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aky si říkáte, že ty prázdni- 

ny utíkají každý rok nějak 

rychle? 

Ale s každým koncem je tu  

přece vždy i začátek něčeho nové-

ho. A pár změn jsme si pro vás při-

pravili i my. 

Všimly jste si, děti, že na titulní 

stránce přibyla další vlaječka? Ta 

reprezentuje naše nové kamarády 

z německého Frankfurtu. A jestli 

dobře počítáme, raději to zkontro-

lujte, tak Krajánek vychází už v de-

víti zemích! 

I proto jsme se rozhodli, že váš ča-

sopis budeme nadále připravovat 

v jedné jediné nadnárodní verzi. 

Máme toho přece hodně společné-

ho, ať už žijeme kdekoli! A věříme, 

že si rády přečtete i to, co se děje 

v ostatních zemích: jak se kamará-

dům žije, co tam mají za zvláštnosti 

a zajímavosti nebo třeba jak to 

chodí u nich ve škole. 

Nejen, že jsme připravili nové 

rubriky, ale některé jsme i rozšířili. 

Zkrátka a jednoduše, my jsme při-

praveni vykročit za novým dobro-

družstvím s vámi, věrnými čtenáři 

Krajánka! 

A co vy? Vydáte se s námi? 

Budeme rádi, když nám pak napí-

šete, jak se vám nový Krajánek líbí! 

 

Vaše redakce 
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písmenka z těsta: 
Filip Katzourakis, Athény 



 

 
 

Vě novaný  jě mí ru a pr ěděvš í m 

něpr í tomnošti va lký. Lidě  mají  

pra vo na mí r, mají  pra vo na to ž í t 

v mí ru, avš ak toto pra vo jě 

v mnoha žěmí ch poruš ova no. 

Sva těk ši pr ipomí na  mnoho žěmí  

na cělě m švě tě . Poprvě  šě těnto 

děn šlavil v rocě 1981. Sýmbolěm 

tohoto dně jě bí la  holubicě, ktěra  

něšě v žoba c ku ratolěšt mí ru. 

21. září šlavímě 

MEZINÁRODNÍ DEN MÍRU 

Č ěšký  huděbní  

škladatěl. Jěho 

škladbý patr í  k nějhraně jš í m 

c ěšký m dí lu m vě švě tě . Jěho 

symfonická díla, tj. škladbý pro 

vělký  poc ět huděbní ch na štroju , 

jšou hra ný nějlěpš í mi švě tový mi 

orchěštrý a žní  na vý žnamný ch 

fěštivalěch va ž ně  hudbý po cělě m 

švě tě . Jěho nějžna mě jš í m dí lěm jě 

Rusalka. 

8. září 1841 
šě narodil 
ANTONÍN 
DVOŘÁK 
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Ba šní k ž Opavý, 

jěhož  vlaštní  jmě no 

býlo Vladimí r Vaš ěk. 

Napšal ba šnickou šbí rku Slezske  

písně, vě ktěré popišujě těžký 

ž ivot rodin vě Slěžšku. Nějžna mě jš í  

ba šně  jako Ostrava něbo Maryc ka 

Magdónova šě, krajánci, vaši 

rodic ě uc ili vě š kolě rěcitovat. Jěn 

šě jich žěptějtě! 

15. září 1867 
šě narodil 

PETR BEZRUČ 

Roda k ž Kromě r í ž ě. 

Prošlavil šě jako 

malí r  a rýtěc. Vě 

švý ch dí lěch žobra-

žoval hlavně  pr í ro-

du. Pr i švě  pra ci 

použ í val obrovškě  

množ štví  těchnik, jako olějomalba, 

pěrokrěšba, dr ěvorýt, krěšba c ěr-

nou kr í dou, tuž kou, uhlěm. Výtvor il 

obrovškě  množ štví  portrě tu , kraji-

nomalěb, navrhnul poš tovní  žna m-

ký, bankovký, plaka tý a vitra ž ě 

(barěvně  vý plně  okěn). Jěho nějvý -

žnamně jš í m dí lěm jě vý ždoba okna 

v Čhra mu šv. Ví ta na Praž škě m 

hradě  pojměnovana  Pru vod c ěš-

ký ch kra lu . 

17. září 1873 
šě narodil 

MAX ŠVABINSKÝ 

23. září šlavímě MEZINÁROD-
NÍ DEN NESLYŠÍCÍCH   Jě špouš-
ta lidí , ktěr í  mají  ně jakě  poštiž ění , 
jěž  jim žtě ž ujě kaž doděnní  ž ivot. 
Čí lěm tohoto dně jě upoutat 
požornošt na žtí ž ěně  podmí nký 
něšlýš í cí ch a žamýšlět šě nad tí m, 
jak jěš tě  lě pě pomoci. připravila Soňa Klimešová 

https://www.youtube.com/watch?v=MwuNqcKUxto
https://i.ytimg.com/vi/ETNoPqYAIPI/hqdefault.jpg
http://www.simonak.eu/images/obrazky_ostatni_strany/h_k/9_15.jpg
http://www.cojeco.cz/attach/photos/3ba2496d51477.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/Max_%C5%A0vabinsk%C3%BD#/media/File:Spytihnev2_vitraz_Svabinsky.jpg


Ahoj holky a kluci! Určitě se učíte rádi, známkování a hodnocení vás 
baví a do školy chodíte s nadšením. Uhádli jsme? Že nééé? 
Tak si přečtěte, jak se učí vaši kamarádi v zemích Krajánka 
a zkuste si to porovnat třeba s vaší školou. 
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BELGIE   Vzdělávání v Belgii je veřejné i soukromé. Svou roli hrají 

i katolické školy. Jesle jsou pro děti od 3 měsíců do 3 let. Do školy se cho-

dí od 2,5 roku do 6 let. Poslední rok je povinný. Povinná školní docházka 

je od 6 do 16 let. Hodnocení je slovní a bodové. Maximální počet je 10 

bodů = výborně, 1 – 4 body = nedostatečně. 

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉMY 

FRANCIE   Vzdělávání ve Francii je veřejné i soukromé. Do školy     

chodí francouzské děti už od tří let. V názvu je sice mateřská škola, ale 

všichni ji nazývají „škola“. Děti se učí číst, psát a počítat od 3 let. Známko-

vací systém je bodový. Děti se hodnotí až od šesti let. Největší počet bodů je 

20, a aby žák uspěl, musí dosáhnout nejméně 10 bodů. 

ITÁLIE   Vzdělávání v Itálii je veřejné i soukromé. Jesle jsou pro děti    

od 3 měsíců do 3 let a navštěvuje je cca 1/5 dětí. Školka vychovává děti 

od 2,5 roku až do 5 či 6 let. Povinná školní docházka je 10 let. Pro zápis je 

rozhodující kalendářní rok. Do třídy chodí děti narozené ve stejném roce. 

