
Š  K  O  L  S K  Ý       P  A R  L  A M  E  N  T 
organizoval exkurziu do hlavného mesta: 

 

 

     Bratislavský hrad je jedna z najznámejších pamiatok v hlavnom meste Bratislava. Nachádza sa priamo v centre mesta. Dostať sa 

priamo k hradu nie je vôbec komplikované. /Aspoň tak sa nám to zdalo, pretože nás pán šofér vysadil rovno pod hradom/. Z nádvoria je 

nádherný výhľad či už na najväčšie sídlisko Petržalka, rieku Dunaj alebo aj Most SNP.  

Pri nadrozmernej soche Svätopluka nás to priam lákalo zopakovať si čo už vieme z vyučovacích hodín dejepisu.  

 

     Veru nám trošku fúkal vietor do tváre, tak sme sa presunuli do tepla NRSR .  

Od samého začiatku sa nám páčilo. Pri vstupe nám totiž odporúčal vyškolený pracovník vyložiť z vrecká všetky kovové predmety 

a museli sme pokračovať cez detektor kovov.  Vo vestibule sme sa dozvedeli o histórií NRSR.  

     Pri rozhovore o štátnych symboloch SR sme nezaháľali a dopĺňali, veď už čo to vieme z vyučovacích hodín občianskej výchovy. 

Mohli sme si pozrieť i priestory parlamentu a z balkóna rokovacej sály pozrieť kde sedávajú poslanci. 

 

Naša exkurzia zďaleka ešte nekončila! 

 

    Lety do vesmíru sú bezpochyby úžasným dobrodružstvom našej doby, no stále so sebou nesú aj veľkú dávku nebezpečenstva pre 

všetkých, ktorí sa na nich bezprostredne podieľajú. Niektorí odvážni muži a ženy v kozmických skafandroch sa počas letu dostali do 

dramatických situácií, ktoré s potrebnou dávkou šťastia zvládli. Iným však osud neprial a zahynuli počas letu, štartu alebo už počas 

samotných príprav, za čo im náležite patrí uznanie, obdiv a spomienky. 

     Určite pre nás bolo neopísateľným dobrodružstvom sledovať expedície do vesmíru na výstave COSMOS DISCOVERY 

WORLD EXHIBITION -  je to najväčšia putovná výstava o kozmonautike na svete. 

 

Na príprave tejto krásnej exkurzie sa podieľali: Mgr. M. Pikuláková, Mgr. Ľ. Masnicová, Mgr. S. Mikulová a Ing. E. Gurová 

 


