Školní rok 2009/10
Ztraceni v krajině
ZŠ Jabloňová Liberec - 6. třída
Mariánskohorské boudy
7. – 8. října 2009
Dvoudenní pobyt proběhl na Mariánskohorských boudách. V průběhu putování krajinou se žáci
seznámili s přírodou, krajinou a historií osídlení Jizerských hor. Naučili se samostatně se v krajině
orientovat pomocí mapy a buzoly. Programu se zúčastnilo 18 žáků.
Fotogalerie: http://www.cmelak.cz/krajina/cs/fotogalerie/category/17-marianskohorske-boudy

Archiv města Liberce
27. listopadu 2009
Žáci přijeli ke Čmeláku, odkud jsem pokračovali dále do Archivu města Liberce, který je vzdálen asi
400m. Zde se nám věnovala paní ředitelka, která žáky seznámila se samotnou činností Archivu a
archiváliemi. Během tohoto setkání se žáci dozvěděli informace o změnách ve Starých a Nových
Pavlovicích, tj. o místě, kde bydlí a chodí do školy. Vývoj městské části Pavlovice byl ukazován i na
různých mapách s českými a německými názvy. Změny byly také patrné na fotografiích, které
vyprávění a změny v mapách dokládaly. Žáci dokonce nahlédli i do starých třídních knih, viděli stará
vysvědčení a perličkou bylo historické městské pečetidlo a pečetě. Během setkání žáci vyplňovali
pracovní list a zaznamenávali všechny nové poznatky. Ohodnotili toto setkání jako přínosné, neboť se
dozvěděli nové informace o vývoji krajiny v okolí svého bydliště, školy i Liberce. Žáci kladli spoustu
zajímavých otázek.
Z Archivu jsem pokračovali do přírodní rezervace zvané Opičák. Toto území je asi 600m od Archivu.
Území je zajímavé tím, že se zde vyskytují chráněné druhy živočichů. Žáci objevovali zajímavé druhy
stromů a keřů, vše si zaznamenávali do pracovních listů. Před odchodem z Opičáku jsme srovnávali
jeho současný stav se stavem před 10 lety a s jeho podobou před 50 až 100 lety. Žáci získali
informace o vývoji krajiny na území Opičáku, které se nachází pouhých 100m od nákupní zóny. I
přesto je toto území plné bujné vegetace a živočichů.
Fotogalerie: http://www.cmelak.cz/krajina/cs/fotogalerie/category/18-archiv-msta-liberce

Magistrát města Liberec
19. března 2010
Žáci si prohlédli zasedací místnost zastupitelstva města Liberec a v této místnosti jsme diskutovali
s panem Franců o historii a budoucnosti výstavby v městě Liberci. Žáci byli do diskuze velice zapáleni
a kladly zajímavé dotazy.

Pláně pod Ještědem
20. – 21. května 2010
Setkání začalo prohlídkou vysílače, hotelu a restaurace Ještěd, kde nás provedl sám pan provozní.
Pak si žáci zakreslili do slepé mapky okolní krajinu Ještědu. Počasí bylo velice špatné a mlhavé, proto
jsme použili k práci s mapkami reliéfy a plastické mapy. Cestou z Ještědu na Pláně p. J. jsme
pozorovali a poslouchali ptactvo horského pásma. Podle listů žáci určovali keře a stromy. Během
odpoledne jsem hráli hry, při kterých se žáci mohly zamyslet nad minulostí, současností a budoucností
Plání p. J. jako nynějšího sportovního centra pro Liberec. Večer jsme zhlédli film „O muži, který sázel
stromy“ a ještě ráno mi děti vypravovaly, jak tento film pochopily. Druhý den si každý žák vysadil dva
stromky do Nového Pralesa, a to sice jedli bělokorou a buk lesní. V Novém Pralese jsem si určovali
keře a stromy. Závěrem proběhlo vyhodnocení všech setkání a žáci si napsali post-test. Setkání bylo
až na počasí velice příjemné.
Fotogalerie: http://www.cmelak.cz/krajina/cs/fotogalerie/category/20-plan-pod-jetdem

Görlitz - Německo
- je plánováno na říjen/ listopad 2010.

