Naša slovenčina a občianska náuka v Bratislave
Pod pojmom exkurzia si väčšina z nás predstaví nudný zájazd. Avšak
tá naša bola výnimkou.
Jeden z tradičných utorkov sme si premenili na výnimočný.
II.D, II.EO a II.ED spolu s Mgr. Vierou Sabovou, Ing. Dariou Mandákovou a
RNDr. Elenou Višňovskou sme 6. júna ráno o 6.00 začali náš zaujímavý
výlet do Bratislavy. S piskotom bŕzd prichádzajúceho vlaku nám na
pokožke od toľkej nedočkavosti naskočila husia koža. Vlak konečne zastavil
a my sme doň nastúpili s prudkým buchotom srdca. Tak dlho očakávaná
chvíľa sa stala skutočnosťou a my sme sa viezli do Bratislavy. S dobrou
partiou v kupé nám cesta ušla tak rýchlo, že sme ani netušili, že meškáme.
S vetrom za ušami sme vošli do Slovenského národného divadla. Usadili sme
sa. Samozrejme, nebolo by to ono bez menších komplikácií v podobe
nedostatku miest na sedenie. Všetko sa vyriešilo... dve dámy si nevšimli čísla
sedadiel.
A zrazu... hra Rodáci sa začala. Boli sme ako na ihlách. So zatajeným
dychom sme hltali každé slovo hercov. Vďaka ich perfektnému výkonu sme
nedokázali odpútať svoju pozornosť ani len na sekundu. Vidieť známych
hercov takto naživo bol pre nás neskutočný zážitok. Predstavenie sa týkalo
politiky, či už minulej, alebo súčasnej, s rôznymi komickými vsuvkami.
Hra skončila a my sme sa vydali preskúmať OC Euroveu. Samozrejme to
skončilo drobnými nákupmi a výdatným obedom. Pohodovým tempom sme
sa presunuli na Bratislavský hrad. Cestou sme spoznávali nábrežie Dunaja,
známe mosty, Hviezdoslavovo
námestie s historickou budovou
SND, Michalskú bránu a uličky
ťahajúce sa až k hradu. Docupkali
sme na Bratislavský hrad, kde nás
očaril veľkolepý výhľad. Pokochali
sme sa a šup do priestorov Národnej
rady medzi politikov. A tu zrazu

pán poslanec Martin Klus, s ktorým sme prediskutovali i problém našej
športovej haly. Takže sme stretli naživo i politika. Kadečo sme sa dozvedeli a
ani sme si nevšimli, že je najvyšší čas našu exkurziu ukončiť. Škoda!
Cestu na vlakovú stanicu sme zvládli mimoriadne rýchlo a už vo vlaku sme
rozmýšľali nad ďalšou odbornou exkurziou – studnicou nových informácií
zážitkovým spôsobom.

Už teraz sa tešíme!
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