Povinné primární vzdělávání je pět let. 

NIZOZEMSKO   Jesle zde nejsou, pouze školky. Ty jsou soukromé, 

děti je mohou navštěvovat už od 16 týdnů do 4 let. Povinná školní docház-

ka je od 5 let, ale tradičně začíná již ve 4 letech, 8. třídou (českou šestou) 

základní škola končí. V 11 letech tedy začíná střední škola. Každá škola  

má trochu jiné hodnocení, někde je bodové, jinde slovní či písmenkové. 

Děti si nenosí učebnice, většinou nedostávají domácí úkoly a žákovskou 

knížku neznají. 

připravil kolektiv redaktorek 
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NĚMECKO   Vzdělávací systém v Německu se liší podle jednotlivých 

spolkových zemí. Základ je však podobný – základní škola je od 1. do 4. tří-

dy. Ve většině spolkových zemí jsou děti hodnoceny slovně a dostávají 

i známky. Ve čtvrté třídě se pak děti podle prospěchu rozhodují mezi čtyř-

mi možnostmi – tzv. hlavní školou, reálkou, gymnáziem nebo soukromou   

školou. 

ŘECKO   Vzdělávání v Řecku je veřejné i soukromé. Jesle jsou pro     

děti od 2 měsíců věku. Školka vychovává děti od 3 let, povinný je poslední, 

předškolní ročník. Povinná školní docházka trvá 9 let (s předškolním roč-

níkem vlastně 10). Prvních 6 let chodí děti do Dimotiko (1. stupně ZŠ). 

Děti dostávají známky až od 5. třídy, a to 1-10, kde 10 znamená výborně 

a 1-4 jsou nejhorší známky, tedy nedostatečně. 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY   Rozmanitost předškolního 

i školního vzdělávání je obrovská. Jesle jsou pro děti od tří měsíců, školky 

od 18 měsíců. Školy začínají buď od tří nebo čtyř let, podle typu studia. 

V Emirátech je rozmanitá možnost studia na všech typech škol. Neexistuje 

jednotná učební osnova. Většina škol je mezinárodních a jsou soukromé. 

ŠPANĚLSKO   Vzdělávání ve Španělsku je státní, polosoukromé 

a soukromé, ale také církevní a dvojjazyčné. Jesle jsou již pro batolata mla-

dší 1 roku. V roce, kdy dítě oslaví 3. narozeniny, může nastoupit do školy 

zvané infantil. V šesti letech začíná povinná školní docházka, která trvá do 

šestnácti let. Vysvědčení dostávají děti třikrát ročně. Nejhorší známka je 0, 

nejlepší 10. 

TURECKO   Vzdělávání v Turecku je státní, soukromé a nadační.   

Školky jsou pro děti od 2 let. Povinná školní docházka na 1. stupni je 4 ro-

ky. Sekundární vzdělávání začíná od 4. třídy. Předměty jsou obdobné jako 

v ČR, k odlišným patří např. náboženství, lidská práva, občanství a demo-

kracie. Hodnocení je od 5 do 1, přičemž 5 je nejlepší. 

Tak co, milí krajánci, měnili byste s některými kamarády nebo se vám líbí 
právě ten váš model vzdělávání? Příště si možná řekneme něco víc! 
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Brusel je hlavní m ěsto Belgie.  

Věděli jste, že jeho jméno je údajně 

odvozeno od názvu Brucsella či 

Broekzelle, což znamená ves v ba- 

žinách? Bažiny tu ve středověku 

skutečně byly. Dnes je to město plné vyni-

kajících čokoládových pralinek, smažených 

hranolků a nedaleko od náměstí Grande- 

-Place najdete vyhlášenou sošku „čůrajícího 

chlapečka“ Manneken Pis. 

Dubaj je hlavní m ěsto em i-

rátu Dubaj. Je to nejlidnatější 

město SAE – má přes 2 milio-

ny obyvatel a  nachází se na 

pobřeží Perského zálivu. Je to 

velice moderní město proslulé 

zejména největšími a nejdražšími stavbami 

světa. Každému se jistě vybaví věž Burj Kha-

lifa, nejvyšší budova světa. Je vysoká 828 m a v její nejvyšší části je 

i nejvýše položený výtah na světě, vyrobený v České republice. 

A nyní vítejte ve středo-

věkém Deventeru! De-

venter má spoustu NEJ! 

Je tu nejstarší kamenný 

dům, největší náměstí 

a nejlepší perník v Ni-

zozemsku. A také nej-

starší vědecká knihovna 

a určitě nejvíce knih! 

Na každém rohu na vás 

nějaká vykukuje. Není 

divu, že se zde koná nej-

větší knižní trh 

v Evropě. 

Mezi šesti 

kilometry 

knih jsme 

našli i tento 

poklad: 

Hlavní město Řecka Athény je pojmenované po krásné Athé-

ně. Podle řecké mytologie je dcerou nejvyššího boha Dia, bo-

hyní moudrosti, statečnosti, práva a vítězné války. Proto je 

vždy vyobrazována s helmou, kopím a často i se sovou, sym-

bolem moudrosti. Nejznámější památka, chrám Parthenon 

na vrcholku Akropole, je zasvěcena právě jí. 

Krajánci žijí po celém světě, na nejrůznějších místech, ale mají to 

štěstí, že za pomoci společného jazyka – češtiny – a časopisu 

Krajánek o svých městech mohou jeden druhému vyprávět!       

Vydejte se s námi na cestu po městech krajánků! 

https://www.thinglink.com/
http://www.brussels.be/mainpage.cfm?db=AGE&imageid=1812&size=big&ezcmsenvironment=PROD
http://www.burjkhalifa.ae/en/Images/BurjKhalifa-02982_new_tcm186-85702.jpg
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My, krajánci 

z Istanbulu, 

se máme čím 

chlubit! Bydlí-

me všichni v jednom městě, ale na 

dvou světadílech: někdo v Evropě 

a někdo v Asii. Spojují nás dva 

mosty. Nejzábavnější je jet přes 

Bosporský průliv lodí. Když přije-

dete, vyvezeme vás na Galatskou 

věž, ze které pan Çelebi, vědec 

a první turecký letec, v 17. století na 

protější břeh Bosporu dokonce pře-

letěl. 

Frankfurt nad Mohanem je 

multikulturní město ve spolkové 

zemi Hesensko. Místní mu pře-

zdívají „Mainhattan“ nebo „Bank-

furt“,  

ve vyso-

kých 

mra-

kodra-

pech tu totiž sídlí hodně bank.  

V centru města na radnici najde-

te také sochu Karla IV., který se 

zasloužil o výstavbu největší 

frankfurtské katedrály, kde byli 

od 15. století korunováni císaři 

Svaté říše římské. 

