LES VE ŠKOLE
Na podzim byl doručen třídě 3. B záhadný dopis. Byla to vlastně prosba o pomoc. A kdo o ni žádal?
Byl to les, který byl zoufalý, protože ho napadli Vodomorové. Ti mu chtěli vzít všechnu vodu.
Třeťáci se bez váhání rozhodli lesu pomoci. K tomu bylo ale nejprve třeba něco se o problému
dozvědět. Proto jsme se nejdříve pustili do studování různých naučných textů, z kterých jsme
zjiš'tovali informace o lese a o vodě. Naše pátrání probíhalo v průběhu celého školního roku.
Nespokojili jsme se ale pouze s informacemi získanými z textů. Několoikrát jsme se vypravili přímo
do lesa, abychom zmapovali situaci přímo na místě. Poprvé jsme vyrazili v prosinci, kdy les
odpočíval pod sněhovou peřinou. Podruhé to bylo v březnu v doprovodu pana Fialy, lesního
hospodáře města Příbora. Poslední pátrání proběhlo v červnu. Co jsme vypátrali? Vodomorové
nemají šanci. Voda v lese totiž neustále koluje. Není pouze v potůčcích a studánkách anebo když
prší. Les funguje jako veliký deštník, který dešťovou vodu zachytí listy svých stromů, keřů i bylin,
nasákne do mechu a do půdy. Z půdy si vodu berou všechny rostliny nebo se jí napájí prameny.
Některá voda se odpaří, stane se z ní mrak a opět se dostane zpátky do lesa v podobě srážek.
Přišli jsme na to, že les je díky této své schopnosti zadržovat vodu velmi důležitý pro nás všechny.
Své objevy o koloběhu vody jsme zpracovali do společného plakátu a každý třeťák napsal
a nakreslil svůj příběh vody.
Těmito činnostmi jsme se zapojili do projektu Les ve škole, který připravilo ekologické sdružení
TEREZA a do kterého se zapojují školy z celé České republiky. Odměnou za naši práci bude
certifikát Lesní třída a také se staneme patrony 10 m2 pralesa, který je už od roku 2004 pěstován
pod Ještědem. Takže se nám podařilo propojit vzdělávání o lese s praktickou ochranou přírody
a navíc si to ještě skvěle užít.
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