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Vychází poslední newsletter tohoto 
školního roku. Školního roku, který 

byl kvůli koronavirovým opatřením 
velmi netypický. Z větší části proběhl 
online – nejednalo se jen o online 
výuku, se kterou jsme měli bohaté 
zkušenosti z loňského roku, ale online 
probíhaly také např. konference učitel-
rodič-žák, zápisy do mateřské školy či 
do prvních tříd nebo různé soutěže. 
V polovině dubna se vybrané skupiny 
dětí a žáků zase začaly vracet do školy 
a přes systém rotační výuky jsme se 
postupně dopracovali k situaci, kdy do 
školy, pod podmínkou testování jednou 
za týden, prezenčně mohli chodit zase 
úplně všichni.

Škola mohla zorganizovat přijímací 
zkoušky na střední školu, úspěšně 
proběhly maturity včetně slavnostního 
předání maturitního vysvědčení 

v Průhonickém zámku. S roky 
středoškolského studia se maturanti 
pak již neformálně rozloučili na následné 
oslavě na zahradě školy. Studenti si 
zahradní slavnost organizovali sami, 
škola pouze propůjčila zahradu, 
terasu a velkou jídelnu. Celá akce byla 
velmi povedená – krásná výzdoba, 
vynikající občerstvení, pohodová a milá 
atmosféra, výborný DJ. Studenti vše 
dokonale připravili, během večera se 
chovali ukázkově a v domluveném čase 
zajistili závěrečný úklid.

Krásné prostory Průhonického 
zámku jsme využili dokonce vícekrát – 
také jsme zde uspořádali pasování 
předškoláků, slavnostní ukončení 
školního roku pro naše prvňáčky, 
rozloučení žáků pátých tříd s prvním 
stupněm a absolventský ceremoniál 
pro žáky devátého ročníku.

Vláda ČR nakonec povolila konání 
různých výletů a škol v přírodě, takže 
jsme toho plně využili – na poznávací 
a sportovní pobyty vyrazili snad úplně 
všichni – děti z mateřské školy, žáci 
prvního i druhého stupně ZŠ i studenti 
gymnázia.

O tom všem se můžete dočíst v tomto 
newsletteru. Přeji vám tedy příjemné 
čtení a samozřejmě také krásné 
prázdniny plné skvělých zážitků!

The final newsletter of this school 
year has been published. This 

school year was very atypical due to 
coronavirus measures. For the most 
part of it, everything happened online – 
it was not just online teaching, which 
we knew well from the last school year, 
but also online Teacher-Parent-Student 
Conferences, online enrollment in 
kindergarten or first grades, or various 
online competitions. In mid-April, 
selected groups of children and pupils 
began to return to school again, at 
which point we instigated a system of 
rotary teaching. Eventually, all students 
were allowed to return to school in 
person again.

The school was allowed to organize 

entrance exams for our High School 
and Maturita examinations, which took 
place successfully, including the final 
graduation ceremony at the Průhonice 
chateau. Then 4G4 students followed 
this by holding their own garden party 
at school. They organized this event 
themselves, with the school simply 
lending them the garden, the terrace 
and a large dining room. It must be said 
that the whole event was extremely 
successful - beautiful decorations, 
excellent refreshments, a relaxed and 
friendly atmosphere, plus an excellent 
DJ. Our graduates prepared everything 
perfectly. During the evening they 
behaved in an absolutely exemplary 
manner and ensured that everything 
was tidied up at the agreed time.

We also used the beautiful rooms of 
the Průhonice chateau several other 
times – we also organized a ceremony 
for our pre-schoolers, first-graders, 
fifth-graders and ninth-graders.
 
By the end of the school year, the 
government of the Czech Republic also 
allowed various trips and residential 
visits to take place. We took full 
advantage of it – everyone had the 
chance to go on a countryside residential 
or sports stays – Kindergarten children, 
Elementary School pupils and High 
School students alike.
You can read about all these events in 
this newsletter. So I wish you pleasant 
reading and, of course, a beautiful 
holiday full of great experiences!

