Výměnný pobyt Norderney-Praha 2017
09.-16.06.2017 v Praze

Příjezd:

pátek 09.06. v 19:28 hod. Praha, hl. nádraží
→ sraz v 19:15 před restaurací Burger King (Praha, hl. nádraží)

pátek
9.6.
sobota
10.6.

dopoledne

odpoledne

10:30 sraz Praha,
hl.nádraží, Burger King

15:35 nebo 16:35 odjezd z
nádraží Praha–Holyně na
nádraží Smíchov
následně volno

11:07 odjezd
nostalgickým
motoráčkem směr
Praha-Zličín (svačina
/věci na piknik s sebou)
procházka Prokopským
údolím, piknik
volno v rodinách

neděle
11.6.
pondělí 8:00 uvítání ve škole,
12.6.
následně
Staroměstské náměstí
(výměna peněz)
úterý
8:15 sraz před školou
13.6.
celodenní procházka
Prahou (prohlídka
Pražského hradu, Petřín,
Malá strana a Karlův
most,…)
středa 8:30 projekty ve škole:
14.6.
- výroba svíček
- vaření
- lezení

čtvrtek
15.6.

pátek
16.6.

9:00 sraz před školou
10:00 komentovaná
prohlídka výstavy
Gerharda Richtera,
palác Kinských
sraz v 06:10 Praha hl.
n. před rest. Burger
King - odjezd něm.
partnerů v 06:27hod.

večer
19:28 příjezd Praha,
hl. nádr.

volno v rodinách

volno v rodinách

12:30 oběd ve školní jídelně

volno v rodinách

následný odchod do ZOO
rozchod kolem 18 hodin
Bez zajištěného oběda ve
škole (prosíme o zajištění
velké svačiny nebo peněz na
zakoupení rychlého
občerstvení ve městě).
rozchod kolem 17-17:30
12:45 oběd ve školní jídelně
volno

12:30 oběd ve školní jídelně
14:00 – 15:00 bowling
Žižkov

18:30 večeře pro
učitele
Pavilon Grébovka

18:30-20:00 párty
ve ŠD (občerstvení
vlastní výroby +
donesené nápoje)
- hudba (tanec)
- hry
- úklid ☺
volno v rodinách

INFORMACE K PROGRAMU v PRAZE
- V pátek 09.6. všichni naši žáci, kteří budou mít na návštěvě partnera
z Norderney, obdrží proti podpisu 5 celodenních jízdenek na MHD
pro své partnery. Předpokládáme, že naši žáci používají Lítačku;
jízdenka v oba pátky a v neděli v režii rodičů.
- Odchody domů: Prosíme rodiče, aby níže podepsali souhlas s tím, že
po ukončení akcí budou žáci odcházet se svými partnery domů sami.
Výjimkou je středeční párty (která končí kolem 20 hod.).
- V sobotu je plánován procházka a piknik v Prokopském údolí, prosíme
rodiče, aby pro své děti i jejich hosty připravili velkou svačinou nebo
věci na piknik a přibalili deku nebo něco podobného k sezení.
- V úterý bude organizována prohlídka Prahy. Prosíme, vybavte své děti
i jejich hosty velkou svačinou (příp. je určitě možné koupit nějaké
občerstvení ve městě z vlastních prostředků).
- Ve středu dopoledne máme projekty ve škole – všichni (i německé
děti) budou mít s sebou sportovní oblečení na lezení! Najdou-li se u
vás doma krabičky od krémů nebo léků, prosíme o donesení na výrobu
svíček.
- Na párty budeme konzumovat i občerstvení, které děti donesou z
domu. Zároveň prosíme žáky o donesení nápojů (1-2 lahve) – žádné
energy-drinky!!!

---------------------------------zde odstřihněte a vraťte-------------------------------

Souhlasím s tím, že můj syn / moje dcera …………………………………………………..………….
bude po dobu pobytu dětí z Norderney v Praze odcházet se svým partnerem/svou
partnerkou z akcí domů sám/sama.
Doprovod rodičů ve dnech: ………………………………………………

……………………………………….

……………………………………………….

Datum

Podpis

