
PROGRAM  IX. ROČNÍK BIOLOGICKEJ EXKURZIE  

 do Olomouca a okolia 19.4.-22.4.2017  

    

1.deň:  19.4.2017  - streda 

22.45 – zhromaždenie sa na parkovisku pred školou, kontrola dokladov                                                                                               

23.00 – odchod zo Stropkova, smer Olomouc 

2.deň: 20.4.2017 – štvrtok 

6.30 – príchod do Ostrova pri Macoche, PREHLIADKA PRIEPASTI MACOCHA, raňajky individuálne                                                  

8.20 – 9.20 prehliadka  PUNKEVNEJ JASKYNE   

11:00-12.30 PEVNŮSTKA POZNÁNÍ – mederné edukačné centrum pre vedu a výskum, prednášky:  chémia 

trávenia (BIO-CHE) a Polarizácia svetla, lom svetla (FYZ) 

12.45 – 14.00  obed individuálne  v meste  

14.00 – 15.00 prehliadka, ORLOJ, KOSTOL SV. VÁCLAVA, vyhliadkovej veže v kostole sv. Mořice 

15.00-15.30 návšteva FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA SIGMY OLOMOUC                                                                                                                                                                                                             

16.00-18.30 ZOO OLOMOUC 

20.00 - ubytovanie v hoteli Valaškuv grunt, večera v cene 

22.30 - večierka 

3.deň: 21.4.2017– piatok 

7.00 – budíček                                                                                                                                                                        

7.30 – raňajky v cene, formou švédskych stolov                                                                                                                                                  

8.15 – odovzdávanie izieb                                                                                                                                              

8.30 – uloženie vecí do autobusu, odchod  na hrad Bouzova                                                                                                                                                    

9.00 –10.00  prehliadka HRADU BOUZOV                                                                                                                                            

10.15 – 11.30 – HISTORICKÝ AREÁL a GALÉRIA TRÓJSKY KÔŇ a vystúpenie historických 

bojovníkov, streľba z kuše,  

11.30 – 12.30 - obed v reštaurácií  hotela Valaškuv grunt– v cene                                                                                                   

13.00  - 14.00  MÚZEUM OLOMOUCKÝCH SYREČKOV v LOŠTICIACH 

15.00 – 18.00 výstava FLÓRA OLOMOUC + BOTANICKÁ ZÁHRADA                                                                                                                                                           

18.30 – 21.00 nákupné centrum Olympia – večera individuálne                                                                                     

21.30 – odchod do Stropkova 

4.deň: 22.4.2017– sobota 

5.00- 6.00 – príchod do Stropkova na parkovisko pre školou 

POKYNY 

 Všetci účastníci budú hromadne odhlásení zo stravy v ŠJ. 

 Žiaci bývajúci smerom do Prešova môžu nastúpiť/aj vystúpiť pri príjazde späť/  

do autobusu aj v dedinách na hlavnej ceste, ale musia vopred informovať uč. 

Reiterovú 

 

STRAVA POČAS EXKURZIE:  

                   štvrtok: raňajky: z vlastných zásob 

                                obed: individuálne v meste 



                                večera: objednaná, v cene 

                   piatok:  raňajky a obed: objednané, v cene 

                                večera: individuálne v nákupnom centre 

 

ČO SI SO SEBOU ZOBRAŤ:                            

Do autobusu si vezmite teplejšie oblečenie, ktoré budeme potrebovať hneď ráno na vstup do 

jaskyne, aby ste nehľadali v cestovných taškách uložených v kufri autobusu.      

                                                                                   

1. OBČIANSKY PREUKAZ   alebo PLATNÝ CESTOVNÝ PAS                                                                                                                                     

2. ZDRAVOTNÝ PREUKAZ  - budeme kontrolovať pri nástupe do autobusu !!!                                              

3. Mobil + nabíjačka                                                                                                                                                                           

4.peniaze – suma podľa vlastného uváženia, musí byť v českých korunách, nebudeme mať čas zastavovať 

a hľadať zmenáreň. Zmenenie si nenechávajte na posledný deň, stalo sa, že sa v meste nedala zohnať nižšia 

hotovosť.                                                                                                                                

5.fotoaparát, prípadne kamera – na vlastnú zodpovednosť                                                                                                                               

6.lieky, náplasť – ak užívate pravidelne, prípadne na nevoľnosť, bolesť hlavy a pod.                                                            

7.vankúšik + deka  do autobusu ( nie je povinné, ale odporúčam)                                                                                                        

8.  pršiplášť, alebo dáždnik – POVINNE, ak bude pršať, zostanete v autobuse   

9.malý ruksak alebo taška na osobné veci a peňaženku pri pobyte mimo autobusu    

10.spoločenské hry (dooble, activity  game, ...)                                                                                                                

OBLEČENIE :                                                                                                                                                                                               

2 tričká kr. rukáv, 1 tričko dlhý rukáv                                                                                                                                                                      

2 dlhé nohavice (prípadne tepláková)                                                                                                                                              

teplá bunda, alebo hrubý sveter – v jaskyni a v noci je chladno                                                                                                                         

tenká vetrovka                                                                                                                                                                                                           

1 náhradné celé pohodlné topánky, alebo botasky – ak by sme po daždi zmokli                                                                                                   

prezúvky    

pyžamo                                                                                                                                                                                                                                             

3-4 páry ponožiek  

 hygienické potreby (+ uterák, hrebeň)                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                         RNDr. Ľudmila REITEROVÁ 

                                                                                                                hl. koordinátorka exkurzie 

 

 

 


