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          Přátelství Týniště – Čierny Balog                 

 Co je to za akci?      

  Již 50 let se naši žáci kamarádí s žáky ze základní školy z malé slovenské     

vesničky Čierny Balog. Během roku si píší, telefonují a ke konci školního roku 

se setkají. Jeden rok přijedou k nám, druhý rok jedeme autobusem my k nim. A 

tyto vzájemné návštěvy se pravidelně střídají.  

  Jaký je program během návštěvy? 

  V úterý ráno odjíždíme na cestu dlouhou 423 km. Po slavnostním zahájení ve 

škole odchází každý do své rodiny. Ve středu jezdíme na celodenní výlet po 

krásách Slovenska. Ve čtvrtek dopoledne probíhá mezinárodní utkání ve 

vybíjené nebo fotbalu nebo florbalu, odpoledne připraví program kamarádova 

rodina. V pátek balíme a vracíme se zpět. 

  Co mám dělat, kdybych kamaráda ze Slovenska chtěl?  

  Se svým zájmem o přátelství se nejprve poděl s rodiči a poraď se s nimi, zda 

souhlasí. Po souhlasu rodinné rady vyhledej ve škole p. uč. Lohniskou, která má 

třídu č. 77 ve 2. patře na 1. stupni naší školy. Až se na slovenské škole najde pro 

tebe kamarád, dostaneš od p. uč. jméno a příjmení svého slovenského parťáka a 

napíšeš mu dopis na tuto adresu do školy: ZŠ Jánošovka, Školská 511/2, Čierny 

Balog 976 52.  

Veškeré zvědavé dotazy můžeš ty i tvoji rodiče posílat na e-mailovou adresu 

                                      lenka.lohniska@centrum.cz 

   Kde budu v Čierném Balogu bydlet? 

  Ty budeš ubytován v rodině tvého kamaráda a kamarád ze Slovenska bude 

příští rok bydlet zase ve tvé rodině. Tyto výměnné pobyty mají svou dlouholetou 

tradici.  
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  Na co nesmím zapomenout před odjezdem? 
 
  Je potřeba mít platný cestovní pas nebo občanský průkaz, kartičku zdravotní 

pojišťovny a zdravotní průkaz. Nezapomenout své léky a upozornit před 

odjezdem o jejich užívání pedagogický dozor. 

Vzhledem k programu a ročnímu období je třeba zvolit vhodné oblečení – 

turistickou obuv, větrovku, pláštěnku, sluneční brýle, kšiltovku. 

Jídlo a pití na cestu dlouhou asi 8 hodin.    
Nějaký malý dárek a kapesné dle uvážení.                          

Je vhodné uzavřít dětem pojištění na cesty a pobyt v zahraničí.         
 

                                                 
  Tento školní rok se chystáme na cestu do Balogu již nyní, termín 
odjezdu byl stanoven na úterý 24.května a návrat v pátek 27.května 
2022.  Již teď se moooooooc  těšíme na kamarády a nové zážitky! 
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