svet je úžasné miesto

budapešť - reportáž
V rámci aktivít Veda
pre mladých
sme sa dňa
16.novembra
2011 vybrali
do Budapešti.
Spolupráca
so Strednou
priemyselnou školou
v Poprade
znamenala,
že obsadíme
celý autobus a nadviažeme nové kamarátstva. Pre tých, ktorí ráno
nemôžu vstať ani o šiestej, to
bola prvá zaťažkávajúca skúška.
Odchádzali sme už o 3.00 ráno.
Prvou zastávkou bolo interaktívne múzeum Csodák Palotája.
Expozícia obsahuje vedecké
hračky a zariadenia, ktoré si
návštevníci môžu vyskúšať.
Hlavným cieľom expozície je, aby
veda bola bližšie k nám a stala sa
neoddeliteľnou súčasťou nášho
života. Lebo svet je zaujímavý.
Vyskúšali sme si jazdu na bicykli i
autom, vietor kanála, Bernoulliho
rovnicu, hlavolamy, Lenz zbraň,
termovízie, LED diódy, hry so svetlom a zvukom. V podstate raj pre
malých i veľkých.

Dobrodružná cesta za poznaním
a skúsenosťami pokračovala
do tajomného sveta trópov a
oceánov do Tropicária. Výstava v
sebe zahŕňa predstavenie života
domácich rýb, zvierat žijúcich v
tropických pralesoch a živočíchov
žijúcich v hĺbke morí a oceánov.
Videli sme tam zvieratá, ktoré
máme možnosť vidieť aj vo voľnej
prírode v našom okolí, ale najmä
mnoho zvierat, ktoré poznáme
len z filmov. Najviac nás zaujali
krokodíly, ktoré nás úplne ignorovali, žraloky, ktoré nám plávali
nad hlavami a vtáky, ktoré lietali
nad našimi hlavami. Úžasný a
zároveň upokojujúci bol pohľad
na obrovské akvárium, kde sme
všetci strávili najdlhší čas. Niektorí
z nás sa ešte zastavili v suveníroch
podmorského sveta.
Keď nastal rozchod, všetci sme
sa rozbehli - jedlo a nákupy - to
predsa musí byť! Akurát, že sme
skoro nič nekúpili. Dievčatá
konštatujú: „Nákupné centrum je
síce veľké, ale tá móda sa nedá
nosiť.“
Tak teda, už nás čaká len návrat
domov. Nie je to len o tom, že: „Už
sme doma z výletu, nezmokli sme
a sme tu.“ Dlho v nás rezonujú
slová básnika, že: „ Svet je úžasné
miesto, kam sa narodiť.“
Filip, martin
2011 zima - jeseň
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