Adventní KRAKOV – závazná přihláška
Vážení rodiče, v letošním školním roce se ZŠ Velký Ořechov rozhodla uspořádat poznávací zájezd do
předvánočního Krakova. Kromě návštěvy trhů na hlavním náměstí „Rynek Glowny“ se svou slavnou
„Sukiennicí“ se spolu s průvodcem vydáme na prohlídku historického centra. V jádru města je celá řada
historických objektů, bohatých zejména na renesanci, baroko a gotiku, většinou je vše soustředěno do čtvrti
„Stare miasto“. Dominantou města je hrad Wawel stojící nad řekou Wisłou, podél které vede nábřežní
promenáda s pověstným drakem chrlícího oheň. Dvěma nejstaršími ulicemi, ulicí Grodzkou a Kanonicza, se
dostaneme do samotného centra města. Projdeme kolem biskupského paláce, hlavní budovy Jagellonské
univerzity, navštívíme také bývalou židovskou čtvrť Kazimierz, jedinou dochovanou v Evropě, kterou si
pro svůj film „Schindlerův seznam“ vybral americký režisér Steven Spielberg. Na Hlavním rynku najdeme
tradiční speciality, kterými jsou bigos, grilované klobásy, pečená selátka, bramboráky a spoustu dalších
lákadel např. pitný med nebo v restauraci pirohy plněné masem, houbami, sýrem, zelím či borůvkami. V
dřevěných stáncích pořídíme kvalitní výrobky místních umělců, vánoční dekorace a v neposlední řadě také
jantar. Krakov totiž leží na tzv. Jantarové stezce, která dřív vedla z Vídně do Krakova.
Termín : SOBOTA 1. prosinec 2018.
Odjezd: 6:30 z Velkého Ořechova, další zastávka Doubravy, Zlín (ve směru na Krakov)
Návrat: 18:00 - odjezd z Krakova, příjezd domů – mezi 22.00 – 23.00
Cena : 670,- Kč
S časovým harmonogramem akce budou žáci i rodiče seznámeni prostřednictvím písemné organizace
zájezdu. Této akce se mohou zúčastnit žáci II.stupně ZŠ ( 6.- 9. třída ) sami - za přítomnosti
pedagogického dohledu, žáci I.stupně ( 1.- 5. třída ) za doprovodu rodičů, ale také příbuzní i známí dětí
nebo rodičů.
Žáci i jiné zúčastněné osoby musí mít platný občanský průkaz nebo pas.
V týdnu od 5.11.2018 do 9.11.2018 se bude vybírat záloha 670,- Kč/ na osobu.
vedoucí zájezdu, Ing. Miriam Vandová
Zde odstřihnout
NÁVRATKA

Potvrzuji závaznou přihlášku zájezdu do Krakova, kterého se zúčastní tyto osoby (uveďte celé jméno,
příjmení, bydliště a datum narození s ohledem na cestovní připojištění)
Jméno

Bydliště

Datum narození

…………………………………………...
podpis zástupce přihlášených osob

