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Základní škola  německo - českého porozumění 
 

Jazykový projekt -  Reise in die Galaxie  -  SRN , 5. tř. 
  

Termín:  1. – 4.10. 2018  - Z. Škarohlídová, P. Tichá,  J. Boučková, N. Matyas 

Odjezd:  1.10.  v 8:30 autobusem od školy Na Slovance / sraz 8:15 

Návrat:  4.10.  kolem 16:00 autobusem ke škole Na Slovance 

 

1.10. v 8:30 odjezd autobusem z Prahy, kolem 11:30 hod. příjezd do KIEZ, ubytování, 

odpolední program  

První jídlo je večeře!! 
2. a 3.10.  dopoledne i odpoledne:        

programy v německém jazyce podle skupin: Raumfahrtausstellung, Schnupperkurs 

Astronomie, Basteln und Sägen, Sport, Mikroskopieren, Deutsch 

4.10.  dopoledne: programy v německém jazyce ve skupinách, zakončení projektu, oběd, 

odpoledne: návrat do Prahy, příjezd kolem 16:00 ke škole Na Slovance 

 

Ubytování i stravování s plnou penzí  jsme zajistili v KIEZ Waldpark Grünheide  

www.waldpark.de  (zděné budovy). Každý žák se zúčastní všech dílen a výuky NJ. 
 

Cena pobytu :  180 ,- EUR  

Doprava:   bude vyúčtována po návratu, cca 800,- Kč obě cesty  
 

Kapesné: maximálně 15,- EUR (budou mít děti u sebe) 
 

S sebou: pohodlné sportovní oblečení a turistickou obuv, oblečení a boty do sportovní haly, 

čepice, svačinu a pití na cestu do autobusu i na celý den (první jídlo je až večeře), drobné 

koruny i eura na cestu (na WC a pití), věci osobní potřeby, hygienické potřeby, ručník, batoh na 

výlety, pyžamo, PLÁŠTĚNKU, přezůvky, penál, lepidlo, nůžky, knížku na čtení, společenskou 

hru, kapesníky. 

Na výjezdu platí Školní řád, prosím nedávejte dětem s sebou mobily. 

 

Nejpozději 26.9.2018 vložte do obálky a odevzdejte třídní učitelce: 

 

1. pojištění na cesty a pobyt v zahraničí + pojistku odpovědnosti za způsobené škody  

2. cestovní pas (případné vízum) 

3. kartičku zdravotní pojišťovny – stačí kopie 

4. kontaktní telefonní čísla na rodiče 

5. 180,- EUR 

 

Léky a návod k medikaci předejte vyučujícícm u autobusu, děkujeme. 

 

Své děti prosím přihlašujte do 10.9. 2018 elektronicky přes přihlašovací formulář na webu 

školy ZDE, děkujeme. 
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