Kvinty v Bratislave
Všetko je raz po prvýkrát, a preto sme sa konečne vydali na našu prvú exkurziu do Bratislavy.
Dlho očakávaná prvá „prespávačka“ bola aj dlho obávaná u našich pani profesoriek, ktoré sa
nakoniec obetovali a umožnili nám zažiť nezabudnuteľné momenty. Prvým zážitkom bolo pre
niektorých už len to ranné vstávanie, ale ako sme neskôr zistili, oplatilo sa. Cesta do
Bratislavy bola veľmi pokojná, keďže všetci ešte pospávali. Nadšenie sa objavilo až keď sme
vystúpili v Bratislave. Pani sprievodkyňa k nám pristúpila do autobusu a povedala nám
niekoľko zaujímavostí o našom hlavnom meste. Slavín, hrad a okolie Slovenského národného
divadla boli zaujímavé, ale my sme už boli netrpezliví a tešili sme sa na výstavu Titanik. Pred
vstupom sme dostali svoje “palubné lístky“ s menom reálneho človeka, ktorý sa plavil na tejto
zaoceánskej lodi. Celou výstavou nás sprevádzal pocit, že sa naozaj nachádzame na palube
tejto vznešenej lode. Krásnymi chodbami a dverami s pozlátenými kľučkami sme
prechádzali doslova s otvorenými ústami a uisťovali sa, či nevedú do rovnako nádhernej izby.
Nasmiali sme sa, keď sa naši dvaja spolužiaci tvárili ako hlavní predstavitelia filmu
a postavili sa na čelo zmenšenej prednej časti lode. Pri výstupe z výstavy sme už len
nedočkavo hľadali meno z nášho palubného lístka na obrovskej tabuli nezvestných a zisťovali
sme, či mal náš cestujúci toľko šťastia a túto strastiplnú cestu prežil. Večerná Eurovea a kino
boli príjemnou bodkou celého dňa. Večerné tajné debaty na izbách, samozrejme, nesmeli
chýbať, veď čo by to bola za exkurzia, však? Ráno sa nám ťažko vstávalo, ale čakal nás nový
deň. V ZOO sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o rôznych druhoch primátov a niektoré
sme si aj prezreli. Domov sa nám ešte veľmi nechcelo, a tak sme sa zastavili na neďalekom
Devíne a potom na výbornom obede v reštaurácii ladenej v talianskom štýle. A ako to už
býva, cesta domov bola veľmi vtipná, rozosmiali sme ešte aj pani profesorky. Nakoniec sme
sa rozlúčili a unavení sme sa ponáhľali domov.
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