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Chcete se
spolupodílet na
dalším čísle?
Napište nám!
Více na
poslední straně.
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Nové předsednictvo
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Na valné hromadě 10. 2. 2022, která proběhla online na platformě
Zoom a které se zúčastnilo 17 dospělých členů našeho spolku, bylo
zvoleno nové předsednictvo České školy v Řezně na období dvou let.
Nové čtveřici přejeme mnoho radosti v práci pro naše děti!

vlevo nahoře:
Anna Dušková
- předsedkyně spolku
vpravo nahoře:
Michaela Kosařová
- místopředsedkyně spolku
vlevo dole:
Monika Medunová
- pokladní spolku
vpravo dole:
Kateřina Albrecht
- zapisovatelka spolku
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Zavzpomínejme si na naše předsednictva
z minulých let, kterým tímto moc děkujeme.
Ředitelkou školy byla v letech 2015-16
Radka Bonacková (na fotce vpravo),
od listopadu 2016 dodnes je ředitelkou
školy Petra Píšová(na fotce vlevo). Obě
byly na valné hromadě zvoleny čestnými
členkami spolku.
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Co se letos už událo
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Všechny
aktuality
naleznete
také na našem webu.

Veverčákova cesta
Veverčák Česťa, maskot nově
otevřené Hravé knihovničky, si
na měsíc říjen připravil stezku
podzimní zahradou. Prvňáčci,
kteří mají v knihovničce sobotní
výuku, ji rádi vyzkoušeli a zdárně
došli až k pokladu. Poznali
přitom, ze kterých bylinek si
Česťa připravuje čaj a ze kterých
jedlých hub zas polévku. Našli
také, která zvířátka se na podzim
chystají ke spánku a jaké zásoby
si veverčák dělá na zimu.

3

2

Co se letos už událo

Newsletter ČŠŘ - zima 2021-2022

Drakiáda
V říjnu se konal druhý ročník Drakiády, akcí nás provedla
Kateřina Albrecht. Děti si vymalovaly svého vlastního draka a
pak následovalo společné pouštění na kopci
nad Brandlbergem.

Divadélko v Hravé
knihovničce
V Hravé knihovničce se v listopadu několikrát konalo
divadélko Jak Křemílek a Vochomůrka hledali poklad.
Představení vzniklo na motivy stejnojmenné pohádky
z knížky Pohádky z pařezové chaloupky od Václava
Čtvrtka a připravila je pro nás Veronika Loeffelholz
jako doprovodnou akci Hravé knihovničky
k příležitosti listopadového vzpomínání na české
spisovatele.
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Oslava stromů
20. 10. 2021 se slaví den stromů.
I my jsme v říjnu využili hezkého
podzimního počasí a vyrazili
o sobotní výuce do Villa Parku.
Prvňáčci a Druháčci hledali, jestli
najdou v parku všechny probrané
listnaté stromy, a pak důkladně
prozkoumávali tamní lípu. Pomocí
voskovek a techniky frotáže si
překreslili její listy a kůru, zpívali
písničky o stromech a nechyběla ani
ochutnávka lipového čaje.

Individuální logopedická konzultace
13. 11. 2021 byla v Řezně přítomna logopedka Michaela Voldřichová, kterou jsme již
poznali 20. 10. na online přednášce. Paní logopedka pak při individuální konzultaci
provedla diagnostiku a rodiče dostali možnost si od ní přímo na místě zakoupit
pomůcky a hry na podporu a rozvoj řečových dovedností. Osobní konzultace byla
zčásti hrazena z finančních zdrojů České školy v Řezně.
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Setkání
s Dvořákem

