
Programm zum Polenaustausch 2008 (7.9.– 13.9.2008) 

 

So., 7.9.08 
- 7.40Uhr Ankunft der polnischen Gäste am Bahnhof Hameln, dort Verteilung der   
      SchülerInnen auf die Familien 
- Tag in der Familie 

 
Mo., 8.9.08 

- Unterricht nach Plan für die deutschen und polnischen SchülerInnen in den Klassen 
der GastgeberInnen 

- 2.Stunde (8.40 – ca. 9.25Uhr) offizielle Begrüßung der Gäste in der Schule (Aula) 
- nachmittags Projektarbeit – Interviews der polnischen Mitbürger 

 
Di., 9.9.08 

- Unterricht nach Plan für die deutschen Schüler 
- Die polnischen Schüler treffen sich in der Mensa, von dort 8.30Uhr Gang in die Stadt,  
- Begrüßung durch den Bürgermeister der Stadt Hameln, anschließend Stadtführung 
- und Stadtbummel 

      -    13.00Uhr gemeinsames Mittagessen in der Mensa 
- 14.00Uhr gemeinsame Radtour der deutschen  und polnischen Schüler mit  
      Besichtigung des Stiftes Fischbeck, dort auch Kaffeepause 
-     ca. 18.00Uhr Rückkehr in Hameln 

 
Mi., 10.9.08 

- 1.Std nach Plan für deutsche und polnische SchülerInnen 
- 9.20Uhr Fahrt nach Hannover, Stadtexkursion, Rückkehr ca. 20.00Uhr 

 
Do., 11.9.08 

- 8.00 – 13.00Uhr Auswertung der Projektarbeiten im Computerraum, deutsche und 
polnische SchülerInnen gemeinsam 

- 13.00Uhr gemeinsames Mittagessen in der Mensa 
- 13.40Uhr Busfahrt zum Bootshaus und gemeinsames Rudern – Ende ca. 16.00Uhr 

 
Fr.,12.9.08 

- Unterricht nach Plan für deutsche und polnische SchülerInnen bis 11.15Uhr 
- 11.30 Präsentation der Projektergebnisse, anschließend  
- 12.00Uhr bis 13.00Uhr Besprechung der Projektarbeit  
- Nachmittag in der Familie 
- 18.00Uhr gemeinsamer Abend mit Eltern und Gästen mit Grillen und Singen in 

Grohnde bei Familie Zeddies 
 
Sa., 13.9.08 

- Tag in der Familie 
- 19.00Uhr Treffen am Bahnhof Hameln, Abreise der polnischen Gäste 

 
 
 

 
  
 



Program wymiany z Polską 2008 (7.9.- 13.9.2008) 

 

Nd., 7.9.08 
− godz. 7.40 przyjazd gości polskich na dworzec w Hameln i przydzielenie uczniów 

rodzinom niemieckim 
− spędzenie dalszego dnia z rodzinami 

 
Pn., 8.9.08 

− planowe zajęcia szkolne dla uczniów niemieckich i polskich w klasach uczniów 
przyjmujących 

− druga lekcja (8.40-9.25) oficjalne powitanie gosći w auli szkoły 
− po południu – projekt: wywiady z obywatelami polskimi 

 
Wt., 9.9.08 

− planowe zajęcia szkolne dla uczniów niemieckich 
− uczniowie polscy spotkają się w stołówce szkolnej i pójdą stamtąd o godz. 8.30 do 

miasta 
− przywitanie uczniów przez burmistrza miasta Hameln a potem zwiedzania miasta 
− godz. 13.00 wspólny posiłek w stołówce 
− godz. 14.00 wspólna wycieczka rowerowa uczniów polskich  i niemieckich ze 

zwiedzaniem fundacji w Fischbeck, przerwa na kawę 
− około godz. 18.00 powrót do Hameln 

 
Śr., 10.9.08 

− jednogodzinny udział w planowych zajęciach szkolnych dla uczniów niemieckich i 
polskich 

− godz. 9.20 wyjazd do Hannoveru, zwiedzanie miasta, powrót około godz. 20.00 
 
Czw., 11.9.08 

− godz. 8.00-13.00 wspólna analiza projektu dla uczniów niemieckich i polskich w sali 
komputerowej 

− godz. 13.00 wspólny obiad w stolówce szkolnej 
− godz. 13.40 wyjazd autobusem do stanicy wodnej i wspólne wiosłowanie – koniec 

około godz. 16.00 
 
Pt., 12.9.08 

− planowe zajęcia szkolne dla uczniów niemieckich i polskich do godz. 11.15 
− 11.30 prezentacja projektu 
− godz. 12.00-13.00 omówienie projektu 
− po południu spędzanie czasu z rodzinami przyjmującymi 
− godz. 18.00 wspólny wieczór z rodzicami i gośćmi przy grillu, w Grohnde u rodziny 

Zeddies 
 
So., 13.9.08 

− spędzenie dnia z rodzinami przyjmującymi  
− godz. 19.00 spotkanie na dworcu w Hameln, odjazd gości polskich 

  


