Výměnný pobyt - Gymnázium Lauterbach na Gymnáziu Františka Křižíka Plzeň
Datum

Dopolední program

Oběd

pondělí
3.6.2019

úterý
4.6.2019

Exkurze do Prazdroje, sraz v 8:30 před
pivovarem, prohlídky čes. a něm. skupina v
9:00 a 9:15, konec exkurze v 11:00 h.
Zajišťuje Kaska

středa
5.6.2019

Projektové dopoledne ve škole, 1. a 2. hod
sportovní turnaj v rámci TV - Čechura,
Novotný, 3.-5. hod.projektové vyučování ve
3 skupinách, Zelenka - anglické divadlo,
Kaska - chemický experiment, Habrych jazyková animace, (skup. 2 a 3 se po 60
min vystřídají)

čtvrtek
6.6.2019

Celodenní exkurze do Prahy sraz v 8:00 na
Hlavním vlakovém nádraží, odjezd v 8:20,
dopoledne historické památky po
skupinách, od 15:30 (16:00)-17:00
Jumparena na Zličíně, odjezd z Prahy v
18:15, návrat do Plzně mezi 20:00-21:00

pátek
7.6.2019

10:00 Ralley v centru Plzně – úkoly pro
soutěžní skupiny – foto, video, literární
úkoly např. v Plzeňském podzemí, Muzeu
loutek apod. Zajišťuje Brožek, připravuje
Kaska.

sobota
8.6.2019

odjezd z Hlavního vlakového nádraží v
Plzni v 8:05, sraz v 7:30 h. Zajišťuje
Steiningerová, Habrych

Oběd ve městě
12:00-13:00

Odpolední program

Večerní program

Příjezd německých studentů 13:54 h. Uvítání
na Hlavním vlakovém nádraží v Plzni.
Odjezd do školy. Přivítání na nádraží
zajišťují Brožek, studenti kvarty, ubytovatelé.
Odpoledne 15:00-17:00 slavnostní přivítání,
občerstvení a seznamovací aktivity v atriu
(aule) školy. Zajišťuje Kaska, Habrych,
Zelenka

Večer v hostitelských
rodinách

13:45 sraz před Techmánií, 14:00-17:00
nejprve film Sen o létání a Astronaut, poté
expozice Techmánie a planetária, zajišťuje
Steiningerová

Večer v hostitelských
rodinách

Odpolední volnočasové aktivity 14:30-16:30,
Oběd ve školní
návštěva ZOO - Brožek, bazén Slovany jídelně 13:00-13:30
Steiningerová, program s rodinami

Večer v hostitelských
rodinách

Oběd s sebou

Celodenní exkurze do Prahy, zajišťují
Zelenka, Habrych

Večer v hostitelských
rodinách

Oběd ve městě
12:00-13:00

Nákupy, osobní volno. Závěrečné odpoledne ve Škodaparku na Litické
přehradě – minigolf, koupání, lodičky, šlapadla, míčové hry, Inline
Zajišťuje Zelenka, Habrych, Brožek do 18:30 hod, odpolední a večerní
program může proběhnout podle přání v hostitelských rodinách. Večerní
rozloučení s Plzní může proběhnout v rámci Historického víkendu v
centru města.

