
 
 

       

FAKULTNÍ ŠKOLA 

 

 

 

Co mohou dělat rodiče: / Що можуть робити батьки: 

A. Zajistíme / máme zajištěné doučování / výuku češtiny mimo školu.  

den 1…………… od 2…………. do3…………. . 
Ми організуємо / вже організовано репетиторство / вивчення чеської мови за 
межами школи. 
день 1…………… з 2…………. до 3…………. . 

B. Přihlásíme naše dítě na volnočasové aktivity (dítě se snáz zapojí do kolektivu, může 

se dříve rozmluvit a najít si kamarády, nebude se nudit a cítit se samo).  

Bude chodit na 1………………………………. den2…………… od 3…………. do 4…………. . 
Запишемо Вашу дитину на різні занняття на дозвіллі (дитина зможе легше 
залучитися до колективу, вона зможе почати раніше спілкуватися та знайти 
друзів, не буде нудьгувати і почувати себе самотньо). 
Буде ходити на 1………………………………. день 2…………… з 3…………. до 4…………. . 

C. Bude chodit do školní družiny (dítě se snáz zapojí do kolektivu, může se dříve rozmluvit 

a najít si kamarády, nebude se nudit a cítit se samo). 

 Буде відвідувати групу продовженого дня (дитина зможе легше залучитися до 
колективу, вона зможе почати раніше спілкуватися та знайти друзів, не буде 
нудьгувати і почувати себе самотньо). 

D. Nakoupíme učebnice češtiny / slovník / obrázkový slovník. 

Купимо підручники чеської мови / словник / словник з ілюстраціями. 
E. Dohlédneme, aby se doma učilo např. z e-learningu www.cestina2.cz / speciálních 

materiálů ze školy / dělalo domácí úkoly. 

Ми доглянемо за тим, щоб дитина навчалася вдома, наприклад, за допомогою 
електронного навчання www.cestina2.cz /спеціальних матеріалів зі школи / 
виконувала домашні завдання. 

F. Budeme rozvíjet mateřský jazyk/mateřské jazyky dítěte (je důležité, aby dítě umělo číst 

a psát i ve svém mateřském jazyce – snadněji se pak učí vyučovací jazyk i další jazyky, 

zachování mateřského jazyka je důležité i pro dítě samotné). 

Ми розвиватимемо рідну мову / рідні мови дитини (для дитини важливо уміти 
читати та писати рідною мовою - їй таким чином буде легше вивчати мову навчання 
та інші мови, збереження рідної мови важливо і для самої дитини. 

 

http://www.cestina2.cz/
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