Súkromné gymnázium vo Švajčiarsku
Dňa 22. septembra 2015, v popoludňajších hodinách, sme sa 40 žiaci Súkromného gymnázia v
Bardejove, spolu so svojimi učiteľkami vydali na veľmi zaujímavú poznávaciu exkurziu do ďalekého
Švajčiarska. O tretej hodine popoludní sme sa zhromaždili pred Športovou halou v Bardejove,
naskladali najskôr svoje batohy, potom aj seba do pristaveného autobusu a plní očakávania sme sa
vydali na ďalekú cestu. Cesta aj keď dlhá, bola úžasná. Nekonečné rozhovory, samý smiech, zábava,
neskôr únava, spánok. Ani sme sa nenazdali, zobudili sme až vo Švajčiarsku. Počas cesty k nám
v Bratislave nastúpil milý pán sprievodca, ktorý nám doslova chrlil fakty o tejto úžasnej krajine.
Prvou zastávkou našej cesty bolo Švajčiarske vedecké centrum TECHNORAMA vo
Winterthure. Tam sme strávili celých sedem hodín, počas ktorých sme si vyskúšali obrovské
množstvo interaktívnych pokusov a takisto sme sa dozvedeli o fyzike, matematike, ale aj biológii zase
o poznanie viac. Poniektorým z nás sa podarilo vyskúšať si aj chemické pokusy, a taktiež vidieť veľmi
zaujímavú ukážku o plynoch v zemskej atmosfére. Nasledoval nástup do autobusu a ďalšia cesta
naprieč celým Švajčiarskom do zarezervovaného hotela. Prekvapením bolo, že hotel sa nachádzal
tesne za francúzskou hranicou.
Po prespanej noci a osviežujúcich francúzskych raňajkách nabrala naša exkurzia ďalší smer.
Smer CERN – Európske Centrum pre Jadrový výskum . Niečo veľkolepé a úžasné bolo aj to, že sa našej
skupinky ujal na začiatku samotný prof. Karel Šafařík, ktorý nám pútavo vysvetlil, čo vlastne CERN je
a čo sa v ňom skúma. Neskôr sme sa rozdelili na menšie skupinky, ktoré sprevádzali ďalší pracovníci,
fyzici, či technici, ktorí nás zasväcovali stále viac do samotného procesu práce v Cerne. Takisto sme
videli "mozog CERNu" - riadiace centrum, halu na testovanie magnetov a halu s množstvom
súčiastok,
ktoré
slúžia
na
stavbu
urýchľovača.
Po výdatnom obede medzi vedeckými pracovníkmi a kapacitami v Cerne nás čakala cesta do
blízkej Ženevy s výhľadom na zasnežené vrcholky najvyššieho vrchu Európy – Mont Blancu. Náš
sprievodca nám ukázal centrum a pamätihodnosti mesta ako budovu OSN, Kvetinové hodiny,
katedrálu sv. Petra, vodotrysk Jet d´Eau na brehu Ženevského jazera, Múr reformátorov v Parcu des
Bastions, či pútavé informácie o Červenom kríži alebo mieste konania ženevského autosalónu
Palexpo. Dozvedeli sme sa veľa vecí nielen z histórie, ale aj súčasnosti dnešného Švajčiarska.
Nasledoval krátky rozchod pri Ženevskom jazere a brehu rieky Rhôny na nákup suvenírov a cesta
späť na hotel.
Pomaly, ale isto sa blížil koniec našej exkurzie, no ešte predtým sme mali navštíviť hlavné
mesto krajiny, Bern, známe aj tým, že práve tu Albert Einstein v rokoch 1903-1905 publikoval štyri
články, ktoré významne prispeli k založeniu modernej fyziky a zmenili názor na priestor, čas, hmotu a
energiu. Po krátkej ceste sme dorazili a autobus nám zastavil priamo pri Bärengrabene, priekope s
medveďmi. Po ďalšej výdatnej porcii informácií od pána sprievodcu, sme sa presunuli do centra
mesta, ktoré je na Zozname pamiatok Unesca. Videli sme Bundeshaus - budovu švajčiarskeho
parlamentu, gotický chrám tzv. Muenster a radnicu z 15. storočia, Zytglogge – orloj, prešli sme sa po
Marktgaase – trhovej ulici, až priamo k múzeu spomínaného Alberta Einsteina, kde sme strávili
nasledujúcu hodinu. Múzeum obsahovalo prierez Einsteinovho života od jeho narodenia až po jeho
smrť.
Po tejto prehliadke sme vedeli, že jediné čo nám zostáva, je cesta domov. Plní dobrej nálady,
zážitkov a dojmov sme si v autobuse zaspievali, no nakoniec aj tak každý zaspal. Koniec koncov sme
boli štyri dni na nohách. Až pri vystúpení z autobusu sme pochopili, že už je naozaj koniec tohto
nezabudnuteľného zážitku.
Touto cestou by som sa za všetkých zúčastnených žiakov chcel poďakovať najmä pani
učiteľke O.Lissýovej, ktorá sa podujala zorganizovať túto skvelú exkurziu. Naša vďaka za prívetivé
slovo a studnicu vedomostí okrem p. učiteliek Ž.Biľovej, I. Germanovej, S.Valkovej, patrí aj pánovi
sprievodcovi Františkovi Michlíkovi a samozrejme organizácii AMAVET, vďaka ktorej sa nám podarilo
zúčastniť sa tejto poznávacej exkurzie a prežiť tak jeden krásny a nezabudnuteľný zážitok. Ešte raz
vďaka.
Martin Košťál, žiak SGBJ
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