
Cesta do Prahy trvala 9 hodín, no ubehla veľ mi rýchlo, keď ž e atmosféra v „ kupéč ku“ bola

skvelá. Ráno okolo 7 :00 sme vš etci vystúpili na „ Hlavním nádraž í“ v Prahe. Odtiaľ sme iš li na

stanicu, kde sme si ulož ili batož inu a keď ž e sme mali do 13:00 č as, vybrali sme sa spoznávať Prahu.

Prvou zastávkou bolo Václavské námestie, kde sme mali rozchod „ dobiť energiu“ , vo väč š ine

prípadov v KFC alebo Starbucks. Po menš om oddychu sme iš li pozrieť legendárny praž ský orloj,

pamätník Jána Husa a naš ou poslednou zastávkou bolo múzeum voskových figurín Le Grévin. Po

návš teve múzea sme sa spoloč ne vybrali naspäť na stanicu, aby sme spolu so ZŠ Mukač evskou

poč kali na odvoz priamo do Magdeburgu. Presne o 13:00 vystúpil z autobusu náš pán š ofér Vlado,

ktorý sa nezmazateľ ne vryl do pamäte chalanom z 2.A. Pán š ofér známy ako „ Š ofo“ č i „ Vlado

výsadkár“ nám ochotne pomohol nalož iť do kufra batož inu a vydali sme sa na cestu do

Magdeburgu. Cesta trvala približ ne 5 hodín, poč as cesty sme mali aj prestávky, pretož e po vypití1

litra minerálky a kornútiku zmrzliny nie je „ sranda“ sedieť v autobuse 5 hodín. Podveč er sme

dorazili na miesto ubytovania. Po obdŕ ž aní inš trukcii a hesla od Wi-Fi sme sa rýchlo oboznámili s

priestormi vysokoš kolského internátu EBG. Bol už več er a keď ž e sme boli unavení, väč š ina z nás iš la

spať . Na druhý deň sme spolu s ZŠ Mukač evskou navš tívili detský domov v meste Halberstadt. Po

krátkej prechádzke areálom sme sa presunuli do kaš tieľ a, ktorý má na starosti pán Frikké,

zriaď ovateľ týchto zariadení. Po obede nám pán Frikké porozprával zopár informácii o fungovaní

š tátu, ekonomike a o problémoch, ktoré musí Nemecko rieš iť . Po príchode na internát sme sa

zoznámili so š tudentmi z Maroka, Sýrie a Libanonu a kaž dý več er sme si s zahrali tzv.

medzikontinentálny futbal. Na druhý deň sme sa vybrali na prehliadku mesta Magdeburg, navš tívili

sme fyzikálno-dejepisné múzeum, Schmetterlingshaus, a prehliadku sme zakonč ili nákupom v Lidli,

kde sme si nakúpili potrebné veci na prež itie ď alš ích š tyroch dní. Po dorazení na internát sme si ako

zvyč ajne zahrali futbal a š li sme spať . V piatok sme si videli dominantu Magdeburgu - most

Sternbrucke, v sobotu sme iš li do centra mesta pozrieť historické pamiatky a spolu so „ Š ofom“ sme

navš tívili ď alš iu dominantu mesta Magdeburg, Hundertwasser´s Citadel. A nakoniec sme mali

rozchod v nákupnom centre, kde sme si mali mož nosť kúpiť nejaký suvenír alebo obleč enie. V

nedeľ u sme mali mož nosť sa zúč astniť na bohosluž be v Magdebursgskom chráme, samozrejme, na

báze dobrovoľ nosti a potom sme sa vybrali na exkurziu strednej š koly blízko Magdeburgu, š tudenti

nám urobili skvelý program a dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o š túdiu na tejto š kole. Na

druhý deň ráno sme si rýchlo pobalili kufre, odovzdali kľ úč e od izieb a vybrali sme sa na dlhú cestu

domov. Po príchode do Prahy sme sa rozlúč ili so ž iakmi z Mukač evskej, no najdojímavejš í bol

odchod pána š oféra Vlada, ktorý nám poprial š ť astnú cestu a vydal sa za povinnosť ami späť do

Magdeburgu. Po príchode do Prahy sme iš li navš tíviť obchodné centrum Chodov, Karlov most a

nakoniec Praž ský hrad. Od hradu sme sa potom spoloč ne vybrali na vlakovú stanicu, kde sme

poč kali na Regiojet, ktorý nás vzal domov.

Ď akujeme spoloč nosti DSA za sprostredkovanie tohto výletu a pani prof. Zakuť anskej za ochotu a

trpezlivosť poč as celého výletu. Bol to nezabudnuteľ ný záž itok, ktorý by sme si radi zopakovali!

Matúš Badanič , 2.A

Zač iatkom júna sa 10 š tudentov náš ho gymnázia

zúč astnilo na exkurzii v nemeckom meste

Magdeburg. Exkurzia trvala od 14. do 19. júna

2018 a cestovali sme s naš ou partnerskou š kolou

SZŠ DSA Mukač evská z Preš ova.

V utorok sme si pobalili kufre, rozlúč ili sa s

rodinou a vydali sa na cestu. Naš a prvá zastávka

bola v Kysaku, kde sme netrpezlivo č akali na

vlak do Prahy. O dozor na exkurzii sa postarala

pani prof. Zakuť anská.


