
 

Milí rodiče a přátelé, 

 

V září jsme vstoupili do čtvrtého roku vyučování v české škole a školce. Do vánoc jsme toho stihli 

opravdu hodně. Ve třídách bylo živo, děti se učily i bavily a některé dokonce nacvičily krásné 

představení pro vánoční besídku. Přijel za námi medvídek Karamel, se kterým si děti četly a tvořily, 

zúčastnili jsme se dopravní výchovy a v poslední škole jsme spolu s rodiči vytvořili vánoční atmosféru.  

Czech Club Birmingham nám přinesl Mikuláše, charitativní sbírku pro Macmillan Cancer Support a 

pravidelné promítání filmů pro dospělé v pubu Gunmakers Arms.  

V roce 2017 se můžete těšit na další spoustu akcí. Kromě filmových večírků nás v únoru čeká ples s 

pražskou skupinou Červená 3ka, dále Velikonoce, sportovní den a snad i znovu pohádkový les.  

Děkujeme za vaši přízeň a děkujeme také našim skvělým učitelkám, asistentkám a stážistkám.  



Jak to probíhalo ve škole 

Klubíčko 

Ve školce děti poznaly nového kamaráda, putovního 

maskota Emila Klubíčka. Po každém vyučování si Emila vzal 

někdo s dětí s sebou spolu s deníčkem, kam zapisoval a 

kreslil, co spolu prožili. Každá 

hodina ve školce byla na nějaké 

téma, například Dopravní 

výchova, Není drak jako drak, Já 

a moje rodina, Čerti a andělé a 

jiné. Děti se naučily spoustu 

nových věcí, českých básniček a 

tanečků, udělaly si krásné 

výrobky, koukaly se na pohádky 

a procvičily si i oči, uši a celé 

tělo!  

  

 

 

Klubko 

1. třída 

První setkání dětí 1. třídy bylo v duchu prázdninových vzpomínek, které jsme si zaznamenávali do 

"Prázdninových deníčků". Další témata jsme věnovali škole a všemu, co do školy patří. V následujícím 

učivu jsme se naučili roční období, měsíce a dny v týdnu. Nezapomněli jsme ani na tradiční české 

svátky jako 

je sv. 

Martin a 

české 

Vánoce.  

  

 



2. třída 

Druháčci se v českém jazyce naučili 

dělit věty na slova a slabiky. Nyní již ví, 

že mohou utvořit různé druhy vět. Nyní 

si uvědomují vztahy mezi slovy. 

Zvládnou rozdělit slova na nadřazená a 

podřazená.  V jedné z hodin jsme si 

povídali o tom, jak může vypadat 

omluva, a co už je výmluva. Procvičili 

jsme rozlišování krátkých a dlouhých 

samohlásek. Druháčci již ví, kdy se nad 

dlouhou samohláskou U píše kroužek, 

a kdy zase čárka. Žáci se také seznámili 

se slohovým postupem popis, když 

jsme si společně poskládali popis školní 

kočky Frýdy. Ve třídě kolovala putovní 

knížka Štaflík a Špagetka. Každý si tak 

přečetl jednu kapitolu z této knížky a na začátku hodiny povyprávěl, co se v ní dočetl.  

3. třída 

Starší školačky ze třetí třídy se v hodině češtiny zabývaly českou gramatikou i slohem. Naučily se 

rozpoznávat slovní druhy a určovat rod, číslo a pády podstatných jmen. Pomalu se seznamují i se 

vzory, začaly jsme se vzory město, moře, kuře, stavení pro střední rod. Nadále procvičovaly psaní i/y 

u vyjmenovaných slov. 

Dovedou už vyplnit 

přihlášku, popsat 

pracovní postup a také 

vytvořit plakát. 

Ve vlastivědě jsme si 

povídaly o rozdílech mezi 

vesnicí a městem. 

Děvčata si pak nachystala 

referát o svém městě v 

České republice. Naučila 

se rozlišovat světové 

strany a zkusila si roli 

navigátora letadla. 

Popovídaly jsme si, jak se 

můžeme orientovat v 

přírodě a jak funguje GPS. Řekly jsme si k čemu je nám dobrá legenda a také měřítko mapy. Děvčata 

si vyznačila nížiny, vysočiny a hory na sádrové mapce ČR, naučila se symboly a základní údaje o ČR. V 

jedné z hodin se děvčata na chvíli stala detektivy. Podle mých indicií hledala pohoří a nížiny ČR. 

Dozvěděla se rozdíl mezi vodou povrchovou a podpovrchovou, rybníkem a jezerem. Naučila se 

pojmenovat jednotlivé části řeky a dozvěděla se rozdíl mezi počasím a podnebím. V poslední hodině 

se starší školačky seznámily s kraji a krajskými městy ČR. O každém kraji se také dozvěděly něco, co je 

pro daný kraj typické, čím je kraj známý a co v něm zajímavého můžeme nalézt. Dozvěděly se také 

základní informace o politickém systému ČR. 

