
Zájazd do parlamentu v Štrasburgu  

 

(5.12.2017) 

Vyrazili sme o 6:00 ráno autobusom do našej prvej zastávky ktorá bola v Salzburgu 

v Rakúsku. Cestovali sme v autobuse približne 12 hodín. Cestovali sme cez Maďarsko. 

Keď sme dorazili do Salzburgu bolo približne 18:00. Ubytovali sme sa na hotely a išli sme 

sa pozrieť na vianočné trhy. Ulice boli vysvietené mnohými svetlami a bolo to nádherné. 

 

(6.12.2017) 

Ráno sme sa naraňajkovali v hotely kde boli švédske stoly a vyrazili sme do ďalšej 

destinácie. Bol to Kehl v Nemecku. Cesta trvala približne 7 hodín. Zvládli sme to bez 

problémov a ubytovali sme sa na ubytovni kde sme už mali prichystanú večeru. Po 

večery sme sa vybrali pozrieť si mesto Kehl. 

 

 (7.12.2017) 

Ráno sme sa naraňajkovali a ponáhľali sme sa do Štrasburgu vo Francúzku aby sme stihli 

prísť načas do parlamentu na zasadnutie skupiny 500 študentov, ktorí prišli z 28 krajín 

EÚ. Prešli sem bezpečnostnou kontrolou a vstúpili sme do parlamentu. Najskôr nás 

rozdelili do pracovných skupín podľa témy, na ktorú sme sa pripravovali a mali ju 

naštudovanú. Potom nás zaviedli do jedálne, kde sme si mohli dať druhé raňajky a potom 

nás postupne zaviedli podľa skupín do hlavnej miestnosti Európskeho parlamentu. Tam 

nám dali informácie o Euroscole a povedali nám ako to tam funguje. Na obed sme sa 

presunuli naspäť do jedálne, kde sem mali obed a po obede sme hrali vedomostný kvíz 

,,Eurogame“. Potom sme sa rozdelili opäť do pracovných skupín, kde sme v menších 

miestnostiach rozoberali 2 hodiny každý svoju tému a hovorili sme svoje návrhy 

a postrehy, ktoré sme postupne dali do jedného súvislého celku. Po tých 2 hodinách sme 

sa presunuli naspäť do hlavnej sály a tam zástupca z každej skupiny povedal k čomu sme 

počas tých dvoch hodín dospeli. Následne sme hlasovali, či všetci súhlasíme s danou 

témou. V závere tri najlepšie družstva z ,,Eurogame“ mali finále, kde sa ukázalo kto je 

najlepší. Zaznela Európska hymna, záverečné slová a odišli sme na ubytovňu.Tam nás 

čakala výdatná večera, na ktorú sme sa veľmi tešili. Po večery sme sa išli prejsť do 

mesta Kehl a nakúpiť darčeky pre našich blízkych. 

 

(8.12.2017) 

Ráno sme sa naraňajkovali, zbalili sme si veci a odišli sme do Štrasburgu kde sme si 

najprv pozreli mesto, trhy, katedrálu a potom išli vyhliadkovou loďou po meste a okolí. 

Na obed sme odišli zo Štrasburgu a išli sme do Štuttgartu v Nemecku, kde sme navštívili 

múzeum Porsche. Tam sme boli do 18:00 a vyrazili sme na cestu naspäť do Košíc. Cesta 

bola dlhá, ale ubehla veľmi rýchlo. Cestovali sme cez Rakúsko a Maďarsko keď sme 

nakoniec okolo 11:00 (10.12.2017) prišli do Košíc. 

 



Zájazd bol veľmi zaujímavý. Spoznali sme nové krajiny mohli sme si precvičiť 

svoju angličtinu v praxi a hlavne vidieť Európsky parlament v Štrasburgu.         

Dominik Žugec-II.E 

 

 


