Školní rok 2009/10
Ztraceni v krajině
ZŠ Husova Liberec - 6. třída
Mariánskohorské boudy
16.- 17. září 2009
V rámci tohoto pobytového setkání jsme se seznámili s přírodou Jizerských hor a představili si krajinu
v Jedlovém dole. Na Protržené přehradě jsme si ukázali důsledek špatného technického provedení
stavby na krajinu. Navečer žáci hledali pomocí mapy a buzoly pomníčky Jizerských hor a zakreslovali
je do svých pracovních listů. Posledním tématem tohoto setkání byli obyvatelé Jizerských hor –
budaři, sudetští Němci, Češi. Povídali jsme si o jejich různých způsobech obživy v Jizerských horách a
děti je pomocí dramatických prvků předváděli. Večer jsme vyrazili na pytláckou stezku odvahy. Druhý
den byl prostor pro výtvarnou tvorbu. Setkání se vydařilo a zúčastnilo se ho 26 dětí.
Fotogalerie: http://www.cmelak.cz/krajina/cs/fotogalerie/category/12-marianskohorske-boudy

Archiv města Liberce
1. prosince 2009
V Archivu se žáci zajímali o historii a výstavbu své školy, proto paní archivářka připravila spoustu
plánů, map a fotek na toto téma. Žáci si poznatky během setkání zapisovali do pracovních listů.
Dozvěděli se informace o vývoji krajiny v jejich okolí a okolí Liberce. Setkání bylo velice příjemné, žáci
se o výklad pozorně zajímali a kladli i zajímavé otázky. Spousta informací o vývoji krajiny pro ně byla
nových.
Fotogalerie: http://www.cmelak.cz/krajina/cs/fotogalerie/category/13-archiv-msta-liberce

Magistrát města Liberec
17. března 2010
Žáci zapáleně diskutovali o budoucnosti Liberce a okolí s panem Franců. Také jsme si prohlédli
Územní plán města Liberce. Žáci vyplnili pracovní listy.
Fotogalerie: http://www.cmelak.cz/krajina/cs/fotogalerie/category/14-magistrat-msta-liberce

Görlitz - Německo
26.-29. dubna 2010
Komunikace mezi žáky probíhala v němčině. Setkání bylo koncipováno tak, abychom strávili co
nejvíce času venku a učili se o krajině přímo v terénu. Bylo opravdu nabité aktivitami a zajímavostmi posuďte sami: Žáci se seznámili s historií krajiny Görlitz, navštívili Oybin a později ztvárnili jeho
obdivuhodnou krajinu se skalami. Měli jedinečnou možnost objevovat území zvané Berzdorf See ze
sedla jízdního kola. Vylezli na rozhlednu, dozvěděli se o životě pavouků a naučili se orientovat
v mapě. Seznámili se s myšlenkou výsadby na revitalizovaném území. Vše si zakreslovali a zapisovali
do pracovních listů. Dokonce jsme viděli i horu Ještěd. Navštívili jsme také bývalou uhelnou elektrárnu
a její expozici, která uzavřela naše objevování krajiny na německé straně. Žákům se setkání velice
líbilo.
Fotogalerie: http://www.cmelak.cz/krajina/cs/fotogalerie/category/15-nmecko-goerlitz

Pláně pod Ještědem
3. – 4. června 2010
I když bylo už byl začátek června, počasí tomu vůbec neodpovídalo. Na Ještěd jsme se všichni vydali
v zimních bundách, čepicích a pláštěnkách. Pracovali jsme s mapovými materiály a reliéfy okolní
krajiny. Na Pláně pod Ještědem jsme se vydali v absolutní mlze. Žáci cestou zodpovídali záludné
otázky. Po ubytování jsme se vydali směrem na Rašovku. Žáci cestou vymýšleli zajímavý příběh o
zdejší krajině. Příběhy pak žáci prezentovali. Druhý den jsem se vydali do Nového Pralesa, kde si
každý žák vysadil svůj strom.
Fotogalerie: http://www.cmelak.cz/krajina/cs/fotogalerie/category/16-plan-pod-jetdem

