
 

 

 

         PROGRAM návštěvy polské delegace na ZŠ v Plotištích nad Labem ve dnech 19. -  21.4.2013. 

PÁTEK / 19. 4. 2013/ 

Do 10.00 – příjezd polských účastníků. 

10.00  - 11.00: Přivítání písní. Předání vizitek, tašek a triček (zázemí  -  4. třída + šatna naproti). 

Fotografování - fotografii odeslat na Magistrát k vytisknutí pamětních listů – zajistí pan Černý. 

Občerstvení – káva, čaj, perníky, buchty (napečou rodiče). Prohlídka školy. 

11.00  - 13.00: Ukázkové vyučovací hodiny pro smíšená 10-ti (5 + 5) členná družstva (4 x 30 minut). 

Hudební výchova ( p.uč.Malá -6. třída), výtvarná výchova(p.uč.Peregrinová - 9. třída), tělesná 

výchova( p.uč. Holečková - tělocvična,hřiště), počítače( p.uč. Kašpar – počítačová učebna). 

13.00  - 14.00: Společný oběd ve školní jídelně (svíčková) a rozdání svačinových balíčků na 

odpoledne. 

14.00  - 14.30: Vědomostní test o Hradci Králové (p.uč. Eppich). 

14.30  - 17.00: Sportovně zábavné a kreativní odpoledne. V 10-ti členných skupinách budou děti 

soutěžit ve sportovních disciplínách (p.uč. Holečková + určení učitelé) a budou vyrábět přívěšek      

a pracovat se smršťovací fólií – malování a zapékání (p.uč.Jirková). 

17.30  - 18.15: Čeští účastníci budou připravovat tělocvičnu na večerní program, polští účastníci     

se odjedou ubytovat do hotelu Zimní stadión. 

18.15: Odjezd polské delegace od hotelu. U školy nastoupí česká část a pojedou společně na večeři              

do restaurace Cejnarka v Předměřicích. 

18.30  - 19.30: Společná večeře (rýže a vepřový plátek). 

19.30  - 23.00: Zábavný společenský večer (ukázky tanců, aerobiku,  různé soutěže - p.uč. 

Studničková) s diskotékou (p.uč. Machač). 

23.00: Rozloučení. Odjezd polské delegace na hotel. Pro české děti si přijedou rodiče. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOBOTA / 20. 4. 2013 / 

9.00: Sraz ve škole (všichni účastníci budou mít s sebou plavky). 

9.00 – 13.00: Dopolední program.                                                                                                                        

1. Dílny – enkaustika, práce s přírodními materiály, seznámení s technikou malování mokrým           

voskem, vytváření znaků měst (p.uč. Jirková).                                                                                                

2. Sportovní zápolení, soutěže družstev – atletika, volejbal, vybíjená,česko-polská štafeta     

(p.uč.Holečková + pověření učitelé). 

13.00: Odjezd do restaurace A-sport na oběd. 

13.15 – 14.15: Společný oběd (smažený sýr nebo řízek + hranolky nebo brambory). 

14.15 – 16.15: Bowling ( 6 drah). 

16.15: Společný odjezd do Futura. 

16.30 – 17.30: Nakupování ve Futuru. 

17.45: Odjezd do Aquacentra v Hradci Králové 

18.15 – 20.15: Aquacentrum. 

20.30 – 21.30: Večeře v restauraci Aquacentra Hradec Králové. 

21.30: Odjezd polské delegace na hotel, české děti si vyzvednou rodiče před Aquacentrem. 

 

NEDĚLE / 21. 4. 2013 / 

9.00: Sraz u hotelu Zimní stadión. Procházka v Jiráskových sadech – soutok. 

9.30 – 10.30: Rozdělíme se na dvě skupiny. První půjde na Bílou věž, druhá se projede turistickým 

vláčkem. Prostřídají se. 

10.45 – 12.45: Labyrint divadla Drak – prohlídka, herecký workshop na téma Romeo a Julie. 

13.00 – 14.00: Oběd v restauraci Tereziánský dvůr. 

14.00 – 14.30: Prohlídka Chrámu sv. Ducha (s průvodcem) 

14.30: Rozloučení a odjezd polské delegace domů. České účastníky si vyzvednou rodiče před 

hotelem Zimní stadion. 

 


