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Ahoj - Cześć - Hallo, milé děti! 
 
Dnes vám zase píšu - dráček Trilingo z Žitavy, z jednoho z měst Trojzemí. S 
některými z vás jsem se seznámil již na mé cestě skrz Německo, Polsko a 
Českou republiku. Ve školkách v těchto třech sousedních zemích jsem našel 
mnoho nových kamarádů. Hodně mě bavilo s vámi trávit čas a zažít napínavá 
dobrodružství při zabývání se jazyky sousedů. Jsem velice pyšný na to, že jsem 
neobyčejný dráček: umím totiž všechny tři jazyky - česky, německy i polsky! Tím 
vám můžu pomoct rozumět dětem ze sousedních zemí. 
 
Třeba máte také chuť zažít dobrodružství v našich sousedních zemích, dozvědět 
se o nich více a také více o dětech, které tam žijí. Chcete si s nimi pohrát a 
pobavit se? V tom případě vás, vaše rodiče a vaši školku opět srdečně zvu vydat 
se se mnou na cestu a oslavit dne 26. září 2014 společně „Den jazyků 
sousedů”. 
 
 

Co k tomu potřebujete? 

 Připravte si společně s rodiči a učitelkami vašeho dětského zařízení na 26. 

září krásnou oslavu na téma země sousedů a jejich jazyky. Pozvěte si k 

tomu také děti a dospělé ze sousední země - například z vaší partnerské 

školky. 

 Poproste dospělé, aby vyplnili připojenou přihlášku, a pošlete ji nejpozději 

do 27.06.2014 na adresu sdružení TriLingo e.V. 

 Dokumentujte vaše zážitky u dne jazyků sousedů pomocí kamery a pošlete 

mi vaše video (maximálně 5 minut) anebo digitální fotoalbum, které jste 

vytvořili (maximálně 15 fotek) nejpozději do 30.10.2014. 

 

 
 



Účast se vyplatí! 

 O vašich zážitcích se dozví celý svět. Se souhlasem vašich rodičů a dětského 

zařízení bude vaše dokumetace zveřejněna na internetové stránce 

www.trilingo.eu. Takhle může každý vidět, co se ve vaší školce zajímavého 

děje. 

(Kdyby rodiče nebo učitelky mateřských školek nesouhlasili s uveřejněním dokumentací, 

prosíme vás, abyste nám to napsali emailem.) 

 Vaše dětské zařízení dostane potvrzení o účasti a kromě toho má šanci získat 

z fondu TriLingo malou finanční prémii. O udělení prémií v celkové hodnotě 

1.000,00 eur rozhodne porota.  

 

Těším se na vaše zprávy a hojnou účast na „Dni jazyků sousedů“! 

Třeba se také brzy osobně setkáme na mém putování po 

Trojzemí. 

S přáním všeho nejlepšího srdečně zdraví 

váš dráček Trilingo 

 

 
 

 

 

 

Další informace a přihlášku viz: 

 

 

http://www.trilingo.eu/

