NÁVŠTĚVA NAŠICH STUDENTŮ VE SVITU
Už v prvních deštivých dnech nového školního roku 2007/08 odjela na Slovensko skupina
gymnazistů pod vedením PaedDr. H. Grundové na týdenní pobyt. Cílem pobytu bylo bližší
seznámení s partnerským městem a jeho okolím, přírodovědná pozorování a sblížení se
slovenskými vrstevníky.
Slovenští studenti přivítali gymnazisty na nádraží v Popradu a společně se pak
vydali do muzea, kde
se podrobně seznámili s historií kraje, s archeologickými
a národopisnými sbírkami. Nejvíce je zaujal nález odlitku neandrtálského člověka
z nedalekých Gánovců.
Další společný program pokračoval na internátě ve Svitu,
kde se večer konalo přátelské utkání ve volejbale.
Druhý den byla mlha, ale přesto studenti absolvovali pěší
výlet do Vysokých Tater ze Smokovce na Hrebienok a
podél vodopádů do Tatranské Lomnice. Zde na ně čekala
pod vedením RNDr. M. Gánovské exkurze do botanické
zahrady a muzea TANAPu. Večer pokračovalo sportovní
klání, tentokrát v bowlingu
v nově otevřených prostorách Společenského domu ve Svitu.
Třetí den mlha stoupla a zasněžené tatranské štíty byly
konečně vidět. Studenti se společně vydali do Velické doliny
pod Gerlachovský štít k Sliezkemu domu. Cestou si užili
nejen slunce a tepla, ale v horní části trasy i sněhu, ledu a
vichru. Pozorovali důsledky větrné smrště a požáru lesa,
náročnou těžbu i údržbu horských chodníků. Kvůli vysoké
hladině Velického plesa a vrstvě sněhu se museli vzdát
původního plánu projít Květnicí k Polskému hřebeni a vrátili
se do Tatranské doliny, kde se seznámili s historií města Svit.
Čtvrtý den byl věnován poznávání Spiše a Slovenského ráje. Na trase naučné stezky Prielom
Hornádu se studenti dozvěděli mnoho zajímavého o geologii území, naučili se překládat do
češtiny slovenské názvy rostlin a živočichů. Trasa vedla po visutých mostech, po stupačkách
s řetězy nad kalnou rozvodněnou řekou a vyžadovala spolupráci, odvahu i opatrnost.
Odměnou za námahu byl výhled ze strmé Tomašovské skály. Cestou do Spišského Nové Vsi
je Ing. Iveta Ďurašová seznámila s historií území.

Pátý den zavedl výpravu opět do Slovenského ráje. Studenti procházeli jednu z nejkrásnějších
tras – Suchou Belou. Bylo slunečno. Vzhledem k předchozím vydatným dešťům však koryto
Suché Belé, kterým vede cesta, bylo hodně vodnaté, a chůze se změnila v přeskakování
z kamenu na kámen, z klády na kládu. Jen málo šťastlivců mělo sucho v botách. Pak navíc
následoval výstup po řetězech a žebřících podél vodopádů. Kdo neměl dosud mokro v botách,
měl jistě mokrou bundu či batoh.

Odpočinek na Kláštorisku, spojený s prohlídkou ruin kartuziánského kláštera, byl dobrou
příležitostí, jak uschnout nebo se i opálit, protože slunce ještě příjemně hřálo.
Pochod na vlak do Vydrníku utužil vztahy mezi studenty. Dohodli se na večerním programu –
návštěvě AquaCity v Popradě. Termální bazény s vířivkami byly to pravé na unavené svaly.
Úžasným zážitkem byla vodní laserová show. Návštěvníci v bazénech po skončení show
nadšeně tleskali a nechtěli odejít domů.
Šestý den byl rozlučkový. Krátká návštěva školy, rozloučení na internátě, rozloučení
se studenty a učiteli na nádraží. I nebe plakalo a všichni poprvé pořádně zmokli. Cestou domů
vlakem studenti nezaháleli – psali test a učili se na další den do školy

