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Historie
Myšlenka dětského online časopisu se zrodila v Istanbulu a díky nadšení několika
českých krajanů bylo jeho nulté číslo vydáno
pod záštitou krajanského spolku Čeští krajané v Istanbulu u příležitosti mikulášské
besídky v roce 2013.
Od ledna 2014 vychází Krajánek pravidelně
jako měsíčník (v létě dvojčíslo). Redakce
Krajánka se během jednoho roku rozrostla
z původních čtyř členů na dvanáct spolupracovníků.

Historie
Díky provázanosti českých komunit v zahraničí si
Krajánek brzy našel cestu do dalších států: Již
v červnu 2014 se připojili spolupracovníci z České
školy Madrid a v prosinci 2014 se připojila Česká
škola Milán.
Následovaly řecké Atény (březen 2015), francouzský
Lyon (červen 2015), Spojené arabské emiráty (říjen
2015), Česká škola bez hranic Brusel (květen 2016)
a nizozemský Deventer (červen 2016).

Historie
Do léta 2016 vycházel Krajánek v tzv. lokálních
verzích, tj. každá země měla svou verzi se
společnou částí, ale s vlastními tipy na výlety,
recepty či zprávami ze svých komunit.
Pod tíhou rozsahu a s cílem propojit více
všechny komunity vychází od září 2016
jedna nadnárodní verze a každý měsíc se
v ní představuje jiná zapojená země.
Další zapojené země: Německo (září 2016),
Švýcarsko (září 2017), USA (říjen 2017),
Austrálie (duben 2018), Brazílie (říjen 2018),
Švédsko (listopad 2018), Nový Zéland
(prosinec 2018), Rakousko (leden 2019),
Lucembursko (červenec 2019), Čína (prosinec 2019), Dánsko (březen
2020) a Finsko (duben 2020).

Zapojené země
V současné době se na koncepci a obsahu podílí krajané z 20 států na
pěti světadílech: Turecko, Španělsko, Itálie, Řecko, Francie, Belgie,
Holandsko, Německo, Švýcarsko, USA, Austrálie, Brazílie, Švédsko,
Nový Zéland, Rakousko, Lucembursko, Čína, Dánsko, Finsko a ČR.

Významný podíl redakce jsou vyučující z krajanských spolků, grafici,
kreativní talenty a korektoři. Příležitostně se zapojují také spisovatelé
či novináři.

Partnerské instituce
Češi a Slováci v Istanbulu
http://www.krajaneistanbul.cz/

Talencentrum Aan de Ijssel
https://talencentrumaandeijssel.nl/

Česká škola Madrid
http://ceskaskolamadrid.es/

DT-KuBiK e.V.
https://www.dt-kubik.de/

Spolek krajanů a přátel ČR – Česká škola Milán
https://www.czassoc-milano.org/

Česká škola v Brisbane

Český krajanský spolek v Athénách
http://cksva.cz/
Česko-francouzská asociace v Lyonu – Škola
U babiček
https://skolalyon.wordpress.com/
Česká škola bez hranic Brusel
http://www.csbh-brusel.be/

Český a slovenský klub Tauranga
https://www.csclubtauranga.nz/
Česká škola Auckland
https://www.facebook.com/csschoolauckland/
Česká škola v Kodani
http://ceskaskola.dk/
Bohemia, Finsko
https://www.bohemia-seura.fi/

Formát
Krajánek začal vycházet jako
20 stránkový časopis velikosti
A5, ale v květnu 2014 se ustálil
na dlouhou dobu na 24 stranách.
Sjednocená nadnárodní verze
získala v září 2016 prostor na
40 stranách, ale to jí vydrželo
pouze do ledna 2017, kdy se
formát Krajánka radikálně
změnil. Vyrostl na formát A4
o 36 stranách a získal jednotnější grafickou úpravu.

