
Moje nórske dobrodružstvo 

 

     V termíne od 12. 10 do 19. 10. 2015 som sa stala jednou zo šestice účastníkov 
medzinárodného projektového týždňa našej školy v nórskom meste Bergen.  

     Naša cesta bola spočiatku komplikovaná vďaka problémom s batožinou, ale nakoniec sme 
šťastne docestovali. Na letisku už na nás čakali dvaja pedagógovia z našej partnerskej školy, 
tak sme sa mohli vydať na cestu.  

     Našou prvou zastávkou bol vodopád na Fossen Bratte, kde sa nachádzal pamätník 
nórskych vojakov, ktorí tu zahynuli počas II. svetovej vojny. Neskôr sme sa vybrali k 
ďalšiemu vodopádu – Steindals Waterfall. Keďže sme dorazili na miesto, keď už bola takmer 
tma, naskytol sa nám krásny pohľad na nádherne osvetlený vodopád. Potom naša cesta 
pokračovala do nádherného štýlového hotela, kde sme sa ubytovali a dali si prvú spoločnú 
večeru.  

 

                                             Pohľad na vodopád Fossen Bratte 

 

 

     V utorok nás čakalo mnoho dobrodružstiev. Náš deň sa po raňajkách začal pešou túrou na 
Kjepso Farm na kopci. Keď sme dorazili na miesto, naskytol sa nám pohľad ako z rozprávky.  



 

                                                             Pohľad na fjord 

 

Nachádzali sme sa vo výške asi 390 metrov nad morom. Okolo nás krásna, čistá príroda so  
štyrmi malými chatkami, za nimi obrovské hory a pred nami fjord.  



 

                                          Na slnkom zaliatej stráni a so slnkom v duši  

 

     Potom naša cesta pokračovala na ovocnú farmu Steinsto fruit marked, kde sme mali 
možnosť ochutnať miestne produkty z jabĺk a ja osobne si myslím, že boli perfektné. Keď 
sme sa naobedovali, čakalo nás ďalšie dobrodružstvo  – výlet motorovým člnom po fjorde 
a návšteva lososej farmy. Cestou naspäť do hotela sme sa ešte zastavili na Spilde farm, kde 
sme absolvovali ochutnávku jablčných muštov.  

     V stredu ráno sme sa vybrali do Hardanger Maritime Museum, kde sme mali možnosť 
vyskúšať si výrobu lana. Potom sme sa vydali na cestu do Bergenu - sídla našej partnerskej 
školy.  Ubytovali sme sa v trinásťposchodovom modernom hoteli. Hoci sme boli všetci 
unavení, aj tak sme sa ešte vybrali na prehliadku mesta. A vôbec sme neľutovali. Mesto bolo 
nádherné a počasie ešte krajšie. Sprevádzali nás dve nórske študentky z partnerskej školy.                                    
V meste sa mi najviac páčila ulica Bryggen, ktorá je aj zapísaná vo svetovom dedičstve 
UNESCO.  



 

 S našimi sprievodkyňami - dvoma nórskymi študentkami Selinou a Sofiou na ulici Bryggen  

  

 

 

 

 

 

Vo štvrtok ráno sa náš deň začal prehliadkou hradu Haakonshallen a veže Rosenktranz.  



 

                    Pred čestným vchodom do veže určenom len pre nórskeho kráľa 

 

 

                                                              Hrad v Bergene  



     Poobede sme sa presunuli do Åsane videregående skole, kde sme prezentovali Slovensko 
a našu cvičnú firmu a nórski partneri prezentovali výsledky ich práce v oblasti cestovného 
ruchu. Podvečer sme sa vyviezli lanovkou na horu Ulriken, z ktorej sme mali možnosť 
sledovať západ slnka a mesto sme mali ako na dlani.  

     V piatok sme hneď ráno išli do školy, kde sme sa chystali na workshop, v rámci ktorého 
mali nórski partneri možnosť ochutnať naše typické jedlá a prezrieť si propagačné materiály 
o našej krajine a taktiež aj my sme mali možnosť ochutnať ich špeciality.  

 

                Pred našou partnerskou školou Åsane videregående skole v Bergene  

 



 

                                                    Pripravení prezentovať  

 

V sobotu sme sa po raňajkách vybrali do vedecko – zábavného centra Vilvite, kde sme si 
všetci užili kopec zábavy. Popoludnie sme strávili v centre mesta, kde sme nakupovali  
a míňali posledné vreckové.  



 

                        S dvoma nórskymi pedagógmi vo vedecko-zábavnom centre 

 

     V nedeľu sme sa mali vybrať na horu Fløyen, ale na našu žiadosť sa plán zmenil a išli sme 
do Akvariet i Bergen. Myslím si, že nikto vrátane mňa toto rozhodnutie neľutuje. Mali sme 
možnosť vidieť rozličné živočíchy, od rýb cez hady, pavúky, krokodíly a v tropikáriu 
nádherné motýle a malé opičky. Vo vonkajšej časti akvária sme boli svedkami neskutočnej 
show s tuleňmi a tučniakmi. Z Akvarietu sme sa presunuli do parku, kde sme si spravili menší 
piknik v parku s fantastickým výhľadom na more a hory. Bohužiaľ, nedeľa bola aj dňom 
nášho lúčenia s Bergenom a s Nórskom. Nuž a v pondelok skoro ráno sme cestovali späť 
domov. 

     Som veľmi vďačná, že mi bolo umožnené cestovať do Nórska. Bol to pre mňa neskutočný 
zážitok vidieť túto krásnu krajinu. Dúfam, že ešte v budúcnosti budem mať niekedy možnosť 
sa sem vrátiť :)  

          Lesia Tafová, IV.E 

 

 

 