Milán je 2. největší m ěs-

to Itálie (srovnatelné s Pra-

hou). Leží na severu v Lom-

bardii. Pro mnohé je synony-

mem módy a financí. Jeho 

symbolem je Duomo, po jehož střešních te-

rasách se lze  procházet. V opeře La Scala 

zazněly nejznámější světové arie všech dob. 

Ulice dodnes brázdí tramvaje z 20.–30. let 

20. století. Za ochutnání stojí žluté šafránové 

rizoto. 

Madrid je hlavní a  nej-

větší město Španělska. Je 

to multikulturní město 

s víc než třemi miliony 

obyvatel. V Královském 

paláci sídlí král Felipe VI. 

Na náměstí Puerta del Sol 

se nachází socha medvěda 

a planiky (symbol města) 

i nultý kilometr sítě špa-

nělských silnic. V aréně se 

dodnes konají býčí zápasy. 

Madrid je i město umění –  

muzeí, flamenca… A určitě zná- 

te i tři místní fotbalové kluby! 

Když se řekne 

Lyon, tak se 

hned vybaví 

dvě řeky: 

Rhôna a Saôna a jejich soutok, kde se na-

chází nové moderní muzeum. Rhôna pra-

mení v horách ve Švýcarsku a vlévá se do 

Středozemního moře. Saôna pramení ve 

Francii a vlévá se do Rhôny. Kromě těch-

to dvou širokých řek je také Lyon známý 

svou nádhernou bílou katedrálou Four-

vière. 

připravil kolektiv redaktorek 

https://images.trvl-media.com/media/content/shared/images/travelguides/destination/179894/Frankfurt-99842.jpg
http://humaniora.uniknya.com/wp-content/uploads/2015/01/79.jpg
http://imguol.com/c/entretenimento/2013/07/22/duomo-di-milano-milao-italia-1374521436490_750x500.jpg
http://www.bjornkampe.se/sights/spanien_runt_2013/06_madrid/dsc_4037_2.jpg


Po létě přichází Krajánek s několika novinkami, a tak i Putování za 

chutěmi pojmeme poněkud netradičně. Dnes nenabízíme žádný 

recept, zato spoustu inspirací na svačinu. 

S VA Č I N OV É  I N S P I RAC E  

Copak bal í  dětem do školy  
maminky v  Řecku?  

 

 toast se šunkou a sýrem 

 ovoce, které právě roste 

 čerstvé pečivo z pekárny – tyropita (taštičky z listového těsta 
plněné sýrem) nebo koulouri (pečivo z kynutého těsta sypané 
sezamem) 
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Almuerzo —  dopolední  
a  merienda —  odpolední  
svačinky ve  Španělsku  

 

 sendviče 

 bocadillo – rozkrojené veky 
plněné čímkoliv 

 ze syrové zeleniny jen rajčátka 

 sladké pečivo 

 sušenky 

 ovoce 
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https://pixabay.com/cs/turecko-vlajka-otisk-prstu-zem%C4%9B-652973/
http://www.oktayusta.org/wp-content/uploads/2016/01/simit-arasi.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/9b/ed/19/9bed19de10f47ed438081cbeee7498f6.jpg
http://hacisayid.com/images/gallery/unlumamuller/pogaca.jpg
http://www.yemektarifleri-sitesi.com/wp-content/uploads/2014/10/simit-tost-tarifi.jpg
http://take-away.es/carta/bocadillo_queso.jpg
http://mesondelpescador.net/wp-content/uploads/2014/03/Bocadillo-Calamares.jpg
https://www.fagi.gr/chios/eshops/buka/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________51b77f918165b.jpg
http://www.zoisfinefood.com/content/images/cheese-triangular.png
http://www.foodprocessingbakeryequipment.com/images/Foods/38-Koulouri/Koulouri-2.jpg
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Ve Franci i  dopolední  svačinka není ,  

tak s i  alespoň zamlsáme při  odpolední ,  
sladké svačince  

 

 kousek bagety s Nutellou nebo s marmeládou 

 sušenky (Prince nebo jiné čokoládové sušenky) 

Jak asi  vypadá 
typická  

pochoutka dět í  
v Belgi i?  

 

 sladká máslová 
houska s marmeládou, 

čokoládou nebo se 
sýrem, děti k ní milují 

ovoce, zeleninu, 
pomerančový nebo 

jablíčkový džus nebo 
mléko 

 čerstvé bagety 

 croissanty 

 chleba i jiné pečivo 
plněné šunkou či sýrem 

 houska s Nutellou 

 k tomu ovoce nebo zelenina 

 měkoučký preclík, 
a když je mazaný máslem, 
je to nesmírná dobrota 

připravil kolektiv redaktorek 

Nechte  se  inspirovat  
také  u  našich nových  
kamarádů v  Německu  

https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/02/28/00/52/france-653001_960_720.png
https://www.thefrenchybee.com/newimages/LU-prince-chocolate-french-cookies.jpg
http://www.artisan-chocolatier.fr/bn-chocolat/
https://i.ytimg.com/vi/u_h1pHxfnHA/mqdefault.jpg
http://www.esf-uae.com/newsletter/january_2014/images/onthego_Pic.gif
file:///C:/Users/IVANA/Documents/aquaducts
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Maminka vejde ráno do Čendova pokoje a najde ho, jak 
sedí na posteli a pláče. 
Maminka:  „Co se stalo, Čendo?“ 
Čenda:  „Shořela nám škola!“ 
Maminka Čendu utěšuje:  „Neboj, to se ti jenom zdálo. To 
byl jen sen!“ 
Čenda:... (Odpověď najdeš v tajence křížovky.) 

K číslu jednotnému utvoř číslo množné: 

1. Jeden kůň, dva…    

2. Jeden dům, dva…    

3. Jeden pes, dva…    

4. Jeden bratr, dva…    

5. Jeden král, dva…    

6. Jedno zvíře, dvě…    

7. Jedno dítě, dvě…    

1.             

 2.            
         

  3.          

 4.              

5.                

 6.               

 7.            

 

požárníci: Mia, Brno 

připravila Hana Katzourakisová 

http://www.freepik.com/


11/  VO
LN

O
ČASO

VKY 
Potká Bohoušek před domem 
sousedku. 
Bohoušek: „Paní, vy vypadáte 
úplně jako z pohádky!“ 
Sousedka: „Vážně? A z jaké 
pohádky?“ 
Bohoušek: „Z pohádky... “ 
(Odpověď se dozvíš, když vyluštíš následující rébus.) 

Najdeš v osmisměrce všech 10 slov týkajících se školy? 
 

