Schůzka účastníků výměnných pobytů mezi GymBk a IGS Oyten
Termín návštěvy so 2. 5. – so 9. 5. 2020 - Blansko
Koordinátorka projektu:
Mgr. Jana Žilková, kontakty - +420 739 128 789, zilkova.blansko@seznam.cz
Setkání hostitelských rodin
Zveme srdečně všechny hostitele v úterý 21. 4. 2020, 17.05 hod (po skončení
rodičovských schůzek) do uč. 103 na neformální setkání u kávy a drobného
občerstvení s realizačním týmem výměnných pobytů. Hosty budou také rodiče a
studenti předchozích výměn.
Těšíme se na Vás.
Výměnný pobyt - program
So - 2.5.2020
Příjezd a ubytování hostů
Ne - 3.5.2020
10.00 - 16.00 - seznamovací aktivity ve škole, výroba projektových triček s
potiskem, prohlídka města a okolí školy
Po - 4.5.2020
Terénní přírodovědné cvičení v Moravském krasu - Punkevní jeskyně
s projížďkou po říčce Punkvě, výlet lanovkou k propasti Macocha. Návštěva
Domu přírody na Skalním mlýně s environmentálním programem, 3D film.
Oběd ve škole.
Út - 5.5.2020
Terénní přírodovědné cvičení ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, návštěva
Mydlidědka a v jeho,,chýši" výroba svíčky a mýdla z včelího vosku a z rostlin
nasbíraných v Moravském krasu. Oběd ve škole.
St - 6.5.2020
Výlet do Prahy.

Čt - 7.5.2020
Jeden den v české škole podle speciálního rozvrhu hodin. Společné vyučování
českých a německých dětí. Oběd ve škole.
Společný večer pedagogů obou škol.
Pá - 8.5.2020
Volný den v rodinách
17.00 – závěrečná párty v jídelně školy, setkání hostitelských rodin, českých a
německých dětí, pedagogů a vedení školy, hudba, tanec, pohoštění na párty
připraví hostitelé společně s dětmi v rodinách
So - 9.5.2020
Rozloučení a odjezd hostů.

Videomedailonky se natáčí
pondělí 2. 3. 2020 od 14.45 hod uč. 505 (studenti 1.A, 1.B a kvinty)
čtvrtek 5. 3. 2020 od 14.00 hod uč. 505 (studenti kvarty)
krátké představení v německém nebo anglickém jazyce (pomohou vyučující
cizích jazyků)
Souhlasím s použitím videonahrávky pro potřeby projektu žákovských výměn.
S nahrávkami bude nakládáno dle zásad GDPR . Nahrávky budou použity pouze
pro potřeby projektu, nebudou zveřejněny mimo pracovní skupinu a po
ukončení projektu budou zničeny.

Bližší info z předchozích výměn:
www.gymbk – projekty, výměnné pobyty…

