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Chcete se 
spolupodílet na

dalším čísle? 
Napište nám!  

Více na 
poslední straně.



Markéta Lukášová
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Proč ses chtěla stát předsedkyní spolku?

Manželův vítr :) Dobře se mi to
počítá podle narození naší
dcerky, letos v květnu jí budou 4
roky, tedy 4 roky tu žiju. Předtím
jsem sem jezdívala za partnerem,
nyní manželem a bydlela jsem 
v Praze, kde jsem i pracovala. 
Líbí se mi tu moc, bydlíme přímo 
v Řezně v pěkném bytě s malou
zahrádkou, což je kor v této
době velkou výhodou. Ale musím
se přiznat, že mi trvalo, než jsem
toto město přijala za "své", za
město k žití. Hodně mi k tomu
pomohl kurz Batolátek, který
jsem s dcerkou začala
navštěvovat v lednu 2019

Asi prvním impulzem byla odcházející předsedkyně
Alena Goldberg, která nás o svém odchodu
informovala v dostatečném předstihu (rok dopředu).
Já jsem do předsednictva vstoupila jako
zapisovatelka v lednu 2020, a tak jsem měla skvělou
příležitost poznávat chod spolku zevnitř. Když jsem
zjistila, jak je spolek veliký (přes 60 členů), jakou
ušel cestu od svého vzniku, kolik činností se uvnitř
děje, začalo mě pobouzet moje podnikatelské já
a říkat mi, že tady bych mohla být ještě něco platná :).
Když se pak na inzerát předsedkyně nikdo nehlásil,
začalo se to čím dál tím víc rýsovat.

Jaký vítr tě zavál sem do
Řezna a jak se ti tady líbí? 

Navštěvují tvé děti kurzy České školy?

Ano, moje dcerka Lea (3,5) navštěvuje kurz Batolá-

pod vedením Lucky Konfrštové.
Milé prostředí Familienzentra beim
Ostentor a komunita českých
maminek udělaly své a já se tu hned
začala cítit lépe. Takto jsem se de
facto seznámila i s Českou školou 
a díky Batolátkům jsem poznávala
její činnost, do které jsem se ráda
začala zapojovat.

tek, který od ledna 2020 vedu a také
chodí do Hrátek, kam už věkově spadá.  

ptala se: Andrea Fischerová  
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Jarní stezka
skřítka Jaroslava
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O víkendu 27.- 28. 3. 
jsme letos místo společné 
akce Vítání jara uspořádali jarní
stezku skřítka Jaroslava. 
 Účastníci měli splnit deset
úkolů, které je přivedly k
pokladu. Akce se konala v lese u
Einhausenuse a zúčastnilo se jí
26 rodin se 47 dětmi. 

Ilustrace: Veronika Loeffelholz

Všechny
aktuality

naleznete
také na našem

webu.



Pololetní konzultace
a osvědčení

V týdnu od 15. 2. neměly děti 
ze školních kurzů klasickou výuku, 
místo toho se s nimi a jejich rodiči sešli lektoři 
 jednotlivě na konzultacích. Konzultace slouží jako
prostor pro individuální reflexi vývoje znalostí
českého jazyka dětí, prostor pro pochvalu/ocenění
za to, co se daří a pro vzájemnou zpětnou vazbu
mezi dětmi, rodiči i lektorem za účelem 
hledání cest pro případná zlepšení. 

Maminkám dětí z České školy v Řezně a ostatním
zájemcům naplnila večer 25. 3. učitelka České školy 

bez hranic a Českého centra v Mnichově, maminka dvou
dvoujazyčných dětí a jazykovědkyně Anna Paap. V její

přednášce „Jak udržovat a rozvíjet češtinu u dětí žijících v
zahraničí" proběhla výměna zkušeností a přednášející

odpověděla na všechny otázky ohledně bilingvní výchovy
dětí všech věkových kategorií.

Přednáška Anny Paap
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Maškarní Maškarní hodina 
nejmladšího kurzu Batolátek 

letos proběhla online. Tancovalo
se na hity „Chytila jsem na pasece
žížalu", „Strašidýlko Emílek" nebo

„Sloník Toník".

