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Expedice
„Frankfurt v Berlíně“

Už jsi byl někdy ve Frankfurtu nad Mohanem?
Jestli chceš, můžeš ho s námi poznat i v Berlíně, a to 7. 4.
2019 během naší letošní školní expedice. Vydáme se spolu na
výstavu do Německého dómu. Uvidíš, že návštěva výstavy
není žádná nuda! Nejen že se v čase vrátíme do starého
Frankfurtu, ale vyzkoušíme si také, jak se sedí v křeslech
poslanců německého spolkového sněmu. Uvidíme také starý
dopis z Ameriky i zbytky zničeného Říšského sněmu. Spoustu
věcí budeš muset ale objevit sám! Jestli jsi zvídavý
průzkumník a chceš strávit neděli se skvělou partou, tak se
k nám určitě přidej!
Moc se na tebe těšíme:
Štěpánka, Terka a Martin

Průběh expedice
9:00 – sraz před vchodem do Familienzentra (Mehringdamm 114), uschování jídla na odpolední oběd
9:30 – společný odjezd do města. Na opozdilce nebudeme moci čekat, protože by nám jinak ujelo metro!
10:00–10:45 – prohlídka Německého dómu
10:45–11:00 – svačina
11:00–11:45 – kvíz
12:15 – předpokládaný návrat do Familienzentra
12:15–14:15 – společný oběd a rozloučení
Co potřebujete s sebou:
o Hlavně dobrou náladu!
o Jízdenky MHD
o Jídlo a pití na svačinu
o Tužku, pastelky a desky, které poslouží jako podložka pro psaní a jako záložka pro rozdané materiály
Kdo s námi může na expedici:
V podstatě každý, kdo má zájem a včas se přihlásí. Jelikož je ale počet účastníků omezen prostorovou kapacitou muzea a expedice je
součástí výuky všech kurzů Bylinky 1 a Bylinky 2, mají přihlášky našich žáků přednost.
Přihlášení:
Závazné přihlášky prosím posílejte na adresu klementmartin@seznam.cz nejpozději do 31. 3. 2019. Nedostanete-li e-mail o přijetí
přihlášky, kontaktujte Martina na čísle +420 702 133 756. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte kdykoli ozvat.
Poplatky:
Expedice je pro žáky kurzů a jejich rodiče zdarma, pro ostatní zájemce činí poplatek za účast 5 Euro. Vstup na výstavu do Německého
dómu je rovněž zdarma.
Důležité informace: oběd
Na čtenářské noci a na expedici budeme mit hosty. Proto prosíme Berlínské účastníky, aby s sebou v sobotu večer nebo v neděli ráno
přinesli příspěvek ke společnému nedělnímu obědu (polévky, druhé jídlo, saláty, nákypy, dezerty). Vše uložíme ve Familienzentru a po
návratu z expedice, než hosté odcestují, se společně najíme.
Prosíme, abyste nám s přihláškou poslali hned i informaci o tom, co a v jakém množství k obědu přinesete.
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