
 



 

KlubÍČKO   je 

- hlavní nabídka pro děti od 6. ročníku 
- určitou alternativou pro děti od 8 let 
- nabízí možnost výběru podle zájmu 
- kurzy šité dětem na míru 

                                                                                                                         

o Je možno vybrat si jedno nebo dvě klubÍČKA  
o (za jedno = 200 euro /za dvě = 300 euro - respektive za kurz/kurzy v intervalu 

týdenním = 200 euro / v intervalu dvoutýdenním = 300 euro) 
o Předpoklad – tyto kurzy by se konaly: 

-  Dva dny v týdnu (předběžně  úterý/středa) – dle všeho zájmu a vašeho výběru 
pak teprve bude jasné, co, kdy a jak a v jakých kombinacích a intervalech (každý 
týden /co 14 dní) by mohlo probíhat. Pokud by byl zájem o všechna klubíčka, 
musely by se střídat v jeden den vždy dvě  co 14 dní. 
- Recitační a Literární prezenčně á 90 -120 minut / Jazykové a Projektové online 
(Projektové občas podle potřeby a domluvy také prezenčně) á 90 minut 
- Lektorka: Lucie Klárová-Memminger 
 

o Uvádějte prosím do svých mailových odpovědí na info@ceskaskolavrezne.de : 
1. O který kurz máte zájem (jeden až  dva) 
2. Který den a hodina by vám nejspíš vyhovovala (případně  i interval) 
3. Jiné poznámky nebo otázky 
 



 

 

Potřebujete poradit s výběrem? Tady je pár tipů: 
 

Recitační – je nejspíš pro ty, kteří se chtějí vydat na úžasnou cestu přednesu - pro ty, kteří se rádi 
podívají textům (básním i próze) „pod pokličku“ – jsou zvědavi, co tam všechno je a chtěli by zjistit, jak se 
to dá tím, že to přednesu (tedy povím) ostatním (tedy publiku), vynést na povrch. Mají chuť připravit se 
na vystoupení před publikem. Podmínkou je samostatné čtení a psaní (tedy pro děti od 8 let a výše). 
 
Literární – je nejspíš pro ty, kteří rádi čtou (nebo by se v tom chtěli zlepšovat) - zajímá je svět knížek a rádi 
by to sdíleli společným čtením (ale i jinými aktivitami) s ostaními. 
 
Jazykové – je nejpsíš pro ty, kteří rádi zkoumají svět jazyka – tedy rádi přicházejí na to, jak se co v češtině 
řekne a napíše i tvoří - a chtějí se v tom trénovat i objevovat nové. 
 
Projektové – je pro ty, kteří chtějí propojovat své schopnosti, dovednosti i zámy - a hlavně mají chuť 
pracovat samostatně (ale i v rámci skupiny nebo dvojice) na delším (nejspíš celororočním) projektu – rádi 
by vytvořili třeba i něco použitelného pro druhé (třeba hry s českou tématikou pro mladší …). Téma 
projektu se ale bude odvíjet od složení skupiny. 

 

 

 


