
Výměna 2016 

V Polsku bylo super. Hned po příjezdu do školy jsem věděla, že se mi odtud nebude chtít odjet. 

Do školy jsme jezdili školním autobusem a skoro každý den byl nějaký program. Třeba v úterý 

jsme měli menší párty na seznamování s novými kamarády. Ve středu jsme byli v obrovském 

aquaparku, ve kterém byla velká sranda, potápěli jsme se, shazovali se do vody. Ve čtvrtek jsme 

byli na bowlingu. Já jsem ho hrála poprvé a hrozně mě to bavilo. V pátek jsme měli chvilku 

školu a pak k nám přijela Hanka (z ČR) se svou „spolubydlící“ a hrály jsme hry a potom u nás 

i přespaly. V sobotu jsme jeli na laser game, to jsem taky hrála poprvé. Bylo to super. V neděli 

se odjíždělo a neobešlo se to bez slz. Skoro každý brečel a nechtěl odjet, ale musel. 

                                                                                                                                                        

                                                                                   Linda Hamplová, 7.B 
 

Výměna - Polsko 

Dne 3. 10. 2016 v 16:50 jsme se všichni sešli na parkovišti před obchodem, kde už jsme se těšili 

na výměnný pobyt v Polsku v Rudách. Jelo tam 10 dětí ze 7. tříd a paní učitelka Pavla Franková. 

Do Polska jsme dorazili kolem šesti hodin. Jeli jsme do školy, kde nás rozdělili do 

rodin. Já jsem bydlela u super holky Nicol. Druhý den jsme se učili prvních pár hodin a potom 

jim pomáhali vyrábět projekty na téma států. Moje třída měla Řecko. Ještě ten večer byla 

diskotéka, na které se každému líbilo. Třetí den se zase vyráběly projekty a odpoledne 

jsme jeli do aquaparku. Čtvrtý den jsme jeli na bowling, kde jsme se rozdělili do družstev. Bylo 

to SUPER a já vyhrála. Po bowlingu přišly na řadu nákupy, kde si každý koupil, co chtěl. Den 

číslo 5. Naše projekty byly hotové a přišla na řadu prezentace. Třídy měly různé státy, 

např. Francie, naše Řecko, Anglie, Rusko, ale i Česko, kde byly lentilky a kofola. Byla taky 

akademie, kde zpíval sbor a zazněla různá poděkování, protože bylo 70. výročí školy. 

Odpoledne byl volný program. U nás doma byly kamarádky Naty a Juli. Předposlední den. Den 

šestý. Dopoledne měla Nicol fotbalový zápas, a tak jsem byla u Naty a Juli. Po obědě nás čekala 

laser game a musím říct, že to je dost dobrá hra. Pak zase nákupy a v Rudách prohlídka nějakého 

kláštera nebo chrámu, no to už nevím. A je to tu, poslední den:(. Dopoledne jsme  

balili a odpoledne jsme se sešli ve škole, po pár minutách přijeli někteří rodiče, aby nás odvezli 

domů, ale my brečeli a brečeli. Jasně že se nám domů nechtělo. Nakonec nás do auta nějak 

„navlíkli“ a jelo se:(. V autě jsme taky brečeli. No každopádně to bylo NEJVÍC NEJVÍC 

SUPER a jestli pojedou k nám, tak se budeme moc moc těšit. BYLO TO SUPER.                   

                                                                                                                                                    

                                                                                                                      Eliška Vitásková, 7.B 

 

Výměna Rudy 

 

pondělí 3. 10. 

Kolem 18:00 jsme dojeli do Rud. Zastavili jsme u školy. Všichni jsme byli hrozně nervózní a 

zároveň zvědaví. Rozloučili jsme se s rodiči a šli do třídy, kde si nás měly přebrat naše rodiny. 

Pan ředitel a paní učitelka vyvolávali vždy jedno polské a jedno nebo dvě česká jména. Když 

nás rozdělili, odjeli jsme domů se svými rodinami. Holka, u které jsem bydlela, se jmenovala 

Julia. Julia mi představila svou maminku a jeli jsme k nim domů. Potom mi Julia ukázala jejich 

dům a představila svého bratra Dominika a dědu. Měla jsem připravený moc hezký pokoj. Na 

nočním stolečku jsem měla připravené bonbony a na stole džus a vodu. Večer jsme si s Juliou 

ještě chvíli povídaly a potom jsem šla spát. 



úterý 4. 10.  

Ráno mě Julia probudila v 6:30, abychom stihly školní autobus. Rychle jsem se převlékla a šla 

do kuchyně. Tam už Julia chystala snídani. Nasnídaly jsme se, vyčistila jsem si zuby, učesala 

si vlasy a vyrazily jsme na autobusovou zastávku. Ta naštěstí nebyla moc daleko. Na zastávce 

jsme potkaly Hanku s Nataliou. Za chvíli přijel autobus, který nás dovezl rovnou ke škole.              

S Juliou jsme si šly ještě do obchodu koupit něco k pití a pak jsme šly do školy. Julia mě 

seznámila se svými kamarádkami a kamarády. Všichni na mě byli moc hodní. Po zvonění jsme 

šli k Juli do třídy. Měli jsme matematiku. Já jsem se samozřejmě učit nemusela, jenom jsem 

seděla a poslouchala. Další hodinu bylo křesťanství a potom polština. Poslední hodiny jsme 

měli výtvarku. Ve výtvarce jsme zdobili třídu do francouzského stylu. Potom jsme šli na oběd. 