Sobota 13. 11. 2021 s sebou přinesla chladné
a deštivé počasí, ale v rámci prezenční výuky
pro školní děti hlavně tematické – hudebně laděné
setkání se skladatelem Antonínem Dvořákem.
Na úvod se pracovalo v malých skupinkách podle tříd
a poodkrývalo se, co nás vlastně čeká
a na koho si posvítíme. A bylo zapotřebí připravit se i
na speciální návštěvu, jíž byla v další části dopoledne
hudební pedagožka Martina Guttenberger se svým
klavírním doprovodem. Prostřednictvím svého zpěvu,
vyprávění a hry
na příčnou flétnu provedla všechny přítomné
hudebním dílem českého velikána, jehož 180. výročí
narození si letos připomínáme. A všichni si v rámci
této interaktivní dílny mohli vyzkoušet nejen role
posluchačů a diváků, ale také interpretů třeba
při rytmických hrách ve spojení s Dvořákovou
hudbou.
Text: Lucie Klárová

Deváťák David Bonack, který je nejdéle chodícím žákem
v České škole v Řezně, se zúčastnil překladatelské soutěže
Česky rozumím, mluvím, čtu, píšu a překládám a vyhrál v
kategorii "Překlad do němčiny" (15-17 let). Získal tak Cenu
Tomáše Grulicha pro mladé překladatele a historiky. Tento
velký úspěch by mohl být motivací pro naše děti jako
zkušenost s tím, že trénovat češtinu
v různých podobách i na 2. stupni ZŠ dává smysl a stojí za
to. Více na https://csbh.cz/novinky/vyhlaseni-vysledkusouteze/

