E
M
JE 21
U
T .2 0
R
A .0 4
T
S 05

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC RHEIN-MAIN
VÁS ZVE K ONLINE KURZU TVŮRČÍHO PSANÍ

CESTOVNÍ KANCELÁŘ
BROUČEK 2021
ONLINE KURZ JE KONCIPOVANÝ
PRO D Ě TI S Č ESKÝMI KO Ř ENY
Ž IJÍCÍ V ZAHRANI Č Í

š Urban, zdroj Wikipedie.org

Autorem grafiky je Tomá

Děti s cestovní kanceláří BROUČEK navštíví
nejzajímavější místa v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku online a následně s pomocí různých
literárních útvarů na ně vytvoří propagační texty.
WWW.CESKASKOLARHEINMAIN.DE

CESTOVNÍ KANCELÁŘ BROUČEK
Online kurz zaměřený na výuku zeměpisu, slohu a tvůrčího psaní

Výletní okruh A
Cílem kurzu je představit dětem
zábavnou formou kraje České republiky.
V každé části se zaměříme na jiný kraj České
republiky a zvýrazníme jeho zakládní reálie
a největší zajímavosti. Zároveň si
představíme 16 různých slohových žánrů,
jejich pravidla a nejčastější užití.
Na tématech vztažených k zajímavostem
probíraného kraje využijeme v praxi slohové
útvary. Děti si samy vyzkouší napsat texty
na vybraná témata a získají inspiraci pro
další tvorbu v domácím prostředí.

Jedno online setkání trvá mezi 18 - 19 hod.
60 minut, jeden výletní okruh obsahuje pět
online setkání. Žáci si mohou vybrat ze čtyř
okruhů nebo si zarezervovat rovnou všechny.
Kurz je určený pro děti od 3. třídy,
dlouhodobě žijící v zahraničí v českém
jazykovém prostředí (čeština na úrovni
mateřštiny či druhého jazyka). Předpokladem
je schopnost základního psaní.

Cestovatelé a literární nadšenci mohou
přihlášku vyplnit zde:
https://docs.google.com/forms/d/13yeQ4d4WoT-kun67pst7va3EhXN08gS_IJQxz4p0T30/prefill

Lhůta pro odevzdání přihlášky je dva dny
před zahájením kurzu (tj. do 03./10./18.04.
nebo 05.05.2021)
Na Vámi uvedený mail zašleme platební
instrukce a odkaz do online místnosti.
Cena za kurz je € 25/dítě a jeden výletní
okruh nebo € 85/všechny čtyři výletní okruhy.

WWW.CESKASKOLARHEINMAIN.DE

(05.04.-09.04.2021,
jarní prázdniny)

Královehradecký kraj a vyprávění
Liberecký kraj a dopis
Karlovarský kraj a bajka
Ústecký kraj a dotazník
Bedekr výletním okruhem A

Výletní okruh B
(12.04.-16.04.2021,
jarní prázdniny)

Středočeský kraj a výklad
Pardubický kraj a novinový článek
(zpráva)
Plzeňský kraj a fejeton
Hlavní město Praha a popis
Bedekr výletním okruhem B

Výletní okruh C

(20./23./27./30.04.
a 04.05.2021)

Zlínský kraj a komentář
Moravskoslezský kraj a esej
Jihomoravský kraj a reportáž
Olomoucký kraj a cestopis
Bedekr výletním okruhem C

Výletní okruh D

(07./11./14./.18. a 21.05.2021)

Jihočeský kraj a PR článek
Kraj Vysočina a úvaha
UNESCO památky Čechy a báseň
UNESCO památky Morava a recenze
Bedekr výletním okruhem D

