
ZŠ Komenského 15, Nové Město nad Metují 
pořádá

ve dnech 25.-27.11.2022

VÍKENDOVÝ POBYT 
V OLEŠNICI V ORL.HORÁCH

„Vánoce nanečisto“ 
pro žáky 4. - 9. ročníků

Sraz 25.11. - pátek v 15.35hod. na aut.zastávce Na Rychtě!!!!
Návrat 27.11.. - neděle ve 14.11hod.na aut.zastávku Na Rychtě!!!

S sebou:
- průkazku zdravotní pojišťovny - prosím jen kopii!!!
- spací pytel a prostěradlo, starší děti i karimatku – spaní na postelích, na karimatkách
- oblečení do přírody (rukavice a čepice nutné!!!), na spaní a na převlečení,teplou obuv
- digitální fotoaparát (ev. zapůjčíme do skupinek), popřípadě mobilní telefon
- veškeré vybavení k fotoaparátu (dobíječka nebo náhradní baterie!!!)
- kdo má, může si vzít flash kartu (”flešku”) na ukládání fotografií
- psací potřeby (propisku, blok, nůžky, lepidlo),igel.tašku nebo lopatu na jízdu ve sněhu :) 
- PŘEZŮVKY, osobní hygienu, pláštěnku
- 4 brambory, 1 noha silného párku, 1 cibule
- dívky malou paštiku, chlapci 10 dkg šunkového salámu a dospělí 1ks sýru trojúhelníku a toaleťák
- každý doveze 2 NENADEPSANÉ DÁREČKY v hodnotě max. 50,- Kč ( kdo bude chtít, může i další 
dárečky již nadepsané) - každý tak obdrží min. 2 dárečky

Cena pobytu: cca 450,- Kč (skutečná částka bude odečtena ze školní online pokladny)
v ceně je ubytování – chata U Andršů, energie, voda, plná penze, pomůcky, odměny, autobus

Co nás čeká?
- práce s digitálním fotoaparátem, ukládání, upravování a zpracování fotografií v PC
- účast ve fotografické soutěži
- páteční návštěva Mikuláše
- sobotní Štědrý den a silvestrovská oslava
- pěší výlet v okolí Nového Hrádku a Rzů
- hry, soutěže
- výroba dárků pro sebe a své blízké

Doprovod: Mgr. Soňa Novotná, Bc.Michaela Novotná, Ing. Adéla Ješinová, Terka Bartošová – ped.dohled -  , 
Bc.Jan Rejman – zdravotník, Katřina Bartošová – kuchařka,  technické zabezpečení- Miroslav Novotný -  
prezentace dig. fotoaparátů, kuchař.
Změna personálu vyhrazena!!! :)

Zabalené věci do batohu!!!
Vyplněnou přihlášku můžete nosit p. učitelkám Novotným, Ješinové nebo Bartošové  nejdéle do 17.11. 2022.

Rozhoduje pořadí dodání přihlášky a předešlé účasti na fotografických aktivitách!!!

..................................…………………........zde odstřihni...............................................................……...

Jméno:...............................................................dat. narození:.........................zdr. poj.:................……..
Bydliště:...................................................................email. adresa:................................................…......
Tel. kontakt na rodiče:............................................Mám vlastní fotoaparát...................................……....
Značka a typ fotoaparátu:........................................................Podpis rodičů:.......................…………….