Oběd byl moc dobrý, v jídelně byly dlouhé stoly, takže jsme si mohli všichni povídat. Po obědě 

jsme šly domů připravit se na diskotéku.  

Přišly jsme do velké tělocvičny. Byly jsme tam s Juliou mezi prvními. Tělocvična se začínala 

pomalu zaplňovat. Chvíli jsem tančila jenom s Eliškou, ale po chvíli pro mě začali chodit kluci, 

byla jsem jediná holka z Česka, která s kluky tančila, ostatní holky začaly utíkat. Docela mě 

udivilo, že všichni kluci tam uměli tančit a ještě to učili holky. U nás kluci, které znám, moc 

tancovat nechtějí. V průběhu diskotéky byla večeře, u které jsme se začali bavit i s Poláky. 

Diskotéka skončila kolem 21:00. 

 

středa 5. 10. 

Pan ředitel nám dovolil jít do školy až na druhou hodinu, ale já jsem se stejně vzbudila brzo 

ráno. Do školy jsme jeli zase autobusem, moc se mi líbilo jezdit do školy autobusem, bylo to 

zase něco nového. Ve škole se už cvičilo a všechno připravovalo na páteční akademii. Julia 

měla místo druhé hodiny zpěv. Holky zpívaly báječně. Měla jsem husí kůži a slzy v očích. Další 

hodiny jsme zase zdobili třídu. Po obědě jsme čekali na autobus, který nás měl zavést všechny, 

kteří se účastní výměny, do aquaparku. V aquaparku to bylo skvělé, byly tam dva tobogány, 

které měřily čas sjezdu, a tak jsme pořád závodili, kdo bude rychlejší. Když jsme přijeli 

z aquaparku, hrála jsem s Dominikem na x-boxu a potom jsem šla spát. 

 

čtvrtek 6. 10. 

Ve čtvrtek nám pan ředitel dovolil jít do školy až na třetí hodinu. Zase jsme zdobili třídu a 

poslední hodinu jsme měli fyziku, všichni psali test. Když Julia dopsala test, šli jsme na oběd. 

Po obědě jsme zase čekali na autobus, který nás měl tentokrát zavést do Rybníka na bowling. 

Po cestě jsme se rozdělili do skupinek po osmi tak, jak jsme chtěli. Byli jsme tři Češi a jinak 

samí Poláci. Hodně jsme se s nimi skamarádili, od tohohle dne jsme se bavili hlavně spolu. Po 

bowlingu jsme měli ještě nějakou dobu čas, a tak jsme šli do KFC a potom nakupovat. Když 

jsme přijeli z Rybníka, šly jsme s Juli na návštěvu k Nicol a Elišce. 

 

 

pátek 7. 10. 

V pátek jsme museli jít do školy normálně na první hodinu, protože jsme museli všechno 

nachystat na akademii. Ráno jsme šli celá škola do kostela na mši. Potom jsme dozdobili třídy. 

Později už všichni začali chodit po třídách vyzdobených podle zemí, které žáci dostali. Já jsem 

mohla taky chodit po třídách, ale vybrala jsem si pomáhat třídě, se kterou jsem trávila celý 

týden. V pátek se na nás přišel podívat i náš pan ředitel. Když už všichni obešli třídy, zašli jsme 

si na oběd a potom se přemístili do malé tělocvičny, kde začala akademie. Zpívalo se tam, hrálo 

na housle, bylo to moc pěkné. Po akademii jsme šly zase k Nicol a Elišce.  

 

 

 



sobota 8. 10.  

Ráno mě probudila Eliška, která k nám přišla, protože Nicol měla zápas. Okolo 13 hod. jsme 

šly ke škole, kde jsme se sešli s ostatními a autobusem jeli do Rybníka na laser game. Po cestě 

jsme se ještě projeli úzkokolejkou. V autobuse jsme se měli znovu rozdělit do skupinek, my 

jsme zůstali stejně jak na bowlingu. Před laser game jsme měli chvíli čas, a tak jsme si zašli na 

jídlo a pak až šli do laser house. Oblékli nám vesty a do ruky nám dali pistole. Potom nás zavřeli 

do temné místnosti, kde jsme hráli. Bylo to super!! Po laser game jsme měli ještě čas, a tak jsme 

šli zase nakupovat. Po cestě domů jsme se ještě zastavili v klášteře. Domluvily jsme se, že ještě 

uděláme takovou menší rozlučku u Juli doma. Nakonec nás tam bylo asi dvanáct a bylo to moc 

fajn.  

 

neděle 9. 10.  

Ráno mě probudil Dominik s Juli. Docela dlouho jsme si povídali. Po snídani jsme šli do 

kostela. Po kostele jsem si sbalila věci a okolo 15 hod. jsme šli do školy. Ve škole byla taková 

slavnost, byla tam spousta dortů a jiného jídla. Asi v 16:00 pro nás přijeli rodiče a my jsme se 

začali loučit. Všichni jsme plakali a do auta nás museli dostat skoro násilím.  

Celá výměna byla úžasná! Našla jsem si spoustu nových přátel, se kterými jsem v denním 

kontaktu, a ještě když jsem toto psala, měla jsem slzy v očích.  

Natálie Papugová, 7.B 

 
 

 