ČÍSLA, LAVICE, PÍSMENA, ŘEDITEL, TABULE, TŘÍDA,    
UČEBNICE, UČITELKA, ŽÁK, ŽIDLE 

Ξ  Π Λ Δ Φ Θ Ψ Θ Ω 

Ψ = A  Ω = Ě  

Λ = E  Φ = I  

Ξ = O  Π = J  

Δ = Ž  Θ = B  

U Ř T A B U L E 

U Č E B N I C E 

W Í I D R A Q C 

T S K T I O P I 

Ř L Á F E T L V 

Í A Ž I D L E A 

D G H Z X C K L 

A N E M S Í P A 
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G, g 

 

 

B, b  

 

H, h 

 

 

C, c  

 

CH, ch 

 

 

Č, č  

 

I, i 

 

 

D, d  

 

J, j 

 

 

E, e  

 

K, k 

 

 

F, f  

 

L, l 

Dokážete správně 
přiřadit obrázky 
k písmenkům? 



13/  H
RÁTKY S ČEŠTIN

O
U

 I 

připravily Radka Çelik a Hana Katzourakisová 

 

 

M, m  

 

Š, š 

 

 

N, n  

 

T, t 

 

 

O, o  

 

U, u 

 

 

P, p  

 

V, v 

 

 

R, r  

 

Z, z 

 

 

Ř, ř  

 

Ž, ž 

 

 

S, s  

 

A, a 



Za panování krále Václava se 

v království lidem pěkně žilo, 

vladař se o svůj lid dobře staral 

a všechny neplechy a neřesti 

v království se snažil řešit. Aby si 

panovník udržel stálý nadhled 

a smysl pro humor v každé situa-

ci, měl svého věrného pomocníka, 

kouzelníka jménem Žito. Ten si 

mohl dělat legraci nejen z velevá-

ženého pan krále, ale dokonce 

i ze samotného královského šaš- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ka. Jednou si kouzelník, jenž byl 

znám svou vášní pro legraci, růz-

né převleky a schopnost cokoliv 

přimrazit na místě, vybral neob-

vyklé spřežení na odpolední jízdu 

s králem. Král Václav měl své ob-

líbené bělouše ve čtyřspřeží a už 

se čekalo jen na Žita. A ten si ne-

chal zapřáhnout šestispřeží ko-

houtů s rudými hřebeny a peřím 

černějším než uhel. Král se smál, 

až se za břicho popadal, a nezapo-

mněl podotknout, že jeho podda-

ný má o jeden pár ve spřežení více 

než samotný král.  

Kouzelník Žito se nejenom bavil 

na účet ostatních, ale také pomá-

hal zlo i špatné lidi trestat a na-          

                 pravovat. Jednoho dne si 

                    udělal třicet otepí slá- 

                                  my a proměnil 

                                     je na třicet 

                                     vypasených 

                                       a dobře 

                                        krmených  

                                       vepřů. 

PO
VĚ

ST
I  

/1
4 

http://www.databazeknih.cz/images_books/11_/118404/big_kouzelnik-zito-F4H-118404.JPG


předváděl, tak po něm ti němečtí 

mistři uměli zopakovat. I lámal si 

králův všemi mastmi mazaný 

kouzelník hlavu, jak by je přemis-

troval. A to se mu nakonec i po-

vedlo. Na základě jeho lsti se kej-

klíři podívali z okna a v tu ránu 

jim Žito přičaroval obrovské roz-

ložité parohy, se kterými jejich 

novopečení majitelé zůstali trčet 

v oknech s hlavou ven a nemohli 

ani ven, ani dovnitř.  Poté, co jim 

byly parohy odčarová-

ny, na nádvoří na 

zvláštním lešení začali 

předvádět pro lid 

kousky roztodivné. 

Žito se však najednou 

objevil u Němců na 

lešení a začal si rozta-

hovat ústa tak, až je měl obrovská 

jako pec. Nejlepšího kejklíře pak 

kouzelníkovi sluhové chytili 

a předali svému pánu. Žitova ústa 

byla mezitím roztažená jako vrata 

do stodoly a drobný Němec se mu 

do huby pohodlně vešel. Když si 

kejklíře nasoukal celého do úst, 

slastně mlaskl a požádal své po-

mocníky o sud s vodou, nadechl 

se a milého kejklíře vyvrhl zpět do 

kádě. To byl nejskvělejší Žitův 

kousek, na který celé království 

ještě dlouho vzpomínalo. 

15/  PO
VĚSTI 

S prasátky se vypravil k řece, kde 

je vzápětí výhodně prodal bohaté-

mu, ač lakomému pekaři Michalo-

vi. Ten si mnul ruce, jak výtečně 

a levně nakoupil krásná prasátka 

a hnal je vyplavat do řeky. Zapo-

mněl totiž na to, že ho vykutálený 

kouzelník varoval, aby je s vodou 

dohromady nedával. A co se ne-

stalo, samozřejmě že z vepříků 

byly zase jen otepi slámy. Pekař 

byl tak rozzuřený, že hned běžel 

za Žitem, aby mu zle 

vyčinil a vymohl své 

peníze zpět. Dřímající-

ho kouzelníka nalezl 

v hospodě, kde nebyl 

k probuzení. Pekař byl 

tak rozzlobený, že ho 

popadl za nohu, až mu 

ji vytrhl z kloubu. Žito se vzápětí 

probudil a hnal pekaře k soudu za 

způsobenou újmu na zdraví. Soud 

rozhodl v jeho prospěch a lakotný 

Michal ještě musel kouzelníkovi 

vyplatit tučnou náhradu. Žito 

shrábl peníze, dotkl se své vytrže-

né nohy a rázem si ji spravil. Tak-

že hloupý pekař byl navíc všem 

lidem ještě pro smích.  

Jednoho dne se ke králi Václavovi 

dostavil bavorský vévoda s něko-

lika svými výtečnými kejklíři, kte-

ří byli vpravdě umělci svého ře-

mesla. Všechny kousky, které Žito 
na motivy sbírky Staré pověstí české Aloise Jiráska        

připravila Jitka Lores Zákoucká 

http://www.slunecni-hodiny.webzdarma.cz/poezie_soubory/Kouzelnik_Zito.jpg


Pro dobrotu na žebrotu! Právě tímto 

českým příslovím lze vystihnout můj 

ne příliš dlouhý a dosti bolestivý život. 

Jmenuji se Jan Sarkander, byl jsem 

českým knězem a povyprávím vám 

o tom, jak jsem dokázal i přes krutá 

mučení držet jazyk za zuby a tajem-

ství mého zpovědníka nevyzradit. 

Zpočátku jsem byl kněz a cestovatel. 

Chvilku jsem se zdržel na jednom 

městě, pak se přesunul jinam, až jsem 

nakonec skončil v městečku Holešov. 

