
ČASOPIS nejen PRO ČESKÉ DĚTI ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ  

Leden 2017 Téma: Kalendáře 

Knedlík 
a velký útěk 
str. 34 

Karlštejn 
a husité 
str. 16-17 



2  

D Ě T S K É  C E N TR U M  I S T A N B U L  

Milé deti, 
je za nami ďalší rok a radi by sme si s vami zaspomínali na všetko, 
čo sme spolu vyrobili, čo sme spolu 
videli v Múzeu podmorského sveta, na to ako sme si zašportovali, púšťali šarkany, dostali medaile, 
vyrezávali tekvice, čakali netrpezlivo na Mikuláša a mnoho iného. Bolo nám spolu dobre a tešili sme sa 
na každé ďalšie stretnutie. 
V novom roku tomu nebude inak. Máme spolu naplánovaný karneval, vyrobíme si svoju knihu, 
zašportujeme si, polepíme a vystrihneme všetko, čo sa bude dať a to nie je zďaleka všetko. 
Tešíme sa, že k nám prichádzajú aj naši noví kamaráti, krajania. Teraz nám už ostáva iba popriať veľa 
nových nápadov pri workshopoch, šikovných rúk, sily a odvahy pri súťažiach. 

Želáme Vám krásny nový rok 2017 
Detské centrum Istanbul 

PROGRAM DETSKÉHO CENTRA 
 

Workshop 14. 1. 2017 
Sniežik sa nám chumelí. Vyrábame 
snehovú guľu, vločky a maľujeme 
omaľovánky. 
 

Karneval 11. 2. 2017 
Karneval masiek z použitých materiálov. Tašky, vrecia, fľaše a zátky sú ten 
najlepší materiál pre naše masky - súťaž o najlepšiu masku! 
 

Workshop 11. 3. 2017 
Čítam, čítaš, čítame. Naša prvá vyrobená kniha. 
Rozprávky známe aj neznáme. 
 

Workshop 8. 4. 2017 
Veľká noc je tu - vinše, básne, riekanky, tradície. 
 

Športový deň MDD 3. 6. 2017 
Športové kolá, súťaže, medaile 
a výhry. 
 

Workshop 23. 9. 2017 
Úroda a zber, dary Zeme. 
Vyrábame jabĺčkový venček, ovocie 
a zelenina na jeseň. 
 

Workshop 21. 10. 2017 
Vynálezy menia svet. 
Čo takto vyrobiť si telefón či televízor? 
 

Púšťame šarkany 11. 11. 2017 
Drakiáda. Súťaž o najlepšieho vyrobeného šarkana! 

Workshop 9. 12. 2017 
Mikuláš. Vyrábame Mikuláša, 
bojíme sa čerta, čakáme anjela 
a sladké odmeny. 
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Milí krajánci, 
 

Vánoce i oslavy Nového roku jsou za námi. Určitě jste pod stromečkem našli spousty 
krásných dárků. Ale jestlipak jste se také přejedli cukrovím, bramborovým salátem 
a jednohubkami jako já? 
 Aby vám nebylo líto, že svátky tak rychle utekly, připravil jsem si pro vás velkou 
spoustu novinek. Na první pohled jste si určitě všimli, že časopis dostal k Vánocům nový 
kabátek. Je teď větší, aby se vám lépe četl. Uvnitř najdete nové ikonky k rubrikám a po-
prosil jsem o pomoc i kamarádku Krajanku! Pověsti a legendy vás letos pro změnu zave-
dou do jednotlivých krajů České republiky. A úplně největší novinkou je komiks! Už se ta-
ké nemůžete dočkat, až ho nalistujete? Je na straně 34. 
 A jelikož vás časopisem v lednu provází Turecko, podíváme se spolu do Eskişehiru, 
města plného zábavy. Abychom se po cestě nenudili, přečteme si pověst o Karlštejnu 
a husitech. A až nám na tom výletě vyhládne, dáme si poğaçu. Že nevíte, co to je? Určitě 
si o této typické turecké snídani či svačince (nejen pro děti do školy) přečtěte v rubrice 
Putování za chutěmi. Protože se blíží pololetí, Koray se s námi podělil 
o své školní výsledky a zjišťoval i od dalších krajánků, jak se u nich ve 
škole hodnotí a známkuje. 
 

Tak hezké čtení! 

  Ú V O D NÍ K  

 2 Dětské centrum Istanbul  Program 2017, pozvánka na workshop 

 3 Úvodník   Zdravíme vás z Istanbulu 

 4—5 Téma    Kalendáře 

 6—7 Krajánek na cestách Eskişehir 

 8—9 Putování za chutěmi Poğaça 

 10—11 U krajánků   Vysvědčení a hodnocení 

 12—13 Volnočasovky  Křížovky, rébusy, osmisměrky 

 14—15 Hrátky s češtinou  Týdenní kalendář 

 16—17 Pověsti a legendy  Karlštejn a husité 

 18 České stopy   Miloš Forman 

 19 Významné dny  Tři králové, Jakob Grimm, 
       Nâzım Hikmet, Plácido Domingo 
 20 Zpívánky   Není nutno 

 21 Říkanky   Budík, Uhlí, Hodiny 

 22 Veselá stránka  Hádanky, vtipy 

 23 Domalovánka  Sněhuláci 

 24—25 Krajánkova knihovna Jaromír František Palme 

 26—27 Čtení na pokračování Jak Černoočko našel Lexikon lumpáren 

 28—31 Hrátky s češtinou  Čtyři roční období 

 32—33 Krajánkovo tvoření  Strom a čtyři roční období 

 34 Komiks   Knedlík a velký útěk 

 35—40 Informujeme  Sdružení Čechů a Slováků v SAE, 

       Škola u babiček Lyon, ČŠBH Frankfurt, 
       ČŠBH Brusel, ČŠ Madrid 

http://www.vendyatelier.cz/sites/default/files/styles/galerie-nahled/public/field/image/2012/03/karlstejn.jpg?itok=Z3I7F9mm
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Papírový kalendář všichni známe 

a máme. Visí doma na zdi, tatínek ho 

má v práci na stole, maminka nosí jeho 

malou podobu v kabelce, děti školou 

povinné jej mají jako diář v aktovce. 

Kroužkujeme, zatrháváme či jinak si 

označujeme rodinné události, narozeni-

ny a svátky nebo pracovní schůzky,  do-

volenou, kontroly u lékařů, sportovní 

utkání, úkoly, školní besídku, písemku 

z matematiky, ale také vytoužené prázd-

niny! 

 

 
 

Obrátíme list kalendáře a je tu další mě-

síc (a s ním i nové číslo Krajánka!). 

