
Nabídka výletů turistického kroužku jaro 2018 
 

 

Milé děti, 

turistický kroužek přichází opět s nabídkou výletů za poznáním a zábavou. Níže jsou uvedené 

naplánované výlety. V případě zajímavých mimořádných výstav a exkurzí bude nabídka  ještě 

rozšířena. Na všechny výlety budeme jezdit autobusy (v případě menšího počtu přihlášených 

účastníků u Teplic je možné jet vlakem) maximální kapacita je  45 žáků, důležité je včasné 

přihlášení a zaplacení výletu – v případě výletu na Říp – včasné přihlášení. Bližší informace 

obdržíte týden před konáním akce.   Uvedené ceny u výletů  jsou  jen pro členy turistického 

kroužku a jsou snížené, protože zbytek plné ceny je doplácen z projektu!! V případě zájmu o 

členství je možné zaplatiti příspěvek 50 Kč u Mgr. Trubačové (4.B). 

 

1. 27.1.  Děčín – výstava Vyřeš zločin a herní centrum v Ústí nad Labem – Pampalánie 

            Cena 50 Kč, odjezd v 8.30 autobusem, návrat kolem 13.40 

 

2. 17.3.  Plzeň – návštěva výstavy Jak se točí peníze (zábavná expozice o penězích)   a 

Techmánie – vědeckozábavní centrum ,   cena 150 Kč,  odjezd v 7.30 autobusem,  

návrat kolem 17.00 

3. 7.4.  Teplice – projížďka výletním vláčkem po Teplicích na Doubravku + návštěva 

filmového představení v Premiere Cinemas,   cena 50 Kč  (+ 69 Kč balíček popcorn a 

nápoj v Premiere Cinemas,) odjezd od školy v 9.00,  návrat kolem 14.00 

4. 21.4.   hora Říp – odjezd od školy v 8.30, návrat kolem kolem 14.00,  cena zdarma 

5. 19.5.  Praha  muzeum čokolády a čokoládová dílna, výstava Světlo a tma, cena: 100  

Kč, odjezd 8.30,  návrat kolem 16.00 

6. 2.6.  Liberec  - návštěva ZOO Liberec a Dinoparku , cena 100 Kč,  odjezd 8.30 , návrat 

kolem 17.00 

7. 16.6. Mirákulum – zábavné centrum , cena 150 Kč, odjezd v 7.45, návrat kolem 

17.00 

 

 

 



 

Přihláška   na  výlety  turistického  kroužku   jaro 2018 

Přihlašuji tímto svého syna /svou dceru:………………………………………  třída:…… 

na  níže zaškrtnuté výlety  turistického kroužku.  

Turistický kroužek je určen pro žáky 4.-9.ročníku 

 

                                               …………………………………….. 

                                                     podpis zákonného zástupce 

Mé dítě se zúčastní těchto výletů: Prosím zakroužkujte.  

1.) Plzeň  

2.) Teplice 

3.) hora Říp 

4.) Praha 

5.) Liberec 

6.) Mirákulum 

*Výlet do Děčína se již přihlašoval. 

 

Výlety turistického kroužku se uskutečňují dle zájmu dětí   a zejména možností  školy  zpravidla v sobotu  od 

března  do listopadu ( 1 x měsičně). Doplatek za výlety se vybírá vždy před realizací. Členové turistického 

kroužku mají výrazné slevy -  minimálně 40 %  z celkové hodnoty výletu. Peníze na výlety prosím, co nejdříve 

zaplatit p.uč. Trubačové (třída 4.B). Výlety se uskutečňují podle zájmu ze strany žáků. 

Týden před výletem děti obdrží podrobné informace. 

 


