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Zpráva o projektu  

 

1. Název projektu: Česká školka  

2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 

3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) 

Petra Krylová 

Hammerstads gate 10A 

4. Kontaktní e-mail : krylovap@seznam.cz 

5. Trvání projektu (celkové), zpráva za období: leden-červen 2012 

6. Cíl projektu 

-  umožnit setkávání česko-norských dětí 

- pomocí her, písniček, říkadel a pohádek zprostředkovat dětem českou kulturu a jazyk 

- rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí 

- rozvoj porozumění mluvené české řeči 

- vytvoření podmínek pro spontánní řečový projev v českém jazyce 

 

Česká školka chce podpořit také rozvoj výtvarného vyjádření dětí- malování, držení tužky, 

cviky na uvolnění zápěstí, hudebního-zpěv písniček, vyluzování zvuků na hudební nástroje, 

pohybové ztvárnění písniček, správné dýchání, či dramatického- hraní jednoduchých 

scének,  ztvárnění pohádek a příběhů, správný řečový projev a výslovnost. Tyto aktivity 

jsou úzce spjaty s osvojováním jazyka, a proto jsou nedílnou součástí výuky. 

 

7. Náplň projektu (min. 250 slov) 

Česká školka probíhá 1x týdně v délce 1,5 hodiny a je určena pro děti ve věku 2 až 5 let. 

Základem výuky předškolních dětí jsou tvořivé hry, říkadla, písničky a dětské příběhy. To 

vše probíhá zábavnou a hravou formou v prostorách školky. Výuku koordinují zkušené 

učitelky, které používají různé pomůcky a hodinu přizpůsobují potřebám dětí.  

Za pomoci tvořivých her, divadla, pohádek, činností hudebních, výtvarných a pohybových 

se děti rozvíjí, získávají vztah k umění, k přírodě, k porozumění okolí i sebe samých. Celá 
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výuka probíhá v češtině, na což si děti velice rychle zvyknou a čeština se stává jejich 

komunikačním jazykem s vyučujícími, ale i s kamarády. 

Výuka začíná vždy pozdravem, představením všech dětí a úvodní písničkou, která se 

nemění, aby si ji děti rychle zapamatovaly. Každá hodina má ústřední téma, zvolené  z 

běžných každodenních situací, ročních období, tradičních svátků nebo z významných 

českých výročí.  

V programu každé výukové hodiny je zahrnuta jazyková výchova, hudební a pohybová 

výchova a výtvarná činnost. 

Jazyková výchova se soustředí na rozšiřování slovní zásoby za pomoci nejrůznějších her 

se slovy a písmeny dle věku dítěte, paměťových her, poslechu básniček a pohádek. 

Hudební výchova představuje české písničky, tance, pro mladší děti pohybové hry spojené 

s hudbou. Děti se učí hudbu poslouchat a vnímat a jejím prostřednictvím se učí rytmus a 

melodii jazyka.  

Výtvarná činnost zase poskytuje velký prostor pro kreativitu, děti tvoří samy, ale vznikají i 

společná díla. Součástí výtvarné činnosti jsou témata související s českými tradicemi jako 

jsou Vánoce, Velikonoce a další. Děti mají možnost kreslit, malovat, tvořit koláže i pracovat 

s textiliemi a jinými materiály. 

 

8. Výsledky projektu (min. 250 slov; čeho bylo dosaženo, pro koho jsou výsledky 
určeny, jaký mají význam) 

Česká školka probíhala 1x týdně v délce 1,5 hodiny a byla určena pro děti ve věku 2 až 5 

let. Českou školku navštěvovalo v období zima/jaro 2012  10 dětí. 

Ve výuce si děti rozšířily znalosti českého jazyka, dostaly příležitost se v jazyce vyjadřovat 

a jazyk užívat. Děti poznaly nové kamarády, se kterými se vídají i mimo výuku školky. 

Česká školka je důležitým místem pro setkávání dětí a také jejich rodičů. Poskytuje prostor 

pro výměnu informací a zkušeností z bilingvních rodin a rozvíjí znalosti o českém jazyku a 

české kultuře.  Výstupy z tohoto projektu jsou primárně určeny dětem, ale jsou nesmírně 

důležité i pro další členy rodiny, jako jsou rodiče, prarodiče či známí rodičů. Dítě s nimi 

totiž, díky znalosti jazyka upevňované a rozvíjené v České školce, může navázat kontakt a 

dostává se tak do častějších interakcí s rodilými mluvčími českého jazyka, ať již v České 
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republice, nebo zde v Norsku. Česká školka se také zaměřuje na zprostředkování českých 

kulturních hodnot, je důležitým místem  pro krajanské rodiny s malými dětmi. 

