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Na okraji parku kaštieľa v Svätom Antone...



Vážení čitatelia,

po štyroch - dúfame, že úspešných číslach zo ŠvP v Štiavnických Baniach - Vám
ponúkame ešte jedno „bonusové“. Uvidíte tu niekoľko zaujímavých fotografií, ktoré
sa do predchádzajúcich čísel (hlavne z časového hľadiska) nedostali. Tiež Vám na

záver ponúkneme najväčšiu atrakciu z cesty do Bratislavy. Akú? Nechajte sa
prekvapiť! Začnime pekne po poriadku:

Poriadok na izbách

Počas ŠvP bolo, je a bude hodnotenie a bodovanie čistoty na izbách. Hoci to znie
neuveriteľne, viaceré chlapčenské izby boli upravené vzornejšie ako tie dievčenské.

Skúste podľa obrázku zistiť, či sa pozeráte na chlapčenskú, alebo dievčenskú
izbu...



Spoločenské hry

Súčasťou každej ŠvP sú rôzne „spoločenské hry“. Ponúkame obrázky aspoň z dvoch:



Sokoliarska škola

Pre veľký úspech ponúkame ďalšie fotky zo sokoliarskej školy...

... táto žiačka je piatačka...                    ...táto iba tretiačka...



Poznáte týchto dravcov?

Vo voliére s papagájmi.



Banícky skanzen

Nech sa páči, ešte dva zábery „z módnej prehliadky“ pred vstupom do bane...



Kalná nad Hronom: aj cesta domov sa dá zmysluplne využiť

Zaujímavým objektom, ktorý sme navštívili počas cesty do Bratislavy, bol areál
bojov z obdobia 2. svetovej vojny v Kalnej nad Hronom. Najskôr sme si tu spravili

piknik...

Potom sme sa vydali spoznávať vystavenú bojovú techniku, pričom hlavnou atrakciou
bol sovietsky tank!

Po opätovnom poučení o BOZ sme sa mohli na tank aj vydriapať. Najskôr to boli
chlapci piataci...



... potom dievčatá piatačky...

... potom ďalší...



...a ďalší...

... a ďalší.



Zaslúžený obdiv vzbudilo aj mohutné delo...

... to zas museli bližšie spoznať nielen tretiačky, ale aj ich pani učiteľka triedna...

Toto bola naša posledná „atrakcia“ a už nás (ozaj) čakala iba cesta domov.



Záverečné zhrnutie Školy v prírode

Počas 5 dní sme navštívili:

Sokoliarsku školu,

Múzeum a park v kaštieli vo Svätom Antone,

Umelé jazero – tajch v Štiavnických Baniach,

Banský skanzen a centrum mesta Banskej Štiavnice,

Pamätné miesta bojov v druhej svetovej vojne v Kalnej nad Hronom.

Pôjdeme do Školy v prírode aj budúci rok?

Dúfame, že ÁNO !!!!!!!!!!!!


