Zveme na výlet
Zveme všechny zájemce na výlet!!!
Termín: středa 12. září 2018
Odjezd od školy: 7:30hod.
1. Zemědělský dvorek Dolní Lomná
Prohlídka domácího zvířectva v Dolní Lomné. Součástí Zemědělského dvorku
Dolní Lomná je dřevěná salaš se salašnickým vybavením. Prohlídka
Zemědělského dvorku zahrnuje 7 zastavení s různými druhy zvířat (králíci, kozy,
ovce, kráva, tele, slepice, husy, kachny, prasata). Asi největší atrakcí je možnost
vidět, pohladit si či krmit tradiční hospodářská zvířata. Nechybí ani včelín.
Vstupné: dospělí 20 Kč , děti 10 Kč
2. Prales Mionší
Mionší patří k nejznámějším rezervacím v Moravskoslezských Beskydech a svou
rozlohou k největším pralesům v České republice. Čeká nás sedmikilometrová
procházka (3 až 4 hodiny) naučnou stezkou. Průvodce vám rozkryje na první
pohled skryté složité systémy pralesa, život v půdě, vodě i v korunách stromů.
Díky naučné stezce a ohleduplnosti turistů zůstává prales nedotčený.
Vstupné: Děti 30,-Kč, dospělí 60,-Kč
3. Studánka se „zázračnou vodou“ - poutní místo poblíž kapličky Panny
Marie.
Studánka a jeskyně Panny Marie Lourdské se nachází na louce pod kostelem
sv.Kříže. Studánka podle legendy se zázračnou vodou nikdy nevysychá a nikdy
nezamrzá. Dnes je nad studánkou udělán přístřešek, je tam i posezení s hrníčky,
z nichž se můžete zázračné vody napít.
4. Lomňanské muzeum
Původní roubená škola byla odvezena r. 1974 do muzea v Rožnově p. Radhoštěm.
Konají se zde různé akce - vozatajské závody, velikonoční a
vánoční výstavy,
výstavy betlémů apod. Před muzeem jsou dřevěné sochy horalky a horala a sv.
Ambrože, patrona včelařů. V interiéru si prohlížíme, jak vypadala školní třída, kdy
se ještě psalo perem a inkoustem, vysvětluj se, jak se topilo ve starých kamnech,
která mají prostor i na ohřívání vody apod.
Vstupné: zdarma
Zájemci, hlaste se, prosím, co nejdříve na tel. čísle 739 228 992, na e-mailové
adrese zs.starehamry@email.cz nebo osobně ve škole. Budeme se na Vás
těšit.
K ceně vstupného bude ještě započtena cena za autobus.
ŽÁCI ŠKOLY MAJÍ DÍKY PROJEKTU ŠABLONY II VÝLET ZDARMA!!!