Existují i týdenní, jednodenní, nebo do-

konce plánovací tříměsíční kancelářské 

kalendáře. Kapesní diáře jsou šikovně 

malé a můžeme je vzít s sebou kamkoli. 

Nová doba a vynálezy přenesly kalendá-

ře také do chytrých telefonů nebo do-

konce, představte si, do hodinek! Za-

pnu, nastavím a pípáním mě pak upo-

zorní, že mám někam jít. To jsou věci, 

viďte! 

T É M A  

Jednoznačné určení roku, měsíce, dne 

i hodiny vzniklo na základě dohody lidí 

na světě. Aby se snadněji domluvili, aby 

se sjednotili. Ve skutečnosti totiž do-

dnes na světě existují odlišné kalendá-

ře. Mají je například různá náboženství. 

Za počátek si stanoví většinou nějakou 

velmi významnou událost. V křesťanství 

je začátkem letopočtu narození Ježíše 

Krista – nacházíme se tedy v roce 2017. 

V židovském kalendáři, který je velmi 

složitý, je počátek stvoření světa – letos 

skáčeme až do roku 5777! 

V muslimském světě je začátkem leto-

počtu útěk proroka Mohameda z Mek-

ky: teď se píše teprve rok 1438. A budd-

histé žijí proti křesťanskému kalendáři 

o pár set let napřed – mají rok 2561. 
 

 

 

 

                                     Ale přeci jen se lidé  

                                     museli nějak do- 

                                     luvit na všeobec- 

                                     ně uznávaném 

                                     datu. Odpovídá  

                                     křesťanskému ka- 

                                     lendáři. Jen si 

představte ten zmatek, kdyby například 

letadlo odlétalo z Prahy 29. ledna 2017 

připravila Jana Schulzová 

Kalendář, tak jak ho známe, 
zaznamenává plynutí času, slouží nám 
k orientaci v čase  a k plánování. Připomene 
nám, co máme udělat, kdy máme kam jít, ale 
také kdy můžeme lenošit, protože máme 
volno. 

le
ta

d
lo

: M
ia

, B
rn

o
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Člověk si několik století 

zapisuje dny, hodiny, 

minuty a přitom stáří 

světa se odhaduje v miliar- 

dách a milionech roků... Přírodě, zvířa-

tům i rostlinám je úplně lhostejné, na 

jaké díly si člověk nakrájel rok, měsíc, 

den, hodinu, nebo že se o půlnoci na 

Silvestra změnil rok 2016 v rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co myslíte vy? Máme se nechat zcela 

pohltit honbou za časem, stát se otroky 

plánování, úzkostlivě se strachovat 

o minuty a vteřiny, nebo si vzít příklad 

z přírody? Nejlepší by asi bylo vše spojit 

– zorganizovat si čas, abychom třeba 

nepřišli pozdě do školy nebo do práce, 

ale zase abychom si mohli bez shonu 

a spěchu některé věci užít, a nechat 

i čas plynout tak nějak přirozeným 

způsobem. Třeba takovou krásnou 

společnou chvilku strávenou se svými 

nejmilejšími...  

T É M A  

a odletělo by do Tel Avivu v roce 5777! 

Nebo by měl třeba cestovní pas platnost 

několik set let do minulosti... To by bylo 

jako v Kocourkově. 

 

Dnešní člověk plánuje často veškerý 

svůj čas. Rozděluje na dny, hodiny,    

minuty, plánuje, co bude kdy a kde dě-

lat. Když se nad tím zamyslíme, zjistí-

me, že to jen opravdu jen lidský vyná-

lez. Příroda sama kalendář nepotřebuje. 

Vlastně už sama takovým kalendářem 

je. Čas plyne, není začátku ani konce, 

vše se dokola opakuje. Slunce vychází 

a zapadá, stromy rozkvetou a ovoce 

uzraje, příroda si v zimě odpočine, aby 

dalším rokem opět vše rozkvetlo a uzrá-

lo. Čas plyne, po zimě přijde jaro, pak 

léto, podzim, nakonec zima a pak zase 

jaro a tak to jde, co svět světem stojí. 

A svět je tu už strašně dlouho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaro: děti, Athény léto: Amálka Hernández Matoušková, 
Madrid 

podzim: děti, Athény zima: Jan Koray Kabataş, Antalya  

rodina: Vašík Kaçmaz, Istanbul 
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K R A J Á N E K  N A  C ES TÁ C H  

Krajánkům v Turecku jsme za poslední tři roky ukázali 
spoustu zajímavých zákoutí Istanbulu, vytáhli jsme je na 
lyžovačku do slunné Antalye, do zoologické zahrady v Izmiru, 
za památkami a letními radovánkami do Bodrumu i na výlet 
do černomořského Karasu. Tentokrát vás chceme všechny 
pozvat hlavně do světa fantazie v Eskişehiru, městě na severo-
západě Turecka. 
 

Eskişehir znamená 

v turečtině staré 

město. No posuďte 

sami, jestli je 4000 let 

dost dávno. Město je 

v Turecku známé hlavně jako 

univerzitní město, ale proslulo 

také těžbou tzv. Meerschaum, minerálu, 

ze kterého se vyrábějí dýmky pěnovky 

(Meerschaum znamená v němčině mořská pěna) a který má 

ve městě i své muzeum plné úchvatných, ručně vyráběných předmětů. 

 

Město můžete projet tramvají, ale zábav-

nější to bude určitě na gondole po řece  

Porsuk protékající středem města. Skoro 

jako v Benátkách! V Eskişehiru je toho 

k vidění poměrně hodně: zrestaurovaná 

osmanská čtvrť Odunpazarı (v turečtině to 

znamená dřevěný trh) s barevnými dřevě-

nými domy, muzeum voskových figurín  

Yılmaze Büyükerşena, profesora umění 

a primátora města      

(No páni!), městský park 

s uměle vybudovanou 

„mořskou“ pláží, na kop-

ci park s umělým vodo-

pádem a výhledem na 

město, letecké muzeum, 

archeologické muzeum 

nebo muzeum skla. 

připravily Hana Panta a Ivana Kaҫmaz 

mapa: Amir Moualla, Istanbul/Brno 

http://blog.kudoybook.com/wp-content/uploads/images/Eskisehir_17243.jpg
http://www.bebka.org.tr/admin/datas/sayfas/images/eskisehir_foto001.jpg
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K R A J Á N E K  N A  C ES TÁ C H  

Všechna tato místa stojí za návštěvu, ale  

úplně nejlepší na Eskişehiru je Sazova park. 

Je to park přímo stvořený pro malé návštěv-

níky. Najdete tu velký pohádkový zámek,   

pirátskou loď, Noemovu archu, amfiteátr,  

jezero s lodičkami, vodopády s dinosaury,  

dinosauří skluzavky a prolézačky… Až vás 

budou bolet nohy, můžete počkat na jednom 

ze čtyř nástupišť na barevný vláček, který  

vás proveze okolo celého areálu. 

