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KROUŽKY A VOLNÝ ČAS
Pro dobrou integraci dítěte a rychlé osvojení českého jazyka je důležité podnětné trávení volného času
v kontaktu s českojazyčným prostředím. V ČR je tradičně dobře rozvinutý systém a bohatá nabídka
organizovaných kroužků a volnočasových aktivit, které doporučujeme využívat!
P ATŘ Í S EM :
sportovní kroužky a oddíly
výtvarné, hudební a taneční kroužky
turistické a skautské oddíly
další zájmové činnosti (šachy, modelářství, vědecké kroužky…)
cizí jazyky
nízkoprahové kluby
Řada těchto aktivit se organizuje samostatně (např. sportovní oddíly), ale většina je zaštítěna
specializovanou organizací. To je nejčastěji:
Dům dětí a mládeže (DDM) tyto veřejné instituce zřizuje obvykle obec. Zajišťují kroužky a další
aktivity pro děti za dostupné ceny.
Základní umělecká škola (ZUŠ)
Zejména pro mladší děti pak kroužky často organizuje i přímo škola (či školka), do níž docházejí
a mají pak možnost do nich chodit přímo z družiny. Jazykové kroužky pro děti často provozují i
jazykové školy.

VČ

TI P:
Volný čas s rodinou
I ve volném čase s rodinou je možné pomoci dětem s rozvojem češtiny. Doporučujeme sledovat
a poslouchat české pohádky nebo filmy (vhodné jsou i audioknihy), večerníčky a hudbu, knihy a
časopisy pro děti. Důležité je i propojování mateřského jazyka s tím, co dítě zná v češtině. K
tomu se hodí dvojjazyčné materiály - například časopis pro děti Kamarádi vydávaný spolkem
Zaedno. Doporučujeme také časté výlety za českými památkami, přírodou a kulturou.
Skvělým místem pro volný čas i školní přípravu jsou veřejné knihovny. Doporučujeme zřídit si
čtenářský průkaz a využívat dostupných knih, časopisů a audiovizuálních materiálů. V
knihovnách jsou také k dispozici počítače s přístupem na internet. Kromě toho knihovny často
organizují různé kulturní programy nebo doučování.
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UŽI T EČ N É OD K AZ Y:
DDM v Praze: http://www.volnycaspraha.cz/o-nas/adresar-ddm
ZUŠ v Praze:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vybrane_mestske_organizace/skoly_a_skolska_zarizeni_z
rizovana_hmp/zakladni_umelecke_skoly/index.html
Sport v Praze: https://www.prahasportovni.cz/
Městská knihovna Hl.m. Praha: www.mlp.cz
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MÔN NGOẠI KHÓA VÀ THỜI GIAN RẢNH RỖI
Để trẻ hòa nhập tốt và nhanh tiếp thu tiếng Séc, điều quan trọng là để trẻ tiếp xúc với môi trường sử
dụng tiếng Séc trong thời gian rảnh rỗi. Tại CH Séc có hệ thống truyền thống phát triển rộng rãi các câu
lạc bộ hoạt động cung cấp các lớp ngoại khóa và tổ chức các sự kiện trong thời gian rảnh rỗi, mà chúng
tôi khuyên bạn nên sử dụng!
TR ONG Đ ÂY G ỒM CÓ :
Các lớp thể thao ngoại khóa và các câu lạc bộ thể thao
các lớp học vẽ, học nhạc và múa
câu lạc bộ du lịch, nhóm hướng đạo
các lớp chuyên khác (cờ vua, tạo hình, khoa học, …)
ngoại ngữ
câu lạc bộ ngưỡng cửa thấp
Hàng loạt các hoạt động này được tổ chức riêng biệt (ví dụ câu lạc bộ thể thao), nhưng đa số
đều được tổ chức bởi các tổ chức chuyên ngành. Thường xuyên nhất là:
Cung thiếu nhi và thanh niên (DDM) những cơ sở này thường được quận thiết lập. Tại đây họ
mở các lớp ngoại khóa và các hoạt động cho trẻ em với mức phí vừa phải.
Trường tiểu học nghệ thuật (ZUŠ)
Dành cho những trẻ em nhỏ tuổi thường các lớp ngoại khóa được tổ chức bởi nhà trường và
nhiều khi ngay trong trường (hoặc trường mầm non), học sinh đến đó học và có thể đi thẳng từ
družina. Các lớp học ngoại ngữ dành cho trẻ em thường được các trường ngoại ngữ mở và điều
hành.
Thời gian rảnh rỗi cùng gia đình
Kể cả trong thời gian rảnh rỗi cùng gia đình cũng có thể giúp trẻ em phát triển tiếng Séc. Chúng
tôi khuyên cho trẻ nghe và xem các phim chuyện cổ tích bằng tiếng Séc (nghe kể chuyện qua
đài), chương trình večerníček1 và ca nhạc, sách, tạp chí dành cho trẻ em. Việc kết nối những gì
trẻ đang làm trong tiếng Séc với tiếng mẹ đẻ của mình là điều rất quan trọng. Cho nên các tài
liệu song ngữ - ví dụ như tạp chí dành cho trẻ em Kamarádi được xuất bản bởi tổ chức Zaedno.
Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên cho trẻ đi tham quan các danh lam thắng cảnh và văn
hóa của Séc.
Một nơi tuyệt vời để sử dụng thời gian rảnh rỗi là thư viện công cộng. Chúng tôi khuyên bạn
nên làm thẻ hội viên để mượn truyện, tạp chí và các tài liệu để nghe và xem có sẵn. Trong các
thư viện cũng có máy vi tính có truy cập mạng internet. Ngoài ra các thư viện cũng thường xuyên
tổ chức các chương trình văn hóa khác nhau và dạy kèm.

1.

Chương trình như Bông hoa nhỏ ở VN thường được chiếu vào 18:45 hàng ngày tại kênh ČT1
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NH ỮN G L I ÊN K Ế T H ỮU Í CH :
DDM tại Praha: http://www.volnycaspraha.cz/o-nas/adresar-ddm
DDM tại Praha:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vybrane_mestske_organizace/skoly_a_skolska_zarizeni_z
rizovana_hmp/zakladni_umelecke_skoly/index.html
Thể thao tại Praha: https://www.prahasportovni.cz/
Thư viện thủ đô Praha: www.mlp.cz