Ing. Alexandra Kolářová,
šéfredaktorka SCNL 
a asistentka ředitele SCIS / 
SCNL Editor in Chief 
and Assistant to Director
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A very ‘non-standard’ school year has just finished. 
It was the school year, during most of which 

the students were at home studying online. Most 
children were physically at school just a few months, 
High School students even less. Nevertheless, 
I believe that this school year was not a waste of 
time, I am sure that the students managed to learn 
all necessary things and that they will have the 
required knowledge for the next school year. A more 
noticeable problem that of children’s social life - 
they could not meet at school or take extra courses, 
and many regular favorite events were cancelled. 
For the second time in the history of the school, 
the students did not have their graduation ball and 
missed out on study and sightseeing trips to London 
and Canada. Thanks to the retreat of the epidemic 
and the subsequent loosening of strict government 
measures in June, most of our students were able 
to take part in some of our annual events, such as 
schools in nature, boating courses and trips.

In May, some students successfully passed the 
entrance exams for high schools, in May and June, 
other students successfully passed the school-
leaving exams and were admitted to the universities. 
I wish all pupils and students, in front of whom the 
next stage of life opens, good luck in overcoming 
new challenges and many successes in their next 
study.

A new stage is opening before me too. As you already 
know, this school year is my last year at Sunny 
Canadian International School and from September 
I will work as the principal of a primary school in 
Prague 2. Working at Sunny Canadian was very 
fulfilling and pleasing to me, I am glad that I had the 
opportunity to lead such a professional international 
team full of excellent, interesting personalities. 
I thank all my colleagues, parents and students for 
their great cooperation and I wish them all the best 
in the future. I believe that I leave the school in good 
hands - the Vice Principal for the Second Stage and 
High School, PhDr. Kateřina Kožnarová becomes 
a new school Principal. I sincerely wish that she 
enjoys working at Sunny Canadian as much as I did 
for the past two years.

Good luck and I wish a wonderful holiday to all!

Máme za sebou velmi nestandardní školní 
rok. Školní rok, jehož většinu žáci strávili 

doma online výukou. Fyzicky ve škole pobyli 
pouze pár měsíců, maturanti ani to ne. Přesto 
věřím, že to nebyl ztracený čas, že se žáci 
zvládli naučit požadovanou látku a že příští 
školní rok nastoupí do vyšších ročníků náležitě 
vybaveni požadovanými znalostmi. Citelnější 
byl výpadek sociálního života dětí – nemohly 
se scházet ve škole, na kroužcích, nekonala 
se spousta pravidelných oblíbených akcí. Již 
podruhé v historii školy studenti přišli o svůj 
absolventský ples, žáci neodjeli na studijní 
a poznávací pobyty do Londýna ani do Kanady. 
Díky ústupu epidemie a následnému rozvolnění 
přísných vládních opatření v červnu mohli žáci 
i studenti absolvovat různé společné akce jako 
školy v přírodě, vodácké kurzy a výlety.

V květnu žáci úspěšně složili přijímací zkoušky 
na střední školy, v květnu a červnu se studenti 
zdárně popasovali s maturitními zkouškami 
a byli přijati na vybrané vysoké školy. Všem 
žákům a studentům, před kterými se otevírá nová 
životní etapa, přeji hodně štěstí při zdolávání 
nových výzev a mnoho úspěchů v dalším studiu.

Nová etapa se otevírá i přede mnou. Jak 
již víte, tento školní rok je v Sunny Canadian 
International School můj poslední a od září budu 
působit jako ředitel ZŠ na Praze 2. Práce v Sunny 
Canadian mě velice naplňovala a těšila, jsem 
rád, že jsem měl příležitost vést tak profesionální 
mezinárodní tým plný vynikajících, zajímavých 
osobností. Všem svým kolegům, rodičům 
a studentům děkuji za skvělou spolupráci 
a přeji jim do budoucna jen vše dobré. Věřím, 
že školu zanechávám v dobrých rukou – novou 
ředitelkou se stává současná zástupkyně pro 2. 
stupeň a gymnázium, PhDr. Kateřina Kožnarová. 
Upřímně jí přeji, ať ji práce v Sunny Canadian 
těší stejně jako minulé dva roky těšila mě.

Hodně štěstí a krásné prázdniny všem!

