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Je ráno a náš autobus už čaká. Čaká nás cesta na sever. Na východe sme na hrade Tematín už
boli, na juhu sme navštívili mesto Hlohovec a na západe sme navštívili Váh.

Po ceste k nášmu dnešnému cieľu sme spoznali náučný chodník,

ktorý nás informoval o spôsoboch praktickej starostlivosti o chránené územia na Slovensku.
Náš pán šofér bol tradične skvelý - podarilo sa mu zaparkovať priamo pred náučným
chodníkom. Znovu sme sa rozdelili na „Vrcholové družstvo“ a tých, ktorí sa pripravovali na
ďalší program v autobuse.



Vrcholové družstvo sa dostalo do bývalého kameňolomu a . . .

. . . a následne sa nám otvoril prekrásny výhľad do všetkých strán. Autobus sa členom
Vrcholového družstva zdal iba detskou hračkou.



Očaril nás aj pohľad na „bludnú skalu“ a v tom sa zjavilo ďalšie prekvapenie. Objavili sa
jelene a lane.

Po chvíli sme sa celí očarení vrátili do autobusu a za pár minút sme z okna autobusu . . .

. . . uvideli  tabuľu miesta nášho cieľa a následne sme pokračovali k hradu Beckov.

Na prvom hradnom nádvorí sme sa stali svedkami historicky správne podaného predstavenia
o živote a diele Konštantína a Metoda. Ponúkame niekoľko momentiek.



Odfotografovali sme sa aj na javisku - fotografia na titulnej strane ukazuje, že aj žiačka
a učiteľka môžu mať rovnaký vkus pri odievaní. Potom sme sa rozdelili do dvoch skupín
a vydali na prehliadku hradu.



Obe lektorky, ktoré nás sprevádzali, boli naozaj erudované. S veľkým citom a veku primerane
porozprávali deťom o dejinách tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Po návrate na náš kaštieľ a poobedných spoločenských hrách nás čakalo ďalšie prekvapenie.
Navštívil nás vyšší policajný dôstojník na služobnom zásahovom vozidle a ukázal nám
niektoré donucovacie prostriedky polície. Deti boli veľmi nadšené.



Náš poznávací deň sme zakončili na židovskom cintoríne, kde sme sa dozvedeli veľa o živote
a zvykoch Židov na Slovensku.

Deň sme zakončili diskotékou a vyhodnotením aktivít za celý deň. Že sme toho ozaj urobili
veľa, dokazuje aj rada na odmeny. Každý, kto sa zaslúžil o niečo správne, vykonal niečo
dobré, bol odmenený.

Zajtra nás čakajú Piešťany a možno aj . . .


