Školní výlet 9.B
Termín:

11. června - 13. června 2018

Odjezd:

Pondělí 11. 6. 2018 v 5:16 osobním vlakem z nádraží ve Žďáře nad Sázavou

Sraz:

5:00 v hale nádraží – buďte dochvilní !!!!

MALOSKALSKO

S sebou:
Pevnou turistickou obuv, batoh na obě ramena, malý výletní batůžek, jídlo a pití na první den (ale budeme mít
volno v Turnově), pláštěnku, průkazku zdravotní pojišťovny (stačí kopie), kapesné dle uvážení, náplast,
obinadlo, vhodné turistické oblečení, hygienické potřeby, přezůvky, noční oděv (pýžo apod.), přípravek proti
klíšťatům – nutné !!! (stačí do trojice), osobní léky (např. antialergika). Jakoukoliv průkazku s fotkou, která
potvrzuje věk žáka (např. průkaz na dopravu autobusem či z ČD) – ale zatím to nikdy nechtěli …
Program / plán výletu :
1. den - vlakem do Turnova (příjezd 9:12), přesun do centra města, dopolední rozchod na náměstí. Kolem
poledne vyrazíme se zastávkami po cyklostezce údolím Jizery směr Dolánky u Turnova, Malá Skála (cca 10 km).
Odpoledne ubytování na Křížkách, odpočinek. K večeru krátká průzkumná vycházka do městečka Malá Skála.
2. den – po snídani vzhůru do kopce na zříceninu Zbiroh, pak dále na Besedické skály vč. skalního bludiště Kalich
a Chléviště. Na konci sešup dolů do Malé Skály (cca 8 km), Boučkův statek, sámoška, pauza. Dle času, nálady a
počasí výstup na Frýdštejn, návrat po hřebeni kolem skalního hradu Vranov do Malé Skály a na ubytovnu (cca 5
km).
3. den – ráno snídaně, úklid a balení, odchod do Malé Skály na Žlutou plovárnu. Mobilcaching. Kolem poledne
odpočinek, jídlo (Boučkův statek či sámoška). Odpoledne (14:21) odjezd vlakem z Malé Skály do ZR.
Ubytování: Penzion Křížky, Malá Skála, Křížky 273. Ubytování v klasických pokojích s blízkým příslušenstvím.
Kontakty: www.penzionkrizky.cz, 775 580 388 (8:00 - 20:00), 778 497 630 (11:00 - 17:00).
Strava: 2x polopenze, začínáme večeří 1. den, končíme snídaní ve středu ráno. Zbytek z vlastních zásob.
V budově je restaurace. Na trase vždy možnost občerstvení – sámoška, hospůdka .... Láhev na pití nezbytná.
Příjezd do ZR: Středa 13. 6. 2018 vlakem v 18:27. Rozchod bude v hale nádraží ve Žďáře nad Sázavou.
Cena výletu: Vybíráme 1800 Kč na jízdné, vstupy, ubytování, stravu, mobilcaching … a možná i na malé
překvápko.
Pedagogický doprovod: Mgr. Jana Hájková, Mgr. Jan Hrdina
V případě předpokládané neúčasti dítěte dejte, prosím, v předstihu vědět.
Kontakty: Mgr. Jana Hájková: jhajkova@2zszdar.cz; Mgr. Jan Hrdina: jhrdina@2zszdar.cz, 723 328 714
Spoléháme na vaši velikou kázeň, slušné chování a dodržování všech pravidel, která budou stanovena, tak,
abychom byli všichni spokojeni.
Těšíme se na vás a na pěkné zážitky s vámi !!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návratka (odevzdat třídnímu učiteli)
Souhlasím, aby se můj syn/dcera (jméno): _________________________________________________, třída 9.B,
zúčastnil/a školního výletu ve dnech 11. – 13. 6. 2018. Seznámil/a jsem se s pokyny a instrukcemi k této akci a
zaplatím v požadovaném termínu částku 1800 Kč.
Podpis zákonného zástupce (rodiče): ______________________________________________________________

