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Expedice K
ZŠ Skálova Turnov - 3. B třída
Sedmihorky
11. – 12. října 2010
Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 23 dětí. Všichni jsme se sešli na zastávce vlaku
v Sedmihorkách. Bylo mrazivé podzimní počasí, ale v malé a útulné horolezecké chatě pod
lesem, už na nás čekal horký čaj. Po svačině a krátkém zahřátí se kluci vydali do lesa na
dříví, kterým jsme večer roztopili oheň na opékání buřtů. Podzimní slunce nás vytáhlo do
skal, kde jsme žáky rozdělili do několika skupin. Celou cestu expedice žáci pečlivě
zakreslovali do map, zodpovídali otázky v pracovních listech a mezitím zbyl čas na zastavení
na vyhlídce u Lvíčka, kde jsme se seznámili s okolní krajinou a názvy skal v Hruboskalském
skalním městě. Pokračovali jsme přes zaniklou obec Radeč, kde je dnes jen jeden dům a
kaplička. Oběd jsme si rozbalili kousek od arboreta na Bukovině, které je unikátní svou
sbírkou introdukovaných a vzrostlých dřevin, oblečených do podzimního šatu. Zde byl
prostor na několik her i na vyplňování pracovních listů. Před zámkem Hrubá Skála jsme si
dobili baterie sladkými pochoutkami. Další naše zastavení jsme věnovali zřícenině hradu
Trosky. Od dubu je nádherný výhled na tento hrad a žáci ho zachytili hnědou pastelkou na
papír. Z obce Hrubá Skála jsme sešli k rybníku u pivovaru a kochali jsme se nádherným
zrcadlením podzimní krajiny na hladině a výhledem na zámek. Okolo domu horolezců a
okolo sv. Prokopa jsme došli do lázní Sedmihorky a k horolezecké chatě. Večer se opékali
buřty a nechyběla stezka odvahy, která byla osvětlena k pramenu sv. Josefa.
Druhý den jsme se všichni probudili do nádherného slunečného podzimního rána. Putovali
jsme za nejstarším dubem letním do kempu Sedmihorky, hráli hry a dokončili jsme
vyplňování pracovního listu s mapou. Všechny skupiny pracovaly velice svědomitě, ovšem
jen jedna získala nejvíce bodů. Před obědem se žáci mohli zhoupnout na houpačce nebo se
podívat na koně u horolezecké chaty. K obědu byly špagety s omáčkou. Hned po obědě
jsme uklidili chatu, naložili batohy a po vyhodnocení celého programu odešli žáci na vlak. Pro
nás všechny to byli úžasné dva dny strávené v krásné přírodě za teplého podzimního počasí.
Po návratu do školy žáci zpracovali své zážitky do slohové práce, kde nechybí ani obrázky
chaty, skal, ohně, ale i naší čtyřnohé kamarádky Beckie, která nás na toulkách přírodou po
Českém ráji doprovázela.
Obří hrnce Jizery
18. května 2011
Jako první jednodenní setkání podnikla třída expedici úchvatnou přírodní scenérií kaňonu
řeky Jizery u Semil. Žáci prozkoumávali přírodní zajímavosti v dynamickém prostředí.
Výtvarná činnost děti velmi bavila. Kromě jiného naučily se i rozpoznávat jednotlivé druhy
dřevin i bylin.
Naučná stezka Turnov – Hrubý Rohozec
25. května 2011
Setkali jsme se u zámečku Hrubý Rohozec a hned jsme společně navštívili krásnou
rozkvetlou zámeckou zahradu, kde jsme strávili čas poznáváním této historické části. Žáci
hráli hry, pak tvořili příběhy pro skřítka a kreslili zámek. Potom jsme si prošli naučnou stezku
a u tabulí jsme rozebírali flóru, faunu, geologii i historii zdejší krajiny. Žáci se dozvěděli
mnoho novinek o místě, kousek od svého bydliště.
Geopark UNESCO Český ráj
25. května 2011
Druhé setkání tematicky navazovalo hned v ten samý den odpoledne. Navštívili jsme
Geopark Český ráj, který je v síti světových geoparků UNESCO. Na besedě v sídle

geoparku v Dolánkách se žáci dozvěděli, co je geopark, jakou má funkci, s kým
spolupracuje. V neposlední řadě také zjistili, že Turnov je jedním z center geoparku.
Obě setkání měli za úkol ukázat, že i o nejbližším okolí nikdy nevíme vše, a že se dá
pořád objevovat i „za humny“.
Pláně pod Ještědem - česko-německé setkání
30. května – 2. června 2011
Závěrečné setkání proběhlo formou čtyřdenního workshopu, kde se tato česká třída setkala
s německou školou z Neugersdorfu. V pondělí jsme se sešli na vlakovém nádraží po 9
hodině dopoledne. Původně jsme se měli na ještědský hřeben dostat kabinovou lanovkou,
ale z důvodu nepojízdnosti v tenhle den jsme se přepravili domluveným autobusem až na
Pláně pod Ještědem, kde jsme se ubytovali. Ještě před obědem proběhlo seznámení formou
her. Po obědě jsme se vydali na Ještěd. Žáci dostali historické obrázky z různých míst cesty
na Ještěd. Místa museli hledat a popsat jak se dané místo změnilo. Rozebrali jsme tím
minulost, současnost a zamysleli jsme se i nad budoucnosti této krajiny. Na Ještědu jsme se
kochali nádherným výhledem, popsali jsme si jednotlivé světové strany, kde se co nachází.
Dětí hledali směr odkud vlastně přijeli. Večer jsme společně připravili táborák a u něj také
proběhla prezentace žáků „Krajina, ze které přicházím“. Druhý den za námi přijeli odborníci.
Jedna skupinka se vydala dopoledne s lesníky. V lese poznávali dřeviny i byliny. Podívali se
do lesnických map a povídali si o vývoji lese i o hospodaření v něm. Zkusili si různé měření
stromů. Nechyběli prožitkové hry i hry na jazykovou komunikaci. Na místě zvaném Vápenice
jsme se zakoukali na vesničku Světla pod Ještědem a zabrousili jsme trochu i do literatury
díky známé české spisovatelce Karolíně Světlé, která odtud pochází. Nakonec děti
obdivovali chráněnou a ohroženou rostlinu – vstavač. Druhá skupinka zatím s ornitologem
pozorovala ptáky. Poslouchali ptačí zpěv. Další povídání bylo doplněno praktickou ukázkou
odchytu ptáků do sítě a kroužkováním. Odpoledne se skupinky prohodily, Večer přišlo
největší překvapení. Pan, který za námi přijel, ze začátku povídal o netopýrech, ukazoval
nám je formou powerpointové prezentace a pouštěl zvuky, které netopýři vydávají. Nakonec
ukázal živé handicapované netopýry, žáci je mohli vidět hodně z blízka, co byl
nezapomenutelný zážitek. Třetí den jsme se vydali všichni společně do „Nového pralesa“,
kde si každá třída vysadila stromek – jedli bělokorou. Po obědě jsme se museli s německou
skupinou rozloučit. S českou školou jsme tak odpoledne uzavřeli tento projekt, zhodnotili
všechna setkání. Jako relaxaci potom jsme využili film „Muž, který sázel stromy“ a večer
jsme si báječně užili spoustou her. Poslední den jsme navštívili Severočeské muzeum
v Liberci.