Tady jsem se seznámil s Ladislavem 

Popelem z Lobkovic, bohatým pánem 

s dobrým srdcem, který se mi svěřo-

val se všemi svými tajemstvími. Avšak 

Ladislav měl své nepřátele, kteří ho 

jednoho dne připravili o moc a uvěz-

nili jej. Protože jsem věděl, že by řada 

došla i na mě, utekl jsem do Polska. 

Po měsíci putování se mi donesla 

zpráva, že Ladislava propustili, a tak 

jsem se do Holešova vrátil. Ale klidu 

jsem si moc neužil. Brzy po mém ná-

vratu vtrhlo do českých zemí polské 

vojsko, aby pomohlo císaři a také La-

dislavovi v boji proti jejich nepřáte-

lům. Ale to chování? V každém kraji, 

kterým prošli, zanechávali po sobě 

samý nepořádek. Když se blížili k Ho-

lešovu, vyšel jsem jim naproti. Jak mě, 

kněze, polští bojovníci uviděli, zdvoři-

le mě pozdra-

vili a slíbili, že 

Holešov od 

drancování 

ušetří. Ladi-

slavovi ne-

přátelé si 

mysleli, že 

polské váleč-

níky jsem do 

českých zemí 

přivedl já. Ti 

darebáci si 

na mě počka-

li, chytili 

a v Olomouci 

uvěznili. Ve 

snaze dozvě-

dět se vše, s 

čím se mi Ladislav svěřil, mě mučili. 

To vám byly praktiky. Zkoušeli všech-

no možné, ale já jsem ani slůvko z úst 

nevypustil. Tajemství se přece nevy-

zrazují! 

Když pochopili, že jsem mužem pev-

ných zásad, s mučením přestali. 

Avšak to už jsem byl tak zesláblý, že 

jsem po pár dnech zemřel. A co vy, 

děti? Jak dlouho byste vydržely držet 

jazyk za zuby? 

připravila Mirka Čechovská 
zdroje: wikipedia.cz, catholica.cz, libri.cz, vojtechkodet.cz 
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Emil  

Dneska si povíme něco o sportovci, 

jehož jméno jste už určitě někde za-

slechli. Emil Zátopek patří 

k nejvýznamnějším osobnostem světa 

sportu, a to atletiky.  

K atletice se ale dostal náhodou. Na 

průmyslové škole se zapsal na běh 

městem a skončil druhý. Zalíbilo se 

mu to, a tak začal běhat za zlínské 

atlety. Zpočátku běhal kratší tratě 

a pak začal i delší. 

Denně trénoval 

a pracoval na vytr-

valosti a rychlosti. 

Pílí a úsilím se stal 

Zátopek prvním 

člověkem na světě, 

který uběhl 10 km 

pod 29 minut 

(28:54,2 – 1. června 1954 v Bruselu) 

a 20 km pod 1 hodinu (59:51,8 – 

29. září 1951 ve Staré Boleslavi).  

Celkem vytvořil třináct světových 

rekordů na kilometrových a pět na 

mílových tratích. Nejvíce se ale pro-

slavil během olympijských her 1952 

v Helsinkách, kde vyhrál běh na 5 

km, 10 km, a dokonce i maratón,   

který tehdy běžel poprvé v životě. 

Tento „trojboj“ se dodnes žádnému 

vytrvalci nepodařilo zopakovat. Záto-

pek byl známý svým upracovaným 

stylem běhu, doprovázeným křečovi-

tými grimasami. V cizině mu přezdí-

vali „česká lokomotiva“. 

Na jeho počest pojmenovali jeho jmé-

nem v roce 1994 astronomové planet-

ku 5910. 

A víte, co jsou to, 

děti, olympijské 

hry? Jsou to spor-

tovní soutěže 

v různých disciplí-

nách, kde soutěží 

plno sportovců 

z různých zemí. 

Olympijské hry 

jsou zimní a letní a opakují se co 

4 roky. V srpnu se konaly Letní olym-

pijské hry v Brazílii. Určitě jste je 

viděli a fandili nějakému českému 

sportovci. 

Zátopek  
17/  ČESKÉ STO

PY 

připravila Katka Zástěrová 

http://www.spectator.co.uk/2016/05/emil-zatopek-a-legend-from-athletics-golden-age-of-innocence/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Olympic_rings_without_rims.svg
http://deportistasdeleyenda.blogspot.com.es/2013/03/emil-zatopek-la-locomotora-humana.html?view=sidebar
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Okoř 
19/  ZPÍVÁN

KY 

Šerif hrál celou noc mariáš 

s bílou paní v kostinci, 

místo aby hlídal, 

zuřivě ji líbal, 

dostal z toho zimnici. 

Jednoho dne z rána 

roznesla se zpráva, 

že byl Okoř vykraden. 

Nikdo neví dodnes, 

kdo to tenkrát odnes, 

nikdo nebyl dopaden. připravila Zuzka Doğan 

http://www.jedtesdetmi.cz/resize.php?filename=upload/4b6d6a50c7a57.jpg&mW=640&mH=360
http://bilapani.wz.cz/obr.jpg


Strašpytel 
 

Já bych zašel k vám, 

ale já se bojím, 

když pak chodívám 

smrčím, černým chvojím. 

Žabky by tam tancovaly 

kolem stříbra kalužin, 

kvaky, kvaky, kvaky, 

a voda by v loutně skály 

hrála z šera ostružin 

pro barevné ptáky. 

Kdybych šel pak sám,  

hupky za mnou strach, 

zvon by zněl bim – bam, 

měl bych v kalhotách. 

 

Na shledanou, vlaštovky 
 

Už se zrána chumlá léto 

do mlhy jak do šály, 

na drátech se švitořičky 

zas už na jih smlouvaly. 

Neleť s nimi, zůstaň, léto! 

Zůstaň, jeřáb opláče to 

červenými korály. 

Do šátečku jinovatky 

celou noc mu padaly. 

Podzim s drakem 
 

Ten můj drak-bezperák 

nosí papírový frak. 

A když stoupá pod oblaky,  

plaší v letu na jih ptáky. 

Teskná hejna nad námi! 

Neuprchne s husami? 

Neuletí, však se vrátí, 

já ho držím na oprati. 
papírový drak: 
Valentín Campusano Bartos, Madrid 
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Z knihy: Koulej se, sluníčko, kutálej; napsal: Zdeněk Kriebel 

připravila Zuzka Doğan 

http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/


Řevnivý řezník řezal dceři rázně řezy. 

Karlíček, králičí král, s králicí Klárou na klavír hrál. 

Mezi stromama má má máma malou zahrádku. 

JAZYKOLAMY 

HÁDANKY  

Rozdělí se o svačinu, 

počká, když hned nemáš čas, 

jdete spolu na zmrzlinu, 

rád posloucháš jeho hlas. 

