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ŠVÝCARSKO    3. 9. – 8. 9. 2017 

 
 

Na začátku školního roku se vydalo 

osm žáků 7. třídy a dvanáct žáků 8. třídy na 

výměnný pobyt do Bätterkindenu ve 

Švýcarsku. 

Po jedenáctihodinové jízdě jsme úspěšně 

dorazili do cíle a byli velmi přátelsky 

přivítáni. Čekal na nás týden plný zážitků, 

setkávání s novými přáteli a krásnou 

přírodou. 

   

 

     

Hned v pondělí nás čekal výlet do hlavního 

města Bernu. Začali jsme v růžové zahradě a 

pokračovali k bernským medvědům, kteří jsou i ve 

znaku města. Po delší prohlídce okolní přírody 

jsme se vydali do samotného centra. Viděli jsme 

orloj, katedrálu Münster a celý den zakončili 

zážitkovou hrou. Měli jsme se dostat ze zavřeného 

prostoru nalezením správného kódu. To se nám 

moc líbilo, i když jazyková bariéra nám znemožnila 

pochopit veškeré instrukce. 

 

 

 

 

Na úterý jsme se moc těšili. Věděli jsme 

totiž, že nás čeká výlet na Niederhorn poblíž 

Beatenbergu. Zážitek to byl neskutečný, jízda 

dvěma lanovkami a ten překrásný rozhled, kdy se 

v dálce tyčily zasněžené vrcholky hor. Po 

turistické vycházce na nás čekala  jízda na 

koloběžkách. Den jsme zakončili prohlídkou 

lázeňského města Interlaken.  
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Středu dopoledne jsme strávili ve 

škole. Byli jsme rozdělení do tří skupin. 

Tak jsme se mohli všichni vystřídat na 

hřišti, ve třídě i v kuchyňce, kde se 

připravoval společný oběd. Odpoledne 

jsme se vydali do rodin svých 

kamarádů. Paní učitelky měly svůj 

program. Ač měly strach, jak tento den 

skončí, dopadlo to výborně, nikdo se 

večer nevrátil na ubytovnu. Všichni 

zvládli svůj úkol na výbornou a ráno se 

vrátili s úsměvem na tváři a plni dojmů. 

 

 

 

 

 Ve čtvrtek byla na programu návštěva sýrárny 

přímo v centru Emmentalu. Mistr sýrař na  místě 

předvedl, jak udělat ten správný sýr a vysvětlil nám, co 

všechno k tomu potřebujeme. Konečný výrobek jsme 

dostali darem. Odpoledne byla na pořadu dne švýcarská 

národní hra hornussen. 

 

 Bylo to zajímavé, na první pohled jednoduché, 

ale ne všichni byli úspěšní. Večer byl ve znamení 

loučení. Posledním jídlem, které pro nás manžele 

Schützovi (starali se o nás po celou dobu pobytu) 

připravili, bylo národní jídlo raclette s bramborem a 

salátem.  

Na památku naše děti dostaly 

„švýcarák“ a pak následovalo balení.      

                      

           Cesta domů nám pěkně uběhla a 

v Mirovicích nás již přivítali natěšení 

rodiče.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A jak se dětem líbilo? 

 

„U lanovky jsme si vyzvedli 

koloběžky a jeli dolů, bylo to fakt 

rychlý.“ (D. Šváb) 

„Moc se mi líbilo, hlavně koloběžky.“ 

(P. Mademlis) 

„Při loučení  jsem obejmula Michell a 

rozbrečela se, bylo mi smutno, že 

musím odjet.“ 

 (D. Kaplanová) 

„Michell nás vzala k sobě domů. 

Rodiče byli milí. Moc se mi tam 

líbilo.“ (P. Vejšická) 

„Fotbal hráli Švýcaři velmi dobře, ale my lépe. Byl to nádherný den, jelikož jsme se takhle 

seznámili nejlépe.“ (D. Vaněček) 

„Loučení bylo těžké a budou mi chybět.“ (M. Nováková) 

„Byli jsme se projít kolem ubytovny. Bylo to super. V rodině jsme si pak dobře popovídali. 

Celý den se mi moc líbil.“ (J. Čandová) 

„Adventure rooms, to mě bavilo nejvíc, dnešek byl super.“ (A. Dubský) 

„Noc v rodině byla super.“ M. Volf 

„Bern se mi moc líbil.“ (V. Košťál) 

„Byla jsem s Alinou. Moc se mi to tam u nich líbilo.“ (V. Šprunglová) 

„Měla jsem strach z pobytu u Švýcarů, ale bylo to úžasné. Milí rodiče a dobré jídlo. Na tento 

zážitek nikdy nezapomenu.“ (D. Veselá) 

„Celý týden byl skvělý a já už teď vím, že mě to tu bude chybět. Nejen místo, ale i lidé tady. 

Celý týden byl úplně nejlepší.“ (M. Švábová) 

 



 

 

 

 

 
 

 

   Ing. Jaroslava Macounová 