 

Pohádkový zámek i pirátská loď jsou pří-

stupné i vevnitř, v zámku jsou prohlídky 

i s průvodcem a loď můžete zkoumat, jak je 

vám libo. Můžete si zatočit obrovským 

kormidlem nebo svolat všechny piráty lodním zvonem. A radíme vám, krajánci, 

raději nezlobte rodiče, co kdyby vás pak zavřeli do vězení v podpalubí, kde už sedí 

jeden kostlivec! 

Až z toho všeho vyhládnete, stačí zajít do jedné 

z mnohých restaurací. Restaurace jsou ve stínu 

stromů u jezera, takže si ke svačině užijete navíc 

i pohádkový výhled. 

  

Hned vedle Sazova parku je park vědy a umění, 

kde si to užijí možná více ti trochu starší z vás. 

Část parku (např. zoologická zahrada) je ještě ve 

výstavbě, ale to vůbec nevadí, můžete přijet 

zase příště. I tak budete mít co dělat, abyste 

prozkoumali všechna zpřístupněná lákadla, jako podvodní svět, japonskou zahradu, 

park miniatur, planetárium a vědecké experimentální centrum. Podvodní svět má 

průchozí tunel se žraloky, otevřené akvárium s rejnoky a tisíce rybiček v akváriích 

rozdělených podle místa původu. Planetárium je vhodné pro děti od 5 let a vědecké 

centrum zase pro ty starší, zvídavé. Na vlastní kůži si tam můžete vyzkoušet fyzikál-

ní zákony v praxi nebo třeba jaké je to zažít zemětřesení. 

Tyto dva parky provozuje město Eskişehir, ceny vstupů jsou spíše symbolické 

a vláček okolo parku je zcela zdarma. 

 

Tak co, nechali byste se nalákat? Až budete v Istanbulu, přemluvte rodiče k jízdě  

vysokorychlostním vlakem, který vás do Eskişehiru doveze za 2,5 hodiny. 

Ale zkuste to raději až s teplejším počasím na jaře, teď si klidně jeďte zalyžovat do 

Antalye. 

foto Hana Panta 

foto Hana Panta 
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P U TO V Á NÍ  Z A  C H U T ĚM I   

Doba přípravy: 
2,5-3 hodiny 

Náročnost: Střední - 
s menší pomocí rodičů 
vše hravě zvládnete. 

připravila Barbora Aydın 

V Turecku je nejoblíbenějším jídlem 

dne snídaně, proto si dnes ukážeme, 

jak připravit výborné pečivo, které na 

žádném tureckém stole při snídani 

nesmí chybět – poğaça! 

Těsto: 
 balíček droždí 
 3 1/4 hrnku hladké mouky 
 lžička soli 
 1/3 hrnku jogurtu 
 jedno vejce 
 1/2 hrnku oleje 
 1/2 hrnku vlažného mléka 

 

Náplň: 
 Poğaçu můžete naplnit téměř 

čímkoliv, co máte rádi. My dnes 
přinášíme recept na poğaçu 
plněnou sýrem a petrželkou. 

 Balíček sýra, například eidamu, 
my použili typický turecký. 

 Nať petrželky 
 

Na závěr: 
 Rozšlehané vejce na potření 
 Sezamová semínka na posypání 

Budeme potřebovat 

čti: poača  
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V malém rendlíčku zahřej-
te mléko, ale nesmí být 
moc horké! Potom do něj 
vsypte rozdrobené droždí 
a nechte 15 minut odpoči-
nout, až se na povrchu vy-
tvoří pěna. 

Vy ale neodpočívejte! 
V míse promíchejte 
mouku se solí, přidejte jo-
gurt, olej a vejce a dobře 
promíchejte. Potom vlijte 
i hotový kvásek, umyjte si 
ruce a pořádně mačkejte 
a hněťte tak dlouho, dokud 
nevznikne hladké těsto bez 
žmolků. Pokud lepí, přisyp-
te ještě trošku mouky. 
Teď vytvarujte z těsta kou-
li, přikryjte mísu utěrkou 
a nechte hodinu odpočívat. 

Potřete je rozšlehaným 
vejcem, posypejte seza-
mem nebo mákem a dejte 
péct na 180 stupňů. 

 

Vás ale zase žádné odpočí-
vání nečeká. Pokud je po-
třeba sýr nastrouhat, udě-
lejte to a promíchejte jej 
s nadrobno nakrájenou pe-
trželkou. 

 
 
 
Uplynula hodina, utíkejte 
se podívat na těsto! To se 
pěkně zvětšilo, že? 

Takhle připravené poğaçe 
pokládejte na pečicí papír, 
kousek od sebe, aby se při 
pečení neslepily. 

P U TO V Á NÍ  Z A  C H U T ĚM I   

Z těsta si odtrhněte kousek 
a udělejte z něj placku,     
na kterou budete přidávat 
náplň. Potom ji přikryjte 
zbytkem těsta a vyválejte 
kuličku. 

Že je těsto hotové, poznáte 
tak, že do něj píchnete 
špejlí, a když se na ni nele-
pí, tradá, je hotovo! 

Afiyet olsun! Dobrou chuť! 

 

 

 

 

 

   

foto Barbora Aydın 

https://pixabay.com/cs/turecko-vlajka-otisk-prstu-zem%C4%9B-652973/
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U  K R A J Á NK Ů  

Letos dostanu vysvědčení jen jednou. A budu si ho psát 
sama! Paní učitelka ho zkontroluje a připíše malou 

zprávu rodičům. Brácha dostává známky a pořád doufá, 
že jednou donese tu nejlepší – 10. 

 Ahoj, v Řecku dostáváme vysvědčení 3× ročně! Do 4. třídy máme 
   na vysvědčení písmena A, B nebo Γ. Od 5. třídy 
 dostáváme známky 1–10. Ale pozor – 1 je 
nejhorší a kdo ji dostane, ten se hanbou 
  propadne! 

  Chodím do páté třídy a jsem zvědavý, co budu mít 
 letos na vysvědčení. Jedno je jisté — na pololetním 
i závěrečném vysvědčení budu mít procenta. Ta 
  odpovídají známkám 5 až 1: např. 84 % – 70 % je čtyřka. 
     Vloni jsem měl 92 % a předloni samé výborné (5). 
       V první a druhé třídě se dávají prostě známky 5–1. 
         A ve školce jen slovní hodnocení. A jak je to u vás? 

Do druhé třídy mě hodnotili 
jen slovně, ale teď jsem už ve 
3. třídě, a tak dostanu na vysvědčení 
známky. Nejlepší je 1 a nejhorší 6. 

