
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kroužek je vhodný pro školáky.  
15. ZÁŘÍ ZAČÍNÁME – PŘIJĎTE NA UKÁZKOVOU HODINU!  
 
Opět chceme zvednout pomyslnou oponu!  
Divadlo pozitivně rozvíjí sebevědomí dětí při projevu v českém jazyce. 
Ve spojení jazyka s neverbálními výrazovými prostředky a s pohybem 
děti nabývají a procvičují vyjadřovací schopnosti v širších 
souvislostech. Dramatická výchova také pozitivně podporuje dětskou 
fantazii, smysl pro humor a schopnost práce ve skupině. Každý rok se 
žáci věnují jinému klíčovému tématu a připravují vystoupení pro 
ostatní děti a rodiče. 
Kurz je určen pro žáky od 6 let. Kurz otevřeme v případě naplnění 
minimálního počtu, a to je 8 dětí. 
Setkávat se budeme po vyučování od 14:00 do 15:30 hod. Cena kurzu 
je 50 eur/pololetí/8 setkání po 90 minutách. 
 
TERMÍNY ZIMNÍ POLOLETÍ 2018/2019: 
15., 22. září, 20. a 27. října, 3., 10. listopadu, 1. prosince, 19. ledna. 
 
Těšíme se nejen na naše herecké stálice, ale i na ty z vás, kteří by si 
chtěli k divadlu přivonět poprvé nebo prostě mají chuť jít do toho 
znovu. Jednoduché přihlášení: stačí pouhé zaškrtnutí políčka na 
původní přihlášce v kanceláři vedení školy. Hotovo!  
 
Mávám a těším se Marcela 
 
Kontakt: Marcela Müllerová, Tel: 0178-333 0248. 
divadlo@ceskaskolarheinmain.de 
 
Česká škola bez hranic Rhein-Main. 
 Jsme výjimeční v každém detailu!  

 

Der Kurs ist für Schüler gedacht. 
WIR FANGEN AM 15. SEPTEMBER 2018 AN! 
 
Wir möchten wieder den imaginären Vorhang für das Theater auf 
Tschechisch aufmachen! 
Das Theater beeinflusst positiv das Selbstbewusstsein der Kinder in der 
tschechischen Sprache. Kinder können die Bewegungskraft in allen 
Facetten erleben – sie üben dadurch die Stärke der nonverbalen 
Kommunikation mit Bewegung interdisziplinär, die dramatische Erziehung 
beeinflusst positiv die Phantasie, Sinn für Humor und die Teamarbeit-
Fähigkeiten. Jedes Jahr wählen wir ein anderes Thema aus und Kinder 
bereiten eine Vorstellung für Kinder und Eltern vor.  
Kurs ist geeignet für Kinder ab 6, Mindestteilnahme für die Eröffnung des 
Kurses sind 8 Kinder.  
Wir treffen uns immer nach dem Unterricht von 14:00 bis 15:30 Uhr 
zusammen. 
Preis für ein Semester ist 50 Euro/Semester/8 Treffen á 90 Minuten. 
 
TERMINE WINTERSEMESTER 2018/2019: 
15., 22. September, 20. a 27. Oktober, 3., 10. November, 1. Dezember, 19. 
Januar. 
 
Wir freuen uns nicht nur auf unsere Stars, sondern auch auf diejenigen, 
die erst ein bisschen Theaterluft schnuppern wollen oder einfach nur Lust 
und Laune haben, das auszuprobieren. Die Anmeldung ist ganz einfach: 
machen Sie ein Kreuz auf dem eigenen Anmeldeformular im Büro der 
Schulleitung. FERTIG! 
 
Ich winke und freue mich auf alle Marcela 
Kontakt: Marcela Müllerová, Tel: 0178-333 0248. 
divadlo@ceskaskolarheinmain.de  

Tschechische Schule ohne Grenzen Rhein-Main.  

                                                                    Wir sind einzigartig in jedem Detail 
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