
Pobyt žáků z partnerské školy z Oytenu v Blansku 
 

Termín: 7. – 14. 4. 2018 

Ubytování: němečtí žáci jsou ubytováni v hostitelských rodinách 

 

Program 

7. 4., sobota 

příjezd německých žáků do Blanska (cca 18:40, železničním nádraží), sraz v 18:30., 

přivítání, rozdělení do rodin, odpočinek 

 

8. 4., neděle 

10.00 Začátek programu v budově školy – sraz na dvoře školy (program v jídelně) 

10.00 - 11.00 Seznamovací aktivity – jména, záliby, rodina (ve škole) 

11.00 - 12.30 Pokračování seznamovacích aktivit, výtvarné aktivity spojené s tématem projektu 

 (ve škole) – s sebou bílé tričko 

12.30 – 14.00 Oběd (pizza ve škole) 

14.00 – 15.00 Procházka Blanskem (venku) 

15.00 – 17.00 Pokračovaní seznamovacích aktivit, jazykový kurz češtiny 

 

9. 4., pondělí 

sraz: v 8 hod ve škole 

s sebou: vhodný oděv a obuv do jeskyní (stálá teplota 8°C), svačina a pití na dopoledne a odpoledne, 

 drobné kapesné na suvenýry, psací potřeby 

program: odjezd autobusem na Skalní mlýn 

 cesta vláčkem k Punkevním jeskyním 

 prohlídka Punkevních jeskyní 

 přesun vláčkem, následně autobusem na oběd ve škole 

 komentovaná prohlídka expozice Domu přírody s 3D filmem 

 návrat do Blanska mezi 16 a 17 hod 

 

10. 4., úterý 

sraz: v 8 hod ve škole 

s sebou: vhodné oblečení a obuv do terénu (kus půjdeme pěšky), praktické zavazadlo (batůžek), 

 svačina a pití na dopoledne i odpoledne, pláštěnka/deštník, drobné kapesné 

program: odjezd autobusem do Ostrova u Macochy 

 prohlídka jeskyně Balcarka 

 pěší túra od Balcarky na Macochu přes dolní i horní můstek  

 cesta lanovkou a vláčkem  

 oběd ve školní jídelně 

 program v dílně Mydlidědek v Lažánkách (zpracování včelích produktů) 

 návrat do Blanska mezi 16 a 17 hod 

  



11. 4., středa: Jeden den v české škole 

8:45 sraz ve škole 

9.00 začátek divadelního představení v jídelně školy: 

 německý muzikál Das geheime Leben der Piraten 

3. h beseda s německy mluvícími studenty 

4. – 6. h VV, Bi – laboratorní cvičení, robotika 

14:00 konec vyučování, oběd ve školní jídelně 

 

12. 4., čtvrtek 

8:10 sraz na vlakovém nádraží v Blansku 

8:28 odjezd vlakem do Brna (čeští studenti si kupují zpáteční jízdenku SAMI!!!) 

9:00 příjezd do Brna 

9:30 a 10:00 návštěva LABYRINTu POD ZELNÝM TRHEM (zvlášť česká a německá skupina) 

11:00 – 13:15 osobní volno (individuální prohlídka centra města, individuální oběd, …) 

14:00 a 14:20 návštěva LASERGAME BRNO Hybešova 46 (délka programu 15 minut) 

 příchod min. 15 min před začátkem, s sebou náhradní sportovní oblečení (jako do TV) 

15:14 či 15:26 odjezd vlakem z Brna 

 

13. 4., pátek 

pobyt v rodinách 

od 17 hodin discopárty v jídelně školy pro všechny účastníky projektu včetně hostitelských 

 rodin, soutěž o nej… chlebíček s prezentací pohoštění 

 

14. 4., sobota 

9:16 odjezd německých žáků z vlakového nádraží v Blansku, sraz tamtéž v 9:00 

 

Různé 

 Je vhodné připravovat německým žákům svačiny do školy i na výlety. 

 Není nutné „vyvařovat", děti většinou neocení naši klasickou stravu, 

ale jednoduchá jídla typu pizza, těstoviny, špagety,  ... 

 Pokud budete chtít, je dobré poslat německé rodině drobný suvenýr či dárek . 

 Pokud dojíždíte do školy autobusem/vlakem, je dobré německým dětem kupovat lístek. 

 Nezapomenout dát dětem jídlo a nápoje na zpáteční cestu . 

 Další informace na webu školy www.gymbk.cz  Projekty. 

 Dotazy a informace: Mgr. Jana Žilková, zilkova@gymbk.cz, tel.: +420 739 128 789. 

 Přiřazení žáků: 

Mailine – Amálie Svobodová 
Kjara – Štěpánka Juránková  
Alexander (Junge) – Jakub Stránský 
Frederik (Junge) – Tuan Hung Duong 
Kim (Mädchen) – Petr Sedlák 
Eske (Mädchen) – Adriana Mašová 
Meret (Mädchen) – Miroslava Skoupá  
Maximilian Stöver  – Filip Volf 

Neele (Mädchen) – Vojtěch Stehlík 
Sofie (Mädchen) – Barbora Sedláčková 
Tobias (Junge) – Daniel Hvízdal 
Maximilian Sagemann  – Radim Švarc 
Ole (Junge) – Ivo Lachman 
Jana (Mädchen) – Linda Kavínová 
Mieke (Mädchen) – Kateřina Kalová 
Ben (Junge) – Tomáš Vidourek 

 

http://www.gymbk.cz/

