Pobyt žáků z partnerské školy z Oytenu v Blansku
Termín: so 27. 4. - so 4. 5. 2019
Ubytování: němečtí žáci jsou ubytováni v hostitelských rodinách

Program
27. 4., sobota
příjezd německých žáků do Blanska (cca 18.40, žel. nádraží),
sraz v 18.30 hod., přivítání, rozdělení do rodin, odpočinek

28. 4., neděle
10.00

Začátek programu v budově školy
sraz na dvoře školy (program bude probíhat v jídelně)
10.00 - 12.00 Seznamovací aktivity – jména, záliby, rodina (ve škole)
12.00 – 13.30 Obědová přestávka
13.30 – 15.00 Pokračování seznamovacích aktivit,
výtvarné aktivity spojené s tématem projektu (ve škole), s sebou bílé tričko
od 15.00
procházka Blanskem s jazykovým kurzem češtiny, odjezd do rodin

29. 4., pondělí – sraz: v 8 hod ve škole na dvoře
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 s projížďkou po říčce Punkvě
přesun vláčkem, následně autobusem na oběd ve škole
odpoledne komentovaná prohlídka expozice Domu přírody s 3D filmem
návrat do Blanska mezi 16 a 17 hod
30. 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 Sloupu v Moravském krasu
prohlídka Sloupsko-šošůvských jeskyní
oběd ve školní jídelně
odpoledne program v dílně Mydlidědek v Lažánkách (zpracování včelích produktů)
návrat do Blanska mezi 16 a 17 hod

1. 5., středa – pobyt v rodinách (státní svátek)
2. 5., čtvrtek – Sraz na vlakovém nádraží v Blansku 8:10
Odjezd vlakem do Brna 8:28, příjezd do Brna 9:00
Čeští studenti si kupují zpáteční jízdenku SAMI!!!
Návštěva LABYRINTu POD ZELNÝM TRHEM:
Vstup 9:30 a 10:00 (Zvlášť česká a německá skupina)
11:00 – 13:15 osobní volno (individuální prohlídka centra města, individuální oběd, nákupy…)
Odjezd vlakem z Brna 15:14 event. 15:26

3. 5.,pátek – Jeden den v české škole, sraz ve škole 7.45
8.00 – 9.40 – stavba mostů
9.40 – 10.00 – svačinová přestávka
10.00 – 12.00 - výroba mozaiky
12.00 – oběd ve škole, pak volno
od 17 hodin discopárty v jídelně školy pro všechny účastníky projektu včetně hostitelských
rodin, soutěž o nej…chlebíček či jiné originální občerstvení, jsou zváni všichni!

4. 5., sobota - odjezd německých žáků z vlakového nádraží v 7.38 hod., sraz všech v 7.15

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...(z předchozí výměny máme špatnou zkušenost s kmínem)



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/výměna
Medializace projektu: www.igs-oyten.de/schulpartnerschaften
Případné další dotazy a informace: Mgr. Jana Žilková, zilkova@gymbk.cz, tel. +420 739 128 789
(prosíme o uložení čísla)

