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 Nasza zielona szkoła. Pandemia pokrzyżowała nasze
plany, które teraz staramy się nadrobić.  

.

Poniedziałek 18 października 2021 przywitał nas deszczem. 
Dzień dla uczniów klasy piątej bardzo emocjonujący, po raz
pierwszy wspólne spędzą pięć dni w Akademii Pana Hrabiego 
na Zamku w Mosznej.
Zanim jednak rozpocznie się przygoda w bajkowym zamczysku
niezapomniane chwile uczniowie spędzili na Wyspie Bolko. Tam 
zlokalizowany jest Ogród zoologiczny w Opolu. Zajmuje
powierzchnię 30,31 ha i znajduje się w nim ponad 1000 zwierząt
reprezentujących 227 gatunków, w tym goryle nizinne oraz
uszanki kalifornijskie.

.
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 Przyjazd do Akademii - zamkowe czary.

Magia tego wspaniałego miejsca z  wywarła na nas ogromne wrażenie. 

  Zakwaterowanie w zamkowych komnatach sprawiło, że poczuliśmy się   
jak w innym świecie. 
 Ogromne drzwi, zawiłe korytarze, mnóstwo klatek schodowych 345 
 pomieszczeń pałacowych to jedne z licznych atrakcji, które czekają na 
 nas -  badaczy  zamkowych historii.

  Pierwsze spotkanie dotyczyło zasad przebywania w zamku. 
  Spisaliśmy KODEKS ZAMKOWY , którego postanowiliśmy   
 przestrzegać. Każdy podpisał się na potwierdzenie ważności   
 przekazanych słów.

   Niezwykle kreatywnym zajęciem okazało się tworzenie własnego   
 herbu oraz lekcja savoir vivru. Oby wszyscy zapamiętali i stosowali 
 poznane zasady.

   Najciekawsze wydarzenia rozegrały się jednak późnym wieczorem. 
 Spacer po mrocznym parku zamkowym wywołał w niejednej duszyczce 
  chwilę strachu i pobudził wodze wyobraźni. Niektórzy nawet widzieli   
 dziwne zjawy w parkowych alejkach. Zwiedzanie zamku wieczorową 
 porą to niezapomniane doznanie. Pani Lukrecja, nasza animatorka   
 bardzo ciekawie opowiadała historię zamku  i związanych z nią 
 właścicieli.

    Wieczór zakończył się w pracowni Alchemika. Niesamowite   
 eksperymenty przyciągnęły uwagę nawet opornych słuchaczy.

.

. .

      Moszna – Zamek, wspaniała   
      budowla. Zgodnie z fantazją     
    Franza-Huberta Tiele-                 
  Wincklera, ma 365                         
pomieszczeń i 99 wież                   
z których słynie. 
 Niespotykana architektura zamku 
    przyciąga rzesze turystów.

.

    Moszna położona jest na szlaku
komunikacyjnym łączącym Prudnik
z Krapkowicami. Nazwa
miejscowości pochodzi
prawdopodobnie od nazwiska
Moschin, rodziny przybyłej
do parafii Łącznik w XIV wieku.
Jak głosi legenda, Moszna           w
średniowieczu należała do Zakonu
Templariuszy.

.

. .
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      Pasja, która przerodziła się w dobry biznes.  
     Spotkanie z panem Sebastianem Kucharskim

  Jego dzieła są wykonane ręcznie z materiałów 
  z odzysku. Są to odpady, które dostają drugie życie. 
  Fascynujące, ogromne rzeźby powstają dzięki     
 kreatywności niezwykłego twórcy.
  Największe i najbardziej pracochłonne rzeźby   
 budowane są ponad 700 godzin, a ważą ponad 800
kilo. Ich   wysokość również robi na zwiedzających
ogromne   wrażenie, dochodzą bowiem do 3,5 metra 
 wysokości. Rzeźby są także aktywne - wydają 
 dźwięki, ruszają się. Spędziliśmy w tym miejscu 
 fantastycznie czas.  Polecamy
                                             Uczniowie klasy piątej

                                         TAJEMNICE ZAMKOWEGO PARKU
Spacer po zamkowym parku sprawi nam wiele radości. Poznaliśmy legendy związane z tym niezwykłym
miejscem. Usłyszeliśmy tragiczną historię miłosną guwernantki Marty, która zakochała się bez wzajemności 
w hrabim.  Odwiedziliśmy rodzinny cmentarz ówczesnych właścicieli tutejszych dóbr. 
 Piękna  aleja wysadzana ogromnymi rododendronami prowadzi na Wyspę Miłości. Park natomiast
poprzecinany jest licznymi kanałami, którymi zafascynowany był hrabia. Po podróży poślubnej do Włoch
zaprojektował w swojej posiadłości namiastkę Wenecji.
Zapewniamy, to naprawdę robi wrażenie. Niestety nie mogliśmy podziwiać wspaniałej fontanny, ponieważ
obecnie odbywają się tutaj prace remontowe. 