 

Ani se nezelenám, 

ani rostlinou nejsem 

a přece mnoho listů 

mám. Co je to? 

kamarád, kniha, míč, paní učitelka 

 

Létá vzduchem, motýl to není, 

koulí sudy, Honzík to není. 

Skáče, hopsá, vidíš ho, viď? 

Nestůj, koukej, honem ho chyť. 

 

Dobré srdce, moudré oči, 

s úsměvem do třídy vkročí. 

Naučí nás číst a psát, 

na všechno se můžeme ptát. 

21/  H
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TIPY 

Jan Koray Kabataş Antalya 

děti z Athén 

Učitel říká: „Pepíčku, 

vyskloňuj mi slovo 

chléb.“ Pepíček: „Kdo, co? 

Chléb. S kým, čím? Se salá-

mem. Komu, čemu? Mně.“ 

Ve škole vysvětluje pa-

ní učitelka dětem, jaký 

je rozdíl mezi nehodou 

a neštěstím. Pepíček se při-

hlásí a řekne: „Když ztratím 

žákovskou knížku, je to ne-

hoda, když jí najde tatínek je 

to neštěstí.“ 

Maminka: „Jak se ti 

líbil první den ve ško-

le?“ Dcera: „Co, první? To 

tam budu muset jít znovu?“ připravila Katka Balunová 



Nazdar krajánci! Už jste zpátky ve škole? Ano? Ne? Že si ně-
kteří z vás ještě užívají prázdnin? To by mě zajímalo, kde 
mají nejkratší a kde nejdelší prázdniny a kde si mohou ráno 
trochu přispat. Jste také zvědaví? Pojďme se na to podívat: 
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23/  JAK SE ŽIJE U
 KRAJÁN

KŮ
 

Tak se mi zdá, že nejdelší prázdniny mají tam, kde je v létě velké   
horko. Moc by se mi ale líbilo, kdybych si mohl ráno přispat jako 
v Belgii nebo ve Španělsku. A kde by se líbilo vám? 

připravil kolektiv redaktorek 

Váš Krajánek 

http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.zszavisice.cz/images/kalendar.png


 

Ilustrátorka a výtvarnice trávila srpen místo dovolené 

v nemocnici se zápalem plic.  Přestože nemocnice,  jejich 

vůni a jídlo nemá zrovna v lásce, právě zde odstartovala její 

tvorba pro děti.  Vyzdobila svými obrázky dětské oddělení 

jihlavské nemocnice.  Maluje hlavně ilustrace do knížek, 

leporel či komiksů, a také tvoří obrázky do animovaných 

filmů.
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Začíná škola. Těšívala jste se tam jako malá? 

Školu jsem měla moc ráda. Byla jsem ta pečlivá školačka, 

která si malovala svoje rozvrhy hodin a večer si svědomitě 

balila aktovku. Všem svým panenkám jsem vyrobila žákovské 

knížky. Pamatuji si, že moje panenka Šroubek propadal 

a nechtěl se učit a Amálka měla zase samé jedničky. Jednu 

dobu jsme s kamarádkou vedly i školní časopis, který jsem 

celý malovala. 

 

Vybavíte si první školní den? 

Popravdě si na první školní den vůbec nevzpomínám. Vybavuje se mi jen radost z no-

vých učebnic, penálu a vůně starých dřevěných lavic. Ale dodnes si pamatuji radost 

z posledního školního dne, první vysvědčení s jedničkou a před sebou dva měsíce 

prázdnin. 

 

A co nejoblíbenější učitel? 

Celý první stupeň jsme měli jednu paní učitelku – Ladu Duškovou. Měla jsem ji moc 

ráda, byla přísná, ale spravedlivá. Potom dodnes vzpomínám na pana učitele přírodo-

pisu Poláčka. S kamarádkou nám dodnes říká baculindy a jeho sbírka brouků a motýlů  



je opravdu ojedinělá. Jedna mladá paní učitelka nás zase vzala na 

výlet a když nám ujel autobus, stopla nám na silnici hasičské auto. 

 

Který předmět vás nejvíc bavil? 

Samozřejmě výtvarná výchova. Chodila 

jsem i na výtvarný kroužek a malování mne opravdu 

bavilo. A za úplatu jsem kreslila v hodině obrázky i za 

spolužáky. 

 

Který jste naopak nesnášela? 

Nejspíš jsem nemilovala chemii a fyziku, ale někdy jsem neměla ráda 

ani tělocvik. Skok přes kozu byla moje noční můra. 

 

Jakou jste vyvedla největší rošťárnu? 

Ptala jsem se pro jistotu rodičů a byla jsem prý vzor-

né dítě. Rošťárny a průšvihy přišly až později. Dotáh-

la jsem to i na důtky a dvojku z chování. 

 

Co teď chystáte pro děti? 

Právě jsem dokončila novou knížku Romany Suché 

o dinosauru Rufusovi. Čeká mě ještě pár obrázků do 

dinosauřího sešitu plného úkolů 

a komiksu a těším se na třetí díl 

Žeryka Hanky Jelínkové. A na řadě 

jsou také pohádky paní Nikodé-

mové, které jsou krásně napsané. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ 

Jídlo – meloun, borůvky v lese, jablka ze stromu 

Barva – všechny, barvy oblohy a barvy lesa mi asi přijdou nejkrásnější 

Vůně – mám ráda vůni mých nejbližších, když se všichni i se psem přitulíme v posteli 

Zvíře – náš pes Gromit 
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připravila Lenka Kanellia 
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Marc Daeuble, Lyon 

Zoi Skandali, Athény 
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PŘÍŠTĚ: Jak Černoočko ukradl Elišce 
kouzelnou hůlku 

Christina Kanellia, Athény 

AUTOŘI: Lenka Kanellia a děti 
z České školy Milán – Anna, Eva, 
Francesca, Jan, David Ch., Josefina, 
Matteo, Sophia, Umberto, David A. 
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připravily Marta Daeuble a Hana Katzourakisová 

H
RÁ

TK
Y 

S 
ČE

ŠT
IN

O
U

 II
  /

28
 



29/  H
RÁTKY S ČEŠTIN

O
U

 II 



H
RÁ

TK
Y 

S 
ČE

ŠT
IN

O
U

 II
  /

30
 



31/  H
RÁTKY S ČEŠTIN

O
U

 II 



V září se všichni malí i velcí školáci a školačky vrací do la-

vic. Začíná výuka, a to také znamená, že spousta z vás bude 

studovat nové informace z učebnic. Ve volném čase si určitě 

též rádi otevřete nějakou knížku – jsou v nich totiž opravdu 

skvělé příběhy. A tak si dnes pro tyto příležitosti vyrobíme 

originální záložku do knihy. Nikdy tak nezapomenete, kde 

jste s příběhem nebo se studiem skončili!  

