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NOVINKY ČŠŘ  

z  5 .  července  2016 

 

Přihlašte se včas… 

I bavorský školní rok se radostně chýlí ke konci, a tak pilně 
chystáme kurzy, které začnou od poloviny září: 

NOVĚ: kroužek „Můj český svět“ pro starší školáky 
– dějepis a zeměpis ČR, každou 3. sobotu od 12 do 14 hod. 

„Školáčci“ pro děti ve 2. – 4. třídě, úterý 14:30 – 16:30 a 
každou 3. sobotu od 9:30 do 14 hod. 

„Prvňáčci“ pro děti v 1. třídě, čtvrtek 14:30 – 16:30 a  
každou 3. sobotu od 9:30 do 14 hod. 

„Hrátky 2“ pro děti od 5 do 6 let, středa 15 – 16 hod. 

„Hrátky 1“ pro děti od 3 do 4 let, úterý 15 – 16 hod. 

„Batolátka“ pro rodiče a děti do 2 let, úterý 16.15 – 17 hod. 

Plakátek a přihlášky budou od 10. července ke stažení na 
www.ceskaskolavrezne.de.  

Přihlášky nám posílejte poštou nebo naskenované mailem 
na info@ceskaskolavrezne.de nejpozději do 7. září 2016 – 
prosíme o zaslání co nejdříve! 

 

Zveme vás 

Nový školní rok zahájíme již tradičně společným setkáním 
v sobotu 17. září od 14:30 hod. – tentokrát v divadelním 
sále v 1. patře vícegeneračního domu v Ostengasse.  

S sebou si přineste vlastní kelímky, talířky a příbor – a hlavně 
něco k snědku a k pití pro sebe i pro ostatní. Pomozte pokud 
možno také s přípravou akce a následným zametáním stop. 
Napište nám do 7. září, co přinesete a zda pomůžete 
s přípravou nebo s úklidem.  

A už teď se těšte na pohodové poprázdninové popovídání, 
na krátký program připravený se školními dětmi a … možná 
přijde i Hurvínek?!  

 

Co se právě děje 

V pátek 8. července 2016 za námi přijede česká logopedka 
paní PhDr. Blanka Gruberová z Žihle u Plzně. Pro děti od 4 let 
nabídne nezávazné diagnostické setkání a první terapeutická 
cvičení. Logopedické poradenství v případě zájmu na podzim 
rádi zprostředkujeme i pro nečleny spolku. 

http://www.ceskaskolavrezne.de/


www.ceskaskolavrezne.de 

 

 

Ohlédnutí 

V sobotu 4. června 2016 jsme se v počtu 42 (!) dětí a rodičů 
sešli v parku u Královské vily a společně jsme oslavili 
3. narozeniny našeho spolku.  

Počasí nám přálo, a tak si rodiče i děti vychutnali krásné letní 
odpoledne. Maminky a tatínkové napekli, nakrájeli a rozdali 
spoustu dobrot a nechyběly ani klasické hry jako nošení 
českých vajec na lžíci, přetahování třemi lany, skákání po 
jedné, dvou i více nohách a proměna dětí ve slony, gepardy 
a pavoučky.  

Odpoledne uteklo jako voda a na závěr jsme si slíbili, že se za 
rok sejdeme zas – na piknik se čtyřmi dorty. 

Pomocníkům děkujeme za pomoc, dětem za výbornou 
náladu a nebi za letní slunce. 

Fotky najdete ve fotogalerii na www.ceskaskolavrezne.de  

 

Sdružení Ackermann-Gemeinde zve na dvě česko-německé letní akce:  
1. Česko-německé mezigenerační setkání nejen pro rodiny, 31. 7. – 7. 8. 2016 v klášteře Rohr 
nedaleko Řezna, http://www.ackermann-gemeinde.cz/news/a26-rohrske-leto-31-7-7-8-2016/ 
2. Česko-německé setkání dětí a mládeže ve věku 8 – 15 let „Plasto Fantasto“, 14. – 21. 8 2016 
v Bavorském lese, http://www.ackermann-gemeinde.cz/news/pozvanka-na-plasto-fantasto-2016/ 

Spolek pro mimoškolní vzdělávání mládeže Knoflík pořádá od 6. do 12. srpna 2016 spolu se 
Vzdělávacím centrem mládeže ve Waldmünchenu česko-německý letní tábor pro děti od 11 do 14 let. 
Letošní tábor navazuje na úspěšnou sedmnáctiletou historii Mediální akademie/Mediálního kempu. 
Více informací a online přihláška: http://www.jugendbildungsstaette.org/poradane-akce.cs/418.html 

Die Jugendorganisation „Mit Ohne Grenzen“ und der tschechische Partner-Verband „Sojka“ 
organisieren jedes Jahr zwei Zeltlager für deutsche und tschechische Jugendliche, zu Ostern in 
Tschechien und im Sommer in Gaisthal im Oberpfälzer Wald. Weitere Informationen unter 
http://mog-online.eu/nav/ferienlager/ und http://sojka.cz/nav/tabory/. 

Aus der Tandem-Kontaktbörse: 
1. Eine Mutter aus Tschechien sucht für ihre 16-jährige Tochter eine deutsche Gastfamilie für 2 bis 3 
Wochen in den Sommerferien: http://bit.ly/24vmdo0 
2. Ein 16-jähriges Mädchen sucht eine Brieffreundin in Deutschland: http://bit.ly/214PxkA 
3. Junge tschechische Familie sucht Kontakt zu einer deutschen Familie: http://bit.ly/25J8Cfo  

Zwei Studierende suchen Teilnehmer für eine Umfrage zum Thema „Tschechen in Deutschland“, die 
entweder in Deutschland wohnen, oder für eine Zeit in Deutschland gelebt haben. Der Fragebogen 
kann online ausgefüllt werden, Dauer 10 min: http://jeil.limequery.com/index.php/176392/lang-cs 

 

Všem rodičům a především dětem přejeme  
úspěšné zakončení školního roku  
a dlouhé letní prázdniny takové, 

jaké mají být!  

Na shledanou…  
ČŠŘ 
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