
Liptov očami tretiakov... 

Tretí ročník sme ukončili päťdňovým pobytom v Jánskej doline, kde sme spoznávali prírodu 

Liptova. 

Vyrazili sme o 7.00 h ráno. Cesta trvala 3 hodiny, ale sme ju úspešne zvládli. Na miesto sme 

dorazili o 10.00 h. Boli sme ubytovaní v penzióne GALANTO v Liptovskom Jáne, kde po 

príchode  nás čakal teplý obed.  

Pred obedom sme sa  rozdelili do troj a štvorlôžkových izieb . Po obede sme sa zoznamovali 

s prostredím,  spravili sme si malú vychádzku do okolia a vyskúšali pyramídy,  kde sme 

načerpali novú energiu. Prechádzali a osviežovali sme sa v bystrom potôčiku,  prezerali 

nedotknuteľnú prírodu, videli stromy, ktoré boli spadnuté vo víchrici.  S nadšením sme 

očakávali animátorky. Konečne dorazili a pekne sa s nami privítali. Veľmi sme sa im potešili. 

Hneď na začiatku sme si nacvičili pokrik a pridelili rôzne mená ako JENA – strážkyňa 

podzemných chodieb, MIKI – ochranca vzácnych kameňov a kryštálov, ARIM – pán lesných 

vlkov, AGWI – strážkyňa ihličnatých stromov, ORION – šíriteľ múdrosti mesačného kameňa 

atď. Naše animátorky sa volali AMÁLKA, SAFIRA a MAVIS. Po pridelení mien sme sa 

pustili do prvej aktivity a to hľadanie stromov a bylín. Po večeri sme si boli zaplávať 

v neďalekom penzióne Alexandra. Pred večierkou sme pokračovali v prvej aktivite. Príprava 

na prvú noc strávenú od domova bola zaujímavá a vzrušujúca. 

Na druhý deň po raňajkách sme trávili čas v soľnej jaskyni , ktorá bola súčasťou penziónu 

a naberali energiu v pyramídach. Po obede sme si boli opäť zaplávať. Ďalej nás čakala 

vychádzka k pomníku padlých poľovníkov a horárov. Túžobne sme očakávali animátorky, 

s ktorými sme sa pustili do druhej aktivity a to poznávanie bylín, ďalšia aktivita bola výroba 

vlastných amuletov a nakoniec príprava a varenie čaju z bylín ako repík, materina dúška 

a čierna báza. A opäť večierka a druhá noc. 

Tretí deň sme  venovali  výletu  do dediny Liptovský Ján. Na začiatku dediny vyviera zo 

zeme v prírodnom kúpeľnom prameni liečivá termálna minerálna voda. Názov kaďa, ktorý sa 

pre prameň ujal u miestnych obyvateľov, je známy aj vzdialenejším návštevníkom. Tesne pri 

kadi sa nachádza prameň Teplica, v ktorom na povrch vyteká pitná minerálna voda. Miestni 

ľudia odpradávna delia pramene na teplé - teplica a studené. Pýšia sa nádhernou prírodou, 

ktorá sa tiahne celým krajom. Popoludní sme navštívili Stanišovskú jaskyňu v doline, kde 

sme si prezreli podzemia pod vežami a medvediu štôlňu. Zaujímavosťou bolo to, že jaskyňa 

nebola osvetlená ale sme si ju osvetľovali sami svetielkami pripevnenými na hlave. A opäť 

práca s Amálkou a Mavisou. Tentokrát nás naučili nové pesničky a pripravovali nás na 

absolvovanie cesty odahy po zotmení. Príprava spočívala v maľovaní na tvár, každý z nás 



predstavoval niekoho iného ako tigra, leva, mačičku a podobné zvieratka. Prišiel čas odvahy, 

odchádzali sme v skupinách. Cesta odvahy bola označená svetielkami. Prvú sme stretli krásnu 

vílu, ktorej sme museli odpovedať na otázke až potom mohli sme pokračovať ďalej. Tu nás 

čakala ježibaba, až keď sme si vylovili stužku pustila nás. A čo bolo ďalej napadol nás 

medveď, ktorý nás nezjedol ale ponúkol jahôdkami a potom hurá do postele. Poniektorým sa 

nechcelo ani umývať. 

Štvrtok, predposledný deň preč z domova. Bol veľmi pestrý a zároveň aj trochu smutný, lebo 

sme sa večer museli rozlúčiť s našou Amálkou a Mavisou. Nepredbiehajme, dopoludnia sme 

sa boli kúpať v neďalekom penzióne Horec, pokračovali sme v kúpani v našom bazéne 

a nevynechali sme soľnú jaskyňu. Popoludní sme hľadali poklad, po nájdení sme sa presunuli 

na opekačku. Nasledovalo hodnotenie celého týždňa a pridelenie certifikátov a ako to býva aj 

diskotéka. Vyčerpaní a unavení sme sa ,,,, na našu poslednú noc od rodičov. 

Posledný deň, balenie, raňajkovanie, cesta domov. 

Školu v prírode hodnotíme celkom pozitívne, niektorí žiaci videli možno po prvýkrát Tatry a 

krajinu našich predkov. Počas trvania ŠVP sa nevyskytli žiadne vážne zdravotné ani 

výchovno-vzdelávacie problémy, a preto veríme, že aj tohtoročná škola v prírode položila 

dobrý základný kameň pre vznik ďalšieho dobrého triedneho kolektívu na našej škole. 

Vďaka patrí naším triednym učiteľkam Mgr. Ivete Bujdošovej a Mgr. Daniele Suchaničovej. 

Samozrejme aj vychovávateľke a zdravotnej sesetre.  

Žiaci tretieho ročníka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


