
Geologická exkurze 

žáků 9. tříd 

 
TERMÍN: 20. - 25. června 2001 

CENA:  1950 Kč  

 

Vážení rodiče, 

 

v červnu letošního roku plánujeme v rámci výuky přírodopisu 9. tříd uskutečnění 4 denní poznávací 

exkurze do italských Dolomit - jedné z nejhezčích oblastí Alp. Po předběžné domluvě s žáky, vedením 

školy i Vámi rodiči bychom tak chtěli navázat na loňský vydařený zájezd na Dachstein, který se setkal 

u žáků i doprovázejících učitelů s oboustrannou kladnou odezvou. Letošní zájezd bude zaměřen na 

obohacení znalostí z přírodopisu IX. ročníku (aplikování geologie v terénu, základy topografie, 

seznámení s ojedinělými geologickými útvary, které nemají v Evropě obdobu) a v neposlední řadě na 

pobyt a turistiku v krásné vysokohorské přírodě v nadm. výškách okolo 2 500 m. Exkurze s obdobným 

programem se uskutečnila již v letech 1996 a 1999 a měla mezi tehdejšími žáky naší školy vždy velký 

ohlas. Tuto akci zároveň nabízíme jako hezkou příležitost k rozloučení našich „deváťáků“ se základní 

školou a třídními kolektivy. 

 

Podmínkou uskutečnění zájezdu je zájem Vašich dětí a především Váš souhlas s jejich účastí. Pokud by 

se nepodařilo obsadit autobus, zájezd se z pochopitelných důvodů nebude moci uskutečnit. Prosíme 

proto o včasné odevzdání závazných přihlášek. 

 

Doprava bude zajištěna dálkovým autobusem Karosa. Noclehy jsou rezervovány v malém kempu poblíž 

Cortiny d´Ampezzo. Do celkové ceny není zahrnut poplatek za kemp, který se bude pohybovat okolo 

30 DM na osobu na celou dobu exkurze. Jeho přesná výše bude záležet na počtu dětí na 1 stan. Vše 

bude upřesněno na informační schůzce.  

 

Informační schůzka pro děti i pro rodiče se uskuteční ve čtvrtek  3. května. Pro žáky v průběhu 6. 

vyučovací hodiny, pro rodiče v 18.00 hodin v učebně chemie. Na schůzce Vám budou sděleny 

podrobnosti ohledně vybavení, programu, cestovních dokladů, přesného času odjezdu a návratu, jídla 

atd.. Účast na této schůzce považujeme pro žáky i pro některého z rodičů            za nutnou. Závazné 

přihlášky spolu se zálohou 1000 Kč se budou vybírat do 6. dubna, doplatek na informační schůzce.  

Všichni účastníci musí mít platný cestovní pas. 

 

Zájezd je projednán s vedením školy. 

 

Podrobnostem k připravované akci a ukázkám programu vč. fotografií z již proběhlých exkurzí 

v Dolomitech je věnován velký prostor na www.hostynska.cz. 

 

Na setkání na zájezdu a informační schůzce se těší 

 

         Jan Vesták (vedoucí zájezdu) 

                        vestak@hostynska.cz 

 


