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Jak je důležité znáti jazyky…
Félicitations!
Náročného testu znalostí francouzštiny se v rámci
2.ročníku Olympiády z francouzského jazyka
zúčastnilo 6 dětí. Z akce nikdo neodešel s prázdnou,
kromě sladkých odměn a dárků s motivy Paříže, si
všechny děti odnesly neocenitelnou zkušenost
konverzace s rodilou mluvčí, naší dobrovolnicí
Lucile Franzinetti!

They did GREAT!
Školka s výukou angličtiny slavila úspěch! V pátek
14.6.2013 se sešli rodiče a děti navštěvující už rok
páteční školku s výukou angličtiny pod vedením
zkušené a inspirující lektorky Natalie Csizmaziové.
Děti ve věku od 3 do 5 let překvapily! Rodiče byli
dojati, jaký kus práce děti udělaly v angličtině a
s jakou radostí. Děti zahrály dvě scénky a zpívaly
anglické písničky. Říkáme si „only sky is
limit“…Anglická školka bude probíhat opět od září,
v rozšířené podobě dle zájmu, minimálně 2× týdně.

Prázdniny začínají a s nimi dovolená! Hurá! Pro toho, kdo jede do zahraničí, je určitě
na místě oprášit zapomenutá slovíčka (kdo je nepoužívá pravidelně, nebo jehož děti
nechodí na jazyky do Klubíčka ☺). Nikdy není pozdě s jazyky začít, když ne u sebe,
podpořte své děti! To dojetí, když vám poprvé řeknou „I love you“ nebo z koupelny
slyšíte notovat „Can I have some orange juice?“ je úžasné! A navíc, je to i praktické,
když si děti umí sami říct v cizině o pomerančový džusík, ne?

„I have never met Czech before…“
V minulém čísle Motanice jsme vás informovali o dobrovolníkovi, kterého
očekáváme. Už je tady a my vám ho, vlastní ji, chceme představit, než se s ní
potkáte na našich akcích. Do našeho týmu se připojila francouzsky, anglicky,
španělsky a italsky mluvící Lucile Franzinetti. Tato veselá Francouzska, pocházející
s městečka Albi nedaleko Toulouse, má 26 let, je fotografkou, vystudovala
anglickou a francouzskou literaturu. Má mladšího bratra a od dětství s rodinou
cestovala po celém světě. Nejvíc se jí líbilo ve Švédsku, ale nechala náhodě, kam ji
dobrovolnická služba zavane. Jak sama přiznává, než vystoupila v Praze z letadla,
nikdy nepotkala Čecha, dokonce přiznává, že nevěděla, kde přesně Česká
republika leží. Na životě v Česku ji překvapilo, že se po příchodu domů zouváme a
chodíme doma bez bot a v obchodě si můžeme koupit např. jen 1kus jogurtu (a ne
celé balení po 6, jak je zvykem ve Francii). Zato má potíže se domluvit, protože
málo kdo mluví anglicky. Přesto je nadšená a chce se naučit česky! Již má učitelku
češtiny a k jejím denním úkolům v našem centru patří naučit se pár českých
slovíček či frází. Rychle se zapojila do našich aktivit a nasadila své nadšení do práce
s dětmi, hrála francouzské divadlo, vedla konverzace, výslovnostní cvičení, aj. Až ji
potkáte, neváhejte a prohoďte s ní pár slov, ukažte jí, sobě i svým dětem, že se
nebojíme a učíme se! Až uvidíte to její nadšení, budete mít dobrý pocit i vy! Lucile
přejeme, ať se jí u nás líbí a užije si to s námi.
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Do diáře…
1 7. ‐ 31.7. – Výstava prací dětí z MC Klubíčko v
Knihovně Kroměřížska
1.7. ‐ 31.8. Herna MC uzavřena, probíhají příměstské
tábory

Přehled příměstských táborů
s posledními volnými místy:
8.7. ‐ 12.7.2013 Jenom takové broučkování,
22.7. ‐ 26.7.2013 Za pokladem skřítků
22.7. ‐ 26.7.2013 Křížem krážem s Bětkou

Zavřete oči a představte si…
…vodu zpívat. V rámci projektu Víkend otevřených zahrad proběhlo v Květné
zahradě zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi „Hrajeme si v Libosadu“. Ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem se zážitkovou metodou dětem i
dospělým představila unikátní zahrada potěšení. Labyrint ukázal dětem, jak najít
cestu tam i zpět, kuželky poskytly představu o zábavě v době vzniku zahrady,
k vytvoření vlastní kamínkové mozaiky inspirovala osmiboká Rotunda, fontána
Tritonů zas k muzikoterapii. Celá zahrada posloužila jako kulisa pro divadelní
ztvárnění výjevu vymalovaného v Rotundě a vůbec k příjemně strávenému
odpoledni. Podrobnější informace najdete zde.

12.8. – 16.8.2013 Prázdniny s Bolkem a Lolkem

Lochneska na sídlišti Zachar…
Na sídlišti Zachar se zatoulala Lochneska. Děti se
vydaly na tajnou výpravu s cílem se seznámit se
skotskou kulturou. Zatančily si „Highland dance“,
přetahovaly se lanem, házely kládou, skládaly
puzzle Lochnesky a potkaly opravdového Skota v
kiltu. Buscuits dle pravé skotské receptury všem
donesla příšerka Nessie.

Společná písnička…
Pohádku „Jak pejsek a kočička našli společnou
písničku“ si pro děti a rodiče připravily tety Věrka
a Renča. Pohádka plná maminek převlečených za
zvířátka a známých písniček děti nejen pobavila, ale
i poučila o důležitosti přátelství a tolerance.

Klubíčko pod vodou….
Přívalové deště posledního červnového týdne zasáhly i Klubíčko. Dešťová voda je z
ploché střechy odváděna vnitřní šachtou,
která obrovské množství vody nepobrala a
vyplavila sousedící hernu. Na koberci stálo až
5 cm vody a kromě něho je poškozen i
nábytek a výmalba. Oblíbená herna našich
dětí je využívána každý den a je pro chod
Klubíčka nezbytná. Do konce prázdnin
plánujeme
pořídit
nový
koberec.
Prosíme všechny, kteří mají možnost přispět,
pomozte nám ji dát do pořádku co nejdříve!
Děkujeme.
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