Mikuláš 2008

Kids’Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní
spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října
2007. V polovině roku 2008 se stal součástí projektu Česká škola bez hranic,
který vznikl ve spolupráci s organizací Entract en France v Paříži.
http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?ID=2793&menu=8499

Kids‘Art Club je kroužkem pro anglicko-české bilingvní děti, jehož hlavním cílem
je výuka českého jazyka formou hry a výtvarného programu. Naše aktivity
zahrnují kromě výtvarné a hudební části také Školičku s výukou prvního stupně
české základní školy, čtení v češtině pro začínající čtenáře, návštěvy
významných londýnských muzeí, či přípravu divadelních představení.
www.kidsartclub.org.uk

Výlet v Queens Wood

Jedna z našich hodin

Sabinka v akci

Kids‘ Art Club… Nejdříve jsme se scházeli v přijemných prostorách Českého
kulturního centra v 13 Harley Street. Naše řady však narostly, a tak jsme byli
nuceni se přestěhovat do větších prostor kostelní haly v Lough Road při kostele
St David.

Hlavní hala

Školička

Prezentace a aukce obrázků Kids’Art Clubu v Kavárně Prague v Londýně.
http://www.kidsartclub.org.uk/private_view_bar_prague.htm

Aukce

Vítěz vesmírné soutěže

Naše aktivity zahrnují sobotní výtvarná setkání dvou oddělených věkových
skupin dětí od 2 do 3.5 let a dětí od 4 do 5, 6let. Celý program je koncipován, tak
aby děti vyzkoušely mnoho výtvarných technik spojených se zajímavými tématy.
Od vesmírných těles po zvířecí stopy v lese. Další součástí české výuky jsou
Setkání nad knihou s dětmi staršími 6let v Českém kulturním centru. A zatím
poslední naší aktivitou je otevření školičky pro děti, které jsou již schopné se
začít učit složitou českou gramatiku. Poslední naší aktivitou jsou tzv. Živá muzea,
objevujeme v muzeích krásné umění.
•

Výtvarná část Kids Art Club – děti se seznamují s novými výtvarnými
technikami tématickou hrou pouze v česky mluvícím kolektivu.

•

Hudební výchova – procházení se českými písničkami a první krůčky
v notovém zápise, české zvyky a tradice.

•

Školička Kids Art Club – výuka první, druhé a třetí třídy
Spolupráce s organizací Tvořivá škola v Brně

•

Čtení – Setkání nad knihou s dětmi, které již umí číst.
Kvak a Žblunk jsou kamarádi
Teta to plete…

•

Živá muzea – Projekt jež by měl propojovat historii, umění a jazyk.
British Muzeum, Viktoria and Albert Muzeum…

•

Představení – Na konci určitého období se snažíme propojit vše co jsme se
za tu dobu naučili ve společném představení (pantomima, stínové divadlo,
hudba…)

•

Animace a práce se zvukem – Chystáme se na velký projekt věnovaný
Evropskému roku Šelem! Cílem celého roku 2009 je vytvoření šelmího
animovaného filmu s doprovodným představením. Výtvarný obraz a skutečná
dětská interakce.

•

Premiéra filmu Zbylo nás pět v Pražské Zoologické zahradě 30. 6. 2009 a
další česká promítání budou pokračovat v pavilonu šelem až do konce roku
2009.

•

Anglická premiéra proběhla v naší hale pro přátele a rodiče 27.6. 2009.

•

Různé zajímavé výtvarné a čtenářské soutěže.

•

Výstavy, prezentační akce a aukce – Kavárna Prague, London 2008

Kids‘ Art Club se snaží o komplexní vzdělávání v českém jazyce, dětí
z bilingvních rodin, již od útlého věku a cílem je schopnost našich žáčků, aby se
úspěšně mohly podrobit rozdílovým zkouškám v České republice. České
občanství si nárokuje, aby děti chodily do České školy a měly srovnatelné
vědomosti s českými dětmi to je hlavní náplní a cílem našeho Clubu.

První naše skupina do 3.5let Téma Brouci

Masopust 2009

Představení Žalud a Meloun, Ambasáda České republiky, Londýn 2008

http://www.kidsartclub.org.uk/the_acorn_and_the_melon.htm

Film „Zbylo nás pět”

Reklamní plakát k animaci

Akce ke kampani v pražské ZOO 2009

Vymysleli jsme příběh o pětici zvířatek/ šelem, které se jednoho dne setkaly na skladce
odpadků za městem…. Inspirovali jsme se kampaní organizace EAZA, ke které se
přidala i Zoologická zahrada v Praze a spolu s ní i náš Kids‘Art Club.

http://www.kidsartclub.org.uk/our_programme.htm

Plakát k představení Legenda o Slunci

Ukázka z představení Legenda o Slunci 2009

Divadelní představení „Legenda o Slunci“v naší hale
…. Havran Patrik odpověděl: „Kam se podělo slunce, to nevím. Čekám tady na
tebe, abych tě varoval. Zvířata ti chtějí slunce ukrást.“
Celé představení spolu se mnou připravily mé dvě kolegyně Veronika Prokopová,
naše paní učitelka Petra Skipalová a má pomocnice Eva Pospěchová.