U nás dostáváme známky od 1 do 5. Ten, kdo má 
samé jedničky je prý pěkný ŠPRT. 

připravil kolektiv autorek 
kompletovala Eva Voortmann Šimánková 

10 
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Chodím do třetí třídy britské školy 
GEMS. Slovní a barevné hodnoce-
ní dostávám 3× ročně. Modrá bar-
va je nejlepší, zelená a oranžová 
ujdou a růžová je nejhorší. 

Z některých předmětů dostaneme slovní 
ohodnocení, ale z většiny máme známku. 

10 je nejlepší, 1 nejhorší. Už 5 je ale 
nedostatečná. Vysvědčení dostávají pro 

jistotu do rukou rodiče a ne my. 

Jsem prvňáček a vysvědčení mi dají 4× ročně. 
Můžu dostat až 50 bodů za předmět! Bráška  

v městské škole dostane maximálně 20 bodů 
a někteří kamarádi jen slovní hodnocení. 

Já dostanu vysvědčení 3× za rok. Někdy mám i tu 
nejlepší známku 10 a jindy projdu jen tak tak s pětkou. 
  Naštěstí nedostatečnou 4 jsem ještě neměl. Ve školce 
   to bylo super, tam mě hodnotili jen slovně. 

Do šesti let se tu neznámkuje. Ale pak… 
Dostáváme známky od 20 do 0. Mít 20 bodů by bylo 
fajn, ale to se skoro nikomu nepodaří, 10 mi stačí 
k postupu, a 0 je fakt nejhorší. 

11 

U  K R A J Á NK Ů  
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V O L NO Č A S O VK Y   připravila Hana Katzourakisová 

 
(Dokončení najdeš v tajence křížovky.) 

1.            

2.             
       

3.            

 
4.           

5.           

6.          

 
7.          

1. Pátý den v týdnu. 

2. Déšť, kdy hřmí a blýská se. 

3. Osmý měsíc v roce. 

4. 30 nebo 31 dnů 

5. Roční období, kdy je horko. 

6. 365 dnů 

7. Barevný oblouk na obloze, který se občas  
objeví po dešti. 

 
(Dokončení najdeš v tajence křížovky.) 

1.                 

  
2.           

3.                 

4.               

 
5.              

 
6.             

 
7.             

 
8.              

  
9.           

  
10.            

1.  Sedmý (7.) měsíc v roce. 

2.  Potřebujeme to k lyžování. 

3.  Poslední (12.) měsíc v roce. 

4.  Šestý (6.) měsíc v roce. 

5.  Pátý (5.) měsíc v roce. 

6.  První (1.) měsíc v roce. 

7.  Denní doba, kdy zapadá slunce. 

8.  Třetí (3.) měsíc v roce. 

9. Druhý (2.) měsíc v roce. 

10. Desátý (10.) měsíc v roce. 

oko: Ada Çelik, Dobruška 

http://www.freepik.com/
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V O L NO Č A S O VK Y   připravila Hana Katzourakisová 

 
(Dokončení najdeš, když vyluštíš rébus.) 

6. 
NÍ 

8. 
LY 

2. 
DA 

5. 
HRAD 

 
         

 

3. 

JÍ 
1. 

PA 
4. 

NÁ 
7. 

DÍ 

Najdeš v osmisměrce názvy všech čtyř ročních 
období a všech dvanácti měsíců v roce? 
 

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA 
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, 

ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC 

sn
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Z I M A W S Q L E D E N 

Á Č Ž B J A R O M U D L 

Ř S E C V G Ů P Š B A H 

Í Ý I R D T Y U E E P J 

K Č E R V E N Ř Š N O P 

X V F H Q E U P L É T O 

Á Č Ě C L Ú N O R M S D 

N W K T N E Z E Ř B I Z 

F Ř Í J E N X G C U L I 

P R O S I N E C H O E M 
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H R Á TK Y  S  Č E Š T I N O U  připravily Radka Ҫelik a Hana Katzourakisová 
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H R Á TK Y  S  Č E Š T I N O U  

Ahoj holky a kluci! 
 

Ptáte se často rodičů, kdy bude neděle, kdy půjdete opět do 
české školy nebo kdy přijede babička a děda? Teď už nemusí-
te! Připravil jsem pro vás týdenní plánovací kalendář.  
 

Stačí si připevnit základní arch s dny v týdnu například magne-
ty na ledničku nebo si jej podlepit kartónem a zavěsit někam 
na zeď. Potom si vybarvíte kartičky s denními činnostmi, pod-
lepíte je nebo zalaminujete, rozstříháte a pak už můžete pláno-
vat! Kartičky lze na základní arch připevnit magnetky nebo su-
chým zipem. Pokud vám některé kartičky nebudou stačit, mů-
žete si je vytisknout vícekrát. Naopak, prázdné kartičky čekají 
na to, abyste si je sami doplnili o činnosti, které vám v kalen-
dáři chybí. 
 

Prima zábavu při plánování vám přeje 
Krajánek. 
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P O V ĚS T I  A  L EG EN D Y  připravila Jitka Lores Zákoucká 

Trochu zeměpisu a historie 

neuškodí 
 

Středočeský kraj leží uprostřed země 

a je největším krajem České republiky. 

Jeho krajské město Praha přitom tvoří 

samostatný kraj. Středočeský kraj pře-

chází z rovinatého severu v blízkosti  

toku Labe do vrchoviny Brdy v jižní 

a jihozápadní části. 

 Český lev ve znaku Středočeského kraje odkazuje na to, že na tomto území byly 

položeny základy českého státu a svatováclavská orlice zase připomíná, že jádro 

přemyslovského knížectví se nacházelo právě na území Středočeského kraje. 

 

 

Jak hrad Karlštejn obléhali husité 
 

Karlštejn je nejvýznamnější český hrad ze 14. století a nachází se na levém břehu 

Berounky. Dal ho vystavět český král a římský císař Karel IV. jako místo, ve kterém 

budou uloženy relikvie a královské klenoty. Základní kámen hradu byl položen 

10. června 1348. Stavba má čtyři části: předhradí, purkrabství, obytnou část s císař-

ským palácem a Mariánskou věží a Velkou věž. Jedinečná výzdoba dosáhla svého 

vrcholu v kapli svatého Kříže.  

 Hradu hrozila velká zkáza 

v květnu 1422. Pražští husité 

k němu přitáhli ve velkém počtu 

a začali ho tvrdě dobývat. Útočníci 

časem zjistili, že hrad hrubou silou 

nedobydou a chtěli ho „vyhla-

dovět“. Hrad sevřeli vozovými 

hradbami ze všech stran a čekali, 

až obráncům dojdou zásoby. 

