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„MĚSÍC KNIHY“ V ČŠBH PAŘÍŽ 
 

→ Mezinárodní den žen (ve spolupráci s ČC Paříž) 

Tým Renáty Fučíkové, studentky ilustrace Eva Bartošová a Zdeňka Kudrnová, představily v předpremiéře 
knihu „České hrdinky“ našim školákům, u příležitosti Mezinárodního dne žen.  

*/V každé zemi existuje nespočet žen – hrdinek, na které by nikdo neměl zapomenout. I Česká republika 

takových žen má mnoho a díky aktuálně vznikající knize „České hrdinky“ si osudy mnoha z nich budeme 

moci připomenout. Ať se jedná o slavnou kněžnu Ludmilu, mocnou Marii Terezii, vzdělanou Alici 

Masarykovou, fantastickou Martinu Sáblíkovou či inspirující Olgu Havlovou, v naší historii je mnoho žen 

zasahujících do sfér politiky, sportu, umění či vědy a zanechávají v těchto oborech nesmazatelnou stopu. 

Portrétování českých významných žen se zhostili studenti Ilustrace z plzeňské Sutnarky (Fakulty designu a 

umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni), pod vedením Renáty Fučíkové. 

 

 

 

→ Podmořský svět Zdeňky Kudrnové s našimi předškoláky 

Příběh japonského chlapce Urašimy (autorka ilustrací Zdeňka Kudrnová) a svět podmořských živočichů naše 
předškoláky opravdu upoutal!  
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→ Taje češtiny v ilustracích Evy Bartošové 

Kohoutek nebo kohoutek? Jeřáb nebo jeřáb? Koruna nebo koruna? 

Homonyma si prostřednictvím vtipných ilustrací Evy Bartošové mohli v sobotu 7. března zopakovat všichni 

žáci 1. stupně. Moc se jim to líbilo! 

 

 
 

→ Knižní veletrh v Paříži 

….byl sice bohužel zrušený, nicméně literární workshopy, naplánované pro naše školáky ve spolupráci 

s Českým literárním centrem a Českým centrem Paříž se konat budou! Naši školáci se v sobotu 21. 3. 

mohou těšit na literární tvoření s Jurajem Horváthem. 

→ Noc s Andersenem 

Letošním tématem bude Harry Potter; a to v pátek 27. března od 20 hodin. Partnerem Noci je spolek Česká 
škola bez hranic. 

→ Slavnost čtení 

Tradiční Slavností čtení  jsme zahájili cestu k účasti v soutěži Zlaté dítě organizované v rámci aktivity Zlatá 

stuha – literární ceny udělované každoročně, a letos již po dvacáté, nejlepším titulům dětské literatury.  

Vybírali jsme z titulů oceněných v předcházejících letech, a sice: Strašidýlko Stráša spisovatelky Aleny 

Mornštajnové pro kategorii nejmenších školních dětí, Past na 

korunu od Daniely Krolupperové pro žáky 4. 

a 5. ročníku a knihu Cukrárna u Šilhavého 

Jima od Marka Tomana pro druhý stupeň.  

Každá z pracovních skupin se úkolu zhostila 

po svém. Poslouchali jsme ukázky, četli 

úryvky, pracovali s fantazií a představili si 

možné pokračování příběhů. Máme před 

sebou ještě hodně práce a výsledky našeho 

snažení zveřejníme na konci března.  

https://www.czechlit.cz/cz/ceske-literarni-centrum/
http://paris.czechcentres.cz/cs/
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→ Překladatelská soutěž – 6. ročník Ceny Josefa Palivce  

Soutěž tří věkových kategorií (6–10 let, 11–14 let, 15–17 let) je určena 
současným i bývalým žákům ČŠBH Paříž, studentům českých sekcí na 
francouzských gymnáziích, studentům francouzských sekcí na českých 
gymnáziích, ale i dalším zájemcům z řad široké česko-francouzské veřejnosti 
pobývající na území Francie. Překlady budou hodnoceny odbornou porotou z 
řad překladatelů.  

http://csbh.cz/pariz/akce/cena-josefa-pavlivce-2020#attachments 

 

→ Olympiáda v českém jazyce – soutěž Českých škol bez hranic a partnerských 
škol; 2. ročník 
 
Byla vyhlášena 6. března, a to ve dvou soutěžních kategoriích: 2.–4. třída a 5.–7. třída.  Vyhlášení výsledků 
proběhne na konci května 2020. 
Naši školu budou v mezinárodním klání reprezentovat: v 1. kategorii: Ema Gobinot-Furthová (náhradník 
Ema Wenger) a Marie Paire (náhradník Alec Decottignies); ve 2. kategorii: Omar El Zahabi (náhradník Antonín 
Girard) a Barbora Mašínová.  
Olympiádu si v rámci výuky vyzkouší všichni žáci. 
 

→ Školní knihovna je otevřená! Jste pravidelnými čtenáři, rádi o knihách diskutujete, dělíte se 

o své poznatky a radost z jejich přečtení? Napište nám Váš tip s krátkou recenzí, uveřejníme jej na našich 
webových stránkách a školní nástěnce. Knihu také můžete přinést a obohatit jí naši Knižní bedýnku. V té si 
knihy můžete vzít, předat dál nebo později vrátit. Knižní bedýnka je určená čtenářům každého věku. 
 

