Výměnný pobyt - Gymnázium Lauterbach, Gymnázium F. Křižíka Plzeň

Datum

Dopolední program

pondělí POZOR! V kvartě probíhá dopoledne testování
18.5.2015 studentů.

Oběd

-

Odpolední program

Večerní program

Příjezd německých studentů 14:00. Uvítání na Hlavním vlakovém
nádraží v Plzni. Odjezd do hostitelských rodin. (Přivítání zajišťují
Večer v hostitelských rodinách
Steiningerová, Brožek studenti kvarty). Odpoledne sraz v 17:00 na
nám. Republiky-rallye Plzeň do 18:30.

8:30 - 9:00 přivítání v GFK v aule (Zajišťuje Hosnedl,
Brožek, Steiningerová) 9:00 - 11:45 divadelní projekt v
úterý
AJ - Zelenka, Steinebach. 9:00 - 11:45 turnaj ve florbale- Oběd ve školní
Projektová práce v plzeňské ZOO v AJ 14:00 - 17.00 Brožek,
jídelně 12:30 - 13:30 Kirchnerová,
19.5.2015 Ustohal, Habrych, 12:00 - 12:30 představení div.
projektu v aule a vyhodnocení sportovního turnaje všichni účastníci

Večer v rodinách, nabízený nepovinný
program - 19:00 - 20:30 rozhledna Sylván
Steiningerová

Celodenní vodácká výprava na Berounku - zajišťuje
středa
Hosnedl, Anderle- odjezd v 8:15 z Mikulášského
20.5.2015
náměstí - viz. přihláška

Oběd s sebou

Celodenní vodácká výprava na Berounku - zajišťuje Hosnedl,
Anderle - příjezd kolem 18:00 h viz přihláška

Večer v rodinách

Celodenní exkurze do Prahy - trasy ve 3 skupinách
čtvrtek
(Zajišťují Brožek, Steiningerová, Habrych) odjezd 8:08,
21.5.2015
sraz 7:45 na Hl.vlakovém nádraží v Plzni

Oběd s sebou

Celodenní exkurze do Prahy, odjezd z Prahy 16:14 nebo v 17:14
podle počasí, příjezd do Plzně v 17:50 nebo v 18:50

Večer v rodinách, nabízený nepovinný
program - bazén na Slovanech 19:00 21:00

pátek
9:00 prohlídka plzeňského pivovaru sraz v 8:45 před
22.5.2015 Prazdrojem (Zajišťuje Steiningerová, Habrych).

Oběd ve městě
12:00 - 13:00

Nákupy, osobní volno. Závěrečný večer při bowlingu 16:00 - 19:00. (Zajišťuje Brožek, Anderle, Ustohal,
Zelenka), odpolední a večerní program může proběhnout podle přání v hostitelských rodinách. Večer je možné
věnovat kulturnímu programu dle nabídky Plzeň - evropské hlavní město kultury

sobota odjezd z Hlavního vlakového nádraží v Plzni v 8:00 23.5.2015 Steiningerová - sraz v 7:40 h

