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За наша голяма радост детското 
списание „Kamarádi“, което издава 
сдружение „Заедно“ вече три годи-
ни, получи изключителна награда 
– бяхме удостоени с Европейската 
езикова награда Label за 2014 г. 
Тази награда се присъжда в трийсет 
европейски страни за иновативни 
проекти, които развиват и насърчават 
езиковото многообразие в Европей-
ския съюз. Координатор на програ-
мата е Европейската комисия. Фактът, 
че експертната комисия присъди тази 
престижна награда на списанието, 
без съмнение говори за неговите ка-
чества. Най-милата награда за нашия 
екип обаче е доброто приемане на 
списанието от страна на децата и мно-
жеството позитивни реакции, които 
получаваме.
„Kamarádi“ са уникални със своята 
многоезичност – в списанието се 
пише на всички езици на официални-
те национални малцинства в Чешката 
република. Представяме и някои 
регионални наречия. Да се ориенти-
рате в този колоритен детски Вавилон 
не е трудно, защото комуникационни-
ят език е чешки – език, който всички 
деца разбират. Друг важен момент, 
който прави списанието иновативно 

е система, която предлага активен 
подход и сътрудничество от страна на 
читателите. Децата, със съдействието 
на родителите си, четат и пишат, ре-
шават задачи и отговарят на въпроси 
– всеки на собствения си език. По този 
начин младите читатели се насърча-
ват активно да използват майчиния 
си език, всеки става по свой начин съ-
автор на своето копие на списанието. 
„Kamarádi“ се приема с голям интерес. 
Разпространяваме го по поръчка до 
стотици училищa и организации по 
цялата Чешка република. Организи-
раме и детско състезание „Многоези-
чието е богатство“, което подкрепя 
усвояването на майчиния език на 
децата от национал-
ните малцинства. 
Ежегодно участват 
много деца – както 
индивидуално, така 
и цели класове или 
детски колективи. 
Тази година голямата 
награда – адренали-
нова екскурзия за 
класа на победителя 
до спортен център 
в Прага спечелиха 
децата от градчето 

Копрживнице, Моравско-Силезки 
регион.
Специално за малките читатели от 
български произход списанието 
подготвя българско приложение. 
В него ще представим колекция 
уникални български народни песни 
с хумористична тематика. Песните са 
с ноти (някои са нотирани за пър-
ви път) и с описание на народните 
танци, които могат да се играят на 
тях. Тази красива песнопойка вашите 
деца могат да получат безплатно. 
Поръчайте си я до 31.12.2014 на 
е-майл kamaradi@zaedno.org. Каним 
и всички наши приятели да посе-
тят интернетстраницата ни, където 
е поместена интерактивната версия 
на списанието, обогатена с тестове, 
игри и много други бонуси. Адресът 
е kamaradi.zaedno.org.

Севда Коваржова

„Kamarádi“ 
получи европейска награда

На 25 септември 2014 г. на тържествена церемония, която беше част от конференцията 
„Креативно в езиковото обучение“ организирана от Дома за международно сътрудни-
чество, бе награден проектът на сдружение „Заедно“ „Kamarádi“ („Приятели“).
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чество, бе награден проектът на сдружение „Заедно“ „Kamarádi“ („Приятели“).

Beskydští 
horalé

pohádky, písně 
a hádanky 

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 

A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

číslo 4, 
2014

Škola v kostce
Vyjmutelná hra

Podmínky na            
str. 28

DRŽITEL  EVROPSKÉ 

JAZYKOVÉ  CENY  LABEL

Škola v kostce

Svačina 
do školy

Vítej zpátky 
ve škole

Podmínky na            
str. 28

Podmínky na            

do školy

Zúčastni se soutěže 
Vícejazyčnost 
je bohatství!Ve škole 

dřu. Rodiče říkají, 

že si pak v život
ě najdu 

dobrou práci a bu
du to 

mít jednoduché.

Ve škole se mi 
s kamarádkami líbí. 

Vyměňujeme si dárečky
a pomáháme si.

Učení je skryté 
bohatství. Proto 

koukám toho ve škole 

nahrabat co nejvíc
e.

Jsem krásná. 
Krása zachrání 
svět. Na učení mi 
moc času nezbývá.

Rád bych z toho ute
kl,

 ale nevím jak. Je mi do 

breku. Mojí záchranou je 

hodina tělocviku.

Mám rád své 
kamarády, starám 

se o ně a pomáhám 
jim.

Doma jsem král. 
Zkouším to i ve 
škole, ale zatím 
mi to moc nejde.
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