
Informace k pobytu v Německu – studentský výměnný program 

                              IGS Oyten – Gymnázium Blansko 

 

Termín: 13. října - 20. října 2018 

Místo: Oyten (SRN, Dolní Sasko) www.oyten.de 

Odjezd od Kina v Blansku: sobota 13. 10. 2018 v 7.00 hod. 

Návrat: sobota 20. 10. předpokládaný příjezd lze dopravní situace kolem 19.00 hod. ke kinu 

Cena: 1 500 Kč (příspěvek na dopravu - nutno zaplatit před odjezdem, nejlépe na informační schůzce 

účastníků v pondělí 1. 10. 2018 v 9.40 v uč. 102) 

S sebou: 

• Osobní doklad (občanský průkaz nebo platný cestovní doklad) 

• Průkazka zdravotní pojišťovny 

• Potvrzení o sjednaném cestovním pojištění na celou dobu pobytu  

• Psací potřeby, poznámkový blok, slovník, telefon s uloženým číslem na pedagogický dozor… 

• Osobní léky 

• Vyměněné peníze - na útratu a dárky /ubytování, strava a vstupy zajištěny/, drobné na WC 

• Teplé, sportovní oblečení, čepice, větrovka, pláštěnka (oblečení i obuv na výlety k wattovému moři 

mohou být staršího data), reflexní značka na batoh nebo oblečení, bílé tričko  

• Pevná turistická obuv, sportovní obuv, plavky 

• Ručník, hygienické potřeby 

• Batoh - malý - na cestu a na výlety, jídlo na 1. den 

• Drobný dárek pro hostitelskou rodinu 

 

Kontakty 

Mgr. Jana Žilková, zilkova@gymbk.cz, +420 739128789 

Mgr. Klára Pernicová, pernicova.klara@gymbk.cz, +420 723 010 603 

Mgr. Alena Pernicová, pernicova.alena@gymbk.cz, +420 724 049 579 

 

----------------------------------------------------Návratka---------------------------------------------------------------- 

Souhlasím s tím, aby se můj syn/moje dcera _________________________________________ 

třída________________________, zúčastnil/a výměnného žákovského pobytu v Oytenu ve dnech  

13. - 20.10.2018. 

 

                                                                                                              ___________________________ 

V __________________  dne _____________________                podpis zákonného zástupce 
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Program 

13.10.2018 -so 

Příjezd, ubytování 

14.10.2018 - ne 

Individuální aktivity v hostitelských rodinách  

15.10.2018 - po 

Prohlídka školy - Poznání města Oyten - Příprava materiálů k poznávání wattového moře - 

Potisk lněných tašek motivy/logem projektu  

16.10.2018 - út 

Prohlídka wattů s průvodcem - Sbírání skořápek mušlí,… - Práce s wattovými organizmy, 

např. jejich pozorování dalekohledy, mikroskopy…v Domě národního parku - Pobyt v 

přístavu jednostěžňových lodí, pozorování ptáků z pozorovací rozhledny, hráz…  

17.10.2018 - st 

Tvorba prezentací ve skupinách, témata budou rozdělena po skupinách, např. ptačí svět, ryby, 

krabi, ,,červi“, šneci, solné louky, národní park, odliv a příliv, ostrovy Severního moře, 

ochrana pobřeží, rybářství, cestovní ruch, znečištění životního prostředí atd.  

18.10.2018 - čt 

Cesta do městečka Sahlenburg (pobřeží Severního moře) - Procházka wattovým mořem k 

ostrovu Neuwerk (asi 3 hodiny) - Pobyt na ostrově asi 3 hodiny, návštěva Domu národního 

parku, pozorování rostlin a živočichů,… - Zpáteční cesta lodí 

19.10.2018 - pá 

Pokračování skupinové práce na prezentacích projektu - Popisky k fotografiím z výletu do 

Neuwerku s texty v němčině i češtině - Prezentace výsledků projektu pro rodiče a veřejnost - 

Závěrečná oslava s rodiči 

20.10.2018 - so 

Rozloučení, odjezd hostů  

 

 

 

 


