Školáček - Základní škola Vidlatá Seč

Škola v přírodě
22. 5. – 26. 5. 2017

1. DEN
Již 13. rokem jsme se vydali na
tradiční školu v přírodě, kde žáci
poznávají nová místa naší republiky. Tentokrát to bylo v oblasti
Beskyd. Tuto oblast jsme dosud
ještě nenavštívili.

Po třech hodinách jízdy autobusem jsme dojeli do Horní Bečvy,
kde je chata Mečová. Je
v chráněné krajinné oblasti Beskyd s pěkným výhledem do okolí.
Po obědě, ubytování a odpoledním odpočinku jsme se vydali na
horský hotel Martiňák. Po hodinovém výšlapu jsme se ocitli na
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vyhlídce před hotelem.
Tam
jsme posvačili a vrátili jsme se
zpět na naši chatu. Celá túra měřila 6 km. Děti byly zdravě unavené, ale po večeři to na nich
vůbec nepoznali. Děti běhaly,
hrály fotbal i vybíjenou. Po večerní hygieně jsme ulehli ke
spánku.

Potom jsme pokračovali na turisticky nejoblíbenější místo Beskyd
- Pustevny. Posilněni obědem a
lehce postrašeni bouřkovými
mraky jsme se vydali za sochou
pohanského boha úrody Radegastem. A protože jsme na Pustevnách a hoře Radhošť, nemůžeme
odejít, aniž bychom nenavštívili
Kapli sv. Cyrila a Metoděje s
vítacím bronzovým sousoším
Cyrila a Metoděje.
I přesto, že se všude kolem nás
mraky honily a bouřilo, my jsme
se v suchu vrátili zpět k autobusu.
Za odměnu po osmi kilometrovém výšlapu nás čekala výborná
večeře – řízek s bramborovou
kaší.
Příjemně unaveni po celodenním
výletě, večerních hrách a zpěvu
při kytaře, jsme brzy usínali.

2. DEN
V úterý nás po vydatné snídani
čekal celodenní výlet. První zastávka se uskutečnila v Rožnově
pod Radhoštěm v ruční výrobně
svíček Unipar. Svíčky zde vyrábí
lisováním granulovaného čistého
uhlovodíku s použitím kapilárních knotů, které zajišťují kvalitní
a čisté hoření svíček a také ručním barvením - namáčením do
tekuté směsi. Toto barvení si děti
měly možnost samy vyzkoušet a
obarvenou svíčku odvézt domů.
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3. DEN
Středeční ráno nás uvítalo drobným deštěm. Naštěstí během naší
snídaně pršet přestalo a mi jsme
se vydali do Rožnova pod Radhoštěm. V dopoledních hodinách
jsme navštívili Dřevěné městečko. Jedná se o areál, který představuje venkovské městečko z 19.
a počátku 20. století. Naše paní
průvodkyně
nás
seznámila
s úrovní bydlení, řemesly, podobou úředních i církevních institucí. Navštívili jsme například bývalou radnici, kostel sv. Anny i
měšťanský dvůr. Tady děti dostaly rozchod. Mohly si zakoupit
drobné dárky a prohlédnout si
městečko.

Celý den jsme sledovali oblohu,
jestli nezačne pršet. Sice bylo
zataženo, ale naštěstí pršet nezačalo a my jsme mohli jít do slibovaného Gibon parku. Na ten se
děti moc těšily. Jedná se o krásné
místo v lesoparku, kde můžete
aktivně trávit volný čas. Zde jsme
si zaplatili balíček tří atrakcí –
dětský park, dětské lanové centrum a trampolíny. Tady se děti
doslova vyřádily. Skákaly, běhaly, prolézaly a klouzaly se. Zde
jsme pobyli celé odpoledne.
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akrobatický dvouplošník Tatra
131, nejširší spektrum osobních
vozů i posledních luxusních limuzín až po před vstupem zaparkovaný nejrychlejší motorový
vagon „Slovenská strela“ z roku
1936. Celkem na šedesát osobních a nákladních automobilů ze
všech etap výroby.
Děti při vstupu obdržely pracovní
sešit s názvem „Dráček Tatrováček“, kde hravou a inspirativní
formou
se
seznamovaly
s muzejními exponáty.

Zdravě unavené a spokojené děti
jsme odvezli na chatu na večeři.
Některé děti si po večeři ušily
hračku z připraveného filce, jiné
si hrály na pokojích.
Opět nám dnes přálo štěstí, protože jsme nezmokli, i když kolem
nás se celý den honily černé mraky.
4. DEN
Ráno jsme se probudili do deštivého dne. Po snídani jsme nabalili svačinu na celý den a oblečeni
do pláštěnek jsme vyrazili za
dalším dobrodružstvím.
Nejdříve jsme navštívili Technické Muzeum v Kopřivnici, kde nás
čekala úžasná světově jedinečná
sbírka výrobků firmy Tatra od
prvního kočáru z roku 1897, přes
prototyp motorových saní, nejstarší závodní vozy, zavěšený

Naše cesta dál směřovala do
Štramberku. Nejdříve jsme zavítali do minizoo Aqvua Terra, kde
jsme zhlédli poutavou výstavu
stovek tropických ryb, různých
druhů hadů a ještěrů, želv, opiček, pavouků a veverek.
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Poslední naše kroky vedly k dominantě Štramberku a tou je
Štramberská Trúba. Po zdolání
téměř čtyřista schodů se nám
naskytl krásný výhled do okolí.

Potom
jsme
se
přesunuli
k Pekárně „U Káči“, kde pečou
čertovsky dobré Štramberské uši.
Jak je pečou, jsme si mohli sami
vyzkoušet.
Po
seznámení
s historií Štramberských uší, jsme
se přesunuli přímo do malé pekárny, kde nám předvedli, jak se
takové uši pečou a co se vše dává
do těsta. Potom všechny děti dostaly formu a své „ucho“ si samy
vytvořily a po vychladnutí s chutí
snědly.

Cestou zpět k autobusu jsme ještě
zaskočili ke krápníkové jeskyni
Šipka, která je nejslavnějším pravěkým nalezištěm v České Republice.
Po vydatné večeři nás čekala již
tradiční závěrečná diskotéka.
Unaveni nejen tancem, ale také
náročným programem, děti čekala již poslední noc a pak po snídani návrat domů.
5. DEN
Po vyčerpávající cestě jsme se
vrátili šťastně do školy a pochutnávali si na již tradičních buchtičkách s krémem.
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