Česká školka byla pořadatelem karnevalu pro děti a dále se děti z České školky zúčastnily 

Dětského dne.  

První akcí již zmíněný Karneval, který se uskutečnil v sobotu 11. února 2012. Tato akce 

byla určena pro širokou veřejnost. V sobotní odpoledne se sešlo více než 20 dětí a se 

svými rodiči si užili spoustu legrace. Kromě již tradičních tanců či skákání s balonky, byla 

pro děti připravena i módní přehlídka masek, tanec v bublinkách či soutěž v malování. 

Každá maska si kromě veselých zážitků odnesla i balíček, ve kterém bylo něco na zub. 

Celá akce se velice vydařila a všichni se již těší na další karneval příští rok. 

Další akcí, které se děti z České školky zúčastnily byl Dětský den. I když počasí moc 

nepřálo, nakonec se na ekeberské louce sešlo kolem třiceti dětí. Za doprovodu svých 

rodičů prošly jednotlivé disciplíny od fyzicky náročnějšího skákání v pytli, či házení šipek, 

přes zručnost vyžadující navlékání korálků až po hádání českých pohádek. Za splnění 

všech úkolů dostaly děti balíček plný dobrot a ještě k tomu si mohly pochutnat na párku, 

který pro ně zatím ugrilovali rodiče.  

Karneval pro děti stejně jako Dětský den se moc vydařili a umožnili setkání česko norských 

rodin.  

Na závěrečnou hodinu České školky jsme se připravili netradiční výlet do Skimusea na 

Holmenkollenu. Zde si děti kromě lyží mohli prohlédnout i ledního medvěda a losa v životní 

velikosti. Protože nám počasí přálo, měli jsme krásný výhled na Oslo a okolí z vrcholu 

skokanského můstku. Rozloučení se školním rokem jsme završili společným grilováním 

v přilehlém lanovém parku. 

 

9. Odkazy na relevantní webové stránky, pokud existují 
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10. Obrazový materiál, pokud existuje 

10.1. Fotografie z výuky 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                             Seznamujeme se s velikonočními tradicemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

                                                     Zpíváme koníčkovi Toníčkovi 
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Návštěva Skimusea na Holmenkollenu, 11. června 2012 

 

                Závěrečná hodina s grilováním v lanovém parku u Holmenkollenu 
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10.2.Fotografie z akcí 

Karneval pro děti, 11. února 2012 
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Dětský den, 3. června 2012 
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11. Přílohy, pokud existují 

11.1. Články uvedené v časopisu Fórum týkající se České školky 

Články informující o České školce byly zveřejněny v krajanském časopise Forum č. 73, jehož 
elektronickou podobu najdete na internetové stránce www.cz-forum.no v sekci Medlemsblad. 

Forum č. 73,  str. 9: Karneval neboli masopust 
 

 

http://www.cz-forum.no/
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Forum č. 74, str. 7 : Dětský den s grilováním 
 
DĚTSKÝ DEN s grilováním 
 
Letošní dětský den se uskutečnil v neděli 3. června, na velké louce na Ekebergu, letos už počtvrté. 

Počasí možná nebylo úplně na naší straně, kolem 10 stupňů a chladný větřík, ale přesto se nás sešlo 

asi 30 dětí a dvakrát tolik dospělých. Tak to už byla docela velká parta, která si pěkně užívala 

společně strávené poledne. Pro děti byly nachystané zábavné úkoly a aktivity na téma českých 

pohádek. Každé dítě dostalo úkolovou kartičku, kterou vyplnilo splněním 7 úkolů, a pak ho čekala 

bohatá odměna. 

Na velkém grilu jsme si krásně ohřáli ruce i párky. Děti si hezky hrály a běhaly po louce a rodiče se 

mezitím ještě ohřáli kafíčkem. Aktivity byly dobře připraveny a tak děkujeme Editě Daulové a 

všem přítomným pomocníkům, kteří akci organizovali. Moc se nám tato rodinná akce a tradice líbí 

a už se těšíme naviděnou v příštím roce. Doufáme, že ti, kteří letos zabloudili či nenašli cestu, si 

přečtou mapku. Těšíme se na viděnou! 

 
Zatím vám přejeme příjemné a snad teplé norské léto! 
Vivian Tulka s rodinou 
 
 

 

12. Datum podání zprávy 

3. srpna  2012 

13. Kdo zprávu podává (podpis) 

Petra Krylová 


