Česko-německý projekt za účasti žáků ZŠ Stříbrnická a studentů města Chemnitz
„Reise in die Vergangenheit - Cesta do minulosti“
Vážení rodiče,
v září 2011 bude zahájen mezinárodní jazykově vzdělávací projekt „Reise in die Vergangenheit - Cesta do
minulosti“, kterého by se měli zúčastnit vybraní žáci naší školy a studenti z města Chemnitz. V rámci jeho realizace se
uskuteční tři společná setkání studentů z Německa a z České republiky:
1) První setkání bude probíhat v Ústí nad Labem a v jeho okolí od 7. 10. 2011 do 9. 10. 2011.
Náplní úvodního setkání bude vzájemné seznámení se účastníků, společné poznávání okolí spojené s využitím cizích
jazyků a stanovení způsobu zpracování tématu projektu (vytvoření společného časopisu, filmové reportáže apod.).
2) Další setkání se bude konat od 4. 11. 2011 do 6. 11. 2011 v Terezíně.
V Terezíně bude připraven vzdělávací program, který němečtí i čeští žáci absolvují společně. Následně by žáci měli
spolupracovat na originálním projektu k tématu své společné historie. Všichni účastníci budou mít zajištěné ubytování
i stravu v hotelu v Litoměřicích, případně v nejbližším okolí města.
3) Místem posledního setkání bude německé město Chemnitz v termínu od 2. 12. 2011 do 4. 12. 2011.
Zde by žáci měli projekt dokončit a veřejně prezentovat. Do programu bude zařazena i exkurze po Lipsku, která bude
jistě umocněna předvánoční atmosférou města. Naši žáci budou mít zajištěné ubytování i stravování ve městě
Chemnitz.
Jedná se o projekt v rámci česko-německé přeshraniční spolupráce- Ziel 3, zorganizovaný klubem pro děti a mládež
Kinder- und Jugendklub B-Plan der Kindervereinigung Chemnbitz e.V. Na tomto projektu se naše škola podílí
jako patner.
Projekt je finančně zajištěn - ubytování, stravování, doprava, cestovní pojištění i materiály potřebné k vypracování
projektu jsou hrazeny z prostředků EU. Zajištěn bude rovněž odborný pedagogický doprovod a tlumočník.
Důležitá data:

přihláška
cena
vedoucí české skupiny

do 13. 4. 2011
0,-Kč (pouze vlastní kapesné)
Mgr. Michaela Holá
hola@zsstribrnicka.cz
tel.: +420 731 176 363
- zde odstřihněte ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Závazná přihláška k účasti na mezinárodním projektu „Reise in die Vergangenheit - Cesta do minulosti“ ve dnech
7. 10. 2011 - 9. 10. 2011, 4. 11. 2011 - 6. 11. 2011 a 2. 12. 2011 - 4. 12. 2011
Jméno a příjmení žáka, třída : __________________________________________________________
Jméno a příjmení zákonného zástupce : ______________________________________________
Souhlasím, aby se můj syn/dcera zúčastnil/la plánované akce (ano/ne) : ____________________
Žák je povinen během celého projektu dodržovat pravidla slušného a bezpečného chování, která jsou obsažena ve
školním řádu, a řídit se pokyny vedoucího celé akce a ostatních pedagogických pracovníků.
V Ústí nad Labem dne :

_

Podpis zákonného zástupce : _____________________________________________

