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N OV INK Y ČŠ Ř
z 2 6 . k větn a 2 0 1 6
V sobotu 4. června 2016 se v 15 hodin setkáme v parku u
Královské vily, tj. ve Villaparku, na letní piknik a společnou
oslavu 3. narozenin ČŠŘ. V případě špatného počasí se
sejdeme v místnosti „Pilsen“ v MGH Ostengasse 29. Bližší
informace: tel. 0941/38197797.
Přijďte si s námi popovídat česky (slovensky, německy,
bavorsky...). Připraven bude krátký pohybový program pro
děti, jinak vezměte vše s sebou: vlastní deku, svačinku a
nápoje, abyste se měli o co podělit s kamarády. Srdečně
zveme všechny členy i nečleny ČŠŘ, přátele i příbuzné!
V rámci projektu „Meine Sprachen – meine Welten“
vytvořily naše děti společný 7minutový česko-německý film
„Zweisprachig leben – dvoujazyčný život“. Nejdříve se ve
dvou skupinkách vydaly s fotoaparáty a audiorekordéry do
města, aby zjistily, jakým jazykem s kým a kde mluví. Ze
stovek nahraných souborů pak při dalším setkání společně
vybraly ty, které se jim nejvíce líbily, a vše pak sestříhala
vedoucí projektu Ulrike Fügl. Autorce moc děkujeme a našim
dvoujazyčným filmařům gratulujeme ke skvělému filmu!
Podívejte se online na webu www.ceskaskolavrezne.de
Viel Spaß a dobře se bavte… a pište nám i dětem ohlasy 
Připravujeme:
V případě zájmu rodičů opět umožníme setkání s českou
logopedkou pro děti od 4 let. Hledáme ještě další zájemce!
Pokud se chcete přidat, ozvěte se nám e-mailem na adresu
info@ceskaskolavrezne.de. Logopedické poradenství rádi
zprostředkujeme i pro nečleny spolku.
Připravujeme:
Ve školním roce 2016/2017 chceme otevřít nový kroužek
„Můj český svět“ pro děti od 4. třídy ZŠ a starší školáky.
Zaměříme se na vlastivědu, tedy dějepis a zeměpis ČR
s ohledem na znalosti a jazykové schopnosti dětí.
Hledáme zájemce, kteří (ne)navštěvují jiné kurzy ČŠŘ a mají
čas jedno sobotní do/odpoledne za měsíc (dle domluvy).
Zájem a dotazy pište obratem na info@ceskaskolavrezne.de.
Hezký zbytek prázdnin a
na shledanou 4. června na pikniku… 

