
Naši žáci vyrazí 

opět do Švýcarska!
  

   

 

Články a fotografie z minulých let této úspěšné 
zde. 

Využijte této skvělé příležitosti poznat lépe tuto krásnou zemi pod Alpami i její milé a přátelské 
obyvatele.  

  

Mgr.Karel Derfl, ředitel školy 

 

Naši žáci vyrazí 

opět do Švýcarska!  

V létě 2011 pojedeme
výměnný pobyt do Švýcarska!

  

Obdrželi jsme pozvání od naší partnerské 
školy v Heimiswillu, abychom je s našimi 
žáky navštívili v termínu 
2011.  

Tento náš projekt mezinárodní spolupráce
probíhá již od roku 1998 a je určen 
žáky II.stupně, kteří se učí německy nebo 
anglicky. 

Je to sice ještě daleko, ale již teď se 
těšíme na staré prátele a nové zážitky ve 
Švýcarsku. 

Přestože je akce určena přednostně pro 
žáky 6.-9.ročníku naší ZŠ, v případě 
nenaplnění plánovaného počtu se mohou 
zúčastnit také bývalí žáci
v Heimiswilu byli, mají zde přátele a jsou s 
nimi v kontaktu. 

 

Podrobnější informace o zájezdu
podmínkách účasti si můžete přečíst 
Přihlášky získáte ve škole u p. učitelky 
Lenky Zlochové nebo si ji můžete 
stáhnout zde. 

z minulých let této úspěšné spolupráce si můžete prohlédnout např.

Využijte této skvělé příležitosti poznat lépe tuto krásnou zemi pod Alpami i její milé a přátelské 

V létě 2011 pojedeme již popáté na 
do Švýcarska!  

Obdrželi jsme pozvání od naší partnerské 
, abychom je s našimi 

žáky navštívili v termínu 11.-16.července 

projekt mezinárodní spolupráce 
probíhá již od roku 1998 a je určen pro 

kteří se učí německy nebo 

Je to sice ještě daleko, ale již teď se 
těšíme na staré prátele a nové zážitky ve 

akce určena přednostně pro 
naší ZŠ, v případě 

nenaplnění plánovaného počtu se mohou 
bývalí žáci, kteří s námi již 

byli, mají zde přátele a jsou s 

informace o zájezdu a 
si můžete přečíst zde. 

získáte ve škole u p. učitelky 
nebo si ji můžete 

si můžete prohlédnout např. zde nebo 

Využijte této skvělé příležitosti poznat lépe tuto krásnou zemi pod Alpami i její milé a přátelské 


