
Exkurzia Švajčiarsko – Cern 

V dňoch 13. až 16.5.2018 sa vybraní študenti  1. až 3. ročníka našej školy zúčastnili fyzikálnej exkurzie 
vo Švajčiarsku. Hlavným cieľom bolo Európske centrum pre časticovú fyziku – CERN. 44 študentov 
rôznych tried a ročníkov pod vedením Mgr. Martina Lvončíka, Ing. Evy Kucharovej a Ing. Ľubice 
Gašperákovej vyrazilo na túto výpravu 12.5.2018 vo večerných hodinách zo žilinskej hlavnej stanice 
a krátko po polnoci 13.5.2018 sme vyštartovali luxusným autobusom na cestu do krajiny helvétskeho 
kríža. Cesta prebiehala v noci, takže po prebudení sme sa ocitli v našej prvej zástavke vo švajčiarskom 
meste Winterthur, konkrétne vo vedeckom centre TECHNORAMA. Toto centrum je zamerané hlavne 
na interaktívne experimenty z fyziky, ale mohli sme sa stretnúť aj s oblasťou biológie a chémie. Počas 
štyroch hodín v tomto centre sme videli a vyskúšali množstvo experimentov od mechaniky až po 
optiku a toto experimentovanie bolo sprevádzané doplňujúcim programom vedecko-populárnej 
prezentácie. Po prvej zástavke nasledovala cesta do nášho hotela vo Francúzskom meste Anemasse. 
V hoteli nás čakali pekné izby a príjemné prostredie.  

Na druhý deň, hneď po chutných kontinentálnych raňajkách, sme vyrazili do Ženevy. V Ženeve sme 
navštívili katedrálu sv. Petra, pozreli sme si ženevské jazero, kvetinové hodiny, historické centrum 
mesta a gejzír, ktorý strieka až do výšky 140 metrov. Po prehliadke mesta sme sa vydali do CERN-u. 
V tomto centre pre časticovú fyziku sme strávili 4 hodiny, kde sme navštívili najskôr múzeum, 
v ktorom bola celá chronológia  vzniku CERN-u, potom sme sa presunuli priamo do výskumného 
centra, kde nás sprievodcovia previedli niektorými pracoviskami a podali nám zaujímavé informácie 
nielen o tom, na čom v CERN-e pracujú, ale aj rôzne iné zaujímavosti. Štyri hodiny plné informácií 
a nových poznatkov nás určite nesklamali, ale na dôkladnejšie spoznanie tohto miesta by bolo treba 
oveľa viac času.  Po prehliadke sme zamierili naspäť do hotela. Medzitým sme však absolvovali nákup 
suvenírov a chvíľu oddychu po náročnom dni pri dobrom jedle alebo káve.  

Tretí deň opäť začal raňajkami a balením sa, pretože to bol náš posledný deň v hoteli. Tesne po ôsmej 
hodine ráno sme vycestovali do Lucernu, našej poslednej zástavky vo Švajčiarsku. Po dorazení na 
miesto  nasledovala prehliadka historického centra, pamätihodností. V Lucerne sme sa pozreli do 
prírodovedného múzea, ale hlavným lákadlom bolo dopravné múzeum, ktoré je najväčšie svojho 
druhu v Európe. Po tomto nabitom programe a chvíľke voľného programu sme sa stretli vo večerných 
hodinách na brehu Lucernského jazera a vydali sa na cestu domov. 

Na záver môžeme skonštatovať, že táto exkurzia dopadla veľmi dobre, bez najmenších problémov 
a všetci účastníci si odniesli veľa nových zážitkov, poznatkov a spoznali nové miesta, ktoré možno 
predtým videli len na fotkách časopisov.  

 

Mgr. Martin Lvončík 
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