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Návštěva partnerské školy v Schildow - Schüleraustausch – 4B – 23. – 27.9. 2019 

Vážení rodiče. 

Děkujeme všem, kdo jste nám pomohli zvládnout návštěvu dětí ze Schildow. Také německé paní učitelky 
ocenily, jak jste se o děti starali :-) 

Příští školní rok jedeme my k nim. Přihlášky sice již máme, ale některé děti, které přihlášené ještě nebyly, si to 
rozmyslely a rády by s námi do Schildow jely. Proto jim chceme dát možnost se dopřihlásit. Zároveň známe již 
předběžný program a víme, že se na nás německé rodiny těší a že by velmi rády naše děti u sebe ubytovaly. 

Termín v Schildow:  23. – 27.9.2019 / (část nákladů podpořil ČNFB, předpokládaná cena zájezdu 100,- EUR + 
jízdné) 

Děti budou ubytované v rodinách německých kamarádů, doprava vlakem. Program bude následující: 

Pondělí: odjezd z Hlavního nádraží v 8.32, příjezd do Schildow kolem 14.00 hodiny, odpoledne sportovní hry 

Úterý: návštěva Berlína, Berliner Mauer, Labyrinth Kindermuseum a interaktivní výstava "Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit" 

Středa: návštěva Berlína, okružní jízda autobusem a návštěva věže na Potsdammer Platz 

Čtvrtek: "Europafest" v partnerské škole, dopoledne příprava programu Česká republika, odpoledne účast na 
hrách a programu školy, vystoupení našich dětí s písničkami 

Pátek: odjezd do Prahy z Berlína v 10.59, příjezd na Hlavní nádraží v 15.26 

V Schildow je zvykem, že hodně dětí jezdí i do školy na kole. Rodiny mohou našim dětem kola půjčit, Vy musíte 
ale rozhodnout, zda s tím souhlasíte. To samé s plaváním (pokud by rodiny chtěly děti vzít do bazénu). Vyplňte 
proto požadovaná políčka přihlášky - viz níže. Děkujeme. 

Přihláška: 

Své děti prosím přihlašujte do 14.6.2019 elektronicky přes přihlašovací formulář na webu školy ZDE. 

Děkujeme. 

V Praze 8.6.2019 

Mgr. Hana Nápravníková 

Mgr. Jitka Boučková 
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