Farewell…Not Only 
to the School Year

Rozloučení nejen 
se školním rokem

Mgr. Ondřej Machů,
ředitel / Principal
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AP program – nová součást 
mezinárodního vzdělávání na SCIS
Sunny Canadian International 

School od příštího školního 
roku vstoupí do nové éry své 
existence. Stává se součástí světově 
uznávaného AP programu (Advanced 
Placement Program). Jedná se 
o celosvětově uznávaný vzdělávací 
program, u jehož vzniku v 50. letech 
minulého století stály čtyři americké 
střední školy a tři prestižní americké 
univerzity – Harvard, Princeton a Yale. 
Jeho cílem bylo a nadále je prohloubit 
běžné středoškolské znalosti 
v nejrůznějších oborech, připravit tak 
studenty lépe na akademické výzvy 
univerzitního studia a v neposlední 
řadě zlepšit šance studentů na přijetí 
na nejprestižnější světové univerzity.

V AP programu se studenti 
zaměřují na získání diplomu AP 
Capstone nebo AP International 
Diploma. AP Capstone je vzhledem 
ke svobodě volby předmětů nejlepší 
možností pro studenty, kteří o své 
akademické budoucnosti mají již 
jasnou představu. AP International 
Diploma je naopak vhodný pro ty, 
kteří svou specializaci naprosto 
pochopitelně stále hledají.

Na Gymnáziu CIS absolvují 
všichni studenti shodně tři základní 
předměty AP Seminar, AP Research 
a AP English Literature/Language 
and Composition, za které obdrží 
certifikáty. Dále budou mít studenti 
možnost vybrat si další předměty AP 
programu a složit z nich zkoušky tak, 
aby naplnili kritéria udělení diplomu 
AP Capstone Diploma nebo AP 
International Diploma.

Možnost řízeně získat libovolný 
z těchto diplomů je v České republice 
zcela unikátní. Je to skvělá příležitost, 
jak získat v průběhu střední školy 
velmi ceněný mezinárodní diplom. 
Věříme, že tato příležitost pomůže 
studentům obstát ve stále sílící 
konkurenci uchazečů, v rámci které již 
vynikající výsledky středoškolského 
studia pro úspěšné přijetí na prestižní 
univerzity přestávají stačit.

Některé AP zkoušky mohou být 
samozřejmě náročné. Odměnou jsou 
pro studenty nejen získané znalosti 
z předmětů, které si vyberou, a již 
zmíněná významná bonifikace při 
přihlášování se na české či zahraniční 
univerzity, ale i rozvíjení klíčových 

kompetencí pro akademickou práci, 
které studenti následně uplatní ve 
svém dalším studiu.

Zkoušky z AP programu uznávají 
všechny univerzity v USA (za AP 
zkoušky udělují studentům kredity, 
které jim mohou dokonce zkrátit 
dobu studia). V Británii je zohledňují 
např. Cambridge University, 
King’s College London, Oxford 
University či University of Manchester. 
V České republice mohou nahradit 
přijímací zkoušky či jejich část např. 
na Institutu ekonomických studií 
Univerzity Karlovy, Matematicko-
fyzikální fakultě ČVUT, Lékařské 
fakultě Masarykovy Univerzity v Brně 
a dalších.

Těšíme se, že se v příštím školním 
roce do AP programu zapojí naši 
první studenti.

AP Program – a New Addition to International Education 
at SCIS
Sunny Canadian International 

School is going to enter a new 
era from the next school year. It will 
become part of the world-renowned 
AP program (Advanced Placement 
Program). It is a globally recognized 
educational program, founded in the 
1950s by four American high schools 
and three prestigious American 
universities – Harvard, Princeton and 
Yale. Its goal is to deepen common 
secondary school knowledge in 
various fields, to prepare students 
better for the academic challenges 
at universities and, last but not 
least, to improve students' chances 
of admission to the world’s most 
prestigious universities.

In the AP program, students focus on 
obtaining the AP Capstone Diploma 
or the AP International Diploma. 
AP Capstone is the best option for 
students who already have a clear 
idea of their academic future because 
it offers the freedom of choice of 
subjects. AP International Diploma, 
on the other hand, is suitable for 
those who are still looking for their 
specialization and want a broad 
range of options.

At SCIS High School, all students will 
take the same three basic subjects 
AP Seminar, AP Research and 
AP English Literature/Language 
and Composition and they will 
receive appropriate certificates. 
Furthermore, students will have the 
opportunity to choose other subjects 
of the AP program and pass exams to 
meet the criteria for the AP Capstone 
Diploma or AP International Diploma.

