Škola v prírode Rajecké Teplice

Zariadenie bolo vsadené v krásnej prírode Rajeckej doliny na okraji kúpeľného mesta Rajecké
teplice.
Lokalitu sme vybrali kvôli možnostiam turistiky do prírody, návšteve pamiatok, múzeí
a termálneho kúpaliska. Počasie nám príliš vyšlo v ústrety, ale my sme absolvovali všetky
naplánované aktivity.
V pondelok po príchode na ubytovňu sme sa išli popozerať po okolí a možnostiach pešej
turistiky. Popozerali sme si centrum mesta a boli sme si dohodnúť kúpanie v termálnom bazéne
v hoteli Diplomat. Pozreli sme si polohu Labutieho jazierka, kam sme mali naplánované ísť
niektorý deň. Príjemný večer sme ukončili mini diskotékou, kde sa deti mali šancu trocha
vyblázniť na veselé pesničky.
V utorok sme mali doobeda vyučovanie, kde žiaci plnili pripravené úlohy z environmentálnej
výchovy a úlohy z iných predmetov. Po chutnom obede sme sa vydali na výlet na hrad Strečno.
V povinnej výbave nesmel chýbať pršiplášť, ktorý sa nám hodil na ceste späť. Popozerali sme si
expozície na hrade Strečno, sprievodkyňa nám urobila primeraný výklad a popozerali sme sa z
najvyššej veže po okolitej krajine. Večer sme sa zahrali stoličkový tanec, ktorý vyhrali Žigmund
Polák a Dianka Orgoňová. Dostali aj malé ceny.
V stredu sme mali ísť na celodenný výlet, no pre nepriazeň počasia sme program rozdelili na
dva dni. V stredu sme navštívili dedinku Čičmany, kde sme si pozreli maľované rázovité domy a
mohli sme si pozrieť expozície v dvoch domoch. Videli sme, ako sa ľudia snažili uživiť v
minulosti, ako žili a spolunažívali, ako sa obliekali. Po ceste na ubytovňu sme sa zastavili v
Rajeckej Lesnej, kde sme si pri miestnom kostolíku pozreli najväčší slovenský drevený
betlehem, ktorého časti predstavovali časti Slovenska a figúrky sa hýbali a robili činnosti, aké sa
v daných regiónoch v minulosti vykonávali.
Vo štvrtok sme do obeda navštívili mestské múzeum v Rajci, kde sme mali možnosť vidieť
nástroje a veci, ktoré ľudia používali v minulosti a v prírodovednej expozícii sme videli zvieratá,
ktoré sa nachádzajú v rajeckej doline. Po prehliadke sme si urobili prechádzku po centre Rajca.
Po obede sme mali výtvarnú súťaž , ktorú sme večer vyhodnotili. Po obede sme išli do hotela
Diplomat do bazéna, kde sme si užili dve hodinky príjemnej teplej vody. Večer sme zakončili
súťažou účesov, ktorá bola opäť vyhodnotená.
V piatok sme si do obeda urobili výlet do okolia a na Labutie jazero, kde sme mali možnosť
popozerať si rastliny a zvieratá už bez dažďa, v príjemnom prostredí sme sa pokochali krásou
vodného spoločenstva. Po obede sme šli opäť na dve hodiny do bazéna, kde sa deti dosýta
vybláznili. Večer bol čas na balenie vecí, aby sme si nič nezabudli.
V sobotu ráno bol čas na dobalenie vecí, vyhodnotenie najlepších izieb v upratovaní a hajde
do autobusu a domov. Po dvoch prestávkach sme o 13.45 dorazili pred školu síce unavení, ale
spokojní z pekne prežitého týždňa.
Vypracovala: Mgr. Ivana Kalná
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