Co se letos už událo
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Valná hromada

27. 1.  se konala v pořadí 8. valná 
hromada našeho spolku, které se zúčastnilo 

19 členů. Poprvé jsme si vyzkoušeli formu online setkání.
Na valné hromadě bylo mimo jiné zvoleno nové

předsednictvo spolku. Novou předsedkyní se stala
Markéta Lukášová a novou zapisovatelkou Anna

Dušková. Místopředsedkyní zůstala Petra Píšová a
pokladní Eva Handzová. 



Přechod na
distanční výuku
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Maškarní
naživo

Newsletter ČŠŘ - jaro 2021Ohlédnutí za minulým jarem

Březen 2020 
si asi každý z nás bude

nějakou dobu pamatovat:
první vlna pandemie

koronaviru, první lockdown
a první období distanční

výuky.

Loni 
v únoru jsme si

užili s Batolátky
maškarní hodinu

naživo.
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Čtení v Městské
knihovně

Newsletter ČŠŘ - jaro 2021Ohlédnutí za jarními akcemi minulých let

Před 7 lety dne 26. 3.
2014 se konalo první

české čtení s Lucií
Klárovou v Městské

knihovně na Haidplatzu.

Vítání jara

Před 6 lety přivítaly
děti s rodiči poprvé 

na Grieser Spitz jaro –
tato aktivita se od té

doby stala každoroční
akcí spolku.
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V sekci 
"Ke stažení" 

našeho webu
nahlédněte také 

do původního
newsletteru ČŠŘ

„Novinky".
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Setkání českých
škol v Řezně
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Ocenění Stavitel
mostů/Brückenbauer

Česká škola v Řezně 
obdržela 19. 3. 2018 
ocenění Brückenbauer  – 
 Stavitel mostů. Tuto cenu
udělilo již po dvanácté
Centrum Bavaria Bohemia
iniciativám, spolkům 
a jednotlivcům 
za angažovanost 
v oblasti prohlubování 
česko-německého přátelství,
partnerství a sousedství.

V sobotu 6. 4. 2019 organizovala 
Česká škola v Řezně 2. setkání českých 
škol působících v Německu. Na programu 
setkání bylo: sdílení zkušeností s výukou dětí 
s dvoujazyčným zázemím, získání informací 
na téma dvoujazyčnost a současné trendy 
v českém základním vzdělávání.
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Každou neděli od 17:00 divadlo 
pro děti online:
-> www.dlo-ostrava.cz/program/
pro-verejnost/

Ostravské 
divadlo pro děti

Česká škola 
bez hranic vyhlásila další
ročník olympiády pro žáky
od 2.-7. třídy. 
Soutěžit mohou i vaše děti!
Více info: https://csbh.cz/
co-delame/
olympiada-v-ceskem-
jazyce/

V únoru 2021 odstartoval nový
informační a vzdělávací portál 
pro rodiče a učitele českých krajanů.
Podívejte se na www.mojeceskaskola.cz

Informační a
vzdělávací portál
pro krajany
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Olympiáda 
v českém 
jazyce

Newsletter ČŠŘ - jaro 2021Pozvánky z domova i ze světa
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http://www.mojeceskaskola.cz/


Vtip na
závěr

https://www.ceskaskolavrezne.de/
info@ceskaskolavrezne.de
Facebook: TschechischeSchuleRegensburg
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Kontaktujte nás:

Newsletter:

 -> Neváhejte nám poslat krátké 
příspěvky s fotografiemi!

 

jen Jiří Suchý. Byli to samí cizinci, jen Svatopluk
Čech. Všichni sbírají jedlý houby, jen Zdeněk
Nejedlý. Všichni měli oštěpy dřevěné, jen Jan
Železný. Já sbírala lipový květ, jen Karel
Heřmánek. Všichni dali sprint, jen Tomáš Klus.
Všichni si vyslechli osvobozující rozsudek, jen
Tomáš Ortel. Všichni byli svěží, jen Michal
Malátný. Všichni jsou opálení, jen Petr Spáleny.
Všichni mrazili, jen Milan Chladil. Všichni ho
práskli, jen Karel Kryl. Chtěla být desátá a pořád
byla Ivanka Devátá. Kdo nechtěl, tak ho Miroslav
Donutil. 

 

Čestina je úžasný jazyk: Všichni pili, jen
František Nepil. Všichni ryli, jen
Bohumil Hrabal. Všichni použili kleště,
jen Zdeněk Svěrák. Všichni byli  mokří,
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zdroj: facebook
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