
2.A V 
ŠTRASBURGU



ŠTUTGART, MÚZEUM MERCEDES-BENZ



• Cestou do Štrasburgu sme sa zastavili v 

Štutgarte, kde sme navštívili  

Mercedens – Benz Museum







1.6.2018
EURÓPSKE STRETNUTIE MLÁDEŽE

EUROPEAN YOUTH EVENT (EYE 2018)

• - Víťazstvom v súťaži EUROSCOLA 2018 

sme získali možnosť stráviť v 

Europarlamente v Štrasburgu 2 dni. 

• 1.6. 2018 sme sa zúčastnili 

Mládežníckeho politického festivalu 

EYE 2018 spolu s 8 000 mladými 

Európanmi



AKTIVITY

- Mladí ľudia mali možnosť zúčastniť sa na 

rôznych  aktivitách. Organizátori pripravili 

takmer 300 aktivít,  a to prednášky, 

semináre, diskusie, workshopy, umelecké 

tanečné a divadelné vystúpenia a rôzne 

interaktívne aktivity,  ktoré sa niesli pod 

heslom „Spoločne môžeme dosiahnuť
zmeny“. 

- Niektoré aktivity, ako napr. prednášky  

priamo v rokovacej sále Európskeho 

parlamentu  sme si vopred rezervovali. 







• Na ostatných aktivitách, ako  napr. 

divadelného predstavenia,  koncertu

alebo  interaktívnych aktivít  sme sa 

mohli zúčastniť bez rezervácie.









2.6.2018 - EUROSCOLA

• Na jeden deň sme sa stali 

europoslancami a zúčastníli sme sa  

mládežníckeho rokovania Európskeho 

parlamentu  priamo v  jeho rokovacej 

sále.



PREZENTOVANIE SLOVENSKA V PODANÍ 
EMY  MICHALKOVEJ A TOBIÁŠA HAMARU



PRÁCA V SKUPINÁCH

• Boli sme rozdelení do piatich 

medzinárodných skupín, v ktorých sme 

rozoberali jednotlivé témy.





• Nasledovalo vystúpenie hovorcov 

skupín, ktorí predniesli návrhy, ku 

ktorým dospeli. 

• Po zaujímavej diskusii nasledovalo 

hlasovanie.

• Naše návrhy budú prerokované 

Europoslancami na najbližšom stretnutí.  





• Pre učiteľov bolo pripravené pracovné 

stretnutie s predsedom Európskej 

federácie učiteľov a ďalšími 

pracovníkmi Europarlamentu. 





• Deň Euroscoly bol ukončený tradičnou 

„vlajkoslávou“ a európskou hymnou.











LETNÉ KINO NA POBREŽÍ RÝNA

• Jednou z aktivít bolo aj letné kino na 

pobreží Rýna, ktoré organizovalo mesto.

• Konalo sa v parku „ Le Jardin de Deux

Rives“.

• Po dni nabitom politickými aktivitami 

sme sa mali možnosť trocha rozptýliť a 

„nadýchať sa“ francúzskej atmosféry. 





ŠTRASBURG

• Aj napriek pracovnému vyťaženiu v 

Europarlamente sme si našli čas na 

prehliadku mesta. 







ZASTÁVKA NA ZÁMKU NEUSCHWANSTEIN







MNÍCHOV

• Poslednou zastávkou na našej ceste 

domov bol Mníchov



• Nemohli sme vynechať Olympijský 

areál, kde sa v roku 1972 konali 

Olympijské hry







• V centre Mníchova sme mali poslednú možnosť nakúpiť suveníry pred cestou domov







ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

• Dávid Kacvinský

• 2.A


