
ZAMIERENÉ NA AGROTURISTIKU
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris opäť vmestečku Nidzica
ŽILINAy Mnohí asi roz-
mýšľate, kde samestečko
Nidzica nachádza a prečo
práve tam?
Odpoveď je úplné jedno-

duchá pre našich žiakov
a učiteľov, pretože totomalé
poľskémestečko, ktoré sa
nachádza voWarmskom-
mazurskomvojvodstve, nám
už niekoľko rokov ponúka
nielenmedzinárodné pro-
jektové aktivity v rámci
projektu Erasmus + , ale
vďaka dlhoročnej spolupráci
so strednou školou Zespól
Szkól Ogólnoksztalcacych
v Nidzici, námmedzinárod-
né stretnutia prinášajú dl-
horočné priateľstvá a neza-
budnuteľné zážitky.
Učiteľský tím a štyria žiaci

Súkromnej strednej odbor-
nej školy Pro scholaris zo
Žiliny- Bytčice 20.marca
2022 vyrazili za týždňovým
dobrodružstvomnamedzi-
národnúmobilitu projektu
TRIP (Travelling Raises an
Inclusive Partnership) za-
meranú na agroturizmus
a psychologickú prípravu
sprievodcu cestovného ru-
chu.

Agroturistika

Partnerská škola Zespól Sz-
kól Ogólnoksztalcacych
v Nidzici námpripravila
veľmi zaujímavý a pestrý
program, ktorý bol realizo-
vaný v priestoroch zámku
Nidzica, ktorá je gotickou
križiackou pevnosťou zo 14.
storočia a v jejmúroch
„opradených históriou
a kultúrou“ počas celého
týždňa žiaci z Turecka, Litvy,
a Španielska prezentovali
vedomosti o trávení voľného
času v typických vidieckych
podmienkach, spojených

s prácou v poľnohospodár-
stve alebo napodobňovaní
tradičných vidieckych prác
a zvykov jednotlivých krajín.
Prezentácie žiakov nám

predstavilimožnosti rekre-
ačných pobytov na vidieku či
farmách, ktorých hlavnou
náplňou je poznávanie al-
ternatívneho spôsobu života
v blízkomkontakte s príro-
dou, spoluúčasť na poľno-
hospodárskych aktivitách,
poznávanie pôvodných
techník výroby potravín,
jazda na koni, chov hospo-
dárskych zvierat a pod.

Som cholerik či flegmatik?

Po topografickej a chronolo-
gickej príprave nasledovala
interaktívna prednáška na
témuPsychologická prípra-
va sprievodcu cestovného
ruchu pod vedenímnašej
učiteľkyMgr. JanyMikulo-
vej.
V rámciworkshopu žiaci

zisťovali svoj typ tempera-
mentu a namodelových si-
tuáciách uviedli do praxe

vedomosti z teoretickej
prípravy.

Detstvo bezmobilu

Rekreačná oblasť v regióne
Mazury je krajinou tisícich

jazier a mazurské jazerá sú
považované za raj premi-
lovníkov prírody. Jednou
z typických dediniek je aj
malá vidiecka osada Jablon-
ka, v ktorej sme obdivovali
tradičné vidiecke domčeky,

remeselné domy či dobový
historický skanzen, pribli-
žujúce život predkov v da-
nom regióne. Po prechádzke
zákutiamimazurského ja-
zera si žiaci vyskúšali tra-
dičné detské dobové hry
a vrátili sa do sveta detí bez
mobilu, počítača a televízie.

Unesco pamiatky

Popri vzdelávacích aktivi-
tách na žiadnejmobilite ne-

smie chýbať trošku histórie
a spoznávanie kultúry danej
krajiny, a preto sme sa vydali
za poznanímnajväčšieho
gotického hradu postavené-
ho z tehly –Malbork. Hrad je
príkladom stredovekej pev-
nosti, za čo bol zapísaný do
zoznamu svetového dedič-
stva UNESCO.
Byť u nášho severného su-

seda v Poľsku a obísť hlavné
mesto Varšavu by bol naozaj
hriech, preto aj náš posledný
deň sme strávili v staroby-
lom,modernommeste s bo-
hatou históriou,malebnými
uličkami a historickými pa-
miatkami zapísanými do
zoznamu svetového dedič-
stva UNESCO. Varšava je
mesto, ktoré si získa vaše
sympatie, a tak ako to spie-
val poľský herec, „môže sa
vámpáčiť“ a po čase sa do
nej dá aj zaľúbiť a my s ním
súhlasíme.

z Mgr. Monika Horváthov

z Psychologický tréning.z foto: SSOŠPro scholaris z Mazurské jazerá.z foto: SSOŠPro scholaris
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