REPORTÁŽ Z EXKURZIE

názvom Discover Geneva
Treasure Hunt. Dostali sme v
Cerne papiere, cca 24 otázok
a mapy. Upozornenie! Všetky
otázky boli v angličtine.
V Ženeve sme rozdelili
účastníkov zájazdu do
5-členných skupín (mix SZŠ a
SPŠ), ktorí hľadali odpovede
na otázky. Na súťaž sme
mali 2,5
hodiny. Naši učitelia
sa báli, aby nemali
nočnú hru pod
názvom :
Hľadanie
žiakov po
Ženeve. Ale všetci
sme sa šťastne
vrátili na miesto činu .
Večer v hoteli sme súťaž
vyhodnotili. Najlepší dostali aj
odmeny.
Vo štvrtok skoro ráno sme
odchádzali do Paríža. Poobede
sme navštívili dominantu
Paríža Eiffelovu vežu s jej
nádherným výhľadom na
mesto. Podvečer sme sa
previezli po Seine. Romantika,
večerný Paríž, rozsvietená
Eiffelovka... Horší už bol večer
v hoteli, pretože už žiaden
obchod nebol otvorený a všetci
hladní. Ale my sa nestratíme,
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veď donáška funguje aj v
Paríži. Situáciu sme zvládli na
jednotku. Nadišiel posledný
deň. Ráno Katedrála NotreDame a jej 850. výročie.
Videli sme miesto, kde sa
odohráva príbeh Esmeraldy
a Quasimoda. Nasledovala
prechádzka okolo Seiny k
Louvru. Louvre je bývalé sídlo
francúzskych kráľov, dnes
najväčšie múzeum. V areáli sa
nachádza sklenená pyramída,
pri ktorej točili film Da Vinciho
kód. Vo
vnútri sme videli
najznámejší
obraz
Monu
Lisu
a

egyptskú
časť
expedície.
V tomto komplexe sa dajú
stráviť dni a nie len hodiny.
Louvre bola posledná spoločná
akcia. Nasledovala individuálna
prehliadka Paríža. Každý

navštívil niečo iné – autosalón,
obchody, Víťazný oblúk...
ale všetci sme sa prešli po
najznámejšej ulici ChampsÉlysées. Romantický Paríž
– boli sme tam, videli sme len
zlomok z tohto unikátneho
mesta. Už je na každom z nás,
či sa tam vráti.
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Čo dodať na záver? Ďakujem
kolegovi Stanovi Čopíkovi, že
nabral odvahu, išiel s nami
na neprebádané územie
(všetko sme si vybavovali
sami) a bol našou oporou.
Ďakujem tretiakom, že sa
pridávajú k týmto akciám.
Ale, v neposlednom rade,
ďakujem štvrtákom, pretože
bez nich by tento zájazd
nikdy nebol. Keď niektorí
sledujete akcie školy,
tak viete, že títo štvrtáci
absolvovali hádam všetky
akcie, ktoré na škole boli,
alebo ktoré si sami
vymysleli. Preto
posledné slová
smerujú práve
im. Zažili a
videli ste, že
môžete všetko,
čo len chcete v
živote dosiahnuť. Stačí
rozprestrieť krídla a letieť
za vlastným šťastím. Tak
leťte. Len si dajte pozor na
príliš vysoké lety, aby tie
životné pády boli z malých
výšok a mali ste šancu a sily
vzlietnuť opäť.
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