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NOVINKY ČŠŘ  
z  3 1 .  k v ě t n a  2 0 1 7  

 

V příštím školním roce se můžete těšit na osvědčené kurzy Batolátek a Hrátek. Ve svých kurzech budou 
pokračovat školní děti od 2. po 5. třídu a opět otevřeme kurz po prvňáčky.  
 

Nově vám nabízíme kurz Předškoláků, který bude určen pro děti, jež budou v posledním ročníku školky 
bez ohledu na zvažovaný odklad. Kurz bude svým obsahem zaměřen na rozvoj jemné motoriky a hravé 
aktivity připravující na prvopočáteční čtení a psaní v rovině obecných dovedností. 
 

V dopoledních hodinách  zvažujeme kurz Miminek určený pro děti do jednoho roku až dvou let.  
A rádi bychom pokračovali s kurzem Můj český svět, ve kterém se děti od 4. třídy ZŠ a starší seznamují 
s českými dějinami a zeměpisem. Kurz by pravděpodobně probíhal jako letos, tj. ve dny sobotní výuky od 
12:00 do 14:00. Pokud máte o některý z těchto dvou kurzů zájem, prosím napište nám na 
info@ceskaskolavrezne.de. Kurzy můžeme otevřít jen při dostatečném počtu zájemců.  

 
  
 
   
 
 

 
Batolátka   
1x za čtrnáct dní v úterý od 16:30 do 17:15 
pro děti ve věku od 2 do 3 let 
 

Hrátky 
1x za týden v úterý od 15:30 do 16:30 
pro děti od 3 do 5 let 
 

Předškoláci 
1x za týden ve středu od 15:00 do 16:00 
pouze děti předškolní bez ohledu na odklad 

 
Prvňáčci 
1x za týden v úterý od 14:30 do 16:30 a v dané soboty 
pro děti v 1. třídě 
 

Druháčci 
1x za týden ve čtvrtek od 14:30 do 16:30 a v dané so. 
pro děti ve 2. třídě 
 

Školáci 
1x za týden v úterý od 14:30 do 16:30 a v dané soboty 
pro děti ve 3. až 5. třídě 

 
Přihlášky na nové kurzy budou na webových stránkách školy zveřejněny od začátku června. Vaše případné 
další dotazy vám rádi zodpovíme na adrese info@ceskaskolavrezne.de nebo telefonicky. 
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13. května proběhla první společná sobotní výuka 
českých školáků a jejich německých kamarádů v rámci 
projektu Přiveď svého kamaráda / svou kamarádku. 
Německé děti se naučily česky představit a používat 
pár základních slovíček. Aktivity zaměřené na vzájemné 
poznávání se, českou abecedu a plánování výletu 
vyústily v získání pasu potřebného k návštěvě Plzeňské 
ZOO, jež se uskuteční 24. června 2017.   

 

Máte chuť vydat se též na výlet do Plzeňské ZOO? 
Stačí si do 4.6. 2017 na info@ceskaskolavrezne.de 
rezervovat poslední volná místa v autobuse 
vypraveném Českou školou v Řezně. Odjezd bude 24. 
6. v 8 hodin z parkoviště Nibelungenbrücke, návrat v 
19 hodin. Poplatek za cestu včetně pojištění je 8 €, 
vstup si každý hradí individuálně.  

  

13. května 2017 k nám opět zavítala velmi vstřícná 
paní Blanka Gruberová. Česky mluvící  děti měly  
možnost procvičit si svůj jazýček při logopedických 
říkankách a domů si odnést cenné rady, jak při 
dostatečné píli dospět ke krásnému r, ř, či třeba 
sykavkám.   

 

V sobotu 22. července 2017 od půl třetí odpoledne 
pořádáme ve „Villaparku“ letní piknik spojený 
s oslavou 4. narozenin ČŠŘ. Srdečně vás zveme a 
zároveň hledáme ještě tři dobrovolníky, kteří 
přichystají narozeninové dorty. V případě zájmu nám 
prosím napište na infomail. Na místě bude připraven 
krátký pohybový program pro děti. Občerstvení pro 
sebe a přátele, deky atd. jsou záležitostí každého.  Za 
velmi špatného deštivého počasí se akce bohužel 
nemůže konat. 

Na sobotu 16. září 2017 plánujeme Zahájení školního roku 2017/2018. 

V neděli  24. září 2017 budeme Českou školu představovat na Veletrhu spolků a nadací. Již teď hledáme 
dobrovolníky, kteří by nám pomohli při prezentaci našich aktivit na stánku.  

Ve dnech 17. až 19. listopadu pořádáme Hravý víkend s češtinou – víkend s přáteli ČŠŘ a programem 
vhodným pro děti i dospělé. Setkání bude probíhat v rekreačním střediskuTannenhof v St. Englmar. 

Aktuální informace o dění naleznete na našich webových stránkách, které spravuje Andrea Fišerová. 
K zhlédnutí je zde i nadále krátký sestřih z Vítání jara, který vytvořila Jana Hönicke. Děkujeme všem, kteří 
dávají konkrétní podobu životu v České škole v Řezně. 

 
 

Přejeme vám krásný téměř letní čas 
a těšíme se na viděnou 

na některé z našich akcí či v pravidelných kurzech. 
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