→ Tvůrčí chvíle s rodiči 
 

Zdobení vánočních perníčků společně s dětmi ze 

slovenské školy Margarétka proběhlo díky paní Kateřině 
Corre a firmě https://www.atelier-hansel-et-gretel.com/ . 
 

O masopustu si budeme povídat v sobotu 14. 3. s paní 

Helenou Černou. Probereme jednotlivé tradiční masopustní 
postavy a zvyky a na závěr si společně vyrobíme obličejovou 
masopustní masku. (pro 0.–3. ročník). 
Děkujeme rodičům za jejich iniciativu! 
 

Děkujeme také paní Magdě Decottignies a jejím rodičům, 
manželům Poštovým, za organizaci velkého 

fundraisingu pro naši školu. A stejně tak děkujeme i 

všem ostatním štědrým dárcům! Škola žije i díky Vám. 

→ Náš pedagogický tým byl v 2. pololetí posílen o tři stážistky – Veroniku Čechovou (2. stupeň, 

předškola, kurzy + administrativa), Šárku Šimkovou (0. a 1. ročník, předškola, administrativa), Nelu Houškovou 

(2. a 3. třída, předškola, administrativa) a jednoho dobrovolníka, Jakuba Vaňka (2. stupeň). Na 2. stupni dále 

pokračuje dobrovolnice Kateřina Segešová a Jaroslav Stanovský se za námi vrací vždy, když to jde.:-)  

Sledujte nás na Facebooku Česká škola bez hranic Paříž. 

http://csbh.cz/pariz/akce/cena-josefa-pavlivce-2020#attachments
https://www.atelier-hansel-et-gretel.com/?fbclid=IwAR36j_GkVb1s66ELycnOx_GpfKivdjULnYkzFE6n11UAgSBaZ2cO8rEczuE
https://www.facebook.com/ceskaskolabezhranicpariz/
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→ A na závěr knižní tipy nejenom na březen  
 

PŘEKLEP A ŠKRALOUP, Tomáš S. Končinský, Barbora Klárová, 2016 
 
Věděli jste, že věci stárnou? Stačí jen na chvilku nedávat pozor a z věci, která před chvíli zářila 

novotou, je starý, nepotřebný krám. Ale kdo za to může? Drobná stvoření, která mají veškeré 

stárnutí na starosti. Skřítek Překlep, jehož specialitou jsou chyby v knížkách, se jednoho dne vydá 

na dobrodružné putování k samotnému Zubu Času. 

Cena Magnesia Litera 2017 

 

ODPADKOVÁ POHROMA NA PLANETĚ ZEMI, Liane Moriarty, 2019 

Nikolu Borůvkovou nikdy nenapadlo, že se z ní stane velvyslankyně planety Země. Když ale zjistí, 

že rozmazlená princezna z cizí planety chce Zemi přeměnit na obří skládku, neohroženě se vrhá 

do bláznivé kosmické mise. Princezna Petronella je však pevně rozhodnuta a vteřiny do 

okamžiku, kdy na Zemi začnou z nebe pršet odpadky, nemilosrdně odtikávají. Podaří se Nikole 

princeznu přesvědčit a zvrátit její zlovolný plán? Nebo Země skončí zasypána tunami vesmírného 

smetí? 

 

NÁVŠTĚVA MALÉ SMRTI, Kitty Crowther , 2013 

Malá smrt je nešťastná: nikdo ji nemá rád, všichni se jí bojí, lidé, které převádí do svého 

království, jsou smutní, vzdychají a je jim zima. Jednoho dne si ale malá smrt dojde pro Evelínu a 

od té doby je všechno jinak. Konečně jste tady! vzkřikne holčička, když ji vidí... Jak s malým 

dítětem mluvit o smrti? Co mu říct... Kitty Crowter je přirozená vypravěčka, nebojí se dětem 

otevřít tak složité téma, jako je konec života, a dělá to s vrozeným citem pro dětský svět. 

 

A PAK SE STALO, Ester Stará, 2010 

Nečesané vlásky, nemyté uši, nevysmrkaný nos, nečištěné zoubky, neuklizené hračky, neslušné 

chování u jídla, rozvázané tkaničky, žalování – to jsou drobnosti, o nichž děti nechtějí ani slyšet. 

Ale pak se něco neuvěřitelného stane! A tak se neposluchové musejí honem polepšit, pokud 

chtějí zase být hezkými a veselými dětmi! Pozor, čtěte pečlivě! Deset pohádek o maličkostech, 

z kterých si děti nic nedělají a dospělí z nich šílí. 

JAN AMOS KOMENSKÝ: COMENIUS, Renáta Fučíková, 2008 

Kniha velkého formátu a velkolepých ilustrací včetně dobových map představuje největšího 

ducha, jakého Čechy daly Evropě a světu - jeho život i dílo, to všechno velmi přístupnou a 

srozumitelnou formou. Třetí titul edice Největší Češi představuje Jana Amose Komenského jako 

našeho největšího filozofa, učence, který zasvětil celý svůj život šíření vědění a ideálů. Jedná se o 

knihu, která emotivně představuje radosti i utrpení Komenského, jeho touhy a ustavičné hledání 

nejvyššího dobra. 
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