
 
EXKURZE PO PAMÁTNÝCH MÍSTECH REGIONU 

 
Jako každoročně i letos se vydali naši čtvrťáci ze ZŠ Npor. Loma v Příboře, po probrání učiva o našem 

regionu, na návštěvu jeho významných míst. 

Nejdříve navštívili Hodslavice, kde si prohlédli rodný domek Františka Palackého. Z poutavého výkladu 

paní průvodkyně se dozvěděli mnoho nového a zajímavého z jeho života a práce. Děti samozřejmě nejvíce 

zaujalo to, že ve škole v kunínském zámku, kde František jako chlapec studoval, trvalo vyučování denně                 

12 hodin s jednou přestávkou na oběd. 

Další zastávkou našeho putování byl Fulnek. V Památníku J. A. Komenského si děti prohlédly                  

jeho knihy a mapy, které vytvořil a i zde se seznámily s životopisem a prací tohoto „Učitele národů“. 

Posledním místem naší poznávací cesty byl zámek v Kuníně. Tento zámeček jsme navštívili proto,                         

že zde bývala škola, kterou navštěvoval František Palacký jako dítě. Kromě toho bylo velice zajímavé vidět, 

jakou proměnou prošel kunínský zámek od roku 1996, kdy začaly rekonstrukce, až po dnešek. Ze zcela zničené 

stavby se vyklubal krásný zámek se zámeckou zahradou, obnovenou dřevěnou kuželnou a spojovací lávkou 

s kostelem. 

Děti si během celé exkurze své poznatky zapisovaly a po návratu zpracovaly do projektu                      

„Naše exkurze“. Jejich práce jsou vystavené ve třídách, aby si co nejvíce nově získaných vědomostí 

zapamatovaly. 

Mgr. Dana Svobodová 
ZŠ Npor. Loma Příbor 

 
 
 

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE 
 

Ve středu 25. října 2006 se žáci pátého ročníku ZŠ Npor. Loma v Příboře zúčastnili přírodovědné 

exkurze. Nejprve navštívili známé jodové lázně v Klímkovicích. Prošli celý areál a velmi obdivovali 

architekturu těchto lázní, jejichž zajímavé pavilony byly otevřeny v roce 1994. Všímali si zajímavých tvarů 

oken na budovách, ale i perfektně zastřižených trávníků a sportovních areálů. Zejména se dětem líbily sochy 

škorní před dětským pavilonem. V hlavní budově měli možnost nakoupit si různé suvenýry, posedět si 

v příjemné cukrárně nebo si prohlédnout fontánu. Žáci dostali za úkol zjistit, v kterém roce byl pavilon 

postaven a kteří architekti budovu navrhli. 

Potom odjeli žáci do ostravského planetária. Tam zhlédli film „Vesmírní tuláci“, který jim poučným                 

a přitom zábavným způsobem přiblížil vesmír. Dozvěděli se mnoho zajímavého o Zemi, o její přirozené družici 

Měsíci, o Slunci, o planetách naší sluneční soustavy i o vzdálených souhvězdích. Po skončení filmu měli 

možnost zeptat se pracovníka planetária na to, co je zajímalo. Rovněž si žáci prohlédli výstavu o vesmíru. 

Všem žákům se exkurze velmi líbila, protože poznali mnoho nového zábavnou formou. 

 

Mgr. Ludmila Fátorová 

ZŠ Npor. Loma Příbor 