Plynuly měsíce, obleženým dochá-

zely zásoby a obléhajícím trpěli-

vost. Na svátek svatého Václava 

husité vyjednali s obleženými pří-

https://www.isotra.cz/content/img/map-cr/isotra-map-stredocesky.jpg?v=06
http://www.bitvaudomazlic.cz/img/kruciata-04.jpg
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měří a pozvali hradní posádku na  pražské posvícení. A kupodivu 

hosté nedávali najevo, že by byli hladoví. „Máme na hradě zásob na 

tři léta,“ chlubili se, když byli tázáni, jak se jim daří. „I čerstvou zvěř 

a ryby nám na hrad lovci dopraví.“ 

 Na hradě ve skutečnosti zásoby zoufale docházely. Náhoda anebo jen 

lest mohly jeho obránce zachránit. V úzkosti, když jim k jídlu zbyl už jen 

kozel, napadl obležené smělý, vtipný úskok. Vyslali posla do husitského ležení 

k veliteli s prosbou o příměří pro příští den. Chce prý se jeden z nich na hradě ože-

nit, a proto by rádi oslavili jeho svatbu v klidu a bezpečí. 

 Pražané svolili k příměří a na druhý den slyšeli, jak se na hradě hlučně svatba 

slaví. Vtom odtamtud přišel posel s obrovskou srnčí kýtou: „Chci předvést před va-

šeho velitele.“ Když ho k němu přivedli, oslovil ho: „Pane hejtmane, všichni obleže-

ní na hradě vám velice děkují, že mohli veselku oslavit a posílají kýtu srnce včera 

zabitého.“ 

 Hejtman se podivil, kde se na hradě vzala čerstvá zvěřina. Husitský lid se nedal 

déle pod hradem udržet a odtáhl v den svatého Martina od hradu, v němž vyhlado-

vělá posádka se právě chystala, že se husitům vzdá. Obránci zajásali a zasmáli se, že 

kozel posypaný srnčí srstí vytrženou z podkladu pod sedlo na koně zahnal tolik ne-

přátel na ústup. 

 

 

Tipy na výlety 
 

Ve středních Čechách se u Mělníka 

vlévá Vltava do Labe. Romantická 

příroda kolem Berounky 

a Sázavy vybízí k odpočinku 

a rekreaci. Na řece Želivce 

je vybudována vodní nádrž 

Švihov, která zásobuje pitnou 

vodou Prahu a její okolí. 

Územím kraje protéká jeden z hlavních 

pravostranných přítoků Labe – řeka Jizera. 

 

 

Berounka 
 

Berounka se vlévá u Lahovic do Vltavy jako její nejvodnatější přítok. Pod Berounem 

řeka vytváří ve vápencích kaňon se skalnatými stěnami. Po celé délce toku dlouhého 

139 kilometrů je Berounka klidnou řekou s dlouhými úseky bez vodního proudu. 

Nejnavštěvovanějšími úseky je Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko a Český kras. 

P O V ĚS T I  A  L EG EN D Y  

na lodi: Lucinka Ayllon Kajtmanová, ČŠ Madrid 
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Č E S K É  S T O P Y  připravila Mirka Bartušková 

Milé děti, protože jsem zjistil, že českých 

stop je po světě celá spousta, rozhodl jsem 

se i v tomto roce po nich vydat. A mou první 

zastávkou je daleká Amerika. 

Koukali jste někdy na předávání filmo- 

vých ocenění – Oscarů? A říkali jste si, 

že by to byla paráda, kdyby i nějaký 

český herec, herečka nebo režisér vy-

hráli? Tak věřte nebo ne, ono se to   

nejednomu Čechovi podařilo! 

Držitelem dokonce dvou Oscarů 

je Miloš Forman, o kterém vám 

dnes budu vyprávět. 

být zklamání, když se film úspěchu ne-

dočkal a Forman musel začít od nuly. 

Představte si, že v té době měl asi něja-

kých 40 korun na den, ale vzdát to 

a vrátit se do Čech, ho ani nenapadlo. 

      A čekat se nakonec vyplatilo. No 

         věřili byste, že ho oslovil samotný 

          Michael Douglas, aby režíroval 

         film Přelet nad kukaččím hnízdem? 

  Právě tento film mu nakonec zajistil  

  Oscara. A pak už se to úspěchy jen 

hemžilo. Přišel například snímek Ama-

deus nebo Lid versus Larry Flynt, na 

který si ale, děti, musíte počkat, až bu-

dete starší.  

 A jak je to s režisérem dnes? Zkrát-

ka si užívá svých dětí a vnoučat a na 

otázku, jak je možné, že stále mluví tak 

dobře česky, odpověděl: „Angličtinou se 

jen tak zlomit nenecháme.“ 

Tak tedy režisér Miloš Forman se naro-

dil v roce 1932 ve středočeské Čáslavi. 

Dětství jednoduché rozhodně neměl, 

maminka i tatínek zemřeli během války 

a Miloš tak vyrůstal v rodině ředitele 

místní plynárny, která se ho ujala. 

Studoval na poděbradské internátní 

škole, kde se kamarádil s budoucím 

českým prezidentem Václavem Hav- 

lem. Ale protože to byl rošťák, který se 

nebál nějaké té vylomeniny, tak ho ze 

školy vyhodili a Miloš musel dokončit 

svá studia na gymnáziu v Praze. Už jako 

dítě byl uchvácen divadlem a filmem. 

Starší bratr ho naučil nejen hrát šachy, 

ale také ho brával do zákulisí divadla, a 

to bylo něco! Právě tady Forman zjistil, 

že film je pro něj to pravé ořechové. 

 Po studiu na vysoké škole se rozho-

dl dobýt svět. Vydal se do Ameriky nato-

čit svůj první film. No jaké to muselo 

http://i.idefix.com/pimages/Content/Uploads/ArtistImages/artist_81872.jpg
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V Ý Z N A M N É  D N Y  připravila Soňa Klimešová 

 
6. ledna přicházejí 

TŘI KRÁLOVÉ – KAŠPAR, 

MELICHAR A BALTAZAR 
 

Tito tři muži, mudrci z Matoušova evan-
gelia (tzv. první kniha z Nového zákona), 
navštívili Ježíška krátce po narození 
v Betlémě a přinesli mu dary: zlato, kadi-
dlo a myrhu. Ježíšek byl tak rozpoznán 
jako král všech křesťanů. V některých 
zemích se 
právě 
6. ledna 
lidé 
obda- 
rováva- 
jí na po- 
čest pří- 
chodu 
Tří králů z Orientu. 

