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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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ДУГУЙЛАН БА ЧӨЛӨӨТ ЦАГ
Хүүхдийг сайн хамруулах, Чех хэлийг хурдан эзэмшихэд чөлөөт цагаа Чех хэлээр ярьдаг орчинд
өнгөрүүлэх нь чухал юм. Чех бол уламжлал ёсоор зохион байгуулалттай дугуйлан, чөлөөт цагаа
өнгөрөөх үйл ажиллагаанууд сайн хөгжсөн баян улс учир ашиглахыг зөвлөж байна!
ҮҮ Н Д :
спортын клуб, секц
урлаг, хөгжим, бүжгийн дугуйлан
аялал жуулчлалын болон скаутын клуб
бусад хоббигийн дугуйлан (шатар, загварчлал, эрдэм шинжилгээний дугуйлан …)
гадаад хэл
босго бага клубууд
Эдгээр үйл ажиллагааны ихэнх нь өөрсдөө зохион байгуулдаг (жишээлбэл, спортын
клубууд), гэхдээ ихэнх нь тусгай байгууллага хамрагддаг. Энэ нь ихэвчлэн:

VČ

Хүүхэд, залуучуудын ордон (DDM)-г ихэвчлэн хотын захиргаа байгуулдаг. Тэд дугуйлан
болон бусад үйл ажиллагааг боломжийн үнээр хүүхдүүдэд зориул явуулдаг
Урлагийн бага сургууль (ZUŠ)
ялангуяа бага насны хүүхдүүдийн хувьд дугуйланг ихэвчлэн тэдний явдаг сургууль (эсвэл
цэцэрлэг) шууд зохион байгуулдаг. Сургууль дараахи клубээс шууд очих боломжтой.
Хүүхдэд зориулсан хэлний дугуйланг ихэвчлэн элний сургууль. ажиллуулдаг.
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ЗӨВ Л ӨГ ӨӨ :
Гэр бүлийнхэнтэйгээ чөлөөт цаг өнгөрүүлэх
гэр бүлийнхээ чөлөөт цагаар ч гэсэн чех хэлний хөгжилд хүүхдүүдэд туслах боломжтой.
Бид чехийн үлгэр эсвэл кино үзэх (аудио ном бас тохиромжтой), үдшийн хөтөлбөр ба
хүүхдүүдэд зориулсан хөгжим, ном, сэтгүүлзөвлөж байна. Эх хэлийг хүүхдийн Чех хэл
дээр мэддэг зүйлтэй холбох нь бас чухал юм. Үүнд хоёр хэлээр ярьдаг материал
тохиромжтой байдаг - жишээлбэл, хүүхдийн сэтгүүл Kamarádi бид санал болгож байна.
Нийтийн номын сан чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, сургуульд бэлдэх хамгийн тохиромжтой
газар юм. Уншигчийн карт хийлгэн, боломжтой ном, сэтгүүл, аудиовизуал материалуудыг
ашиглахыг зөвлөж байна. Номын санд интернет холболттой компьютер бас бий. Үүнээс
гадна номын сан янз бзүрийн соёлын арга хэмжээ эсвэл хичээлийн давтлага явуулдаг.

ХЭРЭ ГТ ЭЙ ХО Л БО О СУ У Д :
Прага дахь DDM: http://www.volnycaspraha.cz/o-nas/adresar-ddm
Прага дахь ZUŠ:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vybrane_mestske_organizace/skoly_a_skolska_zarizeni_z
rizovana_hmp/zakladni_umelecke_skoly/index.html
Прага дахь спорт: https://www.prahasportovni.cz/
Прага хоты номы сан: www.mlp.cz