. .
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            „Koń - jedyny żywioł, 
          który dał się okiełznać”. 

  Turniej rycerski, podchody w zamkowym parku. Zagadki
logiczne, szyfry i tajemnice. To coś dla nas!

     Fantastyczna zabawa.
 Praca w zespołach podczas gry 
 terenowej. Poszukiwanie 
 zaginionych skarbów z mapą       
 i zgonie ze wskazówkami. 
 Odszyfrowanie tajemniczych 
 kodów. Turniej wiedzy o zamku 
 oraz sprawdzenie swoich 
 umiejętności: strzelanie z łuku, 
 walka na miecze, wybijanie 
 dukatów.  Dla każdego coś 
 ciekawego. Nikt się nie nudził.
         Hania Górny

.

 Odkrywamy tajemnice   
 zamkowej kuchni.

 Na zamkowej scenie.
Czy trema jest motywująca? Jak zachować się na
scenie? To tylko niektóre pytania na które
otrzymaliśmy odpowiedź podczas zajęć z aktorami
Teatru Castello. Byliśmy aktorami, narratorami.
Przymierzaliśmy różne stroje. Na chwilę staliśmy się 
i aktorami i dziennikarzami. Wcale nie jest to łatwa
praca.                                     Oliwia Newiak

 Takie 
 smakowitości 
 sami 
 wykonaliśmy.
 Zamkowy 
 kucharz był     
 z nas 
 zadowolony.

.

W
bezpośrednim
sąsiedztwie
Zamku
w Mosznej, na
terenie
zabytkowego
parku
w otoczeniu
azalii i 
rododendronów

znajduje się
Stadnina Koni
Moszna. Tutaj
hoduje się
konie  rasy
folblut. Każdego
roku na świat
przychodzi ok.
60 zwierząt.
Zwiedzając
zabytkowe

stajnie mieliśmy
możliwość
poobserwować
źrebaki na
wybiegu.
Poznaliśmy
również
zachwycające
historie koni.

Kacper Lamik

.

.

.

.

.
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        Pasowanie na rycerzy. 
  Uroczysty ceremoniał pasowania 
na rycerzy Pana Hrabiego odbył się   
            w zamkowej kaplicy.

    Redaktorzy:
   uczniowie kl.5

Każdy z
uczestników
podczas
pasowania
składał
przyrzeczenie,
że będzie
przestrzegać

zasad kodeksu,
który wspólnie
wypracowaliśmy

Pasowanie było
bardzo
uroczyste.
Odbywało się 

w zamkowej
kaplicy ,         
a każdy ubrany
był w strój
rycerski. W tym
dniu
rozstrzygnięty
został konkurs

na herb.
Zwycięzcom
gratulujemy.
Były to
naprawdę
niesamowite
chwile. 
Julia Orocz

      Pszczoły  
   i pszczelarze.

(Pszczoły zamieszkiwały naszą
planetę na długo przed
pojawieniem się człowieka i wciąż
odgrywają ogromną rolę w całym
ekosystemie. Produkują miód, ale
ich znaczenie jest znacznie
większe. Albert Einstein powiedział
kiedyś, że gdy znikną pszczoły,
ludzkość przeżyje jeszcze
maksymalnie 4 lata. (M.Patalong).

 Podczas
spotkania
nauczyliśmy się
robić świeczki z
węzy . 
Świece z
wosku jonizują
powietrze oraz
usuwają
zapachy. 
 Poznaliśmy

tajniki
pszczelarzy -
mogliśmy
zobaczyć ule,
sprzęt do
wybierania
miodu oraz
przymierzyć
stroje
ochronne.  
Karol Saternus

   Słodko, słodziutko!
 Rozpoznajemy różne rodzaje   
 miodu po smaku, zapachu             
i kolorze. Bardzo ciekawe         
 doświadczenie.  Pysznie! 

.
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	Odkrywamy tajemnice     zamkowej kuchni.

