Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej Góra – Herzberg
W dniach 21. - 27.10.2019 r. w Górze gościć będą uczniowie z zaprzyjażnionego niemieckiego
miasta Herzberg am Harz. Wizyta niemieckiej młodzieży odbywać się będzie w ramach współpracy
pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym w Górze a Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium z Herzberga.
Wymiana ta ma już swoją wieloletnią tradycję, a obenie jej koordynatorem jest Izabela Kucharska,
nauczycielka języka niemieckiego.
Program wizyty młodzieży niemieckiej jest niezwykle interesujący i przedstawia się następująco:
Poniedziałek 21.10.2019
Przyjazd gości ok. godziny 18.00 do Leszna. Spotkanie na stacji PKP; powitanie i odebranie gości
przez gospodarzy; transfer do Góry.
Godz.19.00 – oficjalna kolacja powitalna w restauracji „Pod starym Kinem” ?
Godz.21.00 – spacer pod hasłem „Góra by night”
Godz.22.00 – powrót do domu

Wtorek 22.10.2019
Godz.9.45 – spotkanie przed szkołą; przejście do siedziby władz miasta
Godz.10.00 – spotkanie z władzami
Godz.11.30 - 12.00 – powrót do szkoły
Godz.12.00 – 12.45 – śniadanie w szkole
Godz.13.00 – spotkanie przed szkołą z p.A.G.Trojankiem i wspólne zwiedzanie miasta (Kościół
św.Katarzyny, Kościół Bożego Ciała, Wieża Głogowska)
Godz.16.00 – powrót do domu, czas z rodziną
Środa 23.10.2019
Godz.10.00 – 11.00 – warsztaty artystyczne
Godz.11.00 – 12.00 – śniadanie w szkole
Godz.12.00 – podchody na terenie szkoły
14.00 – obiad (pizza w szkole)
16.00 – 18.00 – kręgle / basen
Czwartek 24.10.2019
Godz.9.00 – warsztaty w szkole (chemia, biologia, fizyka)
Godz.11.30 – śniadanie w szkole
12.15 – 14.00 – lekcja informatyki (p.Beata Działo)
Po 14.00 – czas z rodziną
Piątek 25.10.2019
Godz.9.00 - Escape Room (p.Ewelina Waląg)
(w trakcie śniadanie w szkole)
14-15.00 powrót do domu, czas w rodzinie

WEEKEND
Sobota 26.10.2019
Godz.8.00- spotkanie przed szkołą, wyjazd do Wrocławia
Ok. godz.10.00 – spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie miasta (ok.3h)
Godz.13.00 – przejście do galerii, obiad (ok.3h)

Godz.16.00 – park trampolin
Godz.18.30 – Pizzeria (na rynku)
Powrót do hotelu.

Niedziela 27.10.2019
Godz. 9.00 – śniadanie w hostelu
Godz.11.00 – przejazd kolejką linową „Polinka”
12.00 – Arena Kombat/ Zona 71 /(2h)
Godz.15.00 – powrót do Góry
17 – 18.00 Obiadoklacja – restauracja „Magnolia”.