The possibility to obtain any of these 
diplomas in this way is completely 
unique in the Czech Republic. It 
is a great opportunity to complete 
a highly regarded international 
diploma during high school studies. 
We believe that this opportunity 
will help students to succeed in 
the increasing competition among 
university applicants, when the 
excellent results of secondary school 
studies are no longer sufficient for 
successful admission to prestigious 
universities.

Of course, some AP tests can be 
challenging. The reward for students 
is not only the knowledge gained 
from the subjects they choose, and 

the already mentioned significant 
bonus when applying to Czech or 
foreign universities, but also the 
development of key competencies for 
academic work, which students will 
then apply in their further studies.

AP exams are recognized by all 
universities in the United States 
(they give students credits for AP 
exams, which can even shorten 
their study time). In Britain, they are 
taken into account, for example, by 
Cambridge University, King’s College 
London, Oxford University or the 
University of Manchester. In the 
Czech Republic, they can replace 
the entrance exams or their part, for 
example, at the Institute of Economic 
Studies of Charles University, the 
Faculty of Mathematics and Physics 
of the Czech Technical University, 
the Faculty of Medicine of Masaryk 
University in Brno and others.

We are genuinely excited to welcome 
out high school students into the 
world of AP study next year.

PhDr. Kateřina Kožnarová, 
zástupkyně ředitele pro 
2.stupeň a gymnázium / 
Vice Principal for ES Second 
Stage and High School
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I letošní maturita byla jiná než obvykle

Trpělivost a nervy maturantů 
letos opět prověřila epidemie 

koronaviru, která výrazně 
ovlivnila prakticky celý školní rok. 
Poznamenala způsob přípravy 
studentů především v tom smyslu, 
že byl kladen zvýšený důraz na 
jejich individuální zodpovědnost. 
I když se výuka přenesla na 
internet a pokračovala díky snaze 
a úsilí pedagogů v nezměněné 
kvalitě, bylo na maturantech, jak 
poctivě se připraví. Obavy studentů 
z nejisté budoucnosti posilovaly 
často protichůdné informace ze 
sdělovacích prostředků o podobě 
jejich maturitní zkoušky. Nakonec 
bylo rozhodnuto, že maturitní 

zkouška bude, byť v okleštěné 
podobě, a z těchto důvodů bylo 
maturantům umožněno vstoupit 
mezi prvními opět do školních budov. 
Sedící ve třídách v bezpečných 
odstupech a v rouškách se blížili ke 
své zkoušce dospělosti.

Termíny jednotlivých etap maturity 
následovaly těsně za sebou: 
didaktické testy z českého jazyka, 
matematiky, cizích jazyků, za necelý 
týden ústní zkoušky za zvýšených 
hygienických opatření. A mnozí 
studenti si ani nevydechli a už 
skládali přijímací zkoušky na vysoké 
školy…

Letošní čtvrťáci, stejně jako 
jejich starší spolužáci loni, zažili 

vskutku nezvyklou maturitu, 
přesto ji zvládli, také díky své 
cílevědomosti a schopnosti napřít 
své síly k úspěšnému výsledku. 
Nyní odcházejí na naše i zahraniční 
univerzity. Všem jim přeji, aby se 
jim dařilo jak v osobním, tak ve 
studijním a profesním životě. Hodně 
štěstí a krásné prázdniny!

Maturita Exam Different Again This Year
This year, the patience and nerves 

of graduates were again examined 
by the coronavirus epidemic, which 
significantly affected practically the 
entire school year. Student exam 
preparation was affected - the 
individual responsibility of students 
became very important. Although 
studying was transferred to the 
Internet and continued in unchanged 
quality thanks to the efforts of the 
teachers, it was up to the graduates 
how well they prepared for their 
maturita. Students' worries of an 
uncertain future were reinforced by 
often conflicting information from 
the media about the form of Maturita 
exams. In the end, it was decided 

that the school-leaving examination 
would be go ahead and, for these 
reasons, the 4G4 students were 
among the first who were allowed to 
re-enter the school buildings. Sitting 
in classes in facemasks keeping 
distances between them, they were 
approaching their greatest test so 
far.