 

BUDEME POTŘEBOVAT 
 

 oblíbenou fotku nebo obrázek 

 barevný tvrdý papír 

 nůžky 

 průhlednou lepicí pásku 

 lepidlo 

 děrovačku 

 barevnou stužku 

 korálky 
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http://www.redtedart.com/wp-content/uploads/2014/02/World-Book-Day-Bookmark-craft-idea.jpg
http://www.galanterka.cz/pictures/zbozi/stuha-atlasova-oboulici-24mm-zelena-olivova.jpg
http://www.redtedart.com/2014/08/21/get-ready-back-school-magic-tape/
http://www.pixabay.com/


 Vyměříme a ustřihneme foto-

grafii nebo vybraný obrázek 

(například tyto rozměry: 15 cm 

na výšku a 5 cm na šířku). 
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 Potom ustřihneme tvrdý papír. 

Rozměry by měly být o něco větší 

– minimálně o půl centimetru na 

každém svislém okraji, 3 cm na 

vodorovných stranách. Takže na-

příklad 18 cm a 6 cm. Pokud se 

nám nechce nic měřit, můžeme 

to udělat jen odhadem – přiloží-

me fotografii k tvrdému papíru 

a obstřihneme tak jako na foto-

grafii. 

 Lepidlem přilepíme fotografii 

na tvrdý papír. Necháme více  

místa na horním okraji (asi 2 cm).  

 Lepicí páskou opatrně přelepí-

me celou přední plochu záložky. 

Můžeme udělat totéž i se zadní 

plochou. Záložka tak déle vydrží, 

bude odolná proti zašpinění 

a v neposlední řadě krásně lesklá. 

 Na stužce uděláme uzel, na-

vlékneme několik korálků a udělá-

me druhý uzel. 

 Nakonec do horní části záložky 

uděláme děrovačkou díru, provle-

čeme stužku a zavážeme. A může-

me se pustit do čtení! 

http://www.redtedart.com/2014/08/21/get-ready-back-school-magic-tape/
http://www.redtedart.com/2014/08/21/get-ready-back-school-magic-tape/
http://www.redtedart.com/2014/08/21/get-ready-back-school-magic-tape/
http://www.redtedart.com/2014/08/21/get-ready-back-school-magic-tape/
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TÁBOR (16. 9. – 18. 9.) 

PODZIM V ČKSvA 

První školní den nebude jen 

tak obyčejný. Dozvíme se 

mnoho o nejslavnějším        

českém panovníkovi všech 

dob, Karlu IV. Poslechneme    

si gotickou hudbu, zahrajeme 

na architekty a zedníky 

a společnými silami si 

postavíme Karlův most. 

Vloni v září jsme vyrazili na tábor 

a letos si to v kempu Bacchus   

zopakujeme. Dobrodružné spaní 

v karavanech a stanech, honba za 

pirátským pokladem, táborové 

vaření, soutěže pro děti i rodiče. 

KLÁRA SMOLÍKOVÁ 

Nazdárek děti! 

Prázdniny letí, utíkají jako voda 

a za několik dní začíná škola. 

Ale Česká škola a podzim ve 

spolku budou stejně prima jako 

prázdniny. 

ZAHÁJENÍ ŠKOLY 
S KARLEM IV. V říjnu za námi přiletí báječná 

a veselá Klára Smolíková. Znáte 

třeba její knížku Na hradě Bradě 

nebo večerníček Vynálezce Alva. 

Nudit se nebudou malí ani velcí. 

Více o všech akcích na www.czechathenscommunity.cz 

http://www.czechathenscommunity.cz/


Česká škola v Lyonu 

Jak už je zvykem, i letos 
se konalo slavnostní 
zakončení uplynulého 
školního roku v Beau-
jolais u babi Lídy. Děti 
si prošly společně 
s rodiči stezku, při kte-
ré odpovídaly na různé 
otázky a hádanky. Té-
ma hádanek a otázek 
bylo zvířátka. Za odmě-
nu děti dostaly diplomy 
za úspěšné ukončení 
školního roku.  

Školní rok 2015/2016 je již za námi! 

Ve školním roce 2015/2016 jsme se v české Škole 
u babiček setkali celkem šestnáctkrát. V prosinci 
jsme také společně oslavili Mikuláše a v březnu 
Velikonoce. V tomto již uplynulém školním roce 
jsme poprvé zorganizovali v měsíci květnu český 
prodloužený víkend v přírodě v městečku Saint 
Laurent du Pont. Všechny akce, které se konaly 
mimo školní výuku, se budou konat i v tomto 
školním roce, takže se máte na co těšit! 

Babi Lída a Adéla společně s Lenkou, Martou a Svatavou se moc těší na všechny děti 
v novém školním roce 2016/2017!  

Zápis se koná v sobotu 10. září 2016 v prostorách radnice šestého obvodu Lyonu. 



Česká škola Madrid 
zahajuje nový školní rok 

a ty u toho nesmíš chybět!!! 

 
Už je to tak, prázdniny se přehouply a s nimi končí 
léto a začíná škola. Prvňáčci se do školy určitě moc 
těší, ani nemohou dospat.Ti starší už asi tak moc nad-
šení nejsou, ale co naplat. Do školy musíme. A přiznej-
te se, že ono to ve škole není zase tak strašné. 
Určitě máte ve třídě kamaráda nebo více kamarádů, 
které jste celé léto neviděli nebo jen velmi málo, 
a teď se s nimi zase rádi shledáte. 
Také my v České škole Madrid už nedočkavě čekáme, 

až nám budete vyprávět, kde jste všichni byli, co jste zažili, jaké máte nové kamarády. 
K vyprávění toho bude určitě spousta! 
A abychom nezapomněli: máme pro vás jednu veli- 
kánskou novinu. Od nového školního roku 2016–2017 
budou žáci v České škole Madrid dostávat také 
pololetní a závěrečné vysvědčení stejně jako děti 
v České republice! Takže některé děti se budou moci 
pyšnit na konci příštího školního roku dvěma vysvěd- 
čeními, jedním španělským a druhým českým. Na tom 
českém vysvědčení – správně OSVĚDČENÍ - budou 
mít ti nejmenší známku z českého jazyka, ti o malinko 
starší i z vlastivědy a ti nejstarší pak kromě českého 
jazyka také ze zeměpisu a dějepisu. Asi si říkáte, že 
toho je nějak moc, ale nebojte se, s úsměvem a se skvělými učitelkami, jaké má naše 
škola, to půjde jako po másle. 
 
A děti, první zvonění v České škole Madrid bude v sobotu 17. září v 10 hodin, tak si 
doma nezapomeňte nařídit budíka, abyste do školy nezaspaly! 

