
 

 

PROGRAMY EKOCENTRA JIZERKA Č.P. 2  
                              

                                                                                      2022 

 

  „Kořeny – jak číst krajinu kolem sebe a hledat v ní své místo?“        ZŠ, SŠ  
        
       Program využívá metodiku environmentální interpretace                     

                                                                  u pobytových programů, která je známa zejména v USA (S. H.  
                                                                  Ham „Environmental Interpretation“). Základem je „místo“  
                                                                  (osada Jizerka) a nosná myšlenka, která je žákům prezento-  
                                                                  vána pomocí 5 dílčích podtémat, vždy spjatých s místem, díky  
                                                                  kterým se žáci naučí dívat na toto místo z různých pohledů,                      
                                                                  a která současně formují jejich postoje a hodnoty v rámci  
                                                                  principů udržitelného rozvoje.                                  
                                                                  Je vytvořeno 5 tematických výletů (LES, RAŠELINIŠTĚ,  
                                                                  KÁMEN, VODA a MÍSTO), ze kterých lze vybrat 3 na pobyt.  
                                                                  Znalosti a zkušenosti získané na Jizerce žáci následně využijí 
v místě svého bydliště. Program zahrnuje 3-denní pobyt.    
Tento program je finančně podpořen Libereckým krajem.  
                             .                                                                                                             
 

 „Vyšetřování jizerskohorské katastrofy“                       ZŠ, SŠ 
  
 
                                                         Formou „vyšetřování kriminálního případu“ ekologické kata-  
                                                         strofy lesů Jizerských hor v poslední třetině 20. století žáci  
                                                         pochopí problematiku hospodaření v lesích.  
                                                         Program začíná již ve škole motivační fází (práce s pra-         
                                                         covními listy, prezentace) a hlavní část proběhne poté při  
                                                         pobytu na Jizerce - vystoupení vyšetřovacích týmů,  
                                                         přednáška lesníka, vlastní terénní výzkum, jeho zpracování  
                                                         a závěrečná prezentace výsledků. 
                                                         Program probíhá po celou dobu pobytu (3-5 dní).  
 
 
   
 

 
Další nabídka: 
        

 „ŠKOLA V PŘÍRODĚ“                   ZŠ  
 
                                           Škola v přírodě pro menší kolektivy do 30 žáků. Disponujeme  
                                           přednáškovým sálem s počítačem a dataprojektorem, stojanem na  
                                           flip-chartové bloky, kopírkou. K dispozici jsou rovněž psací a výtvar-  
                                           né potřeby. V případě pěkného počasí může výuka probíhat venku  
                                           před chatou. Možnost doplnit Vaši výuku našimi programy. 
                                            
                                           Stravování na sousedních chatách, pitný režim zajištěn. 
                                           Dopravu batohů od vlaku z Kořenova na Jizerku poskytujeme na  
                                           vyžádání zdarma.  

 
 



 

 
 

 „HARMONIZAČNÍ POBYTY“   1. roč. SŠ (i prima víceletých gymnázií) 
 
         Pro první ročníky středních škol nabízíme uspořádání úvodního  
                                          harmonizačního pobytu v ideální délce 5 dní. Po dohodě možné  
                                          zkrátit i na 3-4 dny.   
         Propracovaný sled seznamovacích a kooperačních aktivit zakončený  
         blokem důvěrových her doplněný výlety v krásném prostředí horské  
         osady Jizerka.  
         Harmonizační pobyt vedou zkušení lektoři z řad absolventů oboru  
         Pedagogika volného času Přírodovědně-humanitní a pedagogické  
                                          fakulty Technické univerzity v Liberci, kteří mají bohaté zkušenosti  
                                          s teambuildingovými aktivitami pro děti i dospělé. 
 
 
 
 
 
 
 

Ceník 2022: 
 
Ubytování:  200,- Kč/os. x noc ve vlastních spacácích, 250,- Kč/os. x noc v našem povlečení.  
              Disponujeme celkem 25 lůžky pro žáky  ve dvou samostatných ložnicích a 2 pro  
                         učitele. Větší počet žáků se řeší formou karimatek. 
 
 
Stravování:    Stravování zprostředkováváme na sousedních chatách.  Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ  
                                  320,-  Kč\os. x den; pro 1. stupeň 290,- Kč/os. x den, (snídaně, oběd, večeře),  
                                 Učitelé platí cenu jako žáci 2. st. ZŠ.   
 
Program:  pobytové programy 100,- Kč/žák x pobyt, pokud není finanční podpora z grantu (LK, …)  
   školy v přírodě, harmonizační pobyty,… - po individuální domluvě 
 Minimální počet dětí na program je 15. 
                                                                                                                                               
Kontakt:    Ing. David Kavan, koordinátor ekologické výchovy 
          tel.: 733 735 875; e-mail:   SEV-Jizerka@seznam.cz    
        www.projizerky.cz. 
 
 


