Srdečně zdravíme do Liberce, do Frýdlantu i do Hrádku
a posíláme podrobnější informace k chystaným projektovým dnům v Oldřichově v Hájích:
Program se převážně drží již dříve naplánovaného, udělali jsme pouze pár drobných změn.
Harmonogram najdete v příloze, zde přikládáme podrobnější komentář naší představy:
PONDĚLÍ:
1) Příjezd mezi 9. a 12., závisí na Vašich spojích, jestli jste ve Střevlíku ještě nebyli,
nejlepší je jet vlakem do Mníšku a odtud je to 15 minut pěšky po žluté značce. Pak
ubytování a pokud zbude ještě čas, tak seznámení se s ekocentrem – pokud ne, tak
tím začneme odpoledne. (Třeba Němci dorazí až chvilku po 11.)
2) Oběd ve 12:00, po polední pauze cca ve 13:30 seznámení s programem pobytu,
aktivitami, které nás čekají, motivace; a potom první GIS workshop (předvedení
databáze a nástrojů, které budou používat…). Před večeří návštěva expozice „Jizerky
všemi smysly“.
3) Večer seznamovací hry a hry na stmelení kolektivu.
ÚTERÝ:
4) Dopoledne krátká terénní exkurze do okolí ekocentra, sběr GPS dat, mapování. Na
této exkurzi by děti také měli získat podklady pro tvorbu „Modelové krajiny“ – což je
jedna z aktivit („soutěží“), kterou budou během pobytu dělat.
5) Odpolední program zajistí lektoři ekocentra. Má název „Jak se žilo v horách“ a bude
věnován hlavně životu na statku. Děti budou rozděleny na 2 skupiny, jedna se bude
věnovat nejprve programu o ovcích a druhá koním (a krátkému ježdění) a pak si to
vymění.
6) Večer pak budeme pracovat na počítačích a zpracovávat data z dopolední exkurze,
vyrábět modely, atd.
STŘEDA:
7) Celodenní exkurze do Jizerek. Plánujeme dojet vlakem do Hejnic, prohlédnout si tam
Basiliku a pak vyrazit přes Ferdinandov údolím Velkého Štolpichu (po žluté) nahoru
k Tetřevím Boudám a pak přes Ořešník po červené zase dolů. Není to moc dlouhé,
ale zas už může být kdovíjaké počasí a aspoň se nebudeme muset hnát a stihneme
hezky džípíeskovat… Počítáme, že by děti mohly zkusit podle souřadnic objevit
pomníčky, které cestou jsou apod.
8) Večer regenerace a nějaké další hry.
ČTVRTEK:
9) Děti budou opět rozděleny do 2 skupin. Jedna bude dopoledne zpracovávat data a
tvořit mapy ze středeční exkurze, druhá bude mít program s lektory ekocentra
„Jizerky včera dnes a zítra“, seznámí se s dřívějšími způsoby obživy zdejších
obyvatel, zahrají si prožitkovou hru „Drsný život v horách“, povědí si něco o vývoji
směrem k dnešku a nakonec dostanou zadání na přípravu scének týkajících se právě
života lidí v JH, které pak nakonec budou předvádět u večerního táboráku.
Odpoledne si to skupiny vymění.
10) Večer táborák, předvádění scének, pečení buřtů, noční GPS hra.
PÁTEK:
11) Dopoledne prezentace výsledků, vyhodnocení, předání cen, rozloučení
12) Po obědě odjezd.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:
UBYTOVÁNÍ:
Ve Střevlíku je 7 pokojů po 7 lidech + 1 po 4, uvidíme, jak nám to vyjde, kolik zabereme.
Na pokojích je vždy koupelna se záchodem, ložní prádlo, ručníky k dispozici.
STRAVA:
Jídlo 5x denně, pitný režim. Začínáme pondělním obědem, končíme pátečním obědem. Ve
středu dostaneme na výlet balíček, večer pak bude teplá večeře, jinak jsou studené.
Jestli někdo od Vás vyžaduje speciální stravu (vege-, bezlepkovou…), dejte, prosím, vědět.
OBVYKLÝ ROZVRH DNE:
8:00
snídaně
9:00-12:00
dopolední program
12:00
oběd
13:30-17:00 odpolední program
18:00
večeře
19:30-…
večerní program
ÚČASTNÍCI:
Zatím počítáme cca s 20 dětmi z Harcova, 5-10 z Frýdlantu a 5 z Hrádku; z Německa je
přihlášených 6 dětí.
To vychází přes 35 dětí, proto budou žáci na některé programy rozděleni na 2 skupiny. Krom
toho budou samozřejmě po dobu pobytu rozděleni do malých pracovních skupinek, ve
kterých budou společně mapovat, vyrábět mapy, modely a plnit další úkoly.
Pokud už znáte konkrétnější počet dětí od Vás, dejte vědět.
VEDOUCÍ:
Jana Modrá
Martin Modrý

- celý pobyt kromě pondělního dopoledne
- celý pobyt kromě středy,
exkurzi povede jeho kolega Radek Studený, strážce JH
Felix Eschrich
- celý pobyt
A pak ještě vždy někdo další od Němců – ti se budou trochu střídat.
Napište, prosím, jak to vidíte Vy s Vaší možnou/žádoucí účastí.
CO DĚTI POTŘEBUJÍ:
- dobré outdoorové oblečení i obutí!!!, pláštěnky!!! (Je podzim v Jizerkách, ale
neexistuje špatné počasí, pouze špatně vybavený turista ☺)
- věci osobní potřeby
- baterky pro noční hru
- foťák (aspoň někdo – mají fotit mapované objekty a také chystáme fotografickou
soutěž)
- nůž, psací a kreslící potřeby, sešit na poznámky…
- lahve na pití s sebou na výlety
- nějaké kapesné – v infocentru je možné si něco málo koupit (sušenky, tyčinky,
mošty… a také nějaké suvenýry nebo pomůcky k ekologické výchově)
- kouření a alkohol jsou v ekocentru zakázány ☺
FINANCE:
Všichni účastníci – děti i dospělí - mají celý pobyt plně hrazený – ubytování, stravu, program
i dopravu. Cestovné do a z ekocentra Vám proplatíme proti jízdenkám.
Pokud máte nějaké dotazy, připomínky či výhrady, určitě se ozvěte, rádi vyjdeme vstříc,
pokud to bude v našich silách.

