
Studenti z Dánska v Kralupech 
 
V úterý 12. dubna do školy zavítali po dlouhé době zahraniční studenti. Tentokrát jsme se 
mohli těšit z návštěvy dánských studentů z Langkaer Highschool ve městě Tilst. Mezi 
poznáváním památek Prahy, o které oni sami nadšeně mluvili jako o nejmalebnějším městě, 
se vydali i do Kralup, do naší školy. Jejich záměrem bylo blíže se seznámit s vzdělávacím 
systémem v Česku, poměrech a dozvědět se něco o odlišné kultuře. 
Paní prof. Tesařová vybrala studenty z 5.G, 3.A a 3.B, ze kterých se ze dne na den staly 
„hostesky“. V 10 hodin se už všech 26 dánských studentů se svými profesory účastnilo 
hodiny angličtiny. Promíchali jsme Dány s českými studenty a rozdělili do malých skupinek. 
Celou hodinu byl z učeben slyšet smích a vášnivé diskuze v angličtině, což bylo dobrým 
znamením. Záměr probírat vzdělání v Česku a v Dánsku se rychle přehoupl na úplně jiná 
témata. Bavili jsme se o sportu, hudbě, seriálech a dostali se až k pro Dány jedinečnému 
českému pivu (samozřejmě) a nejvyšší hoře Dánska, která nepřesahuje výšku kralupského 
Hostibejku. 
Po prohlídce školy jsme se vydali procházkou právě na Hostibejk. Pro většinu Dánů to byla 
téměř vysokohorská túra. Bohužel začalo pršet, takže si Dánové rychle vyfotili, co mohli, a 
úprkem jsme se vrátili ke škole, kde nás čekal společný oběd. Lišácká kombinace rizota a 
koprovky Dány vyvedla z míry. Měli velké dilema, neboť jsme je varovali, že většina 
mladých lidí si koprovku nezamiluje a je proto výhodnější dát si rizoto. Jenže největším 
lákadlem koprovky byly knedlíky, které 90% Dánů v životě neochutnalo. Chutnalo jim. 
Z Dánů celý den vyzařovalo nadšení. Vášnivě diskutovali, zajímalo je úplně všechno. 
Návštěva se perfektně vydařila zejména díky paní Tesařové, která celou akci zorganizovala a 
díky které mají naši studenti takové jedinečné příležitosti. 
Na závěr bych jen chtěla zmínit, že dánský charakter mě opět nezklamal. Jejich chorobná 
touha po sladkostech a svačinkách vedla skoro až k tomu, že pro české studenty už po velké 
přestávce v automatech nezbyla jediná čokoláda. 
Lenka Čechurová, 3.A 

 


