„Prvá výprava Mladých animátorov zo ZŠ Vinbarg“
Bol krásny jesenný deň a naša výprava školského krúžku „Mladý
animátor“, pod vedením svojich vedúcich Mgr. Janky Harčárovej
a Mgr. Daniely Katušinovej, sa stretla na železničnej stanici, aby sme
zahájili našu cestu za novými poznatkami a zaujímavými zážitkami.
Plní očakávania sme nasadli do vlaku a vyrazili
v ústrety
dobrodružstvám. Niektorí z nás vlakom necestujú často, a tak si
vychutnávali tento druh dopravy plnými dúškami. Cesta ubehla veľmi
rýchlo, žiarivé detské očká rozžiarili aj srdcia dospelých. Prešov nás
privítal farebným jesenným počasím, plní očakávania sme sa vybrali
do výrobne hostii.
Po príchode nás srdečne privítala rehoľná sestra, ktorá nás
ochotne previedla celou výrobou od skladu múky cez zarábanie cesta,
ručné i strojové pečenie, vykrajovanie a balenie hostii až po ich
expedíciu. Výrobňa hostii je jedinou na Slovensku, ktorá vyrába
a dodáva hostie do všetkých farnosti. Pracujú tam prevažne rehoľné
sestry, ale aj laické ženy. Z výrobne sme odchádzali obohatení o nové
poznanie a ochutnávkou priamo vyrobených hostii.
Po zaujímavej exkurzii sme sa presunuli do františkánskeho
kostola, v ktorom sme si pozreli najväčšiu zbierku relikvii na
Slovensku. Zaujímavým výkladom o povolaní a poslaní rehoľných
bratov františkánov nás obohatil páter František, ktorý ochotne
odpovedal na zvedavé otázky našich najmenších.
Naša cesta za novými poznatkami pokračovala do múzea Solivaru,
ktoré pozostáva z viacerých objektov. Videli sme klopačku, pozreli
sme si gágeľ, kde nám náš sprievodca vysvetlil ako sa tu v minulosti
po zatopení šachty Leopold ťažila soľanka. Celý postup spracovania
soľanky sme na záver videli na makete, ktorá sa nachádzala

v poslednej budovy našej prehliadky. Dnes sa prešovská soľ dá kúpiť
v obchodoch, ale soľ sa už v Prešove neťaží, jej výroba bola presunutá
do Rakúska.
Poslednou zástavkou bolo Tesco, kde sme sa občerstvili všelijakými
dobrotami a unavení ,ale plní nezabudnuteľných zážitkov a nového
poznania sa vrátili domov. Pohľad rozradostených oči detí hovoril za
všetko. Naša cesta sa skončila tam, kde sa začala....na železničnej
stanici. Ďakujeme aj rodičom, ktorí svojou prítomnosťou a dobrou
náladou obohatili našu výpravu. Tešíme sa na ďalšiu spoločnú
aplikáciu 3R- radosť rozdávaním rastie.
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