
Exkurzia Strečno 

Trieda: I. ŠA – blok cestovného ruchu 

 

„Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť.“ 

 

11. júna 2014 bol pekný slnečný deň – predurčený na nesedenie v škole. V tento nádherný letný deň 

sme sa my,  žiaci 1.ŠA  so zameraním na cestovný ruch, zúčastnili exkurzie do Strečna. Cieľom 

exkurzie bolo spoznať zaujímavé miesta vhodné pre klientov CR v okolí Žiliny. 

Prvým cieľom bola plavba na pltiach po Váhu. Za krásneho slnečného počasia sme sa plavili na 

pltiach pod dvoma stredovekými ruinami, Starým hradom a Strečnom. Zaujali nás krásy tunajšej 

prírody, jednak rozmanitá flóra a fauna, ako aj prekrásne výhľady na okolité pohoria.  

Rieka Váh je našou najdlhšou riekou a historickou vodnou cestou, po ktorej sa po stáročia až do 

dvadsiateho storočia plavili plte vezúce okrem dreva aj rôzny tovar (bryndzu, syry, drevené 

výrobky...). My sme mali možnosť nielen pozorovať okolitú prírodu z plte ale aj vyskúšať si 

ovládanie plte  a namáhavú prácu pltníkov.  Bol to pre nás naozaj nádherný zážitok. 

Druhú časť našej exkurzie sme venovali návšteve krásneho a majestátneho hradu Strečno. Počas 

prehliadky sme mali možnosť zoznámiť sa s minulosťou a prítomnosťou hradu. Pani sprievodkyňa 

nám vysvetlila celú históriu opevnenia, striedanie dynastií a panovníkov Aj keď sme už boli dosť 

unavení, po prehliadke hradných priestorov sme zvládli ešte návštevu tradičnej slovenskej dediny. 

Táto expozícia nám názorne priblížila spôsob život, zvyky, obyčaje, našich predkov. 

Zaujímavosťou je, že sa tam natáčal aj film Dračie srdce.  

Keď sa blížil čas odchodu bolo na nás vidieť únavu ale aj spokojné a usmiate tváre. Počasie nám 

vyšlo a exkurziu sme spoločne ohodnotili známkou jeden. Nohy nás síce boleli, ale spomienky sú 

nezabudnuteľné. Vyčerpaní ale očarení krásou slovenskej prírody a kultúry sme sa spokojní vrátili 

domov. S pocitom veľmi príjemne stráveného dňa a so skvelou partiou sme sa vrátili do Žiliny a už 

teraz sa tešíme na ďalšie akcie 

Exkurzia bola veľmi zaujímavá, dozvedeli sme sa veľa nových poznatkov z oblasti prírody, histórie 

a kultúry. Slovensko je krásne a stojí za to poznávať všetky jeho hodnoty a krásy. 

  

 Michaela Valášková 1.ŠA 


