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V „barvách Československa“
Významný rok 2018 nás inspiroval k mnoha jarním akcím. Zde je krátký přehled.

Československé setkání
V březnu jsme navštívili kamarády z pařížské slovenské školy Margarétka. České i slovenské děti recitovaly poezii
a společně zdobily velikonoční kraslice.

Vzpomínka na československé vojáky na Père Lachaise
Památku československých vojáků, padlých na území Francie, uctili 12. května na vojenském hřbitově
v La Targette velvyslanci ČR a Slovenska. Naše škola se k této významné události připojila u pomníku
československých vojáků na hřbitově Père Lachaise v Paříži. Děti přišly se svými rodiči a všichni tak měli možnost
se zamyslet nad osudy těch, kdo na území Francie bojovali za naši svobodu a nezávislost. Společně jsme si
připomněli, jak je důležité chránit hodnoty, ve které věříme, a bojovat za ně, je-li to potřeba, i v dnešní době.

František Kupka, průkopník abstrakce a legionář
Koncem května jsme navštívili s dětmi a rodiči výstavu v Grand Palais „Kupka, průkopník abstrakce“. Před
návštěvou jsme si ještě připomněli, že Kupka byl legionář a v první světové válce na bojoval straně Francie
(za svobodné Československo). Výstava pokračuje na podzim do Prahy a pak do Helsinek.

Díky! Za sté výročí republiky!
Na podzimní prázdniny připravujeme týdenní workshop s Belou Schenkovou a Barborou Zichovou, určený dětem
od 6 let. Divadelně-výtvarný workshop proběhne v duchu „Letního Letňáku“, bližší informace najdete na stránce:
http://csbh.cz/pariz/akce/podzimni-divadelni-vytvarny-worskhop-diky-za-ste-vyroci-republiky-s-belouschenkovou-barb

Československá výtvarná dílna
V sobotu 15. září 2018 odpoledne pořádáme společně s Českým centrem Paříž výtvarnou dílnu pro děti z české
a slovenské školy. Tématem dílny bude 100. výročí založení Československa a povedou ji autoři ilustrované
chronologické přímky na schodišti Českého centra, D. Böhm a J. Franta. O podrobnostech Vás budeme informovat
na stránkách školy.
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Spolupracujeme s institucemi v České republice
ČŠBH Paříž se zúčastnila pilotáže, jejímž cílem bylo zjistit úroveň českého jazyka dle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky (SERR) u vybraných žáků třetího ročníku. Pilotáž organizoval Národní ústav pro
vzdělávání, který nám zajistil testovací materiály – jednalo se o jazykový test a test deskriptorů.

4. ročník překladatelské soutěže Cena Josefa Palivce

se letos těšil velké účasti. Studenti a
studentky z českých sekcí gymnázií v Dijonu a Nîmes se utkali ve 3. kategorii do 18 let, v 1. a 2. kategorii soutěžili
žáci ČŠBH Paříž. Odborná porota ocenila snahu všech mladých překladatelů a nespornou kvalitu jejich práce. V 1.
kategorii zvítězila Anna Chavel, žákyně 3. třídy, v kategorii 2., do 15 let, žákyně třídy 8. Zoé Ballanger. Ve 3. kategorii
porota neudělila 1. místo, o druhé se dělí Jana Bertová a Jana Cigánková, o třetí pak Gina Agatha Renotière a
Barbora Kejvalová, z české sekce gymnázia v Nîmes.
Všem zúčastněným blahopřejeme a těšíme se na další ročník!

Zprávy od předškoláků
„Květen byl pro předškolní děti dobrodružný. Ujížděly s královskou družinou do Prahy, na Karlštejn, Karlův most…
Cestou spatřily lípu, českého lva, hrad, zámek i stan. Trasa byla značená turistickými značkami, které v přírodě
najdeme ve čtyřech barvách: žluté, červené, modré a zelené. Naše děti už vědí, že nezabloudí. Školní rok jsme
pak uzavřeli ve středu 20. června. Naučili jsme se připravovat lákavé svačinky na prázdninový výlet. Z barevné
zeleniny a ovoce jsme vykouzlili veselé obličeje! Hezké prázdniny!“ Petra Paumerová.

Doplňující kurzy češtiny
Nabízíme doplňující kurzy češtiny pro děti od 5 let, a to ve středu od 14h30 do 16h30. Podrobnosti k doplňujícím
kurzům najdete na: http://csbh.cz/pariz/skolni-vyuka/ceske-kurzy
Zájemci vyplní formulář https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAzHbSi7wCp08jXzRevx6d2J7DyrB9oQ0gBK14E2BOGdjzw/viewform

Novinka: celodenní středeční školka pro děti 3–6 let
V nadcházejícím školním roce chceme nabídnout možnost celodenní středeční české školky. Máte-li zájem,
napište nám to co nejdříve: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaavxzA-GJMA1IiQu665fX4nsbGkbxb4jM2XXTlLlN9JK1Q/viewform Školka by probíhala ve středu od 9h30 do 16h30.

Školní rok 2018/19 zahájíme Dnem regionů
Školní výuku zahájíme v sobotu 8. září 2018 jako Den regionů. Prosíme proto děti a rodiče, aby přivezli z kraje, kde
mají kořeny, nebo které o prázdninách navštíví, fotografie, vstupenky, letáky, upomínkové předměty nebo
speciality. Letáky a fotky nalepíme na společnou mapu, budeme si o krajích povídat a ochutnávat speciality.
Školní rok pro předškolní děti začne ve středu 12. září 2018 a Den regionů uspořádáme i pro ně!
Těšíme se na Vás, tým ČŠBH Paříž.

Výstavy k výročí založení Československa
Jízdárna Pražského hradu – Doteky státnosti: https://www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/doteky-statnosti10927
Karolinum UK – Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů https://uk100.cuni.cz/UK100-21.html
Brno: cyklus výstav http://www.technicalmuseum.cz/akce/republika100/
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