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Gymnázium Karla Čapka Dobříš, Czech Republic
                     6 – 10 May 2009                                          

Středa   6.5. 2009
Příjezd zahraničních delegací – v průběhu odpoledne a večera 

– počet studentů: 23 (Belgie 3,Irsko 5,Itálie 6,Holandsko 5,Německo 4,Norsko 0) (+29 studentůGKČD)

– počet učitelů: 12  (ubytování  Ně Bosákovi, ostatní Pod Archmankou) (+ 2 učitelé GKČD)

Čtvrtek  7.5. 2009
8:00 Sraz J. Malá + účinkující studenti (na nádvoří zámku)
8.45 Sraz všech účastníků konference (na nádvoří zámku) 
9.00  – 10.30 Zámek Dobříš – zkrácená prohlídka v angličtině, vystoupení studentů, Francouzský park 

(ve 2-3 skupinách po cca 20) www.zamekdobris.cz
11.15 Oficiální zahájení konference - p.ředitelka Z. Cimická (učebna biologie)
11.30 - 12.30 Oběd ve škole 
12.30 - 13.30 Hodnocení projektu (učitelé/mezinárodní pracovní skupiny studentů )
13.30 - 13.45 Přestávka
14.00 - 15.15 Hodnocení projektu – vystoupení pracovních skupin studentů před učiteli
15.30 Odjezd autobusem od sportovní haly do Strže
16.15 – 17.15 Program v Památníku K.Čapka www.capek-karel-pamatnik.cz/html/
17.15 Studenti odjezd ze Strže individuálně, volný program
17:30 Neformální setkání učitelů z partnerských škol s učiteli GKČD 

Pátek  8.5. 2009
8:30   – 10:30  Práce na projektu – příprava na odpolední konferenci
10:30 – 10:45  Přestávka
10:45 – 12:00 „Poznáváme se“ aktivity (učitelé + studenti)
12:00 – 13:00  Oběd  ve škole 
13:00 – 14.00 Volný program 
14.00 – 15.00  Vybraní zástupci jednotlivých delegací – příprava „Evropského stolu“ v Pastoračním centru
15:00 – 16:00  Zkoušení a příprava  prezentací
16:00 – 19:00  Závěrečná konference  v Pastoračním centru Dobříš 

 oficiální zahájení p.ředitelka Z. Cimická
 PPP1 - stručné představení jednotlivých škol  (power point prezentace)
 PPP2 – prezentace projektu (vystoupení studentů, moderují studenti GKČD) 
 Vyhlášení soutěže o nejlepší travelog
 „Evropský stůl“
 průběžná výstava prací studentů – plakáty „Proč chci jet do (vybraná země)“

Sobota  9.5. 2009
8:30 Autobusem nebo individuálně do Nového Knína (od sportovní haly) 
9.00 –   12:00 Muzeum zlata – rýžování zlata – procházka – ve skupinách 
12.00 Odjezd z Nového Knína do Prahy (2 autobusy)

www.muzeum-pribram.cz/exhmpb/exmzn/exmzn.html
13.00 – 15.30 Procházka Prahou – Královská cesta 
15.30 Volný program, studenti zpět individuálně
19:00 Závěrečné setkání učitelů 

Neděle 10.5. odjezd          
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