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Ve dnech 22. až 27. 10. 2018 se uskutečnila vzdělávací exkurze do Švýcarska, které se zúčastnili 

studenti převážně ze tříd 6. A a 2. C. 

Krátce po protančené dvojhodinovce v prostorách Jupiter clubu jsme všichni plni očekávání 

nastoupili na parkovišti u gymnázia do autobusu. Čekal nás noční přejezd do Německa, během 

něhož se většina z nás v rámci možností prospala. 

V ranních hodinách jsme dorazili do Kostnice, jež se nachází na břehu Bodamského jezera. Na 

místě se nám naskytla možnost prohlédnout si např. tamní katedrálu, Husův dům či budovu 

koncilu. Následovala cesta do Švýcarska, kde byl naším cílem Winterthur, konkrétně science 

centrum Technorama. Zde naši pozornost na čtyři hodiny upoutaly interaktivní pokusy, 

zejména z oblasti chemie, fyziky a biologie. 

        

Po náročném dni nás páni řidiči bezpečně dopravili na jih země do vesničky Les Giettes, kde 

pro nás byl v horské chatě zajištěn nocleh a strava. 

Prvním bodem středečního programu se stala návštěva Ženevy, v níž nás přivítalo vlídné 

slunné počasí. Naše kroky vedly od květinových hodin kolem katedrály svatého Petra a místní 

radnice až ke Zdi reformátorů. V průběhu rozchodu většina z nás zamířila do těsné 

blízkosti dominanty města, vodotrysku Jet d´Eau, což se neobešlo bez lehce zmáčeného 

oblečení. 

Z centra Ženevy jsme se přemístili do hlavního cíle naší exkurze, nedalekého CERNu, v němž 

jsme strávili zbytek odpoledne. Nejprve jsme byli v přednáškové místnosti seznámeni se 



základními informacemi o této instituci, tedy o Evropské organizaci pro jaderný výzkum. 

Později jsme se rozděleni na dvě skupiny vypravili do jiných budov areálu, kde jsme nabyli 

poznatky převážně o  detektoru částic ATLAS. 

    

Ve čtvrtek jsme si museli řádně přivstat, abychom se včas vrátili do CERNu. Tentokrát nás zde 

zaměstnaly laboratorní práce týkající se výroby mlžné komory. Náplní zbylého času byla 

prohlídka expozic Globe a Microcosmos. Obstarání oběda v místní kantýně, kterým byl náš 

pobyt v CERNu zakončen, bylo pro všechny z nás zajímavou příležitostí otestovat naše 

jazykové schopnosti. 

 

Odpoledne jsme se během příjemné procházky vinicemi Lavaux (zapsanými na seznamu 

světového dědictví UNESCO) pokochali nádhernými panoramaty. Při naší poslední čtvrteční 

zastávce jsme se přesvědčili, že hrad Chillon právem patří mezi nejnavštěvovanější místa 

Švýcarska. Atmosféra okolí této majestátní stavby, tyčící se na břehu Ženevského jezera, byla 



umocněna pestrými barvami podzimu. Část studentů se pěšky vypravila do nedalekého 

městečka Montreux s vidinou pořízení fotografie u sochy Freddieho Mercuryho.  

 

V pátek ráno jsme již do autobusu naložili všechna naše zavazadla, neboť byl před námi 

poslední den s neméně nabitým programem. Dopoledne se neslo ve znamení degustace 

švýcarských kulinářských specialit. Nejprve jsme se stali svědky výroby proslulého sýra 

Gruyére a následně se přesunuli do stejnojmenné malebné vesničky. 

 



Návštěva čokoládovny Cailler byla pro mnohé z nás tou nejočekávanější událostí. Interaktivní 

prohlídka nám umožnila proniknout do historie a tajů výroby této pochoutky. Její příjemnou 

tečkou se pak stala příležitost ochutnávky neomezeného množství čokoládových výrobků 

různého druhu, servírovaných na naleštěných podnosech, jež byly neustále doplňovány. 

Zbytek času jsme věnovali pečlivému výběru čokoládových produktů coby pozorností pro naše 

blízké.  

 

Naše několikadenní výprava byla završena návštěvou švýcarské metropole, Bernu. Během 

necelých dvou hodin jsme stihli zhlédnout nejznámější turistické atrakce – výběh s medvědy, 

katedrálu, orloj, 26 fontán, které symbolizují počet všech švýcarských kantonů, … Po osobním 

volnu jsme opět zaujali svá místa v autobuse, abychom se mohli v sobotu kolem sedmé hodiny 

ranní s ospalými (ale spokojenými) výrazy ve tvářích přivítat s našimi rodiči opět ve Velkém 

Meziříčí. 

Za naši třídu mohu konstatovat, že jsme se z exkurze vrátili obohaceni nejen o nové vědomosti, 

ale především o nespočet nezapomenutelných zážitků. Vzhledem k pestrému programu si 

každý našel něco svého. K úspěchu celé akce přispěli zúčastnění pedagogové, příjemný 

kolektiv a v neposlední řadě i vydařené počasí. 

 



 


