
NÁVŠTĚVA STUDENTŮ ZE ZDRUŽENÉ STREDNÉ ŠKOLY ZE SVITU 
 
Gymnázium Česká Třebová udržuje přátelské  
kontakty se Združenou strednou školou 
v partnerském městě Svit na Slovensku od roku  
2005. Tehdy slovenští studenti přijeli poprvé do 
České Třebové jako soutěžící GLOBE Games. 
Díky podpoře obou partnerských měst se 
spolupráce škol dále rozvíjí. 
Združená stredná škola má silné obory zaměřené na 
chemii a životní prostředí, proto je také spolupráce 
mezi studenty přírodovědně zaměřena. V loňském 
roce vycestovali českotřebovští gymnazisté do 

Svitu na přírodovědnou exkurzi, letos se společně v průběhu roku slovenští i čeští studenti 
zabývali výzkumem vody a vodních zdrojů.  
Koncem června přijela delegace slovenských studentů do České Třebové. Hosté bydleli 
v českých rodinách a  program byl společný pro české i slovenské studenty.  K odborné části 
pobytu  patřilo vzájemné představení  výsledků půlroční práce. Stalo se tak ve škole   formou 
promítání prezentací  o výzkumu pitné vody v obou městech a následnou diskusí. Promítání 
předcházela exkurze do vodárny k pramenu Vrbovka. Po celém objektu vodárny  zasvěceně 
provázel pan Ing. J. Šilar a trpělivě odpovídal na řadu dotazů. 

                     
Studenti tak mohli docenit kvalitu a dostupnost vody v našem městě oproti pitné vodě ve 
Svitu. Tam musí být voda podstatně více chemicky upravována, protože je dopravována ze 
vzdáleného zdroje.  
S využitím a působením vody se studenti seznámili i na nedělním výletě do Jeseníků, kde  
poznali  výrobu ručního papíru v manufaktuře ve Velkých Losinách a prohlédli si jeskyně Na 
Pomezí. Odborný program pokračoval v pondělí, kdy exkurze na smyslově naučné stezce 
pomohla odhalit záludnosti českého a slovenského názvosloví rostlin a živočichů. Česko-

slovenské týmy se musely hodně snažit, aby zvládly 
zadané úkoly v poznávání přírody. 
Hostitelé pro slovenské přátele připravili i řadu 
sportovních aktivit, protože Týden sportu k tomu přímo 
vyzýval. Hned na úvod setkání to byl  bowling, následoval  
volejbal, petangue a poslední den si všichni mohli 
vyzkoušet své schopnosti na umělé lezecké stěně. Studenti 
společně poznávali i okolí města, účastnili se kulturních 
programů na náměstí a v průběhu týdne se velmi spřátelili, 
takže poslední den bylo loučení velmi smutné.  

            


