Být úspěšný
projektová výuka
ZŠ Vratislavova a Elio
pro 6. třídu
výjezd ve dnech 20. – 22. října 2014
do penzionu Nový mlýn, Staré Splavy
www.ubytovani-machovo-jezero.eu
pondělí 20. října

sraz v 9:10 na nádraží Praha – Vršovice (odjezd R
1146 Metoděj Vlach v 9:25 do Bakova n.J., přestup do R
1108 – ve Starých Splavech v 11:23).
Přesun cca 2 km do penzionu, oběd a zahájení kurzu.
úterý 21. října
program kurzu
středa 22. října
vyhodnocení kurzu, aktivity, odchod k autobusu (cca 2 km)
odjezd ze zastávky Doksy, Staré Splavy, hlavní silnice 11:30
spojem 500490 33

příjezd do Prahy do terminálu Holešovice (metro C)
12:52 - děti přebírají rodiče; pokud rodiče
nepřevezmou děti do 13:00, skupina odjíždí do školy, kde
bude v 13:40 rozchod.
Děti jsou během akce pojištěny.
Pro žákyně a žáky platí školní řád.
Veškeré cenné věci (mobilní telefony, fotoaparáty apod.) si
žákyně i žáci berou na vlastní zodpovědnost.
Je zakázáno brát s sebou jakékoliv návykové látky, alkohol,
tabák, výbušniny, zbraně apod.
Pedagogický doprovod:
sl. uč. Majerová (TU) a Brezanská
Program vytváří lektoři Elio.

S sebou:

Na nádraží při odjezdu žákyně a žáci odevzdají:
1. Potvrzení o bezinfekčnosti;
2. Kartičku zdravotní pojišťovny (nebo její kopii)
3. Případné léky.
Počítejte s cestou vlakem a přestupem, s krátkým přesunem
cca 2km – doporučujeme vhodné zavazadlo, nejlépe batoh.
Na nohy pohodlnou – sportovní obuv.
Na cestu si přibalte svačinu a pití.

Doporučené minimum oblečení na 3 dny a 2 noci:
3x spodní prádlo,
nejméně 2 trika, košili
pohodlné oblečení na pobyt uvnitř
pohodlné oblečení do přírody (možnost umazání)
nejméně 2x ponožky
pyžamo
hygienické potřeby (mýdlo, ručník, kartáček na zuby
s pastou, …)
přezůvky
sešit, psací potřeby – určitě propisku, obyčejnou tužku a 3
pastelky (fixy)
knihu, nenáročné stolní hry – karty apod.
baterku (ne na mobilu)
kapesné není nutné, nicméně je možno zajít do města
Ze školy vezmeme sportovní potřeby.