 
14. ledna 1785 

se narodil 

JAKOB GRIMM 
 

Byl to německý jazy-
kovědec, mytolog 
(mytologie=bájesloví) 
a spoluzakladatel germa-
nistiky (věda o německém jazyku). Zabý-
val se historickými památkami a historic-
kou mluvnicí. Se svým mladším bratrem 
Wilhelmem jako první posbírali německé 

lidové pohádky. 
V roce 1857 
měli shromáž-
děno 210 pohá-
dek, které vyšly 
ve sbírce Ně-
mecké pohádky 
bratří Grimmů. 

 
15. ledna 1902 

se narodil 

NÂZIM HIKMET 
 

Turecký básník, spisovatel a dramatik. Za 
své názory byl pronásledován tureckou 
vládou. Odešel do Ruska, kde je také po-
hřben. Často pobýval v Praze. Svou tvor-
bu začal klasickým 
veršem, později 
přešel na verš 
volný. Spousta 
děl byla zhu- 
debněna. Do 
češtiny byla pře- 
ložena jeho diva- 
delní hra Ferhad 
ile Şirin pod názvem 
Legenda o lásce. 

 
21. ledna 1941 

se narodil 

PLÁCIDO DOMINGO 
 

Španělský světoznámý operní pěvec a di-
rigent již od dětství vystupoval ve španěl-
ských operách, tzv. zarzuelách. Získal an-
gažmá v izraelském Tel Avivu a americkém 
Dallasu, New Yorku nebo Washingtonu. 
Největší popularitu 
mu přinesla spolu- 
práce ve hvězdné 
sestavě Tři tenoři 
s Lucianem Pavarottim 
a Josém Carrerasem. 
V roce 2011 vystupo- 
val také na kon- 
certu v Českém 
Krumlově. 

Tři králové: 
děti z Athén 

https://www.dhm.de/fileadmin/medien/lemo/images/f5310_56.jpg
http://www.antikvariat-praha.cz/images/Foto/detske/104132.jpg
http://www.bilgirehberi.net/wp-content/uploads/2016/08/maxresdefault-1.jpg
http://societynewsla.com/wp-content/uploads/2013/05/B7Q5294.jpg


20  

Z P Í V Á N K Y  připravila Zuzka Doğan 

20 

Hudba: Jaroslav Uhlíř 

Text: Zdeněk Svěrák 

http://3.bp.blogspot.com/_aIbVvGb003g/TQ0WHbAQ_5I/AAAAAAAAetI/4VKeDZa5f0U/s1600/TRI.jpg
https://www.velkykosik.cz/images/sklady/297673.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=5yihGUHmdDc
http://files.flasinety.webnode.cz/200002237-d5ba9d6b3f/Fla%C5%A1inety a hrac%C3%AD stroje (2)M.png
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Ř Í K A N K Y  připravila Zuzka Doğan 

Vladimír Smetáček 
 

Josef Majčák 
 

Vladimír Smetáček 
 

strom: Anežka Kaçmaz, Istanbul 

http://www.freepik.com/
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V E S E L Á  S T R Á N K A  připravila Katka Balunová 
Hádanky: 1. Budík. 2. Čas. 3. Druhého ledna. 4. Hodiny. 
5. Měsíc. 6. Písmeno „M“. 7. Písmeno „Ř“. 8. Před polednem 
je více. Před polednem je jedenáct, po poledni jenom jedna. 

 

Ptá se Anička maminky: „Ma-
minko, kdy jsem se narodila?“ 

Maminka povídá: „20. července, 
Aničko.“ 
Anička: „Jé, to je ale náhoda. Zrov-
na na moje narozeniny!“ 
 

Visí netopýři v jeskyni, všichni 
hlavou dolů, jen na jednom 

výčnělku je netopýr hlavou nahoru. 
Malý netopýrek se ptá svého otce, 
proč je ten netopýr hlavou nahoru. 
Tatínek odpoví: „No, to je přece  
jasný – omdlel.“ 
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D O M A L O VÁ NK A  připravila Marta Daeuble 

23 
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K R A J Á N K O V A  K NI H O V NA  připravila Lenka Kanelia 

Narodil se, když Beatles vydali první 
album a Gagarin byl již dva roky 
opět nohama na zemi. Je Blíženec 
a odmalička rád maluje. Není divu, 
že mu táta výtvarník už jako šestile-
tému půjčil plátno. A šup, na světě 
byla jeho první olejomalba. Jako  
dospělák se věnuje kreslenému     
humoru, knižní ilustraci a komiksu. 
Když má chvíli volna, kreslí tuší 
či maluje olejovými barvami. 
Svůj čas rozděluje mezi 
výtvarničení a hudbu. 
Štětec vymění za kytaru 
a je z něj rockstar. Hraje, 
zpívá a vymýšlí texty ve 
skupině Původní Bureš. 
 

 
Co vy a škola? 
Mám-li být upřímný, tak do školy jsem se těšil hlavně na kamarády. 
To, co se učíme, mne začalo bavit až na Ježkově konzervatoři. To už  
mi bylo přes dvacet a s profesory jsme chodili na pivo.  
 
Vy a přestávky? 
Na střední školu s námi chodil vozíčkář Jirka. Byl to veselý chlapík 
a o přestávkách nám kradl svačiny. Člověk odešel na záchod a Jiřík  
mu mezitím snědl chleba se salámem. Ani jste se na něj nemohli zlo-
bit. On totiž na internátu občas tu svačinu nedostal a když dostal, tak 
za moc nestála. Jinak bych řekl, že přestávky jsem měl určitě raději 
než vyučovací hodiny.  

 
 
 

Bavil vás ve škole „děják“?  
Kdyby to učila Eva Semotanová... 
Letopočty mne nikdy moc nebraly, 
ale spíše to, jak to v dané době vy-
padalo, jak se žilo... to mě bavilo 
a baví. Teď jsem zrovna dělal ko-
miks o Césarovi a Kleopatře. 

 
 
 

řečený FUMAS 
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Nadáváte?  
Ano.  
 
Slušně? 
Rád bych napsal, že ano, ale byla by to lež. Když například spravuji 
zásuvku a dostanu ránu elektrickým proudem (už se mi to stalo), tak 
nadávám docela neslušně...  
 
Jaká je vaše nejoblíbenější slušná nadávka? 
Jelito, trdlo, kurník… 
 
Chodil jste spát brzy?  
Ani ne. Vždycky jsem si večer rád četl. Někdy i pod peřinou.  
 
Vy a zima? 
Mám rád hlavně procházky. Na lyžích už jsem nebyl dlouho. Sáňkova-
li jsme s dětmi pravidelně, ale už jsou velký a v Praze je kromě toho 
čím dál méně sněhu. Jinak pochopitelně kultura –  koncerty, divadlo, 
kino... Jo, a taky pracuju.  A co nesnáším? Když na chalupě zatápím 
a nechtějí chytit kamna.  
 
