
    
 
 
 
 

 

Projekt / číslo projektu: Kultura spojuje národy  / CZ.3.22/3.3.02/12.03480

Česká škola:  Masarykova ZŠ a MŠ

Polská škola:  PG 9, Wałbrzych

Termín výjezdu:  20. – 22.9

Místo výjezdu: Wałbrzych, Polsko

 

Výjezdu se zúčastnilo z české strany 20 žák
Plotiště, 2 učitelé ZŠ a MŠ Hradec Králové 
zástupkyně Magistrátu v HK paní Mgr

 

1.den – pátek 20. 9. 2013 – dopl ň

Ráno v 7:15 jsme byli nastoupeni p
směrem Wałbrzych . Po dvou hodinách cesty jsme dorazili na míst
škola zp ěvem. Moc se nám to líbilo. Poté jsme byli rozd
noviná řské. Po dvou hodinách workshopu, kde nás seznámili s
šli na výborný ob ěd. Po ob ě
pokra čovaly workshopy. V 18:00 jsme se jeli ubytovat do hotelu Villa Art
diskotéku. Před ní byla ve škole ve
spát. 

2. den – sobota 21. 9. 2013 – dopl

Ráno jsme se nasnídali a jeli vyzvednout naše polsk é kamarády do školy, kde nás p
prezentací o známé kn ěžně Daisy
vyhlídka na zámek Ksi ąż. V kulturním st
různé styly tance. Po skv ělém ob
prezentace z noviná řského workshopu. Cestou na ve
Galerii Victioria, na čež nás odvezli do 
jsme se vrátili do hotelu a šli spát.

 

3.den – ned ěle 22. 9. 2013 – dopl ň

Po snídani jsme se sbalili a odhlásili ze svých pok oj
workshopu odehráli své p ředstavení, na
jezdili na bobové dráze a vyzkoušeli lanový park. N aposledy jsme se naob
QUBUS, kde prob ěhlo p ředávání certifikát
V 16:00 jsme odjeli dom ů. 

 

 

 

ZPRÁVA Z VÝJEZDU 

Kultura spojuje národy  / CZ.3.22/3.3.02/12.03480 

Masarykova ZŠ a MŠ, Hradec Králové-Plotiště 

, Wałbrzych 

22.9.2013 

Wałbrzych, Polsko 

české strany 20 žáků z 7. - 9. třídy Masarykovy ZŠ a MŠ Hradec Králové 
ZŠ a MŠ Hradec Králové - Plotiště (Soňa Jirková a Mgr.

 Magistrátu v HK paní Mgr. Jitka Kulhánková. 

dopl ňte ☺☺☺☺ 

7:15 jsme byli nastoupeni p řed autobusem. Nasedli jsme do autobusu a odjeli 
. Po dvou hodinách cesty jsme dorazili na míst o, kde nás p

vem. Moc se nám to líbilo. Poté jsme byli rozd ěleni do dvou skupin, divadelní a 
ské. Po dvou hodinách workshopu, kde nás seznámili s tím, co budeme d

d. Po ob ědě následoval test a prezen tace o 
18:00 jsme se jeli ubytovat do hotelu Villa Art

ed ní byla ve škole ve čeře. Diskotéka skon čila ve 22:00, my odjeli na hotel a šli 

dopl ňte ☺☺☺☺ 

Ráno jsme se nasnídali a jeli vyzvednout naše polsk é kamarády do školy, kde nás p
Daisy. Následovala prohlídka h řebčína, projíž
kulturním st ředisku WOK, kam jsme se poté vydali, ná

ělém ob ědu v  hotelu QUBUS následoval divadelní workshop a 
ského workshopu. Cestou na ve čeři jsme stihli na 20 minut navštívit 
ež nás odvezli do aquaparku Aqua-Zdrój. Den skon č

jsme se vrátili do hotelu a šli spát.  

dopl ňte ☺☺☺☺ 

Po snídani jsme se sbalili a odhlásili ze svých pok ojů. V 9:00 č
ředstavení, na čež následovala zábava v  lanovém parku, kde 

jezdili na bobové dráze a vyzkoušeli lanový park. N aposledy jsme se naob
ředávání certifikát ů, cen, závěrečné pod ěkování a rozlou

 

 

a MŠ Hradec Králové - 
a Mgr. František Eppich) a 

ed autobusem. Nasedli jsme do autobusu a odjeli 
o, kde nás p řivítala celá 

leni do dvou skupin, divadelní a 
tím, co budeme d ělat, jsme 

tace o Wałbrzychu a poté 
18:00 jsme se jeli ubytovat do hotelu Villa Art  a připravit se na 

ila ve 22:00, my odjeli na hotel a šli 

Ráno jsme se nasnídali a jeli vyzvednout naše polsk é kamarády do školy, kde nás p řekvapili 
čína, projíž ďka kočárem a 

edisku WOK, kam jsme se poté vydali, ná s učili 
hotelu QUBUS následoval divadelní workshop a 

i jsme stihli na 20 minut navštívit 
Den skon čil  po večeři , kdy 

9:00 členové divadelního 
lanovém parku, kde jsme 

jezdili na bobové dráze a vyzkoušeli lanový park. N aposledy jsme se naob ědvali v  hotelu 
ěkování a rozlou čení. 



    
 
 
 
 
Naše hodnocení: 

Celý pobyt se nám moc líbil, ale 
Králové , kde jsme byli spojeni do menších 
nás a t ěšíme se na další setkání. 

 

Datum zpracování: 26.9. 2013 

 

 Vypracovali: Žáci 9. Třídy ZŠ Masarykova 

 

 

Celý pobyt se nám moc líbil, ale přijde nám, že jsme nebyli tolik sjednocení jako v
, kde jsme byli spojeni do menších smíšených skupin. Oce ňujeme jejich starost o 
šíme se na další setkání. ☺☺☺☺ 

ZŠ Masarykova Plotiště nad Labem  

Schválila:    Ing. Alena Synková

 

ijde nám, že jsme nebyli tolik sjednocení jako v  Hradci 
ňujeme jejich starost o 

:    Ing. Alena Synková                      