Vítěz
překladatelské
6
soutěže
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Mikuláš
I v letošním školním roce navštívil děti v předškolních i školních
kurzech Mikuláš se svým doprovodem v podobě anděla s čertem.
S chutí si vyslechl mnoho básniček a pár písní, hodně chválil, občas
někoho i trochu napomenul. Anděl s radostí rozdal všechny balíčky
a čert opět odešel s prázdnou. Kromě ovoce a oříšků byla letos
pro děti milým překvapením v balíčku taštička k dotvoření či malá
knížka.
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Hravá knihovnička vesele roste
Hravé knihovničce jsou již plné čtyři měsíce a hezky
roste. Začátkem roku 2022 se díky dárcům fond
knížek rozrostl na 222 knížek. Děkujeme vám. Díky
tomu můžeme prodloužit výpůjční dobu pro čtenáře až
na 2 měsíce. V klubu našich čtenářů je nyní
registrováno milých 16 rodin a každý měsíc přibývají
další rodiny, které svým členstvím vyjádřily podporu
rozvíjení českého jazyka skrze čtení knížek
a setkávání se s dalšími malými i velkými čtenáři. Vítáni
jsou také návštěvníci, kteří mají zájem jednorázově
navštívit určitý doprovodný program. Za poslední
čtyři měsíce tak navštívilo knihovničku 60 lidí a těší
nás, že se většina z nich ráda vrací. Pravidelní
návštěvníci tu již zažili ledacos od pohádky z mechu a kapradí, přes putování
po souši do Betléma až po výpravu na polární pól.
Taková dlouhá cesta si zaslouží oslavu v podobě
únorového pohádkového karnevalu.
Text: Verča Loeffelholz
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Z Hravé knihovničky na póly
Rozvíjet mateřský jazyk dětí, který je odlišný od jazyka země, v níž dítě/rodina žije, je vždy velkou výzvou.
Bohatost slovní zásoby dětí roste úměrně s podněty, které jim můžeme nabídnout.
Letos na podzim začala nedaleko Řezna v Lappersdorfu – Hainsackeru fungovat pod záštitou spolku
Česká škola v Řezně Hravá knihovnička. Útulné místo s dobře dostupným parkováním a zároveň v dobré
vzdálenosti od autobusové zastávky nabízí nejen krásné české knížky k zapůjčení, ale každý měsíc
i originální autorský program na aktuální téma. Zatímco sníh se v okolí Řezna nechce usadit a často,
než se do něj děti radostně vrhnou, zmizí, knihovnice a lektorka Veronika nás během sobotní výuky vzala
na dobrodružnou výpravu k oběma zemským pólům. Ti zvídaví se mohli dozvědět, jak ke svému názvu
přišla Arktida a Antarktida či proč je na jednom z těchto míst více živočišných druhů. Všichni si užili
sněžnou bouři, která oba póly zasypala sněhem – postupně se v něm objevovali zvířecí obyvatelé těchto
končin. Mezi nimi i tučňák, který byl ale tuze osamocený, protože byl modrý. Místo od nás tak moc
vzdálené nám v příběhu Petra Horáčka o Modrém tučňákovi bylo tak blízké, protože … Byla by škoda vám
vše prozradit, stačí zapůjčit si knížku a můžete se s modrým tučňákem seznámit osobně.
Text: Petra Píšová
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Prvňáčci - Miriam, Luka a Samuel - dokáží
vykouzlit nejen úsměv na rtech i pod rouškou,
ale také kouzlí s písmenky, ze kterých dokáží
sestavit už celá slova a věty v českém jazyce.
Zatímco o čtvrtečních hodinách rádi píší
a malují kouzla na tabuli, o sobotních hravých
hodinách jsou odvážní a provádí různé pokusy.
Na obrázku vidíte, jak jsme jednoho dne
nechali vybuchnout sopku, vyrobili nafukovač
balónků a barevnou olejovou lampu.
Prozradíme vám, že k tomu stačil ocet, jedlá
soda, olej a potravinářské barvivo. Pokud si
chcete s dětmi zkusit také pár pokusů, najdete
návody například na stránkách:
https://vida.cz/vida-na-doma. Těšíme se, co
nám prvňáčci vykouzlí v druhém pololetí.
Text: Verča Loeffelholz
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Sobotní téma - olympiáda
Naše soboty se odehrávají hlavně v duchu
nějakého hlavního tématu ... a často je tím
něco aktuálního ... třeba zrovna 12. 2. 2022
při setkání starších dětí (Páťáků, Šesťáků a
Sedmáků) to byly - no jasně - zimní
olympijské hry. Prošli jsme se historií
olympijských her, jejími hlavními myšlenkami
i poselstvím a vysvětlili si olympijské
symboly. Zabývali jsme se také tím, co je to
paralympiáda, nebo co všechno může
znamenat slovo disciplína a jak to souvisí
se sportem i životem.
A samozřejmě jsme si představili úspěšné
české sportovce a sportovkyně, kteří
dosáhli nebo i aktuálně dosahují v zimních
sportech dokonce medailových stupínků.
Na programu byly i hádanky na zimní sporty
a disciplíny i vymýšlení nových. Zkusili byste
si rádi třeba zimní parkour nebo skok z
trampolíny do sněhu?
Text: Lucie Klárová
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Mikuláš za časů korony
Jako každý rok zavítal i v prosince 2020 k dětem z České školy v Řezně český Mikuláš s čertem
a andělem. Za normálních okolností by se jednalo o společenské předvánoční posezení s hudbou,
vůní svařeného vína, zajímavými úkoly pro děti a příjemnými hovory mezi rodiči - jak náš spolek činí
formou Mikulášské besídky již od roku 2014. Minulou zimu se však spousta věcí odehrávala hodně
jinak, než jak jsme byli zvyklí, a stejně tak tomu bylo i s návštěvou slavné předvánoční trojice
z Čech. Videovou pozvánkou Mikuláš s čertem a andělem naše děti vyzvali k tomu, aby mu
namalovaly obrázek, namluvily básničku nebo natočily video. A přesně tak se stalo. Za odměnu jim na
třech stanovištích v Řezně zanechal balíčky se sladkostmi, omalovánkami, ovocem a ořechy.
Podívejte se na některé z obrázků a vzkazů našich dětí. Soubor se zvukovou stopou najdete
na našem webu.
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Distanční výuka a žádná setkávání
Vzhledem k zpřísnění opatření v rámci potlačení šíření infekce covid19
nebylo bohužel od prosince 2020 možné realizovat mimoškolní vzdělávací
aktivity prezenční formou. Naše kurzy se přesunuly výhradně do online světa.
Rozsah online setkání byl přizpůsoben věku dětí a na jeho konkrétním čase
se rodiče dětí domluvili s lektory.

