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Nový školní rok si již začal svlékat svůj pestrý podzimní
kabát a v české škole už mají děti za sebou první měsíc
strávený s kamarády v našich pravidelných kurzech –
Batolátka, Hrátky, Předškoláci, Prvňáčci, Druháčci a Školáci.
Celkem nyní navštěvuje kurzy ČŠŘ 40 dětí. Novou lektorkou
je Kateřina Váňová, která vede kurz Předškoláků a podílí se
na sobotní výuce školních dětí. Přejeme všem dětem, ať se
jim v tomto školním roce daří a to nejen v kurzech české
školy.
V průběhu posledních měsíců byla Česká škola v Řezně zastoupena
na Konferenci českých škol bez hranic, Veletrhu spolků a nadací,
na Výročním zasedání rady pro integraci a na Udílení integračních
cen za rok 2017 vládou Horní Falce. Děkujeme všem, kteří při
těchto příležitostech reprezentovali ČŠŘ či bavili návštěvníky
veletrhu vydařeným vědomostním kvízem o České republice.
Pokoušíme se opět zorganizovat setkání s paní
Gruberovou, logopedkou, která nás již několikrát
navštívila a nasměrovala česky mluvící děti k správné
výslovnosti. V případě, že máte zájem o logopedickou
konzultaci, obratem prosím pište na infomail české školy.
Rádi bychom toto setkání zorganizovali ještě v listopadu!

Doufáme, že i letos se najde dostatek hodných dětí, které
může Mikuláš i se svým doprovodem odměnit trochou
sladkostí a ovoce. Tato již tradiční akce by se měla konat
v sobotu 9.12. 2017 od 14:30 v budově MGH v Ostengasse.
Spolek rád poskytne organizační zázemí (dá k dispozici
veškeré kontakty, zajistí prostory a informace pro veřejnost),
ale bez vaší pomoci s dílčími záležitostmi nebude možné
tuto akci uskutečnit.
Prosím přihlaste se do 2.11. pomocí účtu v doodlu, že si vezmete na zodpovědnost některý z těchto
úkolů: vyzvednutí a doručení kostýmů, nákup dobrot do balíčků, balení balíčků, vybírání příspěvku na
akci, malé tvořivé aktivity na související téma (např. omalovánky), závěrečný úklid. Na jednotlivém
úkolu se může podílet více lidí z nichž jeden z nich převezme za danou záležitost svoji odpovědnost.
Adresa účtu v doodlu je: https://doodle.com/poll/97597bddv2agbsmp#table

Srdečně zveme rodiče dětí ze školních kurzů na setkání,
které by se mělo uskutečnit v lednu v době, kdy probíhá
sobotní výuka dětí, v prostorách MGH nebo přilehlém
okolí. Obsahem setkání budou změny ve školském zákoně
vztahující se od 1.9. 2017 mmj. na plnění povinné školní
docházky v zahraničí, představení učebních plánů na tento
školní rok a prostor pro vzájemné sdílení zkušeností.
Termín, čas a místo akce budou ještě upřesněny. (Změny
související s novelizací školského zákona naleznete na
webových stránkách Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy ČR.)
Na jaře 10. března by k nám mělo opět zavítat pražské divadlo
Viola, tentokrát s představením Endele vendele. Kdo byl loni ví,
že je opravdu na co se těšit. Bližší informace k akci bude
následovat v novém roce.

Obrátili se na nás ze Stuttgartu … Milé maminky a tatínkové, jedna absolventka bohemistiky a jedna
absolventka germanistiky, obě činné v kurzech češtiny pro děti v německém Stuttgartu, se na Vás
obracejí s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku. Jeho prostřednictvím zjišťujeme zájem o
českojazyčnou dětskou literaturu podporující osvojení češtiny. Cílem našeho projektu je vytvořit
knížky pro vícejazyčné děti se zjednodušenou slovní zásobou, aby děti pohádky bavily a aby jim také
bez problému rozuměly. Součástí každé knížky budou interaktivní ilustrace a s nimi spojené úkoly.
Jana Murasová a Michaela Štěchová
Dotazník naleznete na této adrese: https://www.survio.com/survey/d/O9N7X8J2K6I7A7N7W

Možná jste o nás už slyšeli, ale my vás ještě neznáme. Rádi se s vámi seznámíme osobně, rádi
přivítáme vaše děti v některém z našich kurzů. Aktuální informace z dění v České škole v Řezně
naleznete na našich webových stránkách, které doporučujeme sledovat.

S přáním pestrých podzimních dní
vaše ČŠŘ
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