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Kamila Lyons
Výroční zpráva České Školky Tauranga
Na začátku prosince 2015 jsme úspěšně zakončili první rok naší České školky v
Tauranze. Na Mikuláši děti dokonce zahráli krátkou pohádku O řepě. První rok jsme
pojali jako seznamovací, kdy se naši nejmenší i rodiče poznali navzájem a vytvořili
jsme jakousi osnovu hodin. Dohromady jsme si připomínali písničky a hry z dětství
a také se učili moderní básničky a písničky; četli si, vyprávěli a hráli české pohádky.
Děti si rozšiřují slovní zásobu také pomocí tématicky zaměřených aktivit, jako jsou
vědecké pokusy, výtvarné aktivity, pedagogické hry na rozvoj řeči, paměti,
představivosti a vytváření pracovních teorií.
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Dana Dunford
Výroční zpráva České Školky Tauranga
Naše učitelka Kamila nyní nastoupila na mateřskou dovolenou. Kamila má na
starost komunikace s MOE a finanční podporu. Místo Kamily zastoupí v červnu
slečna učitelka Marie Bierdumfova, kterou nám posílá MZV ve spolupráci s Domem
Zahraniční Spolupráce v ČR. Slečna Marie v Tauranze bude působit od června do
září. Do té doby Kamilu zastoupí Ája Hansen.
Školka se v únoru usadila v nové lokalitě Tauranga Boys College a chvíli trvalo než si
děti i učitelky na nové místo zvykly. Děti, které školku navštěvují již druhým rokem,
se naučily přes 20 písniček, básniček a her, převážně v českém jazyce, ale snažíme
se do výuky začlenit i slovenský jazyk. “Aneb kolik znáš jazyků, tolikrát jsi člověkem”.
Třída se rozrostla o nové děti, nejen novorozeňata, které mají možnost ležet na
dece a výuku ‘poslouchat’, ale i jednoleté děti se aktivně do programu zapojují. V
prvním semestru jsme zapsali nové přírustky: Claudii, Žofii, Olivera. Vítejte do České

školky! Dohromady jsme tento semester měli 18 zapsaných žáků. Ve školce jsme
zavedli příspěvek $20 na dítě nad jeden rok, který účtujeme každému účastníkovi,
který se zúčastní hodiny více než 2x za semestr. Kromě pravidelných hodin, děti se
mohou účastnit mimoškolních aktivit, jako oslava Velikonoc, Mikuláš, pálení
čarodějnic, které doplňují výuku o tradice a kulturu.
Spolupráce s rodiči je ve školce stěžejní, nejen při vyučování, ale i doma. Pro
správný rozvoj jazyka v bilingualním prostředí je důležité, zvolit jednu z mnoha
metod, např na určitém místě nebo s určitými lidmi vždy mluvit česky, a jazyky
nekombinovat (větu započatou v češtině dokončit v češtině atp.) Nebojte se dítě
opravit, pokud českou větu dokončí v angličtině, protože si např nemůže
vzpomenout na slovíčko, zopakujte mu větu v češtině celou. Nezapomeňte dítě
chválit, aby vědělo, že máte radost když na vás mluví česky. Je dost pravděpodobné
že se začátkem základní školy již dítě na vás mluvit česky nebude, a tak základy
které mu dáte teď jsou absolutně nedocenitelné. Děkujeme!