1. pololetí zakončeno přes zoom
V týdnu od 15. 2. 2021 se lektoři sešli s dětmi a jejich rodiči jednotlivě
na tzv. konzultacích – v místnostech programu Zoom. Konzultace slouží
jako prostor pro individuální reflexi vývoje znalosti českého jazyka dětí, a
pro vzájemnou zpětnou vazbu mezi dětmi, rodiči i lektorem. Děti, rodiče i
lektoři se tak vyjadřovali k tomu, jak se jednotlivé dovednosti dětem daří,
s čím jsou/nejsou spokojeni, jak se při výuce cítí nebo jak se jim daří plnit
domácí úkoly. Hlavním cílem našich konzultací však bylo naše děti
pochválit a dodat jim kuráž, aby se i nadále každý týden připojovaly na
Zoom a společně se svými kamarády pokračovaly v učení češtiny nejméně
tak úspěšně a pilně, jako doposud.
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Předvánoční atmosféra v našich kurzech
Vánoce mají magickou moc. I v našich kurzech se
vždy postarají o výjimečnou atmosféru plnou vůní a
světýlek. V kurzu Hrátky jsme si např. v roce 2017
společně zazpívali ty nejkrásnější české koley za
doprovodu tahací harmoniky. Na jednom stole se
sešla spousta cukroví, kolem druhého stolu se
vyráběly ozdoby na stromeček.
V rozkrojeném jablíčku děti našly hvězdu a pod
stromeček Ježíšek složil dárek pro každé dítě
i maminku.

Také sobotní školní výuka měla v roce
2017 vánoční tématiku. Vzduch voněl
kořením a děti zdobily perníčky, dostaly
jmelí darem, házely botou, rozkrájely
jablíčka a dělaly si skořápky se svíčkou.
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V prosinci 2017 odpovídaly naše děti ve výuce
na dopisy. Navázali jsme tenkrát kontakt
s pražskou školou Deutsche Schule Prag
(http://www.dsp-praha.org/). Jedná se o školu
(samozřejmě o mnohem větší školu, než je naše
Česká škola v Řezně), která se v českém
prostředí věnuje mj. tomu, čemu se my věnujeme
v německém prostředí: tedy upevňování jazyka,
který je v místě, ve kterém děti žijí, výrazně
menšinový. 14 dětí z pražské školy napsalo dopisy
v češtině našim dětem. Např. na základě
společných zájmů, o kterých pražské děti
v dopisech psaly, byly dopisy přiděleny našim
dětem. Do svých dopisů děti nalepily své
fotografie a napsaly své adresy domů. Dál už si
tato přátelství žila svým životem.
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Přátelství v dopisech

Maškarní
v kurzu
Batolátek
V únoru 2019 se Batolátka převlékla do masek a bylo veselo. Dětičky (i
maminky) už jsou mezitím o tři roky starší… Jak ten čas letí!
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V únoru 2015 se konala jedna z prvních
kreativních aktivit ve spolupráci s jinou
organizací. 1. 2. 2015 navštívila naše děti paní
Petra Schuessler z mnichovské České školy
bez hranic spolu s myšákem Hubertem. V rámci
tohoto výtvarného workshopu si děti s myšákem
povídaly, malovaly, stříhaly a lepily...mimo jiné
i myší uši. Děti, poznáte se na fotce?

