Výlet do Banskej Bystrice a Tajova
Dňa 01. 10. 2014 pri príležitosti 70. výročia SNP sme sa my – žiaci tercie (a kvinty) vybrali na
celodenný výlet do Banskej Bystrice a do dedinky Tajov.
Ráno sme sa všetci stretli v triede, kde sme počkali, kým pre nás príde autobus. Keďže nás
nebolo veľa, posadali sme si, ako sme chceli a s kým sme chceli. Ako sa dalo predpokladať,
väčšina sa nahrnula dozadu. Hoci cesta nebola dlhá, zásoby jedla sme dokázali minúť celkom
rýchlo, a tak sme sa zastavili na jednej benzínke, kde sme si pokupovali rôzne nápoje, jedlá
a trochu sme si vyvetrali hlavy.
Po príchode do BB sa počasie trochu zhoršilo a začalo dosť fúkať, to nás však neodradilo
a s radosťou sme sa dostavili k Múzeu SNP. Tam sme chvíľu čakali, kým si nás príde vyzdvihnúť
pán sprievodca a trochu nám to tam poukazuje.
Prišiel v očividne dobrej nálade a zaviedol nás do jednej miestnosti, kde nám na úvod pustil
krátky dokumentárny film, aby sme sa vedeli prichystať na to, čo nám následne ukáže. Už len
z daného filmu sme sa podozvedali veľa vecí. Po skončení filmu nás začal sprevádzal cez
miestnosti plné exponátov z čias 1. a 2. svetovej vojny. Boli tam rôzne zbrane, uniformy,
nástroje, doklady, ktoré sa doteraz uchovali. Na sprievodcovi bolo vidno, že je do tých dejín
priam zažraný a vysvetľoval nám to takým spôsobom, že si to zapamätal aj ten, koho dejepis
nebaví.
Nasledoval rozchod na námestí, kde sme sa všetci rozbehli ako mravce do najbližšieho
občerstvenia, aby sme si kúpili niečo pod zub. Keď sme sa opäť všetci stretli, trošku sme sa
pofotili a išli sme späť do autobusu.
Ďalej nás čakala návšteva rodného domu Jozefa Gregora- Tajovského v Tajove. Tam nás privítala
pani sprievodkyňa, ktorá už pôsobila ako skúsený človek v tejto práci. Tiež nás zaviedla do
jednej miestnosti, kde sme si všetci posadali a začala nám rozprávať svoje zážitky,
skúsenosti,..atď. Potom nám tiež pustila video - reportáž o obci Tajov, pričom nám s radosťou
vysvetľovala dôležité informácie o nej. Dala nám taktiež vyplniť testové otázky a popri tom nám
rozprávala o živote Jozefa Murgaša. Ku koncu nám porozprávala aj čosi o Tajovskom a jeho
rodine a ako posledné, nám poukazovala ich diela a izby pána spisovateľa.
Po skončení tejto exkurzie sme všetci vyčerpaní po úžasnom dni nasadli do autobusu a vyrazili
sme domov. Šťastne sme dorazili pred školu a s dobrým pocitom, že zas sme o niečo múdrejší,
sme sa pobrali domov.
D. Zerrouk