 
 

Těšíme se na vás!  
 

 
 
 
 
 
 
Více informací: http://ceskaskolamadrid.es/cs/home/ a FB 

http://ceskaskolamadrid.es/cs/home/
https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-%C5%A1kola-Madrid-354276954656699/
http://www.sedlcanske-noviny.cz/cz/clanek/prvni-zvoneni-slysely-i-letos-stovky-prvnacku.html


 

Už zanedlouho se znovu otevřou dveře 

České školy Milán! 
 

ČŠM nezahálela ani v létě a na nový školní rok připravila nejen bohatý 
program, ale i několik nových, zásadních změn! A ve spolupráci 
s milánským Spolkem krajanů a přátel České republiky a dalšími insti-
tucemi také spoustu nových, zajímavých akcí jak pro děti, tak i pro 
dospělé, v rámci podpory bilingvní výchovy, snahy o vytvoření kvalit-
ního českého prostředí, udržování českého jazyka a předávání čes-
kých tradic a zvyků zejména dětem. 
Proto vám radíme dobře sledovat webové či facebookové stránky 
ČŠM, kde vás o naší činnosti pravidelně informujeme. 
V neděli dne 25. září 2016 se také bude konat již tradiční setkání dětí, 
rodičů a pedagogů ČŠM, ale i všech přátel školy. Pro děti bude připra-
ven zábavný program v podobě dovednostních i soutěžních aktivit, 
zájemci o zápis budou seznámeni s činností a posláním školy, jakož 
i konkrétními praktickými informacemi a jednotlivými vyučujícími 
a nakonec budou mít i možnost vyplnit závaznou přihlášku. 
 

                                                                              Soňa Alfieri, Česká škola Milán 

http://czassoc-milano.jimdo.com/čšm-kdo-jsme-chi-siamo/ 
https://www.facebook.com/ceskaskolamilan/ 

http://czassoc-milano.jimdo.com/%C4%8Desk%C3%A1-%C5%A1kola-mil%C3%A1n/
https://www.facebook.com/ceskaskolamilan/
http://czassoc-milano.jimdo.com/čšm-kdo-jsme-chi-siamo/
https://www.facebook.com/ceskaskolamilan/


Léto uteklo jako voda. Řada z vás oprášila svojí češtinu v létě u příbuzných 

nebo na českých letních táborech. Nás čeká další společný rok s češtinou. 

Blahopřejeme všem,  kteří v Česku úspěšně složili zkoušku z českého jazyka 

ve své spádové škole. Pilně jste celý rok pracovali a vaše výsledky tomu 

odpovídají. 
 

 

Kdo měl letos chuť, zúčastnil se s námi letního tábora s češtinou 

v Krušných  horách na Mariánské. Užili jsme si to všichni. Kromě pěkného 

počasí a pobytu v nádherné horské přírodě jsme také vytvořili kousek  po-

hádky o strašidýlku Černoočkovi. Naučili jsme se česká přísloví, četli jsme 

české pohádky, zahráli jsme si spoustu českých her a zpívali české písničky 

u táboráku. Nesmíme zapomenout na vybíjenou, sportovní soutěže a naši 

oblíbenou hru Rybičky, rybičky, rybáři jedou. Pusy se nám modraly od  

borůvek a poslední noc jsme si prošli stezku odvahy. Spolu s Marcelkou 

Jandovou děkujeme všem účastníkům za statečnost, protože pro některé 

to byla první zkušenost v osamostatňování se od rodičů. Příští rok bychom 

rádi uspořádali české tábory dva, jeden v červenci a jeden v srpnu. 
 

 

V týdnu od 5. září začínáme opět s výukou českého jazyka a vlastivědy pro 

děti z Dubaje. Pro druhou a třetí třídu bude výuka probíhat v neděli od 

15.00 do 18.00. Čtvrtá a pátá třída bude mít  výuku ve středu od 15.15 do 

17.45. V úterý probíhá výuka předškoláků a první třídy, v pondělí výuka 

pro nejmenší děti. Vždy od 15.15 do 17.00. Ve čtvrtek budou probíhat 

individuální lekce pro děti i dospělé a v pátek dopoledne skupinová výuka 

pro všechny, kteří se nemohou účastnit lekcí v týdnu. V sobotu bude    

probíhat výuka pro zájemce v Abu Dhabí. 
 

 

Pěvecký sbor Slavíček bude letos nacvičovat jedenkrát za 14 dní vždy 

v sobotu  dopoledne v Dubaji v Motor Citi. 



Česká škola bez hranic Frankfurt nad Mohanem  
jako projekt je výsledkem dobrovolné iniciativy 
občanů, kteří sdílejí lásku k českému jazyku,     
umění, kultuře a zodpovědné výchově česky      
hovořících dětí a mládeže ve spolkové zemi  
Hesensko v Německu. 
Česká škola bez hranic (dále jen ČŠBH) Frankfurt 
je škola doplňková, která pravidelně a systematic-
ky v sobotu dopoledne vyučuje děti ve věku od 

18 měsíců do 15 let. Nabízíme také kurzy češtiny pro dospělé. Řadíme se 
mezi největší české školy tohoto typu na světě. 
Obsahem je výuka českého jazyka u dětí, které vyrůstají ve vícejazyčném 
prostředí v regionu Frankfurt nad Mohanem, a zároveň rozšíření znalostí 
českých reálií. Cílem je výchova česky mluvící mladé generace, která vyrůs-
tá v zahraničí, takovým způsobem, aby byla schopna nejen česky hovořit, 
číst a psát, ale také si zachovat v mezinárodním kontextu povědomí 
o svých kořenech. 
Vzdělávací program školy odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího 
programu Ministerstva školství ČR a respektuje vzdělávací koncepci ČR. 
Garantem výuky jsou vysokoškolsky vzdělaní pedagogové. 
Názvy skupin odrážejí nejznámější česká literární a filmová díla, jejichž 
prostřednictvím se navozuje typicky české prostředí 
a zajišťuje výuka zábavnou formou. V jednotlivých 
skupinách se vyučuje dle pevné struktury, aby byly 
zachovány rituály. Kapacita jedné skupiny je maximál-
ně 15 žáků (u dospělých maximálně 10 studentů). 
Záštitu nad ČŠBH Frankfurt převzala příspěvková orga-
nizace České centrum Berlín, patronem projektu je 
Velvyslanectví ČR v Berlíně. Zřizovatelem školy je   
neziskové občanské sdružení Vita Bohemica e.V. 
ČŠBH Frankfurt je součástí mezinárodní sítě Českých 
škol bez hranic. 
 

Školní rok 2016/2017 začínáme 10.září 2016 
a těšíme se na 89 dětí a 10 dospělých. 


