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Zveme Vás na návštěvu do naší školy  
 na den otevřených dveří 

 na předávání vysvědčení 

 a na náš 6. hezký německo – český 

 

    PPiikknniikk  22001133  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v neděli 16.06.2013  
na moto 

„Kuba, cmunda, kulajda“ 
 

Sbalte si piknikový košík a dobrou náladu a dostavte se na 

příjemné setkání pro malé i velké. Akce se koná za každého 

počasí asice tentokrát ve  

Familiencafé  

Familienzentrum Mehringdamm,  

Mehringdamm 114 v 10965 Berlíně – Kreuzbergu 

U7, U6 und Bus 104 
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 Program: 
08:45 – 09:00 hod.  příchod žáků do školy jako obvykle 

09:00 hod.  začátek vyučování všech tříd a kurzů kromě 

„češtiny jako cizí jazyk pro nečtenáře“   
10:50 hod.  začátek vyučování kurzu „čeština jako cizí 

jazyk pro nečtenáře“ 

12:50 hod.  předávání vysvědčení  

14:00 – 18:00 hod.  Piknik ve Familiencafé  

 

Děti s sebou potřebují věci do školy, svačinu a pití jako obvykle.  

Žáci 1. a 2. M dále potřebují obálku nebo desky na vysvědčení. 

 

Na piknik, prosíme, přineste:  

 Něco na zub na rozdělení s ostatními (slané, sladké, finger-

food, saláty, polévky, chléb atd.) a případně trochu ovoce a 

zeleniny na chroupání.  

 0,5 – 1 l nealkoholického nápoje na osobu (vodu, limonádu, …). 

Nespotřebované neotevřené nápoje použijeme ve škole v novém 

školním roce.  

 Kdo přinese na ochutnání nějakou tradiční českou specialitku a 

současně u nás odevzdá obálku se svým jménem a s receptem 

pochoutky,  může vyhrát hezkou cenu*).  

 

Těšíme se na viděnou s Vámi  
 

 
Děkujeme za ceny, které nám dali k dispozici  

 Dům zahraničních služeb v Praze (www.dzs.cz) 

 Elena Marx & Jens Tröndle (www.wirkindervomkleistpark.de) 


