
VÝMĚNNÝ POBYT V LUCEMBURSKU A NĚMECKU OČIMA ŽÁKŮ 

 

Jako každý rok se naše škola zúčastnila výměnného pobytu v Německu a Lucembursku. Tento 

článek se věnuje návštěvě Lucemburska. 

Nejprve jsme museli urazit  8 hodin autobusem. První zastávkou bylo právě Lucembursko, kde 

vystoupila skupina osmi dětí. 

První dojem byl skvělý: moderní škola, pěkné domečky, zkrátka vše podle našich představ. Po 

chvíli okukování  se nás ujali naši noví kamarádi, Lucemburčané. Ukázali nám školu, někdo se šel 

podívat do tělocvičny, jiný zase do třídy. Po prohlídce následovalo přivítání s lucemburskými rodinami. 

Ty pro nás byly po celou dobu velkou oporou. Pomáhaly nám překonat slabší chvíle a také se ochotně 

snažily porozumět naší nepříliš dobré němčině. Po seznámení s rodiči jsme se rozjeli do našich nových 

domovů.  

Druhý den ráno jsme se sešli ve škole. První noc nebyla pro všechny zrovna lehká, a tak jsme 

byli rádi, že vidíme někoho, kdo mluví česky. Na programu  byly aktivity ve třídách. Naše paní učitelky 

si všimly, že při hodině francouzštiny nerozumíme ani slovo, a proto domluvily náhradní program – 

procházku městečkem Erpeldange. Během procházky jsme viděli staré domečky postavené 

v původním lucemburském stylu, ale také moderní, honosně vypadající domy. Odpoledne jsme strávily 

v rodinách, které pro nás připravily zvláštní program.  

Třetí den nás čekal celodenní výlet i s německou školou a druhou skupinou našich spolužáků. 

Navštívili jsme zábavní park i neobvyklý visutý most. Na něj nevstoupili pouze ti, kteří se bojí výšek, 

protože most je zavěšen 100 metrů nad zemí na celkem tenkých ocelových lanech. Celý den jsme si 

náramně užili.  

Čtvrtého dne byl na programu pěší výlet po okolí Erpeldange. Jako obvykle jsme dorazili ke 

škole, kde se nás ujal pan učitel, který naplánoval vycházku. V Lucembursku je příroda trochu jiná než 

u nás v Čechách. Odpoledne jsme opět strávili v rodinách.  

Pátého dne došlo na loučení, protože jsme se chystali na cestu domů. Všichni jsme ty poslední 

chvíle obrečeli. Domů se nám vůbec nechtělo – opravdu! Nezbylo nám však nic jiného než nastoupit 

do autobusu, kde na nás čekali naši čeští spolužáci, a hurá domů. 

Tento výměnný pobyt byl skvělý, moc se nám všem líbil a hlavně jsme poznali nové kamarády 

a zdokonalili se ve svých jazykových dovednostech. I přes tu dálku zůstala většina z nás ve stálém 

spojení s rodinou, u které jsme byli ubytováni. 

                                                                                                                                              Klára Žambůrková, 9.C 

 

 



V pondělí ráno se účastníci výměnného pobytu sešli na náměstí ve Kdyni. Po jedenácti 

hodinách netrpělivé cesty se konečně všechny děti shledaly s hostitelskými rodinami. První večer 

trávily právě u nich a vzájemně se lépe poznávali. 

Další den byla na programu prohlídka školy a vyrábění „záhadných krabiček“. Odpoledne trávil 

každý po svém. Většina však navštívila rozhlednu poblíž školy a nejbližší okolí Weiskirchenu.  

Středečního rána se opět všichni sešli, tentokrát i s lucemburskými přáteli. Po návštěvě 

nádherného lanového mostu byla na řadě několikahodinová zábava v nedalekém Klottiparku, parku 

plném různých atrakcí. Jakmile vysilující, ale přesto zábavný výlet skončil, děti se odebraly do rodin a 

strávily s nimi zbytek dne.  

Ve čtvrtek ráno jsme se opět sešli ve škole. Po prvních vyučovacích hodinách jsme se vydali  na 

prohlídku městečka Weiskirchen. Viděli jsme přírodní koupaliště a jezírko vytvořené žáky německé 

školy. Odpolední program byl opět v režii hostitelských rodin. Ať už se jednalo o bazén, nebo o bobovou 

dráhu.  

V pátek ráno jsme se rozloučili s německými přáteli  a vydali se na cestu do svých domovů. 

                                                                                                                                   Natálie Jandová, 8.A 

 

 

 

I tento rok se žáci Masarykovy základní školy ve Kdyni zúčastnili výměnného pobytu 

v Lucembursku a Německu. První část proběhla v květnu, kdy žáci z Lucemburska a Německa navštívili 

naši školu.  

Odjezd byl naplánován na 16. října v brzkých ranních hodinách. Do Lucemburska jsme dorazili 

kolem 16. hodiny. Tam jsme opustili druhou část naší výpravy, která jela do Německa.  

V úterý ráno jsme se sešli ve škole a věnovali se naplánovaným aktivitám. Odpoledne jsme 

strávili v hostitelských rodinách. Ve středu jsme se my  z Lucemburska a setkali  v Německu s německou 

skupinou u mostu Geirlay. Ten byl postaven v roce 2015 a je zavěšen až 100 metrů nad zemí.  

Od mostu Geirlay jsme vyrazili do Klottiparku, zábavního parku, kde jsme si po 3 hodiny užívali 

různé atrakce. Navečer jsme se rozloučili  s druhou polovinou a vyrazili zpět do Lucemburska. Tam jsme 

přijeli v 18 hodin. Zbytek dne jsme byli v hostitelských rodinách.  

V pátek jsme odjížděli zpět domů. Při loučení došlo i na slzy, ale všechno hezké jednou končí.  

                                                                                                                                          Valentýna Engelová, 6.B 

 



 

     

 

 

 

 


