Nowy, do wuknjenja wabjacy wučbny material so přihotuje
Štwórtk, 21. januara 2016, schadźowaše so w Budyšinje schwalenska komisija šulskich wučbnicow, zo by
so z lětnim planom wotrjada wuwiwanje rěče/pedagogika RCW zeznała, wo nim diskutowała a jón
schwaliła. Po rozprawje k dźěławosći w lěće 2015 předstaji wotrjadnica A. Dźědźikowa čłonam komisije
wšitke nowostki zašłeho lěta bliže. Z cyłkownje 49 titulow je so 34 zhromadnje z LND wudało. Nimo
tutych wuda so 15 projektowych titulow resp. dodatnych, wudospołnjacych a wupruwowanskich
materialijow w zamołwitosći RCW.
W lěće 2016 planuja lektorki wotrjada zhromadnje z LND cyłkownje 29 titulow. Hłowne ćežišćo dźěła je
wuwiwanje wučbnych materialijow za předmjet serbšćina w jednotliwych rěčnych skupinach – w HŁ za
maćernorěčnych šulerjow, za šulerjow, kiž wuwučuja so po koncepciji 2plus a za šulerjow, kiž maja
serbšćinu jako cuzu rěč – a w DŁ za WITAJ šulerjow a šulerjow, kotřiž maja serbšćinu jako cuzu rěč.
W Hornjej Łužicy nadźěła so za wučbny rjad Wuknjemy serbsce za cuzorěčnu wučbu w zakładnej šuli
nowy słowničk Wuknjemy serbsce – słowničk 1 do 4. Dale wudospołnja so rjad z rjadowakom za wučerja
z wobrazowymi a słownymi kartami za 4. lětnik a z wobrazowymi kartami za šulerjow 4. lětnika. Za
šulerjow, kotřiž serbšćinu jako druhu rěč wuknu, planuja so wučbu wudospołnjace čitanske brošury
Rufus je zalubowany, Rufus pječe rapače poprjancy a Rufus a paduch. Jedna so wo dźěłowe zešiwki k
trenowanju zrozumjaceho čitanja. W rjedźe Čitaj z nami wuńdźe dalša brošura za serbšćinu wuknjacych
šulerjow.
We wobłuku přiručkow nadźěłatej so nowa Terminologija za ručne dźěło a Terminologija za biologiju.
Maćernorěčni šulerjo móža so na synonymowy słowničk Kak to jenož praju wjeselić. Přiručka wopřija
słowoskład šulerjow wyšich šulow a gymnazija a je hłownje za šulsku potrjebu myslena. Dalša nowostka
je wučbnica Buchnerowy koleg stawizny za 12. lětnik serbskeho gymnazija.
Za lóštne wuknjenje serbskeje rěče wuwiwa so tuchwilu deskowa Hra z pismikami. A za serbsce
wuknjacych wuda so dalša awdio-CD Serbsce lochko 2. Tematika tuteje druheje CD je “Serbsce cyły
dźeń”,to rěka, što činju cyły dźeń wot ranja do wječora doma resp. na dźěle a kak što praju. Po
nadźěłanju CDki planuje so, k tomu zaso app wudać.
Za DŁ nadźěła so za rjad Narska liška za serbšćinu cuza rěč dźěłowy zešiwk za šulerjow wot 1. do 3.
lětnika. Dźěłarnička Łuka je nowostka za wěcnu wědu a serbšćinu. Brošurce Rufus w zwěrjeńcu a Rufus a
zadobywaŕ stej nowowudaći za serbsce wuknjacych. Dalša awdio-CD “Serbsce lochko 2– Niedersorbisch
leicht” spřihotuje so za zajimcow serbšćiny.
Po předstajenju jednotliwych titulow a po krótkej diskusiji čłonojo schwalenskeje komisije lětni plan
schwalichu.
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