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Konečně nastal ten správný čas využít finanční 

výhru z IKEA výzvy, kterou jsme získali díky 

našemu zapojení do programu Ekoškola. Program 

Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, 

který v České republice koordinuje Sdružení TEREZA. Jeho hlavním cílem je, aby žáci 

snižovali ekologický dopad své školy a svého jednání na životní prostředí ve škole a jejím 

okolí. Finančním partnerem projektu se stala společnost IKEA, s.r.o., která program Ekoškola 

v ČR podporuje.  

Zúčastnili jsme se tedy ekologického programu 

Jizerskohorší velvyslanci. Jeho cílem bylo se blíže 

seznámit s přírodou (rostlinami a živočichy) Jizerských 

hor. Vydali jsme se do harcovských lesů k naučné 

stezce, kde na nás již čekali 2 mladí průvodci ze 

společnosti Čmelák, kteří si pro nás připravili mnohé 

informace a aktivity. Naše trasa měla celkovou délku 5 

km. Během ní na nás čekalo hned několik zastavení. Hned na prvním jsme se přenesli do dob 

hodně vzdálených a povídali jsme si o zvířatech, která se v Jizerských horách původně 

nacházela.  

Kvůli druhému úkolu jsme se museli vydrápat do prudké 

stráně, abychom se ocitli v hustých bučinách, kde došlo 

k popisu tradičního porostu jizerských lesů.  

Na další zastávce jsme byli vyzbrojeni lupami a kelímky 

se zvětšovacími skly. Měli jsme odhalit a nachytat co 

nejvíce zástupců z řad bezobratlích. Ačkoliv to zpočátku 

nevypadalo, podařilo se nám nalézt mnoho roztodivných 

broučků, pavoučků a dalších zástupců hmyzí říše.  

Vydali jsme se dále, abychom objevili, co nejvíce 

domovských znamení živočichů, kteří zde žijí.  

Následně jsme si zahráli hru na kůrovce, z níž 

vyplynulo, že částečnou prevencí může být 

vysazování smíšených, či plně listnatých lesů.  

Nakonec jsme navštívili školku. Ale ne tak ledajakou, 

ale lesní. V oplocence jsme si prohlédli sazeničky stromků, které jsou určeny k výsadbě do 

přírody Jizerských hor. Ve školce jsme nakonec i naše putování ukončili. Obohaceni o 

několik kilometrů v nohách a mnoho zajímavých poznatků a zážitků jsme se navrátili zpátky 

domů.  
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