
Nabídka pravidelných kurzů a kroužků od podzimu 2022 

Nabídka kurzů pro děti  

Všechny kurzy pro děti se konají na adrese: Solbærtorvet barnehage, Gardeveien 4, Oslo 

KROUŽEK TERMÍN  KURZOVNÉ PŘIHLÁŠKY 

Česká gramatika: Příprava na 

rozdílové zkoušky v české škole, 

mluvnice a pravopis podle osnov 

základní školy. 

Školní rok 2022-2023 

 90 minut 

týdně  

 Začátek 6.9. 

(36. týden) 

 každé úterý 

od 17:15 – 

18:45 

Za blok 13 lekcí do 

konce tohoto 

kalendářního roku 

1040,- NOK, 

členové TNF 880,- 

NOK 

Pro přihlášení pište na 

adresu: cj-deti(at)cz-

forum.no do 5. 9. 2022. 

Uveďte jméno a věk (školní 

třídu) dítěte 

a požadovanou formu 

výuky – gramatika. 

Čeština hrou: Děti si formou 

povídání, malování, her, básniček 

a dalších zábavných prvků obohacují 

slovní zásobu a rozvíjejí své 

komunikační dovednosti. Kroužek je 

vhodný i jako příprava pro pozdější 

výuku gramatiky. 

Školní rok 2022-2023 

  90 minut 

týdně 

 začátek 20. 9. 

(38. týden) 

 každé úterý 

od 17:15 – 

18:45 

Za blok 11 lekcí do 

konce tohoto 

kalendářního roku 

880,- NOK, členové 

TNF 750,- NOK. 

Pro přihlášení pište na 

adresu: cj-deti(at)cz-

forum.no do 15. 9. 2022. 

Uveďte jméno a věk (školní 

třídu) dítěte 

a požadovanou formu 

výuky – čeština hrou. 

Klub lvíčat: setkávání pro předškolní 

děti s rodiči. Letos se budou konat 

bez lektora v “režii rodičů.” Klub 

lvíčat se bude konat sudé úterky, 

liché týdny bude Česká školka, 

kterou vede Petra Kania. 

Školní rok 2022-2023 

  90 minut 

týdně 

 začátek 20. 9. 

(38. týden) 

 každé sudé 

úterý od 

17:15 – 18:45 

Zdarma Pro přihlášení pište na 

adresu: cj-deti(at)cz-

forum.no do 15. 9. 2022. 

Uveďte jméno a věk dítěte. 

Kurzovné uhraďte na bankovní účet TNF: 6241.06.04650 nebo Vipps číslo 78710. 

 

 

 



Nabídka kurzů pro dospělé  

Dále pokračuje KURZ ČEŠTINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ 

Pokud máte o tento kurz zájem, piště nám na e-mail: cj-dospeli@cz-forum.no 

 

 Těšíme se na vás! 

Výbor TNF 
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