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HAMBURG - AMSTERDAM - 
POPRAD

     Začiatkom školského roka sme 
sa vybrali na putovanie za vedou. 
V pondelok ráno zaparkovali v 
meste Hamburg v centre DESY, kde 
nás sprevádzal RNDr. Bednarčík a 
zaujímavo nám vysvetlil urýchľovač 
a fyziku elementárnych častíc. Pod-
večer sme sa prechádzali centrom 

Hamburgu.
      Ďalšie tri dni 
patrili Holand-
sku. V Amsterda-
me sme navští-
vili van Goghovo 
múzeum, 
výstavu Hu-

man body, dom 
Anny Frankovej 
a plavili sme sa 
po grachtoch 
(rozumej kaná-
ly). Bývali sme 
v nádhernom 
mestečku Volen-
dam. Aspoň 
trošku sme sa 
osviežili v mori 

v mestečku Bergen a na vlastné oči 
videli holandské mlyny v mestečku 
Shermer. Cestou domov sme sa za-
stavili na celý deň v poľskom meste 
škriatkov Vroclav.
Ako krajšie môže začať nový školský 
rok! Týždeň voľna navyše a ešte aj 
vidíte kus sveta. 
Ďakujem všetkým za nádherný týž-
deň plný poznania a horúčav.
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ALL HALLOWS EVE
Jeden z posledných októbrových 
dní sme si užili spolu so študentami 
1.ZA A vyrezávaním tekvičiek na 
sviatok Halloween. All Hallows Eve 
v preklade znamená - predvečer 
sviatku Všetkých svätých. Všetky 
zvyky spojené s Halloweenom sú 
uchovávané prevažne v anglicky 
hovoriacich krajinách, keďže pôvod 

tohto sviatku nachádzame v Írsku... 
V našich končinách sa o Hallowe-
ene dozvedáme bližšie až po roku 
1989, keď sa k nám, na Slovensko, 
dostali mnohé tradície zo západné-
ho sveta. Halloween je populárnym 
sviatkom hlavne medzi mladými 
ľuďmi a deťmi, ktorí si v podvečer 
osláv obliekajú strašidelné kostýmy 

a organizujú mysteriózne oslavy. 
My sme si v rámci hodiny angličtiny 
porozprávali aj o ostatných akti-
vitách, ktoré sú bežné v Británii či 
USA počas tohto sviatku. Poznanie 
kultúry, zvykov a tradícií v anglicky 
hovoriacich krajinách patrí do po-
vinnej výbavy maturanta. Zábavná 
a poučná hodina sa stretla s nad-
šením žiakov, pri zdobení tekvičiek 
sme sa nasmiali a trochu lepšie sa aj 
poznali... Páčilo sa mi konštatovanie 
študentky Natálie:
„...ale naše zvyky sú predsa len 
krajšie! Sviatok Všetkých svätých 
prežívame viac duchovne a rodin-
ne.“
Súhlasím, na naše tradície môže-
me byť hrdí. Ctime si ich a prežime 
nasledujúce dni so svojimi blízkymi. 
Tešme sa zo vzájomnej blízkosti, 
spomínajme na tých, ktorí odišli, za-
stavme sa na chvíľu, premýšľajme... 
Využime posledné dni októbra na 
peknú prechádzku prírodou, ktorá 
práve teraz hrá všetkými farbami.
Možno práve tak, ako naše srdcia...:).
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