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Připomínáme si 100 let od založení Československa
V sobotu 12. května 2018 uctí velvyslanci ČR a Slovenska a další zástupci obou zemí památku československých
vojáků padlých v obou světových válkách na území Francie. ČŠBH Paříž se připojí k této významné události.

Začátek vyučování proběhne v sobotu 12. května na hřbitově Père Lachaise, kde se žáci krátce seznámí
s osudem těch, kdo na území Francie bojovali za naši svobodu a nezávislost, a položí květiny k jejich památníku.

Výstava Františka Kupky v Grand Palais
V sobotu 26. května navštívíme výstavu českého malíře Františka Kupky
v Grand Palais. Kupku si představíme nejen jako průkopníka abstraktní malby,
ale také jako příslušníka československých legií ve Francii, který se zasloužil
o vznikající Československo. Výstavu navštívíme odpoledne po vyučování,
podrobnější informace zašleme v následujících týdnech. Až do 23. dubna lze
zhlédnout
dokument
věnovaný
Františku
Kupkovi
na
https://www.arte.tv/fr/videos/068374-000-A/kupka-pionnier-de-l-art-abstrait/
Osudy Františka Kupky a dalších výtvarníků – legionářů zpracoval spolek Česká
škola bez hranic. Materiály v českém i francouzském jazyce jsou k dispozici na
http://csbh.cz/sekundarni-odkazy/spolecne-projekty/vytvarnici-vceskoslovenskych-legiich
Obrázek: Prapor 21. střeleckého pluku čs. legií ve Francii, návrh Fr. Kupky,
Vojenský historický ústav Praha.

Letní tábor Sluňákov již podesáté
Spolek Česká škola bez hranic letos pořádá 10. ročník tábora pro děti od 6 do 15 let, tentokrát od 28. července do
soboty 4. srpna 2018. Podrobné informace a přihlášku naleznete na: http://csbh.cz/novinky/letni-tabor-slunakov2018.

Týden češtiny ve světě a X. konference ČŠBH
Letní setkání Českých škol bez hranic a spolupracujících škol v Praze se uskuteční od 30. července do 3. srpna.
V rámci setkání se uskuteční řada odborných seminářů a workshopů. V závěru týdne nabídne jubilejní konference
bohatý program, který bude rozdělen do dvou dnů (2. – 3. srpen): čtvrtek bude věnován metodikám a výměně
zkušeností, pátek pak debatě s jednotlivými ministerstvy a knižnímu trhu. Program setkání a konference bude
zveřejněn na stránkách www.csbh.cz

Novinky od našich předškoláků
Kurz předškolních dětí začíná pro malé i větší děti nově společnou českou písničkou. Předškoláci se rozloučili se
zimou škaredou Moranou, nahlédli ke zvířatům a jejich mláďatům. S rodiči a prarodiči vyráběli jarní dekorace v rámci
velikonoční dílny. Před jarními prázdninami se děti dozvědí, co právě dělají ptáci...

Listy
lípy v Paříži[Zadejte
text.]
Lipový
list, zpravodaj

České školy bez hranic Paříž

Duben 2018

Foglarovská Noc s Andersenem
Dne 23. března jsme uspořádali další ročník oblíbené Noci s Andersenem.
Letošní noc se nesla v duchu Foglarových Stínadel a Záhady hlavolamu
u příležitosti osmdesátého výročí vydání Rychlých Šípů. Zúčastnilo se 18 dětí
zejména ze druhého a třetího ročníku. Děti představovaly skupiny Vontů
(obyvatel Stínadel), ti pak krok za krokem odhalovali tajemství Tleskačova
hlavolamu. Jejich úkolem bylo obstát v nejrůznějších zkouškách: luštění šifer,
procházení svatyní Vontů, skládání kroniky a další. Závěrem večera bylo
nalezení ježka v kleci, který se skrýval v Myší pasti. Dokument a prezentace
o Jaroslavu Foglarovi uzavřely letošní ročník. Nejen vítěznému týmu se „Noc“
líbila, všichni si odnesli hezké zážitky a vzpomínky. Za organizační tým Andrea
Jupová a Jaroslav Stanovský.

Jaroslav Stanovský se k nám rád vrací
Duší a mozkem letošní Noci s Andersenem byl Jaroslav Stanovský. Již třetím rokem spolupracuje s vyučujícími
druhého stupně jako asistent. Zeptali jsme se, co ho ke škole tak přitahuje a proč se rád vrací: „Česká škola se pro mě
stala místem, na které se vracím moc rád při všech svých pařížských pobytech. Mám rád její prostředí i kolektiv, ve
kterém se cítím velmi příjemně. Především mi ale pomoc ve škole dává možnost seberealizace skrze práci s dětmi, což
jako skautský vedoucí oceňuji. Je to pro mne příležitost získat pedagogické zkušenosti. Mám možnost si vyzkoušet
různé postupy a techniky výuky. Navíc, protože se jedná o specifické prostředí oproti normální škole (menší počet
žáků, různá jazyková úroveň), nutí mě to se více zamýšlet nad přípravou aktivit a činností.
Momentálně studuji na doktorském stupni studia francouzskou literaturu. Zaměřuji se ale i na pedagogickou činnost,
vystudoval jsem učitelství pro střední školy (aprobace francouzština a dějepis) a v České republice doučuji
francouzštinu. Bez ohledu na to, na jaký stupeň školství později zamířím, je pro mne práce v české škole vítanou
praxí.“

Překladatelská soutěž probíhá až do 30. dubna!
Soutěž tří věkových kategorií (6–10 let, 11–14 let, 15–17 let) je
určena současným i bývalým žákům ČŠBH Paříž, studentům českých
sekcí na francouzských gymnáziích, studentům francouzských sekcí
na českých gymnáziích, ale i dalším zájemcům z řad široké českofrancouzské veřejnosti pobývající na území Francie.
http://csbh.cz/pariz/dalsi-aktivity/prekladatelska-soutez-josefapalivce
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