  



Malí cizinci 
 
Výuka pro malé cizince začala tématem o dopravě a o prázdninách. Děti si vyzkoušely přechod přes 
cestu, letěly letadlem  k moři, jely na kole k babičce atd. Naše druhé téma se týkalo školy, třídy a 
školních potřeb. Pomocí pohybových her, osmisměrek a křížovek se děti seznámily s prostředím,  ve 
kterém tráví nejvíce času a s pomůckami, které každodenně ve škole používají. Další naše téma bylo 
„Můj pokoj“ a „Můj dům“. Děti si k obrázkům zapisovaly popisky jednotlivých věci v pokoji a popsaly 
si jednotlivé místnosti v domě. Pomocí instrukcí učitele pak obrázek vymalovávaly (např. hnědá 
postel v ložnici, žluté světlo v jídelně, atd). V rámci hodin jsme se také dotkli rozdílů české a anglické 
abecedy a čtení jednotlivých písmen. Vysvětlovali jsme si také důležitost háčků a čárek. Naše hodiny 
českého jazyka.  
 
Logopedie 

V logopedii každou hodinu 

v jednotlivých třídách nejdříve 

zahájíme krátkým povídáním a poté 

rozhýbeme náš jazyk, tváře a rty 

pomocí oromotorických cvičení. 

Zaměřujeme se postupně na 

výslovnost nejtěžších hlásek českého 

jazyka, a to na ostré a tupé sykavky 

(CSZ, ČŠŽ), na hlásku L a po Vánocích 

se vrhneme na hlásky R a Ř. Kromě 

samotného nácviku vyslovování je 

důležité hlásku rozpoznat i sluchově, 

proto v každé hodině je i hra na 

sluchovou diferenciaci jednotlivých 

hlásek ve slovech. Kromě toho s dětmi 

procvičujeme i další (s výslovností 

zdánlivě nesouvisející, ale velmi 

důležité) aspekty, a to zrakové vnímání, jemnou i hrubou motoriku, paměť nebo pozornost.  

  



Jaké akce se odehrály 
Filmové večery 

Letos pokračujeme v tradici promítání českých a slovenských filmů, a to každý měsíc. Zatím se 

promítaly filmy Kolja a Slnko v sieti. Před Vánoci se promítal film s vánoční tématikou, Mrazík.  

Dramatický kroužek 

Nově letos přibyl volitelný předmět dramatická 

výchova. Děti se v něm naučily pohybovat se v 

prostoru, nebát se vyjadřovat před kolektivem, 

poznávat a vytvářet emoce. Mimo jiné jsme v 

hodinách také zpívali vánoční koledy, hráli různé 

dramatické hry a připravovali se na vánoční 

besídku, kde jsme předvedli naši scénku „Jak si 

vánoční dárky hrály.“ Kroužek bude samozřejmě 

pokračovat i po vánočních prázdninách.  

 

 

 

My name is Karamel 

V průběhu roku nás přijel navštívit Karamel. Děti 

se nejdřív s Karamelem seznámily, poslechly si 

část knížky a dozvěděly se, co Karamel 

potřebuje na zimu. Nakonec si vyrobily vlastní 

rukavice a ovečky, které na ně dodávají vlnu.  

 

 

 

 

 

Drakiáda 

Drakiáda se uskutečnila i přes 

nepřízeň počasí. Drakům se moc 

nechtělo létat, ale i tak se akce 

povedla a ti, kdo přišli, určitě 

nelitovali.  

 



Dopravní výchova 

Na začátku roku jsme 

měli ve škole besedu o 

dopravní výchově. 

Dozvěděli jsme se, jak 

správně přecházet silnici, 

jak se správně 

rozhlédnout a co 

znamenají barvy na 

semaforu. Zazpívali jsme 

si i krátkou písničku a 

nakonec děti obdržely 

balíček s drobnostmi.  

 

 

Mikuláš 

Mikuláš letos přišel spolu s čerty a 

andělem a připravil si pro hodné děti 

balíček plný dobrot. Kromě toho bylo pro 

děti připravené i divadelní představení, 

tombola, zdobení perníčků, face painting 

a jiné aktivity. Zájemci si mohli koupit 

české i slovenské potraviny, knihy nebo 

cukroví. Akce se velmi podařila, čert 

nikoho neodnesl a příští rok nás Mikuláš 

určitě navštíví znovu.  

 

Vánoční besídka 

Besídka začala divadelním představením 

dramatického kroužku „Jak si vánoční dárky 

hrály.“ V rámci příběhu jsme si také spolu s rodiči 

zazpívali nejznámější české koledy. Poté už 

následovaly vánoční dílny, kde si děti mohly 

vyrobit například vánoční přáníčko, ozdobu na 

stromek nebo krásný rámeček. Každý si pak mohl 

ozdobit i perníček. Pod stromečkem byl pak 

přichystán pro každé dítě dárek.  

Pohádkový les 

V pohádkovém lese ve Walsall děti potkaly různé pohádkové bytosti, např. Karkulku a vlka, 3 

prasátka, včelku Máju,… Po splnění úkolů si mohly děti s rodiči opéct špekáčky a zazpívat písničky u 

táboráku. 


