
Základní škola  německo - českého porozumění 
 

Jazykový projekt Trausnitz - SRN  - třídy 3ab / 2019 

  

Termín:  25.11. – 28.11. 2019  
Odjezd:  25.11. v 8:15 autobusem od zš Na Slovance, Bedřichovská 1, Praha 8 

Návrat:  28.11. kolem 16:00 autobusem k zš Na Slovance  

 

25.11 v 8:15 odjezd autobusem od školy, kolem 11:30 hod. příjezd do  

Trausnitz, ubytování, program začíná ve 14:00 hod. 

První jídlo je večeře!! / oběd dejte dětem s sebou / 

26. + 27.11. - dopoledne i odpoledne - programy v německém jazyce podle   

skupin -  Projekt Mittelalter und Advent 

28.11.  dopoledne: programy v německém jazyce ve skupinách, zakončení 

projektu, oběd, odjezd do Prahy; Náplní projektu je zážitková pedagogika, 

činnostní učení a výuka NJ. Téma: středověk, Advent 
 

Ubytování i stravování s plnou penzí: www.jugenherbergetrausnitz.de  

Každý žák se zúčastní výuky NJ a činnostních dílen. 
 

Cena zájezdu: 190,- EUR + náklady na dopravu 

Kapesné: maximálně 10,- EUR (budou mít děti u sebe v peněžence) 
 

S sebou: pohodlné a teplé oblečení a turistickou obuv, 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, pyžamo, pláštěnku, 

přezůvky, penál, lepidlo, nůžky, knížku na čtení, hru, hadr a staré oblečení, které 

je možno zašpinit, zničit – do igelitové tašky extra!! 
 

21.11.2019 vložte do obálky a odevzdejte třídní učitelce : 

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

2. cestovní pas (případné vízum) 

3. kartičku zdravotní pojišťovny – lze kopii 

4. kontaktní telefonní čísla na rodiče 

5. platba za pobyt – 190 EUR – doprava bude vyúčtována v CZK po návratu 

Případné léky a návod k medikacoi předejte u autobusu třídní paní učitelce. 

Děkujeme . 

 

Závaznou přihlášku vyplňte, prosíme, nejpozději do 11.10.2019 online na 

webových stránkách školy ZDE. Děkujeme za respektování pokynů, usnadníte 

nám tím práci. 

 

17.9.2019 

Anna Vlášková, třídní učitelka 3.A 

Jana Kratochvílová, třídní učitelka 3.B 

 

http://www.jugenherbergetrausnitz.de/
https://zsncp.cz/akce/754-trausnitz-3-ab

