
Gymnázium opět v Norsku 
 

I letos se českotřebovské gymnázium vydalo na výpravu přes Baltské moře do Norska, kde 41 žáků a 

tři učitelé prožili dobrodružných deset dní. Po dvoudenní cestě autobusem a noční přestávce 

na trajektu z německého Rostocku do švédského Trelleborgu jsme pokračovali severním směrem 

přes Oslo do městečka Prestfoss.  

Následující den se odehrával nejprve v režii místní školy, v níž se studenti seznámili se zdejším 

příjemným prostředím a následně se začlenili do běžné výuky. V odpoledních hodinách i následujícím 

dni byl prostor k poznávání blízkého okolí, místních zvyků a samozřejmě ke konverzaci v anglickém 

jazyce, protože studenti trávili volné chvíle ve svých hostitelských rodinách. V neděli nadešel čas 

poznat další norské destinace. Vyjeli jsme do horských oblastí poblíž města Stryn do campu Folven, 

v němž bylo ubytování zajištěno v útulných chatičkách s výhledem na ledovec. Cesta do těchto oblastí 

byla poněkud dlouhá a náročná, v některých případech i zasněžená. Přestávka byla využita i k menší 

túře v národním parku Reinheimen, kde si každý našel své vyžití – nasbírali jsme pytlík brusinek, 

ze kterých paní profesorka Soukupová uvařila výbornou zavařeninu. Následující dny pak proběhly ve 

znamení cestování po bližších i vzdálenějších místech. První celodenní výlet se konal za cestou trollů 

(Trollstigen), ke které jsme se přiblížili jak jinak než trajektem přes Nordalsfjord, protože norské 

pobřeží je velice členité. Druhý den následovala pěší túra k jednomu ze splazů největšího evropského 

ledovce Jostedalbreen. Pro studenty to byla jedna z nejatraktivnějších záležitostí celého výletu. 

Po čtyřdenním cestování se studenti vrátili do rodin v městečku Prestfoss a jeho blízkého okolí, kde 

strávili poslední dny svého pobytu zakončené Good-bye party se spoustou her a drobného 

občerstvení. Loučení s rodinami bylo v některých případech velice těžké, prosycené pocity pěkných 

vztahů a nových přátelství. Proto pevně doufáme, že za další dva roky budeme mít opět možnost 

setkat se s nevšedními krásami norské země. 

Zajímavá akce byla uskutečněna za podpory hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického 

a Města Česká Třebová. 

Marek Tomeš (3.C), Petr Poldauf 

 



 

 

 

 



 

 

 


