


Je projekt, ve kterém se vybraní žáci 

partnerských škol navzájem 

navštěvují, poznávají prostředí 

hostitelských zemí, kulturu a zvyky 

Snaží se navázat kontakt s ostatními 

žáky 

Pracují ve skupinách na společných 

pracích 

 



 V našem případě jde o: 

rakouské město Rohrbach německé město Míšeň 

polské město Ostrzeszow české město Písek 



(21. až 27. dubna 2013) 



 Kolem 4 hodiny odpolední jsme plní očekávání vyrazili směr 
Rakousko. 

 Na místo jsme dorazili zhruba po dvou hodinách, kde nás 
již vítali přátelé ze sousedních zemí. 

 Naše první cesta vedla do restaurace, kde jsme si 
vychutnali první z vynikajících jídel. 

 Po večeři následovalo ubytování v penzionu Dorfner. 



 Po vydatné snídani jsme se vydali do školy, kde proběhlo přivítání. 

 Pak následovala prohlídka školy a měst. 

 Oběd nás čekal ve školní jídelně, kde jsme dostali 3 chody. Jídlo 
servírovali sami žáci. 

 Odpoledne jsme šli do zdejší výrobny sedel a věcí z kůže, kde nás 
uchvátila ruční výroba a zdatnost pracovníků. 



 Škola nás opravdu příjemně překvapila 
(skvělé a moderní vybavení, moderní 
vzhled, velikost). 



 
 
 
 
 

oV úterý nás přivítala paní hejtmanka, která  nás 
také provedla městem. 
oPo krásné prohlídce nás uvítal pan starosta. 
oDali jsme si výborný oběd v penzionu Dorfner. 



 V odpoledních hodinách jsme navštívili   
M-Tec. Je to firma na výrobu tepelných 
čerpadel. Dozvěděli jsme se spoustu 
užitečných informací, jak ušetřit.  

 



 Hned ráno jsme vyrazily do Centra. Tam 
jsme pozorovali přípravy na večer.  

Odpoledne jsme jeli do textilní výrobny, 
kde jsme se naučili vyrábět náramky a 
další drobnosti. 

 



 Navštívili jsme muzeum, ve kterém nás hlavně 
uchvátily dřívější stroje na výrobu vlny a 
koberců. 

 Na večer si pro nás připravili program sami 
žáci. Viděli jsme plno zajímavých tanců, 
divadelní scénky a také sborové  zpěvy. 

 Po vydařených představeních nás čekalo 
chutné občerstvení. 

 



 Hned po výborné snídani jsme vyjeli autobusem do  

St. Florianu. Čtyři z nás šli ale do školy. 

 Po příjezdu na místo jsme všichni vyrazili do kláštera. Zde nás průvodce 
prováděl útrobami kláštera a parkem. 

 Naobědvali jsme se v jedné útulné restauraci poblíž kláštera. 

 Poté jsme se vydali po stezce Antona Brucknera, dlouhé asi 9,5 km. 

 Do penzionu jsme se vrátili okolo páté, zde jsme se i navečeřeli a poté 
následoval večer plný her a zábavy. 

 

 

 

 

 

 

 



 V devět hodin ráno jsme všichni odjížděli autobusem do Lince. 

 V půl jedenácté jsme se byli podívat na zkoušce orchestru v nově 
otevřeném divadle a po obědě v nedaleké Pizzerii jsme se sem opět 
vrátili a prohlédli si zbytek této nové budovy. 

 Odpoledne jsme měli hodinu rozchod po městě. 

 Navečeřeli jsme se v našem penzionu Dorfner a užívali jsme si poslední 
noc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Naposledy jsme se nasnídali v našem penzionu a začali 
jsme nosit batohy do autobusu. 

 Vyrazili jsme v půl desáté směr Písek. 

 Do písku jsme přijeli zhruba okolo jedenácté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tento týden patří mezi ty nejlepší. Dal nám toho hodně do života. 
Navíc jsme si prověřili znalost německého jazyka. Nyní víme, že 
takový týden se jen tak opakovat nebude a proto za to všem 
děkujeme. 