Zaměření a obsah
Měsíčník určený zejména multilingvním dětem
věkové kategorie 5−12 let žijícím v zahraničí.
Časopis je primárně přizpůsobený specifikům
multilingvních dětí mimo ČR, které jsou
vystaveny češtině v omezené míře v rámci
českých komunit či smíšených rodin v zahraničí.
Vyhraněné sekce jsou zaměřeny na řešení
jazykových problémů, se kterými se pedagogové
či rodiče při výchově v zahraničí setkávají.
Texty a rubriky mají zábavnou formou u dětí rozvíjet především
jazykovou stránku, slovní zásobu, představivost a logické uvažování.

Zaměření a obsah
Na 36 stránkách najdete zajímavosti, recepty, rozhovory, příběhy,
komiksy, zábavné hry, tvoření, kvízy, rubriky věnované češtině…
Unikátní je v tom, že neobsahuje žádnou reklamu. Celý obsah je
věnovaný dětem. Veliký důraz klademe na vizuální stránku.
Časopis je jedinečný tím, že děti seznamuje s českými tradicemi
a rozdíly v tradicích mezi Českou republikou a „zeměmi Krajánka“.
Nechybí ani střípky z české historie, pověstí a legend či české stopy ve
světě. V Krajánkově knihovně seznamujeme děti s klasickými i soudobými českými autory.
Materiály ve všech hlavních rubrikách jsou originální a tvořené na míru
pro časopis Krajánek, případně vybrané z tvorby pro spřízněné pedagogické a logopedické projekty.

Rubriky − téma a patronát
Rubriky časopisu sledují několik rovin. Dva základní směry udávají každému číslu Téma a tzv. patronát jedné spolupracující země.
T É M A (např. hygienické návyky, domácí práce,
dětské knihy, věda, světové strany, spolupráce)
se většinou odráží také v rubrikách U krajánků,
Povolání, Volnočasovky, Hrátky s češtinou,
Hrajeme si…, Krajánkovo tvoření a v komiksu
Knedlík.
PAT R O N ÁT: Páteří „patronátu“ jsou rubriky Krajánci na cestách,
Putování za chutěmi, Víte, že? a Kvíz. Cílem patronátu je propojovat
naše komunity v zahraničí a ukazovat dětem, že krajánci mluvící česky
jako oni, jsou i v jiných zemích.

Rubriky − zaměření
Kromě tématu a patronátu lze rubriky rozdělit do skupin podle zaměření.
Některé rubriky se prolínají několika skupinami.
SOCIOLOGIE
Téma
U krajánků
Hrajeme si…
Z Á B AVA
Volnočasovky
Krajánkovo tvoření
Knedlík
Kvíz

ČESKÝ JAZYK
A ČTENÁŘSKÁ
GRAMOTNOST
Rudolfova přísloví
Povolání
Krajánkova knihovna
Čtení na pokračování
Logohrátky
Hrátky s češtinou
Hrajeme si…
Knedlík

Č ES K É KO Ř E N Y
České stopy
Pověsti a legendy
Hrátky s přírodou
C E S T O VÁ N Í /
K O M U N I TA
Krajánci na cestách
Putování za chutěmi
Víte, že?
Volnočasovky
Kvíz

PŘÍRODA
A E KO LO G I E
Hrátky s přírodou
Svět kolem nás (dočasně pozastaveno z personálních důvodů)

Jedinečnost
Podporuje v ýuku českého jazyka:
Velká část časopisu je určena podpoře výuky češtiny.
Materiály využívají učitelé nejen v českých školách
v zahraničí, ale také v ČR.
Dává prostor dětské kreativitě:
Časopis zkrášlují a doplňují obrázky a texty dětí. Na
pokračování píšou děti také vlastní příběh o víle
Elišce Pampelišce a strašidýlku Černoočkovi. Tvorbě čtenářů
vymezujeme pravidelně místo nejen v rubrikách, ale také na
samostatné stránce.
Podílí se na utváření jedinečné kosmopolitní
komunity:
Naši čtenáři se seznamují nejen s českou řečí a kulturou, ale také
nahlédnou do života krajánků v ostatních zemích. Díky Krajánkově
poště si mohou také česky dopisovat.