The dates of the individual stages 
of the Maturita followed in quick 
succession: didactic tests in the 
Czech language, Mathematics, 
foreign languages and, in less than 
a week, an oral examination with 
increased hygienic measures. Many 
students had almost no break, 

as they had to take university 
entrance exams almost immediately 
afterwards…

This year’s 4G4 students, like 
their older classmates last year, 
experienced a truly unusual Maturita 
exam, but they managed it; largely 
thanks to their determination and 
ability to exert themselves in pursuit 
of a successful result. Now they are 
leaving our school for universities 
in the Czech Republic and abroad. 
I wish them all success in their 
personal, academic and professional 
lives. Good luck and have a wonderful 
holiday!

Mgr. Ondřej Machů,
ředitel / Principal
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Poděkování těm, kteří s námi maturovali, 
i když nematurovali

Do ročního cyklu akademického života 
každého gymnázia patří období 

maturitních zkoušek, především těch 
ústních. Letos probíhaly ústní maturity 
na naší škole od 1. do 3. června. Pojďme 
si říct, z čeho se takové ústní maturitní 
zkoušky skládají.

Již několik dnů předem je třeba 
rozepsat studenty do zkušebních skupin 
a každému maturantovi předepsat 
přesné časy na jednotlivé zkoušky. To 
všechno pro nás bravurně připravil 
pan ředitel Machů s paní asistentkou 
Sašou Kolářovou, takže každý maturant 
pak jen jezdil prstem po svém řádku 
a přesně věděl, v kolik hodin do zkušební 
místnosti vstoupit a v kolik hodin z ní 
zase vystoupit.

À propos zkušební místnost! Tu je 

potřeba také nachystat! Uspořádat 
stoly do zkušebního téčka, položit na ně 
ubrusy a vyzdobit třídu vlajkami. Tady 
nám pomáhali pan školník Petr Hrdlička 
s vedoucím oddělení Facilities Tomášem 
Hruškou a s milou Hankou Budkovou, 
která navíc každé ráno předtím, než 
komise a studenti dorazili do třídy, 
zdobila okenní parapety čerstvými 
květinami, urovnávala posunuté ubrusy 
a kontrolovala, že vše ladí oku, jak má.

A pak samozřejmě občerstvení. Co by 
to bylo za maturity bez kávy a bábovky 
pro pana předsedu a zkoušející a bez 
džbánu chladivé vody pro žíznivé 
zkoušené? O to, abychom během těch tří 
perných dnů neumřeli hlady a žízní a bylo 
nám dobře na těle i na duši, se starala 
paní Lenka Sapíková ze školní kuchyně 

s dalšími milými paními kuchařkami.
Maturantům pak již jen stačilo vejít do 

vyzdobené zkušební místnosti, vylosovat 
si otázku a užít si svoji zkoušku dospělosti. 
Oporou jim v té chvíli nebyli jen jejich 
vynikající učitelé a přítomní členové 
komise v čele s panem předsedou 
Vojtěchem Vykoukem z břežanského 
gymnázia Da Vinci, ale i všichni ti báječní 
lidé ze zázemí naší školy, kteří přiložili 
ruku k dílu, aby se maturity 2021 na naší 
škole letos opravdu povedly. A ony se 
opravdu povedly!

Děkujeme vám všem!

Vaši letošní maturanti

Thanks to People Who Helped with Maturita Exams
The annual cycle of academic life 

of each grammar school includes 
a period of school-leaving examinations, 
especially oral examinations. This year, 
oral school-leaving examinations took 
place at our school from 1 to 3 June. 
Let’s say what such oral school-leaving 
exams consist of.

For several days in advance, it is 
necessary to schedule students into 
examination groups and prescribe to 
each graduate the exact times for each 
examination. All this was brilliantly 
prepared for us by our director Mr. 
Machů and his assistant Saša Kolářová, 
so that each graduate just ran his finger 
along his line and knew exactly what 
time to enter the examination room and 
what time to leave it again.

Come on test room! You also need to 

prepare here! Arrange the tables in 
a test strip, place tablecloths on them 
and decorate the classroom with flags. 
Here we were helped by the janitor Petr 
Hrdlička and the head of the Facilities 
department Tomáš Hruška and the dear 
Hanka Budková, who also decorated 
the window sills with fresh flowers every 
morning before the commissioners 
and students arrived at the classroom, 
arranged the shifted tablecloths and 
checked that everything was right.

