů.

Závěrečný ekokemp
27. – 28. června 2011
Naše poslední setkání se odehrálo tam, kde naše setkávání začínali – na
Mariánskohorských boudách. Dva dny jsme strávili především vyhodnocením celého
projektu a opakováním. Nechyběli, hry, procházky lesem, výlet k protržené přehradě, kde
nás už tentokrát vedli sami žáci. Žáci tak příjemně strávili i poslední dny školního roku.

