Milí rodiče a přátelé školy,
v září jsme se opět všichni s radostí, nadšením a plni očekávání setkali v
české škole a školce, kde se naše děti po dobu následujících čtyř měsíců
chodily učit novým věcem, ale také bavit se, hrát si, poznávat, zkoumat a
tvořit.
Program byl opravdu nabitý, a to jak pro děti, tak i pro vás, rodiče. Kromě
klasické sobotní školy jsme společně strávili čas při spoustě akcí, jež pro
vás Czech Club připravil. Jmenovitě stojí za zmínku zářijový charitativní
pochod Dovedale Walk, dále pak ranní občerstvení ve formě sbírky pro
Macmillan, setkali jsme se také na kulturním festivalu Cultures of Wallsall,
kde jste mohli okusit české tradiční pokrmy. Na podzim proběhla drakiáda,
které se zúčastnilo mnoho z vás. Neposlední akcí tento rok bylo land artové
odpoledne konající se v parku Cannon Hill, propojené s lampiónovým
průvodem. V prosinci nás ve škole navštívil Mikuláš se svými dvěma pomocníky
a hodné děti podaroval malou odměnou za jejich píli a správné chování.
Rok s vámi zakončujeme vánočními dílnami za zvuků českých koled a těšíme
se na další spolupráci a společně strávené chvíle.

Školka Klubíčko
Toto čtvrtletí nám se školkou
a nultým ročníkem uteklo jako
voda. Na seznamovací hodinu
volně navázalo povídání o
rodině a rodinných
příslušnících. To hned bylo
maminek, tatínků, babiček i
dědečků! Představili jsme si
znaky podzimu, a poté i
ovoce. Jak to naše domácí, tak
i exotické. Dále jsme se učili
o dopravě: povídání o
traktorech, mašinkách nebo
třeba letadlech upoutalo
všechny. V prosinci se za námi
přišel podívat Mikuláš s
čertem a andělem.

Během celého čtvrtletí měly
děti plné ruce práce.
Z písniček se naučily
například Šla Nanynka do zelí
nebo Dej mi babko jedno
jabko. Už umí tančit i
Mazurku a Kolo kolo mlýnský!
Hrály jsme společně
paměťové hry s ovocem a
vyrobily si domeček, draka i
čepici pro Mikuláše. Děti se
postupně seznamovaly s
Večerníčkem. A aby toho
nebylo málo, některé pohádky
jsme si i zahráli: O veliké
řepě nebo Boudo budko.
Poezii jsme taky nezanedbaly
a vrhly jsme se například na
Myšičko myš, pojď ke mně
blíž, Mikuláš ztratil plášť či
Anděl seděl na obláčku.
Poslední hodina bude laděna
vánočně a tak si určitě
zazpíváme i nějakou tu
koledu.

Škola Klubko
2. třída
Druháci už jsou "opravdoví"
školáci, protože začali
podrobněji zkoumat český
jazyk. Na začátku roku se
seznámili s dělením
samohlásek na krátké a
dlouhé. Také udělali pořádek
slov ve větě. Naučili se druhy
vět. Rozeznají větu
oznamovací, rozkazovací,
tázací i přací. Veškeré
poznatky děti získávají
prostřednictvím hravé formy
jako jsou pohybové aktivity,
puzzle, pexeso, osmisměrky či
křížovky.

Také nezapomínáme na klasiku
jako jsou opis, doplňování slov
do textu, čtení jednoduchých
textů. Každé setkání
zakončíme výtvarnou
aktivitou, která většinou
tematicky souvisí s časovými
událostmi. Děti například
vyráběly prázdninové sluníčko,
hallowenského pavoučka a
zdobily lampióny.

Škola Klubko
3. třída
Hned po prázdninách čekalo
třeťáky velké opakování, ve
kterém všichni uspěli, a mohli jsme
se tak posunout o krok dále v
našem zkoumání české historie a
jazyka. Za ty společně strávené
čtyři měsíce jsme si procvičili
abecedu, psaní ú/ů, slovní druhy,
předložky a jejich vkládání do
textu, vyjmenovaná slova po B a
L, ale také slova k nim příbuzná
pomocí hry šibenice. Naučili jsme
se, že u sloves určujeme osobu,
číslo a čas. Přečetli jsme si
například i příběh o Lišce a vráně a
začali se učit, jak správně
skloňovat.