Newsletter ČŠŘ - zima 2021-2022

Workshop s Myšákem
Hubertem

Je libo tričko, tašku či obojí?
Možná jste si u některých našich dospělých členů nebo u našich dětí
všimli barevného trička či tašky s logem naší školy. Tento nápad byl
nastartován na podzim a v zimě školního roku 2018/19 tehdejším
velmi nápaditým a kreativním předsednictvem. Trička různých velikostí a látkové tašky bylo tenkrát
možné objednat si u nás e-mailem a zakoupit je např. během mikulášské besídky.
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Pražské divadlo Viola
v Řezně
Na samém sklonku zimy jsme v roce 2019 do Řezna pozvali
pražské divadlo Viola. Přijelo s představením plným
písniček, rozpočitadel, pohádek, říkadel, moudrosti a
legrace.

Viola vystoupila i s představením pro dospělé a záleželo jí
na tom, abychom návštěvníky upozornili na to, že se
skutečně jedná o představení 18+. I toto představení jsme si
báječně užili a jistě nejen proto, že se po vystoupení
rozproudila zábava společného zpívání s klavírem. Život je
jen náhoda.... Nebo není?
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Přijměte pozvánku
na několik akcí po
řádaných Českou
v Řezně, které
školou
by se měly ko
na
t do konce le
kalendářního roku
tošního
. O přesném term
ínu konání a podr
informacích budete
ob
nějších
zpraveni prostřed
nictvím mailu či
na webových strá
nkách.

Karneval

Jeden karneval už proběhl 9. 2. 2022. Zveme vás na jeho další díl – 21. 2. 2022 v čase 15:30-17:30 hod. do Hravé
knihovničky, s maskou i bez masky. Připravena je i půjčovna kostýmů a po setmění netradiční čtení tradiční pohádky
s retro promítačkou. Knihovna je v provozu v souladu s aktuálně platnými protipandemickými opatřeními
a na program je nutno se předem objednat na e-mailu hrava.knihovnicka@gmail.com. Pro vstup do knihovničky platí
aktuálně hygienické pravidlo 2G.

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti
výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena. Akce se koná 2. 4., tedy v den, kdy byl v roce
1967 vyhlášen Mezinárodní den dětské knihy. O přesném datu a způsobu realizace naší Noci s Andersenem vás
budeme informovat e-mailem a na webové stránce školy.

Přednáška Anny Paap
Anna Paap v německém prostředí aktivuje a prohlubuje češtinu u dětí. Její
online programy a pracovní listy jsou zásobníkem nápadů na rozvoj českého
jazyka u dětí za pomoci rodičů. Její letošní online přednáška pro naši školu
bude zaměřena právě na hravé rozvíjení slovní zásoby v češtině.
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Pozvánky z domova i ze světa

České kořeny v Řezně
Vydejte se městem na místa, kde se prolíná česká a německá historie. Vydejte
se městem hledat odpovědi na otázky, jejichž tajenka vás dovede k malé
odměně. Pandemická opatření nás přinutila přesunout tuto hru na jaro 2022.

Příběhy našich sousedů
Organizace Post Bellum by opět ve spolupráci s naší školou ráda zrealizovala projekt Příběhy našich sousedů.
V minulém roce se ho zúčastnily tři naše děti - David Bonack, Sylva Fischer a Erika Píšová. O co jde? Žáci (12-16
let, v týmech 2-5 dětí) pod vedením svého učitele a koordinátora Post Bellum vyzpovídají pamětníka a jeho
vzpomínky nahrají a zpracují do podoby televizní, rozhlasové nebo grafické reportáže. Práce na projektu trvá
4-5 měsíců. Příběh pak bude představen veřejnosti na slavnostní závěrečné prezentaci projektu a bude také
trvale zveřejněn na pribehynasichsousedu.cz. Pokud vás tento projekt oslovil, napište nám a my vám sdělíme, jak
postupovat dál.

Vítání jara
Neradi bychom si nechali ujít tuto naši tradiční aktivitu, kterou
plánujeme na některou ze sobot na přelomu března a dubna.
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