Co teď? 
Teď mi zrovna vyšla první kniha pro dospělé. Jmenuje se ...a nepotka-
li ani jednoho idiota. Jsou to takové kratičké, praštěné povídky. Pro 
děti jsem už napsal dvě knihy o Tadeášovi, který má rodiče muzikanty 
a jezdí s nimi hrát po středověkých hradech, kde potkávají duchy, 
skřítky, mluvící psy... 
Letos jsem také ilustroval knihu Ivony Březinové o Karlovi IV. nebo 
pohádky o skřítkovi Bonifácovi od Ivana Vičara. A taky s kapelou 
chystáme nové CD. 
 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
Jídlo: Ryby, sýry, cukety... ale někdy si člověk pochutná  i třeba na 
knedlících s vajíčkem. 
Vůně: Skořice, levandule, citrusy, zelený  čaj, ale taky  třeba dobře 
prochmelené pivo. 
 
NESNÁŠÍM 
Jídlo: Slepici na paprice 
a králíka. Takové ty omáčky, 
kde jsou schovaný kosti. Navíc 
máme králíka, je to kámoš… 
Vůně/zápach: Když se vaří 
květák. Ale jíst ho pak můžu. 

K R A J Á N K O V A  K NI H O V NA  
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Č T E NÍ  N A  P O K R A Č O VÁ NÍ  
připravila Lenka Kanelia a děti z ČŠBH Frankfurt - 

Žofka Kokešová, Eliška Hlaváčková, Betty Lešková 

Jak Černoočko našel  
Černoočko si létal nad loukou a za-

hlédl něco neobvyklého v kotlině 

stromu. Malá knížka v hnědé kůži 

s nápisem Lexikon lumpáren, spiso-

vatel Zloboočko. Prolistoval ji a zara-

doval se, byla plná super speciálních 

zlobicích kouzel čili zlobokouzel 

a nápadů na lumpárny. „To mám ale 

štěstí,“ mne si Černoočko škodolibě 

ruce. „Teď vám ukážu, zač je toho loket. Jakože se Černoočko jmenuju!“ 

A rychle i s lexikonem domů a už vybírá, co jako první vyvede. 
 

 O půlnoci přijde k Elišce a čte z lexikonu třikrát zlobokouzlo: „Áno 

káto, áspro páto. Podlaha zem a strop sem.“ Vše v domku je rázem vzhů-

ru nohama. Nábytek, koberečky i Eliščina postel se spící Eliškou jsou v tu 

ránu na stropě. Zato domeček s okny a dveřmi zůstanou jako dřív, takže 

z venku nikdo nic nepozná. A ještě: „Madžik balik, na zem spadlik,“ řek-

ne Černoočko další zaklínadlo a všechny kouzelné věci v domku letí k ze-

mi. Prstýnek, hůlka, dokonce i pár sklenic kouzelného medu, 

který Eliška připravila. „Teď jsi bez kouzel, vílo vílácká!“ 

libuje si strašidlo 

a letí se domů prospat. 
 

 Eliška se ráno 

probudí a nevěří svým 

očím. Bezradně se roz- 

hlíží kolem sebe. Nebo spíš pod se-

be. „Jak se dostanu ven?“ Odhrne 

peřinu a zkusí skočit dolů. Nejde 

to. Visí ze stropu jako netopýr. Vla-

sy jí sahají skoro až na podlahu. 

Krev se jí hrne do hlavy. Naštěstí 

přijde zrovna Fanny. Na zemi není 

 

Elisabeth Leskova, Frankfurt 

Eliska Hlavackova, Frankfurt 
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žádný nábytek, místo toho všude 

leží střepy a podlaha lepí od medu. 

Když se vzpamatuje, sebere medem 

opatlaný prsten a hůlku a hodí je 

Elišce. Ta vrátí všechno na své místo. 

Pak se oba pustí do úklidu domečku 

a vaření nového kouzelného medu. 

Tuší, že by v tom mohl mít prsty 

Černoočko, ale nevěří, že by něco 

takového dokázal. 
 

 Druhý den je tu straši- 

dýlko o půlnoci zas. „Kokeš, 

leška, Eliška. Vousy, fousy, 

bradička,“ přičaruje Pampelišce 

dlouhé vousy. „Moooooc Vám ty 

vousy sluší, Vaše vílí jasnosti,“ 

dělá si legraci ze spící víly. Hůlku 

i prstýnek schová před domem a zmizí. 
 

 Eliška ráno vytřeští oči. Co je 

zase tohle? Štípne se. Ne, není to sen. 

Víla s vousama? Kdo to kdy viděl? Je jí do pláče 

a stydí se vyjít ven. Fanymu vrtá včerejší záhada   hlavou a pro jistotu 

skočí hned po ránu k Elišce. Ještěže tak! Když vidí  vílu, jde najít kouzel-

nou hůlku a pak spolu vaří kouzelný lektvar. Eliška ho opatrně pije a vou-

sy pomalu mizí. „Musíme těm záhadám přijít na kloub,“ rozhoduje Fany. 

„Uspořádáme kapradinovou párty a pozveme všechny! To by v tom byl 

trpaslík, aby někdo něco nevěděl,“ souhlasí Pampeliška. 
 

 Černoočko se doma chechtá, až se celý strom otřásá a padá z něj listí. 

Spřádá strašidlácké plány, jak jim na oslavě do pití nahází pavouky 

a co ještě provede. 
 

Pokračování příště 

Emily Hasperger, Frankfurt 

Č T E NÍ  N A  P O K R A Č O VÁ NÍ  
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H R Á TK Y  S  Č E Š T I N O U  připravily Marta Daeuble a Hana Katzourakisová 
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H R Á TK Y  S  Č E Š T I N O U  
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H R Á TK Y  S  Č E Š T I N O U  
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H R Á TK Y  S  Č E Š T I N O U  



32  

K R A J Á N K O V O  TV O Ř ENÍ  připravila Marie Švédová 

Rok je dlouhý dvanáct měsíců a každé tři měsíce je jiná roční 
doba – jaro, léto, podzim a zima. Tedy alespoň pokud bydlíme  
v oblasti mírného podnebí, kde se nachází právě Česká repub-
lika a všechny evropské země a kde se tyto roční doby rozlišují. 
A jak nejlépe poznáme roční dobu?  Přece podle přírody: podle 
stromů a rostlin, podle přítomnosti stěhovavých ptáků nebo 
podle chování zvířat. Tentokrát společně prozkoumáme pro-
měny listnatého stromu v průběhu celého roku. 

