Літня школа «Історики-краєзнавці»,
З 12 по 16 червня 2017 року в КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія
наук учнівської молоді» проходила літня школа «Історики-краєзнавці», у якій взяли
участь манівці, що відвідували секції історії та правознавства.
Протягом тижня учні знайомилися з історією рідного міста за допомогою
цікавих лекцій, екскурсій та пізнавальних квестів. Теоретичні заняття відбувалися
на базі Львівського національного університету імені Івана Франка, де відомі
історики збагачували манівців новими заннями.
Дуже насиченою була екскурсійна програма. У перший день школи учні мали
змогу потрапити на справжні археологічні розкопки, які відбувалися біля церкви св.
Миколая та на території Чорної кам’яниці.

Протягом наступних днів манівці побували також у Львівському історичному
музеї, Шевченківському гаю, в музеї-меморіалі «Тюрма на Лонцького». І, звичайно,
відвідали старовинні підземелля: були в «копальні кави», в підземеллях колишнього
Домініканського монастиря, аптеки-музею «Під Чорним орлом», Гарнізонного
храму святих апостолів Петра і Павла, шукали річку Полтву під Оперним театром.

Дуже насиченим виявився третій день школи. Саме на цей день, 14 червня,
припадає 126 річниця з дня народження полковника Євгена Коновальця.
Учні їздили на екскурсію в село Зашків
Жовківського

району

Львівської

області, де збереглася домівка сім’ї
Коновальців. На даний час у ній
відкрито

Історико-меморіальний

музей. Під час екскурсії малі академіки
почули багато цікавих фактів з життя
великого політичного діяча в історії
України, а також побачили оригінальні
експонати з побуту тієї епохи.

Після відвідин музею, юні історики здійснили також прогулянку Зашковом,
побачили одну з небагатьох реконструйованих козацьких чайок та мали невеликий
пікнік на березі зашківського озера.

Завершилася

школа

цікавим

і дуже

пізнавальним

квестом

«Вартові

середмістя». Поділившись на команди, учні отримали завдання відшукати втрачені
адреси, які загубили казкові леви-охоронці міста.
Щоб виконати завдання, юним
дослідникам
чимало

довелося

підказок,

розгадати

побувати

в

унікальних куточках міста, дізнатись
цікавинки, які невідомі навіть для
більшості львів’ян. Всі команди чудово
справилися із завдянням і отримали
чимало позитивних емоцій!

На завершення учні отримали сертифікати про участь у літній школі КЗ ЛОР
«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».

