
ZDRAVÍME VÁS Z FRANKFURTU NAD MOHANEM, 
 

 
   
jmenuji se Kateřina Roták Diamantová a vyučuji v České škole bez hranic Rhein-Main 
zeměpis v malotřídce 6. – 9. třída Sněženky a Machři.  V naší třídě jsme si vymysleli malý 
projekt „Češi ve světě“, do kterého bych Vás nyní ráda přizvala.  
   
Česká škola bez hranic je škola doplňková, děti českých krajanů ve věku od 18 měsíců do 
15 let učíme češtinu a české reálie. V tomto školním roce budou naším tématem světové 
kontinenty, proto nás napadlo obrátit se přímo na Čechy žijící mimo Evropu.  
   
Podpořte naši výuku a zapojte se prosím do našeho projektu.  
Podělte se s námi krátkým videem o následující informace::  
   
Kde žijete?  
Jaké je tam podnebí, počasí?  
Jaké rostliny a živočichové jsou pro Vaše okolí typické?  
Co Vás zaujalo na dané zemi, jací jsou Vaši sousedé?  
Jaké jsou Vaše osobní zkušenosti v nové domovině? (Váš osobní postřeh, zajímavá 
zkušenost, nějaké speficikum, oblíbené jídlo... cokoliv, co stojí za sdělení)  
   



Osobní zkušenost je vždy nejlepší a bylo by skvělé, kdybyste nám pomohli zpestřit 
výuku v naší škole! Natočte svůj příspěvek spontánně na telefon a ukažte nám, že 
Češi žijí po celém světě a že je jejich život zajímavý, bohatý na zážitky a pestrý.  
   
Vaše video bude sloužit výhradně pro vzdělávací účely naší školy, bez Vašeho svolení ho 
nebudeme šířit ani veřejně prezentovat. Odkaz na Vaše video v rozsahu max. 10 minut 
nám zašlete mailem nebo formáty nad 5 MB nám můžete odeslat přímo přes platformu 
wetransfer.com nebo uschovna.cz.  
U videa uveďte město nebo region (stát), odkud video natočíte, své celé jméno a svůj 
souhlas s využitím videa ve výuce.  
Váš příspěvek nám zašlete, prosím, do 31.10.2020.  
   
Za sebe i své žáky Vám chci moc poděkovat, pokud se zapojíte a představíte nám svět 
vašima očima!  
   
 
Těšíme se na všechny příspěvky a  
   
srdečně Vás zdravíme z Frankfurtu nad Mohanem (Německo),  
 
Katerina Rotak Diamantova  
   
Česká škola bez hranic Rhein-Main  
 
info@ceskaskolarheinmain.de  
www.ceskaskolarheinmain.de  
https://www.facebook.com/CeskaskolaRheinMain/  
   
Ceska skola bez hranic Rhein-Main zajistuje pravidelnou a systematickou vyuku deti ve 
veku od 18 mesicu do 15 let jako doplnkovou aktivitu jednou tydne v ruznych mestech 
regionu Poryni a Mohanu. Skola je soucasti mezinarodni site Ceskych skol bez hranic. 
Zastresilo ji Ceske centrum Berlin a patronem je predseda Stale komise Senatu pro 
krajany zijici v zahranici, senator Ing. Tomas Czernin.  
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