 štětec 
 hnědou barvu 
 tvrdý papír 
 lepidlo 
 přírodní materiál (luštěniny, 

semena, sušené květy, listy, 
hrubá sůl, bílý mák) — v případě 
potřeby můžeme nahradit 
například natrhaným barevným 
papírem (růžovým, zeleným, 
oranžovým, červeným a bílým) 

Budeme potřebovat 

http://alittlepinchofperfect.com/wp-content/uploads/2015/09/4SeasonsNatureTreeArt_ALittlePinchofPerfect6copy.png
http://alittlepinchofperfect.com/wp-content/uploads/2015/09/4SeasonsNatureTreeArt_ALittlePinchofPerfect3copy.png
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1y2guLVXXXXX4XXXXq6xXFXXXi/Wonderful-9pcs-set-Nylon-Hair-font-b-Paint-b-font-font-b-Brush-b-font-Set.jpg
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Přeložíme papír napůl a ještě jed-
nou napůl. Potom jej rozložíme 
a narovnáme. 

  

Do každého obdélníku namalujeme 
kmen a větve stromu. 

  

Rozdělíme si přírodní materiál podle 
ročních období. Určíme, která část 
výkresu je jaro, léto, podzim a zima. 
 

  
Na místo koruny stromu 
naneseme lepidlo a postupně 
lepíme přírodniny tak, aby 
tvořily jarní, letní, podzimní 
a zimní korunu stromu. 
Můžeme také experimentovat a vy-
tvářet stromy podle naší fantazie. 

  

K R A J Á N K O V O  TV O Ř ENÍ  

http://alittlepinchofperfect.com/wp-content/uploads/2015/09/4SeasonsNatureTreeArt_ALittlePinchofPerfect2copy.png
http://alittlepinchofperfect.com/wp-content/uploads/2015/09/4SeasonsNatureTreeArt_ALittlePinchofPerfectcopy.png
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K O M I K S  připravily Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro  
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S D R U Ž E NÍ  Č EC H Ů  A  S L O VÁ K Ů  V  S A E  
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Š K O L A  U  B A B I Č EK  –  Č E S K Á  Š K O L A  V  L YO N U  

Milé děti,

skoro polovina školního roku je za námi a nový kalendářní rok začíná. 

Nezapomeňte, že už jsme v roce 2017! Vyučující české Školy u babi-

ček vám i vašim rodičům přejí mnoho krásného do tohoto nového roku. 

Od září jsme se setkali celkem šestkrát. Procvičili jsme si společně český 

jazyk i prvouku a vytvořili jsme mnoho krásných kreseb a výrobků.  

Jedním z nejkrásnějších zážitků pro 

vás určitě bylo setkání s Mikulášem, 

andělem a čerty, které pořádala     

naše asociace v neděli 4. prosince. 

Všichni jste byli celý rok moc hodní, 

a proto si čerti nikoho v pytli neod-

nesli a dostali jste od Mikuláše slad-

kou odmě-

nu. Mikuláš z vás měl radost, protože jste se 

naučili básničky, které se mu moc líbily. Dou-

fáme, že jste si také užili v tento vyjímečný 

den zdobení perníčků a společně s ostatními 

českými kamarády plno zábavy. 
 

Česká Škola u babiček v druhé 

polovině školního roku 2016/2017: 

14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2., 

11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 13. 5 ., 

25.–28. 5. Česká škola v přírodě, 

10. 6. , 24. 6. 
 

 

Těšíme se na další setkání s vámi v tomto novém kalendářním 

roce 2017.  
Adéla, Lída, Marta, Lenka, Svatava 
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Č E S K Á  Š K O L A  B E Z  H R A NI C  F R A NK F U R T  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uplynulý rok 2016 byl v České škole bez hranic 

Frankfurt plný nejen školních povinností, ale i spousty 

příjemných mimoškolních aktivit, které si užili děti 

i rodiče. 

I v tomto novém roce 2017 máme pro všechny 

připravenou spoustu překvapení, zábavy a legrace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se chcete dozvědět víc, sledujte webové a facebookové stránky školy. 

https://www.ceskaskolafrankfurt.de 

www.facebook.com/ceskaskolabezhranicFrankfurt 
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Č E S K Á  Š K O L A  B E Z  H R A NI C  B R U S E L  

Kurz paličkování 
Nový projekt ČŠBH Brusel 

Přijďte si vyzkoušet tradiční techniku paličkování 

v novém, kreativním a originálním stylu. 

Lektor: 
Iva Toušková – vyučující ČŠBH 
Kdy: 
Pondělí, od 9:00 do 11:00 dospělí 
Středa, od 16:30 do 18:00 děti od 6 let 
Kde: 
ČŠBH Brusel 
Avenue Adolphe Buyl 152 
1050 Brusel 

Více informací: 
Iva Toušková 

+32 468 38 55 17 
touskova.iva@gmail.com 

- Individuální přístup 
- Tvůrčí atmosféra 
- Výuka základních i složitých vzorů 
- Výroba dekorací, šperků a obrázků 
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Č E S K Á  Š K O L A  M A D R I D  

 

Nový rok 2017 
V České škole Madrid 

 
Milí krajánci a fandové České školy Madrid, 
 

ještě než vám napíšeme, co jsme pro vás na leden připravili, rádi bychom 
vám popřáli vše nejlepší do nového roku 2017. A pokud teď čtete Kra-
jánka, my budeme zase moc rádi, když i v tom nadcházejícím roce bude-
te našimi věrnými čtenáři! 

 
 
 
 

Pojďte s námi do muzea! 
O lednové neděli a těsně před vysvědčením se vydáme 
do Národního archeologického muzea v Madridu 
(Museo Arqueológico Nacional). Jistě už jste někdy 
slyšeli o faraónech, hieroglyfech, mumiích nebo 
sarkofágu. My se na to vše a mnohem více půjdeme 
podívat! Egyptem a Blízkým Východem nás provede 
stážistka ČŠM Ema a k ruce jí bude Susana, jedna 
z maminek dětí naší školy, která nás k tomuto 
skvělému nápadu navedla. 
 
 
 
A nezapomeňte... 
Nu, a co bychom to byli za školu, kdybychom vám nepřipomněli, že se  
blíží konec prvního pololetí a s ním i pololetní vysvědčení! V České škole 
Madrid budeme dávat našim žákům poprvé OPRAVDOVÉ vysvědčení. Asi 
si teď klepete na čelo a říkáte si, o čem to tady píšeme? Ono to vysvěd-
čení bude totiž přesně takové, jaké dostávají i děti v České republice 
a my se na to moc těšíme. 

www.ceskaskolamadrid.es 

http://www.studyblue.com/
http://www.man.es/man/home.html
http://www.ceskaskolamadrid.es
http://www.studyblue.com/

