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Cestovateľský deň začína ...



Dnes, tretí deň našej školy v prírode, sme sa po raňajkách vydali na poznávanie
trochu vzdialenejšieho okolia. Autobusom sme sa odviezli do malebnej dedinky Svätý

Anton – vaši rodičia ju možno poznajú pod názvom Antol. V nej stojí jeden
z najzaujímavejších zachovaných kaštieľov na Slovensku. Po  prekonaní niekoľkých

schodov ...

... sme dorazili pred jeho vstupnú bránu...



... cez ktorú ...

... sme na nádvorí uvideli veľkú fontánu...



... ktorú bolo treba preskúmať.

Medzitým naše pani učiteľky vybavili vstup do interiéru zámku. Po slávnostnom
schodisku sme sa dostali pred reprezentačné miestností zámku...

... tu je však naša fotodokumentácia prerušená, lebo nám pani sprievodkyňa
zakázala fotografovať. Nedozvedeli sme sa príčinu. Aký to rozdiel napríklad od

archívu v Bytči, kde sme si mohli fotografovať s povolením pani riaditeľky všetko,
napríklad aj dopisy, ktoré písala známa Čachtická pani, či matriku, v ktorej bol

zápis o narodení Juraja Jánošíka !!!



Napriek zákazu fotografovania bol veľký zážitok vidieť obrovské množstvo obrazov,
zrkadiel, historického nábytku, či takej veľmi dôležitej veci, ako bol starodávny

prenosný záchod. Po prechode mnohými miestnosťami, kde bolo zakázané
fotografovať, sme sa konečne dostali aj do zóny, kde bolo fotografovanie povolené.

Ponúkame viacero záberov ...





Po návšteve interiéru sme sa presunuli do rozľahlého zámockého parku okolo
jazierok ...

... cez malebný mostík ...



... vedľa vodopádu ...

... sme dorazili k miestu, kde v minulosti stála veľká sekvoja.



To bola naša posledná zastávka v zámockom parku, lebo už nás čakal autobus
a hlavne obed. Po obede sme sa vydali do Sokoliarskej školy. Dnes našou hlavnou

náplňou neboli športové aktivity, ale čakali sme na „sokoliarsky program“ jej
žiakov. Takto sa pred nás postavili aj so svojimi okrídlenými kamarátmi...

... predstavte si, že počas vyučovania majú aj hodinu sokoliarstva, za ktorú sú
hodnotení známkou ako my z matematiky, vlastivedy, či dejepisu. Po pár úvodných
slovách sme si už vychutnávali majstrovstvo žiakov i ich operencov. Celú aktivitu
pozorne sledovali aj ich učitelia. Ponúkame niekoľko pohľadov: dobre vycvičené

operence dokážu napríklad dokážu sadnúť na hlavu figurantov...



Pod odborným dohľadom sme si mohli dravé vtáky aj podržať...



Najväčšie pišťanie však spôsobili nálety dravcov nad našimi hlavami. Na záver
vystúpenia sme si dokonca ľahli na chodník a jeden z dravcov nad nami prelietal...

Potom sme si šli pozrieť tú časť „ZOO“, ktorú sme včera nestihli. Ponúkame pohľad
na veľkého supa ...



... z množstva dravcov ponúkame (hoci to tak nevyzerá) ešte jedno mláďa...

Potom sme sa vybrali do voliéry za papagájmi, ktoré sme mohli aj kŕmiť ...



... a všetci sme si boli ešte raz pozrieť aj krokodíla.

Po týchto prírodopisných zážitkoch nás už čakala večera. Po nej nasledovala súťaž
„Škola v prírode má talent“. Zvíťazili všetci, ktorí sa zapojili.

Zajtra nás čaká návšteva najslávnejšieho banského mesta na Slovensku „okorenená“
jeho podzemnými krásami.


