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Ahoj - Cześć - Hallo, milé děti! 
 
Opět se vám hlásí váš trojhlavý dráček Trilingo, neboť je to už zase 

tady:  

Dne 23.září 2016 bych rád společně s Vámi oslavil již                  

5. „Den jazyků sousedů“. 

K tomu vás všechny ze školky i s vašimi rodiči zvu                        

dne  23.září mezi 10:00 – 12:00 na  

Altstadtbrücke do Görlitz/Zgorzelce! 

To je most, který se klene přes řeku Nisu a spojuje dvě sousední 

země, Polsko a Německo.  V tento den se zde můžete setkat s 

dětmi ze sousední země, můžete si s nimi hrát, malovat a dobře se 

pobavit. 

Přineste si s sebou své oblíbené hry, písničky nebo cokoliv,        

co rády děláte a co byste si chtěly vyzkoušet i s ostatními 

dětmi a také co byste jim chtěly ukázat nebo předvést. Vašim 

nápadům se meze nekladou. 

A pokud bydlíte daleko od Görlitz nebo Zgorzelce a nemůžete na 

Altstadtbrücke přijít, pak oslavte 23.září Den jazyků sousedů prostě 

ve své školce – možná i se svou partnerskou školkou ze sousední 

země – a pošlete mi pak dopis, v němž mi o svých zážitcích                    

z tohoto dne něco napíšete. 

A jako v minulých letech budou nejlepší příspěvky oceněny malou 

prémií a každá školka, která se zúčastní „Dne jazyků sousedů” 

dostane diplom.  

Abych se ale dozvěděl, které školky se 23. září zapojí do 5. „Dne 

jazyků sousedů” a které z nich uvidím na Altstadtbrücke v 

Görlitz/Zgorzelci, prosím vaše paní učitelky, aby mi vyplnily 

přihlášku a poslaly mi ji do 09.09.2016 emailem na adresu  

trilingo@trilingo.eu. 

 

Už dnes se těším na poštu z vaší školky a na to, že se hodně 

z vás zapojí do 5. „Dne jazyků sousedů“, na vaše skvělé 

nápady pro naši společnou slavnost a snad i na viděnou na  

Altstadtbrücke v Görlitz/Zgorzelci! 

Srdečně vás všechny zdraví 

váš dráček Trilingo  

 
 
 

Další informace a  

přihlášku naleznete na: 

mailto:trilingo@trilingo.eu

