Prázdninový piatok 23.2.2018 - Bratislava - Wiener Neustadt - DOD na Fachhochschule
Wiener Neustadt
V prázdninový piatok 23.02.2018 sme sa my, dve žiačky našej školy z triedy 3.A, zúčastnili
v sprievode bývalej vyučujúcej nemeckého jazyka, Mgr. Danky Petrovskej, akcie Deň otvorených dverí
na Fachhochschule Wiener Neustadt. Štvrtým členom našej partie bol Martin Vároš z Bilingválneho
gymnázia. Spoločne sme sa presunuli vlakom zo Žiliny do Bratislavy, spravili si menšiu prechádzku v
Starom Meste a o jedenástej sme spolu s inými slovenskými žiakmi vyrazili predplateným autobusom
na 1,5 hodiny trvajúcu cestu.
Počasie v Rakúsku bolo o čosi chladnejšie než v Bratislave, pekne snežilo. Po príchode nás
príjemne prekvapil moderný vzhľad školy v priemyselnom parku, kde sídlia medzinárodné firmy,
v ktorých študenti praxujú alebo tiež pracujú. Privítala nás pani Jagodinka Petrikič Zlatkov, ktorá nám
poskytla základné informácie o priebehu akcie a pridelila nám dvoch slovenských študentov, ktorí
nám robili sprievodcov. Niektorí žiaci sa išli spolu s nimi pozrieť na internáty, nás dve však odradilo
veterné počasie, tak sme sa zúčastnili prednášky v angličtine o jednej fakulte, na ktorej sa študuje
napríklad biznis, manažment, marketing. Prednáška vedená jedným z profesorov bola veľmi pútavá,
dozvedeli sme sa, že firmy si dokonca žiadajú miestnych študentov ako svojich zamestnancov. Okrem
množstva prednášok a debát o jednotlivých odboroch, ponúkla škola bohatý program aj v spoločných
priestoroch - množstvo stánkov so študentmi, ktorí prezentovali svoje odbory a ochotne odpovedali
na množstvo otázok. Škola si dala naozaj záležať, nezabudli ani na občerstvenie - chutné tacos, šiška,
nápoj ako aj malé suveníry pre návštevníkov.
Do Bratislavy sme sa presunuli opäť autobusom, počkali na vlak a okolo pol deviatej sme boli
späť v Žiline. Síce sme tomuto výletu obetovali posledný deň prázdnin, ale vôbec to neľutujeme,
pretože sme ho strávili plnohodnotne a odnášame si z neho množstvo zážitkov.
Kristína Hodásová, Henrika Kačiaková, 3.A