Projekty − Černoočko
PŘÍBĚH PSANÝ DĚTMI
Strašidlácké strašidlo Černoočko a lexikon lumpáren
M A L Í S P I S O VAT E L É A I L U S T R ÁT O Ř I
Děti se na chvíli stanou malými spisovateli a ilustrátory a vymýšlejí
společně příběh plný dobrodružství, kouzel a nezbedností na louce
u potoka. Prostor dostávají i malí ilustrátoři. Jejich výtvory doprovázejí
každý příběh.
Autorka nápadu a koordinátorka
projektu:
Lenka Kanellia (Atény, Řecko)

Projekty − Krajánkova pošta
Cíl projektu: sbližovat děti z celého
světa. Naším cílem je sblížit česky
mluvící děti z celého světa a umožnit
jim procvičit si český jazyk v praxi.
Do projektu se od podzimu 2017 do podzimu
2018 zapojilo 10 škol/tříd ze zahraničí i z ČR
plus dalších 60 dětí jednotlivě.

Nová verze Krajánkovy pošty je
plánována na podzim 2020.

Spolupráce − Noc s Andersenem
Noc s Andersenem a Krajánek ve světě zahájily
spolupráci v roce 2019
Speciální „andersenovské“ číslo vyšlo 1. 3. 2019 a 1. 3. 2020.
TÉMA:
2019 – knihy a knihovny
2020 – dětské knihy
Všechny materiály včetně ilustrací jsou
originálně tvořené a volně ke stažení.

www.nocsandersenem.cz

Spolupráce − Noc s Andersenem
Čtení, literatura a Noc s Andersenem se
budou prolínají vždy celým číslem od
tématu, hrátek s češtinou, tvoření přes
rozhovor až po komiks. Kromě toho
připravujeme obsahuje Krajánek sadu
speciálních příloh, které mohou čtenářství
u dětí rozvíjet. Od března 2019 pravidelně
losujeme odměny pro děti za zaslání
Čtenářských záznamů, kterými se dělí
o své dojmy z knížek.
Společným cílem Krajánka ve světě a Noci
s Andersenem je podporovat čtenářskou
gramotnost, propojit děti po celém světě
a přiblížit jim kouzelný svět, který se skrývá
v literatuře ve všech jejích formách.

Projekty − Noc s Andersenem
Součástí spolupráce s Nocí s Andersenem
je také průběžně vyhlašovaná výzva:
ČTENÁŘSKÉ ZÁZNAMY.
Ve formě jednoduchých čtenářských listů
zpracovaných časopisem Krajánek nebo
z vlastních zdrojů sdílejí děti tipy na česky
tištěné knihy, které četly.

REGISTRACE A STAHOVÁNÍ
Časopis Krajánek je zdarma!
Pro přístup do čtenářské sekce,
kde si časopis můžete každý měsíc
stáhnout či přečíst, je nutné se zaregistrovat:
https://www.krajanekvesvete.cz/login/
Facebook:

https://www.facebook.com/krajanekvesvete/

Instagram:

https://www.instagram.com/casopis_krajanek/

KRAJÁNEK VE SVĚTĚ z.s.
nezávislá, dobrovolná iniciativa – zapsaný spolek
vedený u Krajského soudu v Hradci králové, oddíl L, vložka 12642
Rovné 5, Dobré, Dobruška  IČ: 073 69 522
www.krajanekvesvete.cz  spolek@krajanekvesvete.cz

Krajánek ve světě z.s. je nezávislá, dobrovolná iniciativa, která vznikla
za účelem realizace projektu časopis Krajánek. Účelem spolku je kromě
vydávání časopisu propagace českého jazyka, literatury a kultury,
tvorba výukových materiálů, podpora mladé generace Čechů žijících
v zahraničí, podpora bilingvnosti a multilingvnosti a další aktivity s tím
spojené.
Podporujeme výchovu kosmopolitních dětí s otevřenými názory, které
ví, že různé kultury jsou založené na odlišné historii a tradicích.
Pěstujeme u nich vztah a lásku k jejich českému původu, české zemi,
její kultuře a jazyku. S tím se neodmyslitelně pojí i podpora čtení
a čtenářské gramotnosti.