Ve vlastivědě jsme si povídali o
České republice. Děti vyprávěly,
která místa znají, která už
navštívily. Začali jsme také s
výrobou plakátu o České
republice a Dějiny udatného
českého národa nám přiblížili dobu
nástupu Habsburků. Při příchodu
zimy jsme se naučili používat a
rozeznávat přídavná jména.
Pomohly nám k tomu obrázky
čertů, které jsme popisovali.
Přečetli jsme si několik
Mikulášských říkanek, a děti pak
navázaly sepsáním své vlastní
Mikulášské pohádky. Čtvrtletí
zdařile zakončíme s koledami a
vánočními dílnami.

Škola Klubko
4. třída
Ve čtvrté třídě jsme s děvčaty od
začátku opakovaly vyjmenovaná
slova a slovní druhy. Nově jsme
se podívaly na stavbu slova,
dovedeme rozlišit předponu od
předložky. Rozdělíme si slovo na
předponu, kořen a příponu a to
nám pomáhá při správném psaní be
X bje (oběd X objet), ve X vje a
me X mně.

Víme už, že v češtině zapisujeme
všechny souhlásky, přestože
některé se nám při výslovnosti
ztratí. Pamatujeme si však, že
nikdy vedle sebe v češtině
nepíšeme dvě ss (Mikulášská,
krkonošský X brandýský, ruský).
Popraly jsme se i s párovými
souhláskami (b X p, v X f) a umíme
si zdůvodnit pravopis ve slovech
např. zub, lev, bez.

Škola Klubko
4. třída
Češtinu jsme si zpříjemňovaly
písničkami, např. od Jany
Rychterové Popletené
pohádky. Ta nám byla inspirací
k sepsání našich popletených
pohádek, které si můžete
přečíst. U podzimního tématu
jsme popisovaly výrobu draka.
Před Mikulášskou besídkou
jsme se rozhýbaly čertovskou
říkankou.

Čertíku, čertíku, pojď cvičit s
námi, rohatí pánové, rohaté
dámy. Ve zdravém kožíšku
zdravý duch bydlí, postav se,
vyskoč a oběhni židli. Čertíku,
sedni si a narovnej záda,
přikryj si oči, ať můžeme
hádat.
Obě děvčata musím pochválit
za soustředěnou a pečlivou
práci, přeji všem radost a
vánoční pohodu a těším se
naviděnou v novém roce.

Škola Klubko
Naši cizinci

Výuka pro malé cizince je v plném
proudu. První hodiny jsme věnovali
mapě ČR a dopravě. Toto téma mělo
velký úspěch, jelikož máme ve třídě
samé kluky. Ti si vyzkoušeli řízení
autíček na plánku města, naučili se
pokyny doprava, doleva i rovně, a
vyrobili si dřevěné autíčko a
letadélko z kramlíků. V dalších
hodinách jsme pak pozvolna přešli na
téma město. Pozorovali jsme
Birmingham z okna a povídali jsme si,
co všechno můžeme ve městě vidět.
Kluci se naučili jednoduché věty.
Např. To je pošta. Jdu na poštu. To
je kino. Jedu autem do kina. Ve
výtvarné části jsme si pak vyrobili
maketu města, která nám sloužila k
procvičování konverzace a slovní
zásoby.

Vzhledem k tomu, že se připlížila
zima, naše listopadové hodiny jsme
věnovali tématu oblečení. Kluci se
vyblbli v soutěžení, kdo se první ve
správném pořadí obleče, a nebo kdo
nakreslí nejhezčí kousek oděvu.
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 jsou plné
zábavy a tvořivosti a děti si tak
nenásilnou formou rozšiřují svou
slovní zásobu a mluvené dovednosti.
Věříme, že naši malí cizinci až
doposud strávili hodnotný čas v naší
škole a přiblížili se tak o trochu více
k jazyku a kultuře svých rodičů.

Kde nás najdete?
Webové stránky:
http://www.czech-club.co.uk/

Facebook:
https://www.facebook.com/Czech.Slovak.Club.Birmingham/
nebo https://www.facebook.com/KlubickoBirmingham/

Twitter:
https://twitter.com/czechbirmingham

Pozvánka
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na již 4. mezinárodní
ples, který se koná 3. 2. 2018.
Čeká Vás večer plný tance, zábavy a nebude chybět ani
tombola.
Podrobnější informace k události naleznete na
facebookových stránkách.
https://www.facebook.com/events/315483958934077/

