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     Ve dnech 2.-12.května 2011 proběhl mezinárodní výměnný projekt, kdy do naší školy  

přijela skupina -  10 studentů 8. a 10.třídy a dvě profesorky  Gymnázia No 19, z Melitopolu 

ze Záporoţské oblasti na Ukrajině. Škola připravila pro studenty  bohatý program a 

hostitelsky zajišťovala všechny akce. 

     Úvodní přivítání a seznámení s našimi studenty a pedagogy, proběhlo velmi srdečně, poté 

následovalo pohoštění a prohlídka budovy  školy. Po velmi  dlouhé cestě prospěla  našim 

ukrajinským  studentům relaxace v bazénu a vířivce na Kraví hoře. První den byl ve znamení 

poznávání města Brna. Po obědě se studenti vydali do  historické části v doprovodu 

ukrajinské  tlumočnice. Trasa začínala u Staré radnice a pokračovala ke katedrále sv. Petra a 

Pavla, na Zelný trh s barokní kašnou Parnas, ke Kleinovu  paláci, Domu  pánů z Lipé, na 

náměstí Svobody s morovým sloupem, ke kostelům sv.Jakuba a sv.Tomáše a končila  na 

Špilberku. Město Brno se hned první den naším hostům  zalíbilo svou malebností. 

     Druhý den svého dvanáctidenního pobytu v České republice ukrajinští studenti strávili 

prohlídkou pozdně gotického  hradu  Pernštejn a poutního chrámu v Předklášteří u Tišnova. 

Tento den sice  bylo nevlídné počasí, ale  ostatní dny výměnného pobytu jiţ byly provázeny 

 nádhernou modrou oblohou. 

      Na  středu a čtvrtek byl naplánován společný výlet našich a ukrajinských  studentů do 

hlavního města Prahy. Vzájemná komunikace probíhala převáţně v anglickém jazyce. Naši 

studenti také učili ukrajinské kamarády některá česká slova a věty, jako například dobrý den, 

ahoj, děkuji, na shledanou,  a nutno říci, ţe se všichni   spolu hodně nasmáli, ale  některým 

ukrajinským studentům  to šlo hned velmi dobře. 

      V Praze zaujaly naše hosty především  historické a kulturní památky,  zejména prohlídka 

praţského Hradu a Arcibiskupského paláce. Také střídání stráţí na Hradě bylo pro ně 

zajímavou podívanou. Pak následovala Královská  cesta, chrám sv. Mikuláše, Praţský most,  

Staroměstské náměstí, Václavské náměstí a další. Den strávený v historické  Praze byl pro 

všechny zúčastněné velkým záţitkem. Následujícího  dne studenti navštívili město Kutná  

Hora a nádherný skvost města, chrám svaté Barbory, který určitě stojí za zhlédnutí a je 

právem řazen mezi památky UNESCO. 

      V pátek se jelo na výlet do Lednického areálu. Prohlídka zámku a dalších historických 

objektů, zahradní architektura a  okolní rybníky, návštěva Minaretu a projíţďka koňským 

spřeţením, to jsou krásné záţitky z Lednice.  

       V sobotu měli naši i ukrajinští studenti volný den. Společné zábavné aktivity v kulturních 

a sportovních areálech  přispěly k většímu sblíţení a  vzájemnému poznání. 

      Moravský  kras, který patří mezi  nejvýznamnější krasové oblasti v Evropě, jeskyně 

Balcarka, propast Macocha, to bylo cílem nedělního výletu za přírodními krásami Moravy. Při 

zpáteční cestě studenti navštívili ještě poutní areál ve Křtinách. 

      V pondělí čekal naše hosty výlet do Slavkova s návštěvou slavkovského zámku,  

přilehlého zámeckého parku a  nedalekých lokalit slavkovského bojiště. 

       Přáním našich hostů bylo podívat se na památku, která je zapsána do Seznamu  světového 

a kulturního dědictví UNESCO, tedy město Kroměříţ. Na výlet tentokrát  odjeli společně  

naši i ukrajinští studenti. Nejprve navštívili archeoskanzen  Modrá a Velehrad, kde zhlédli 

baziliku Nanebevzetí Panny Marie a kapli sv.Cyrila a Metoděje. Poté následoval  oběd, který 

připravily naše sestřičky z Kongregace sester sv.Cyrila a Metoděje na Velehradě. Po dobrém 

obědě spokojeně a v dobré náladě  všichni vyrazili do Kroměříţe. Tam je čekala opravdu 

velká podívaná. Tento výlet přinesl pěkné společné záţitky, a hlavně všichni ocenili krásu a 

uměleckou úroveň zámku, Květné a Podzámecké zahrady, tedy památek UNESCO.   



      Ve středu, předposlední den výměnného pobytu, se uskutečnila návštěva Ukrajinského 

Konzulátu. Ukrajinští i naši studenti byli osobně přijati novým panem konzulem 

Volodymyrem Horbarenkem, vedoucím Konzulátu v Brně, který je seznámil s činností a 

chodem svého úřadu. Návštěva proběhla v příjemné a přátelské atmosféře. Po obědě ve škole 

se studenti  věnovali  posledním nákupům dárků pro své rodiny a balení zavazadel. 

Studentský pobyt našich ukrajinských hostů byl ve středu  v podvečer  zakončen v restauraci 

„Ţivá  voda“ na Petrově, kde bylo připraveno závěrečné  posezení všech zúčastněných 

studentů a pedagogů. Atmosféra závěrečného večera byla neuvěřitelně  přátelská, spontánní a 

srdečná. Příjemná relaxace v přilehlém parku na Petrově  přispěla k dobré pohodě, studenti  

setrvávali pospolu aţ do pozdních večerních hodin  a nikomu se nechtělo z této společnosti  

odejít.  

      Uteklo to jako voda a nadešel čas odjezdu. Společně strávené dny s novými  kamarády 

dodaly všem studentům chuť ke zdokonalování se  v cizím  jazyce.   Dokonce  se někteří naši  

studenti  začali učit i  azbuku. Jiţ teď se studenti z naší školy těší na společné setkání na 

Ukrajině, které je plánováno na září tohoto roku, kdy se uskuteční druhá část výměnného 

studentského pobytu. 
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