
 

 

 VÝMĚNNÝ POBYT VE ŠVÝCARSKU – 1. 9. – 6. 9. 2019  
 

 Nedělní ráno 1. září 2019 bylo pro některé žáky 7. a 8. ročníku naší školy 

velmi vzrušující. Přihlásili se totiž na šestidenní výměnný pobyt ve švýcarském 

Bätterkindenu. Doma jim rodiče sice pomohli zabalit věci, připravit jídlo a pití na 

cestu autobusem, ale když jsme ráno odjížděli od školy a děti naposled zamávaly 

všem venku, většině z nich docházelo, že se vydávají na zcela výjimečný výlet. 

Budou se sami starat o své věci, zažijí spoustu nových zážitků, dozví se mnoho 

zajímavého o krásné alpské zemi a jejích obyvatelích. Cestou jsme žáky poučili o 

zásadách bezpečnosti a slušném chování.  

Během dopoledne a odpoledne jsme projeli Německem, Rakouskem 

a dostali se v pořádku do Švýcarska. Uviděli jsme kraj přívětivý, s úrodnou 

krajinou, upravenými městečky a zelenými lesy. Večer jsme byli na místě. 

Starousedlíci a dobré duše celé akce Walter a Theres Schütz nás přivítali ve 

skautské ubytovně na kraji městečka. 

A už tu byla první večeře. Snad proto 

mnozí nestačili sníst všechny řízky a 

jiné dobroty z domova. Hladem nikdo 

po celou dobu pobytu netrpěl.  

Odpočatí a natěšení jsme se 

ráno přivítali a seznámili se 

švýcarskými kamarády ve škole 

v Bätterkindenu.  

 



 

Následoval odjezd do hlavního 

města země – Bernu. Procházkou přes 

Rosengarten jsme se dostali do 

historického centra (orloj, Münster, 

sídlo vlády), odtud po svačině lanovkou 

na horu Gurten. Zde se téměř všichni 

s nadšením svezli bobovou dráhou. Plni 

dojmů jsme se vrátili na ubytovnu. Po 

večeři následovalo překvapení. Švýcaři 

připravili hru - číselné BINGO se 

sladkými odměnami. Zahráli si ji 

společně s našimi dětmi. Není divu, že po 

všech dojmech se některým dětem nedařilo 

usnout a paní učitelky je musely trochu 

usměrnit, aby se dobře vyspaly na další den.  

Nezapomenutelným zážitkem byla 

projížďka po Thunském jezeře. Čistá a 

ledová modrozelená voda odrážela ostré 

sluneční paprsky. V okolí se tyčily hory, 

jednu z 

nich jsme 

poznávali 

-  

Niederhorn. Před dvěma roky z ní sjížděli na 

koloběžkách účastníci minulé výpravy 

z Mirovic. Co je pořádný výšlap na kopec, jsme 

na vlastní kůži zažili při stoupání k začátku 

vodopádu. Nad ním byla jeskyně s 

krápníkovou výzdobou (St. Beatus Caves). 

Labyrintem chodeb prudce stékala divoká 

říčka. Poznávání přírodních krás jsme 

zakončili ten den unavení, ale spokojení.  

 Středa byla očekávána jako Den D. Dopolední program ve škole (hry, 

soutěže, příprava oběda) rychle uběhl. Co jsme si navařili, jsme museli také  i 

sníst a nebylo to špatné.  



 

 

 

 Pro milovníky dobrého jídla recept: 

 

Kuřecí maso se zeleninou 

500 g kuřecího masa 

2 kávové lžičky koření - mix (např. Vegeta) 

1 kávová lžička italských bylinek 

Vše promíchat. 

Na pánev dáme 1 polévkovou lžíci oleje, 

necháme rozpálit a přidáme maso. 

 K tomu přidáme 1 nadrobno nakrájenou cibuli 

a 1 prolisovaný stroužek česneku, přidáme 2 polévkové lžíce mouky, nakrájenou sezonní 

zeleninu (papriky, cukety...), 3 dcl vody a 1 kostku bujónu. 

 

Gratinované brambory 

Rozpůlíme 1 stroužek česneku a jím vytřeme zapékací misku. 

Ohřejeme 1,2 l mléka a 3 dcl smetany - NEVAŘÍME.  

Brambory opereme, oloupeme a nakrájíme na plátky. Přidáme 2 rovné kávové lžičky soli 

a 3 polévkové lžíce mouky - řádně promícháme. Naskládáme do formy, zalijeme teplým 

mlékem a vložíme do trouby. 

 

Odpoledne se české děti rozjely 

do hostitelských rodin, aby poznaly, jak 

bydlí, baví se a učí jejich švýcarští 

kamarádi. Nikdo se na noc nevrátil na 

ubytovnu, což svědčí o tom, že si 

odpoledne děti řádně užily. 

Ve čtvrtek jsme všichni společně 

navštívili ZOO v Basileji a aquapark 

Basilea. Ani trochu nám nevadilo, že se 

pokazilo počasí. Ve Švýcarsku už prý ten 

den skončilo léto. Protože myslíme i na 

naše doma, ještě jsme ten den stačili 



 

nakoupit čokolády a jiné dobroty. Večer 

jsme se se všemi rozloučili, uklidili, co se 

dalo, zabalili věci a kupodivu i usnuli. 

Pátek byl časem návratu. 

Od mnohých jsme slyšeli, že by se rádi 

ještě vrátili, do školy se prý nikomu 

nechce! Protože nás zajímalo, jak 

jednotlivé dny hodnotí sami žáci, udělali 

jsme pečlivý průzkum ještě v autobuse. 

Po sečtení všech známek převedených na 

bodové hodnocení se nejvíce líbil 

program v Basileji a středeční návštěva 

v rodinách, ale nikdo nehodnotil špatně ani jeden den. To považujeme za velký 

úspěch, protože jsme lidé různí, máme různé nároky a očekávání. Věřím, že první 

zářijový týden 2019 zůstane v paměti našich žáků jako doba neobyčejná, 

inspirující a obohacující.  

 

 Jana Malečová 

 

 
 


