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Krásné podzimní dny ve Švýcarsku
Ve dnech 21. – 26. 9. 
2014 se 13 žáků ZŠ  
v Bělé pod Bezdězem 
výjimečně opět po-
dívalo do Švýcarska. 
Proč výjimečně? Tato 
příležitost se bělským 
žákům naskytne vždy 
jednou za tři roky. Vý-
měnný pobyt s žáky 
švýcarské Oberstu-
fenschule Mosnang se tak uskutečnil již v minulém 
školním roce 2013/2014. Švýcarská strana ale nemohla 
z kapacitních důvodů uspokojit zájem všech přihláše-
ných, a proto se koná tato akce i v letošním školním 
roce 2014/2015.
Mladí cestovatelé využili tentokrát k cestě do Švýcar-
ska služeb mezinárodního autobusového dopravce. 
Do Sankt Gallenu, hlavního města stejnojmenného 
kantonu, dorazili v pondělí 22. 9. 2014 v ranních ho-
dinách. Zde na ně již čekal pan učitel Felix Germann, 
organizátor celého švýcarského programu, aby je bez 
nejmenších potíží a časových prodlev doprovodil ve-
řejnými dopravními prostředky do městečka Mosnang, 
místa pobytu většiny bělských žáků. Po bouřlivém při-
vítání čekalo žáky ubytování ve švýcarských rodinách 
a malý odpočinek po nočním cestování.
Program, který připravila a financovala švýcarská 
strana, začal hned první den odpoledne sportov-
ními aktivitami v mosnangské škole. V dalších dnech 
měli všichni účastníci výměnného pobytu možnost 
zhlédnout některé z krás Švýcarska, nádherné alpské 
země. Navštívili tak např. nejmenší evropské městečko  
Werdenberg se 70 stálými obyvateli. Prohlédli si ves-
ničku Stein am Rhein s malebnými hrázděnými domky 
ze 16. století, kterou v letních měsících navštíví kolem 
jednoho milionu turistů. Odsud se všichni vydali lodí 
po řece Rýn do městečka Schaffhausen, výchozího cíle 

k světoznámému Rýn-
skému vodopádu, jenž 
všechny účastníky 
ohromil nejen svou 
krásou, ale i silou.
Jeden z výletů za-
vedl mladé turisty  
i za hranice Švýcar-
ska, do města Kon-
stanz (Kostnice) na 
západním břehu Bo-

damského jezera. Zde si všichni připomněli školní 
vědomosti o Janu Husovi a spočítali, že se letos bude 
slavit 600 let od konání kostnického koncilu.
V bohatém programu se našlo samozřejmě místo  
i pro zážitky, adrenalin a zábavu. Velký úspěch měly 
dvě jízdy na 2 km dlouhé bobové dráze na hoře Flum-
serberg. V městě Sankt Gallen si žáci užili vodních 
radovánek v aquaparku Säntispark. A konečně školní 
diskotéka, kde mohl každý účastník předvést své ta-
neční kreace.
Ve čtvrtek večer se bělští žáci naposledy objali se svými 
novými přáteli a plni dojmů a zážitků se vydali vstříc 
svým domovům.
I tentokrát se všichni účastníci shodli na tom, jak dů-
ležité je učit se cizím jazykům. Každý jistě poznal, kde 
má své slabé místo, zda se jedná o slovní zásobu, či  
o tvoření vět. Nyní mohou žáci 8 měsíců pracovat na 
zlepšení a zdokonalení svých jazykových schopností 
a dovedností. Své úsilí si pak ověří na začátku června 
2015, kdy nám návštěvu oplatí Švýcaři.
Zájezd pro žáky připravilo ředitelství Základní školy 
Bělá pod Bezdězem ve spolupráci se zřizovatelem školy 
městem Bělá pod Bezdězem a partnerskou Oberstu-
fenschule Mosnang. Výměnné pobyty žáků bělské 
školy ve Švýcarsku podporují SRPDŠ při ZŠ Bělá  
p. B., Atmos – Jaroslav Cankař & syn a Tom Bohemia 
Crystal. Mgr. Libuše Coufalová

Terénní výuka zeměpisu v olomouci
Na začátku druhého říjnového týdne se 20 žáků naší 
školy opět vydalo do Olomouce na kurz terénní vý-
uky zeměpisu. Projekt byl organizován Centrem pro 
interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ, je spo-
lufinancován z prostředků Evropské unie a státního 
rozpočtu ČR.
Stejně jako v květnu minulého školního roku připra-
vili lektoři z Katedry geografie Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci pro naše sedmáky  
a osmáky bohatý program. První úkoly čekaly na žáky 
hned po příjezdu do hanácké metropole.
Po hledání zajímavostí v olomoucké zoo následovalo 
hledání úkolů v lese za použití moderní GPS. Obměna 
v dnešní době velice populárního geocachingu byla pro 
mnohé novou a zajímavou zkušeností.
Druhý den třídenního kurzu byl sportovně pozná-
vací. Dopoledne mnozí překonali svůj strach i obavy 
a odvážili se do výšek v lanovém centru. Někteří sice 
zůstali stát pevně nohama na zemi, ale alespoň poskytli 
svým kamarádům tolik potřebné jištění. Odpoledne se 
skupinky za doprovodu svých lektorů vydaly poznávat 
krásy Olomouce.

Podle prezentovaných výsledků odpoledního snažení 
si všichni užili mnoho legrace. Cílem aktivity nazvané 
„Putování s Bohoušem“ bylo poznání nejen města  
a jeho funkcí, ale také seznámení se s lidmi v ulicích. 
Na fotografiích s policisty, turisty, studenty, prodavač-
kami nebo rodilými Hanáky nechyběl nikomu úsměv 
na tváři. Odměnou za celodenní snažení byla večerní 
laser game, kterou si užili úplně všichni.
Poslední den si žáci při plnění úkolů prohlédli  
Arcidiecézní muzeum a mohli vystoupat na věž kated-

rály svatého Václava, na jejímž vrcholu se jim naskytl 
jedinečný pohled nejen na město. Po obědě už nastalo 
loučení s lektory. Podle vyplněných hodnotících do-
tazníků byla největším nedostatkem celé akce krátká 
doba, kterou jsme v Olomouci strávili.

Kurz terénní výuky zeměpisu byl připraven v rámci 
uzavřené dohody o spolupráci naší základní školy  
a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Bc. Petra Tošovská 

Pondělí 8 – 13 hod.
Hernička pro nejmenší děti

Středa: 8 – 13 hod.
Hernička pro nejmenší děti 

čtvrtek 
12.30 – 15 hod.
Šikulky – VV ateliér pro děti MŠ
15 – 17 hod.
Šikulky – VV ateliér pro děti ZŠ
18.30 – 19.30 hod.
Angličtina pro dospělé-pokročilí 

Pátek
8 – 13 hod.
Hernička pro nejmenší děti

NĚCO NAVÍC

V měsíci listopadu připravujeme:
1. 11. 2014 
Dušičkové putování tajemnou Bělou

Adventní dekorace ze sena 
s výtvarnicí paní Císařovou – datum a čas 
budou upřesněny

Těšíme se na vás.
I. Křivánková (pí Kaštánková) 

bližší informace na tel. čísle: 606 174 564
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