
 
 

Projekt COMENIUS - BETTER EATING BETTER 
ENVIRONMENT 

 
 
 
  
 
 

          
 
 

 

Holandsko je nížinnou krajinou, pričom väčšinu územia tvorí rovina. Hornatá 
oblasť sa nachádza iba v strede krajiny a na juhovýchodnom výbežku. Najvyššie 
položeným bodom Holandska je vrch Vaalserberg, ktorý sa nachádza v 
nadmorskej výške iba 322,7 m. 

Štátne zriadenie: konštitučná 
monarchia 
Kráľovná: Beatrix 
Hlavné mesto: Amsterdam 
Rozloha: 41 526 m2 

Počet obyvateľov: 16 407 491 

Finálne stretnutie v Nijmegene  
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Holandsko je rozdelené na dvanásť administratívnych regiónov, ktoré sa 
nazývajú provincie. Na čele každej provincie stojí guvernér. 
 

 
Nijmegen je najväčšie mesto provincie Gelderland. Patrí k najstarším mestám 
v Holandsku, počet obyvateľov je okolo 160 000.  
 

  
           mesto Nijmegen                                         Mondial College                              
 
 

 
 
30. máj 2011 -  zástupcovia partnerských škôl z Francúzska, z Talianska, 
Holandska a zo Slovenska spoločne pracujú na finálnej správe v Mondial 
College v Nijmegene.  
 
Popoludnie sme strávili v nádhernom mestečku Hertogebosch, ktoré leží  

30. máj 2011 - finálne pracovné stretnutie v Nijmegene 
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na rieke Dommel. Je to dôležitý železničný dopravný uzol. Nezabudnuteľná bola 
prehliadka dómu Sv. Jána a plavba loďkou po kanáli De Dieze. 
 

  
               mesto Hertogenbosch                             canal De Dieze 
 

                   
               Dóm sv. Jána                                          
 
31. máj 2011 – návšteva „ de Kinderdijk" 19 mlynov zapísaných do svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO v roku 1997. Mlyny sa v Holandsku stavali od 
trinásteho storočia. Zaujímavosťou je, že sa vždy točia doľava. Interiér jedného 
z nich sme mali možnosť aj navštíviť. 
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31. máj 2011 – prehliadka hlavného mesta. Amsterdam – finančné, obchodné  
a kultúrne centrum, počet obyvateľov je 761 395. Mesto bolo postavené na 
bažinách neďaleko rieky Amstel na drevených koloch. Typickou špecialitou sú 
amsterdamské palacinky. Nezabudnuteľný je trh kvetov a výborné holandské 
syry. 
 
 

  
Begijnhof 
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             trh kvetov                                                   holandské syry 
 
 

 
                    rozlúčka v divadelnej reštaurácii De Smoeshaan 
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