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Zarys programu wymiany uczniowskiej podczas pobytu w Altötting (Bawaria –Niemcy)
w terminie 27.04.-07.05.2014 r.
Niedziela
27.04.2014 r.

Wyjazd w kierunku granicy polsko-czeskiej, przejazd przez Czechy, Austrię, Niemcy;
Około 18:00 – 19:00 przyjazd do Altötting, Maria-Ward-Gymnasium, Neuöttinger Str. 8,
84503 Altötting, przydział uczniów do rodzin goszczących;

Poniedziałek
28.04.2014 r.

Przed południem: wizyta w piekarni, powitanie przez burmistrza Altötting w ratuszu;
wspólny obiad dla niemieckich i polskich uczniów w stołówce szkolnej około 12:30;
po południu: warsztaty dla polskich i niemieckich uczniów – każdy bierze udział
w 2 warsztatach: taniec, śpiew, sztuka lub sport (do godz. 16:00);

Wtorek
29.04.2014 r.

Cały dzień: Wycieczka dla polskich, węgierskich i niemieckich uczniów Herrenchiemsee ze zwiedzaniem zamku jak również zwiedzanie wyspy Fraueninsel;
Transport autobusem i statkiem;

Środa
30.04.2014 r.

Przed południem: lekcje w szkole Maria-Ward-Gymnasium;
Po przerwie: rajd po Altötting dla uczniów niemieckich i polskich;
Wspólny obiad w stołówce szkolnej około godz. 12:30;
Po południu: przygotowania niemieckich i polskich uczniów jak również ich nauczycieli do
uroczystości wieczornej (dekoracja stołów);
Od 17:00: Uroczystość: „Przyjaźń łącząca narody”
Zasadzenie drzewka przyjaźni, program ramowy (tańce, piosenki w wykonaniu niemieckich
i polskich uczniów), prezentacja wyników warsztatów, występy grupy w strojach ludowych,
wspólna kolacja;

Czwartek
01.05.2014 r.

Dzień z rodziną – uczniowie spędzą go w rodzinach goszczących ze swoimi partnerskimi
koleżankami i kolegami;

Piątek
02.05.2014 r.

Całodniowa wycieczka autokarem polskich uczniów do Salzburga w Austrii;
Zwiedzanie pałacu i ogrodów wodnych Hellbrunn, spacer po starówce;

Sobota
03.05.2014 r.

Całodniowa wycieczka pociągiem polskich i niemieckich uczniów do Monachium
Zwiedzanie miasta, spacer po Ogrodzie Angielskim;

Niedziela
04.05.2014 r.

Dzień z rodziną – uczniowie spędzą go w rodzinach goszczących ze swoimi partnerskimi
koleżankami i kolegami;

Poniedziałek
05.05.2014 r.
Wtorek
06.05.2014 r.

Całodniowa wycieczka autokarem do kopalni soli w Berchtesgaden i do Obersalzberg;

Środa
07.05.2014 r.

Pożegnanie ze szkołą partnerską, wyjazd do Lelowa;
Przejazd przez Austrię, Czechy, Polskę;
Przyjazd do Lelowa pod szkołę w godzinach wieczornych, odbiór dzieci przez rodziców.

Przed południem: lekcje w szkole Maria-Ward-Gymnasium do godz. 12.15;
Wspólny obiad w stołówce szkolnej;
Po południu: wyjazd do Marktl i Burghausen, zwiedzanie zamku, spacer po starym mieście;

