
Škola v prírode 

      V malebnej Jánskej doline v severnej časti Nízkych Tatier v nádhernom a tichom horskom 

prostredí sa v dňoch 9.- 13. 5. 2022 zúčastnili žiaci 2. a 3. ročníka dlho očakávanej Školy v prírode.  

      Po príchode sme sa ubytovali v penzióne Limba, kde už boli pre nás pripravené útulné izbičky. 

Po výbornom obede sme mali animačný program Volanie divočiny s ochranárom prírody Karolom. 

Deti spoznávali stromy, rastliny, živočíchy v blízkom okolí. Potom ich čakalo premietanie filmov 

z ríše zvierat.                                                                                                                                                                                                               

Na začiatku každého dňa bola ranná rozcvička. Keďže nám počasie celkom prialo, takmer celý čas 

sme strávili vonku. V utorok sme navštívili park miniatúr Mini Slovensko. Zmenšeniny hradu 

Strečno, Bojnický zámok, radnica v Levoči, Bratislavský hrad, železnica deti veľmi zaujali. 

Popoludní nás čakal sprievodcovský program so Zuzkou. Deti upútala svojimi legendami a 

rozprávaním o Liptovskom Jáne. Na turistickej vychádzke sme spoznávali okolie a vychutnávali si 

čaro prírody. Osviežujúce boli v Liptovskom Jáne – Kade s liečivou minerálnou vodou, kde sme si 

dopriali relax. Nádherná bola aj vyhliadka na Svätojánskej rozhľadni. Dovideli sme až na Liptovský 

Mikuláš, aj Liptovskú Maru. 

    V stredu sme navštívili Stanišovskú jaskyňu. Deťom sa veľmi páčila a svoje čaro mali aj baterky 

čelovky na hlavách detí. Popoludní sme mali edukačný program Rozhýb sa! Čakali ich tréneri Kids 

Fun Academy z Liptovského Mikuláša. Pripravili si množstvo pohybových hier, súťaží v obratnosti 

a rýchlosti. Zaujal nás aj krátky kurz boxovania a stretnutie so psíkom Eliškou. Tá deťom 

s radosťou aportovala a deti ju odmenili granulkami.  

     Dni ubiehali veľmi rýchlo. Predposledný deň bol prevažne zameraný na stmelenie kolektívu 

a budovanie priateľských vzťahov. Program školy v prírode bol na vysokej úrovni a zároveň spĺňal 

prvky motivačné, tvorivé, náučné a zábavné. Počas celého  pobytu sme od rána do večera plnili 

množstvo úloh. Posledný večer nás čakala rozlúčková diskotéka s úžasnými animátorkami. Všetci 

boli obdarení krásnym zápisníkom od CK Lobelka. V piatok po raňajkách sme vyhodnotili školu 

v prírode. Za jej absolvovanie dostali deti pochvalné uznanie, ceruzu happy day s gumou a pexeso. 

Cestou domov sme sa zastavili v Liptovskom Jáne, pozrieť si Vežu pod povrchom – 

Mincovníčkovo. Každá trieda dostala na pamiatku pamätnú mincu. 

     Unavení, šťastní, ale plní zážitkov sme sa vrátili domov. Škola v prírode splnila svoj cieľ 

a v srdiečku nám navždy ostane motto: „ Vnímajte prírodu s otvorenými očami a najmä srdcom.“  

    Poďakovanie za školu v prírode patrí aj pani učiteľke Františke Teringovej a zdravotníčke Alene 

Ludrovskej.  
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