And then of course snacks. What would 
it be like to have a high school diploma 
without coffee and cake for the chairman 
and the examiners, and without a jug of 
cooling water for the thirsty candidates? 
Mrs. Lenka Sapíková from the school 
kitchen and other nice lady cooks took 
care that we did not die of hunger and 
thirst during those three hard days and 

we were well in our bodies and souls.

The graduates then only had to enter 
the decorated rehearsal room, draw 
a question and enjoy their exam. At that 
moment, they were supported not only 
by their excellent teachers and present 
members of the commission headed 
by Mr. Vojtěch Vykouk from the Da Vinci 
High School in Dolní Břežany, but also by 
all the wonderful people from our school 
who put their hands to work to make the 
2021 Maturita exams at our school this 
year really succeeded. And they really 
did it!

Thank you all!

Your this year graduates
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Slovo k maturantům od majitelky školy

Moji milí absolventi 2021,

jako by to bylo před pár měsíci, kdy 
jsem řadu z Vás vítala v lavicích 
první třídy. Malí kluci a holky, kteří 
s pyšným výrazem zasedli poprvé do 
svých lavic. Byli jste skvělou třídou 
a vyrostli z Vás báječní, pracovití 
a inteligentní mladí lidé. My jsme se 
jako škola snažili Vám pootevřít dveře 
poznání a nabídnout Vám různé 
cesty, jež můžete v životě volit. Učili 
jsme Vás analyzovat, rozhodovat se 
a prezentovat své názory. Zároveň 
jsme trvali na tom, abyste vždy jednali 
férově, otevřeně a se zdravou dávkou 
sebevědomí, ale i pokory.

K maturitnímu vysvědčení v zámku 
v Průhonicích jsem Vám gratulovala 
s velkým dojetím. Dobře jsem si 
uvědomila, že Vaše cesta v Sunny 
končí. Že na chodbě už nebudu 
potkávat Niki, Toma, Timona, 
Dominiku, Ondru, Aničku, Dianu, 
Hanku, Richarda, Luisu, Mattea, 
Michaela, Fredyho, Terezku, Sašu, 
Jakuba ani Míšu. Vždy si Vás budu 
pamatovat a moc ráda na Vás 
vzpomínat.
Nezbývá mi nic jiného, než Vás nechat 
vylétnout z Vašeho školního hnízda. 
Vyrazte odvážně na své vysněné 
univerzity, učte se, poznávejte svět 
a poctivě pracujte. A nezapomeňte, 

že dveře školy, nad kterými svítí v logu 
krásné žluté slunce, jsou Vám vždy 
otevřené. Ráda Vás znovu kdykoliv 
uvidím. Budu na Vás myslet, ať už 
Vaše kroky povedou kamkoliv, a vždy 
Vám budu držet palce.

Hodně štěstí!

Alice Štunda

Message to High School Graduates from the School Owner
My dear graduates 2021,

it feels like just a few months ago, 
when I welcomed many of you to the 
first grade classrooms. Little boys 
and girls who sat at their desks for 
the first time with a proud expression. 
You were a great class and grew up 
to be wonderful, hardworking and 
intelligent young people. As a school, 
we have tried to open the door of 
knowledge to you and offer you 
various paths that you can choose in 
life. We have taught you to analyze, 
make decisions and present your 
opinions. At the same time, we have 
insisted that you always act fairly, 

openly and with a healthy dose of 
self-confidence, but also humility.

I was really moved congratulating 
you on a ceremony in the Průhonice 
chateau. I was well aware that your 
journey in Sunny is ending. I will 
no longer meet Niki, Tom, Timon, 
Dominika, Ondra, Anička, Diana, 
Hanka, Richard, Luisa, Matteo, 
Michael, Freddy, Terezka, Sasha, 
Jakub or Míša in the hallway. I will 
always remember you.

I have to let you fly out of your 
school nest. Go boldly to your dream 
university. Learn, get to know the 

world and work honestly. And don’t 
forget that the school door, above 
which a beautiful yellow sun shines 
in the logo, is always open to you. 
It would be nice to see you again 
anytime. I will think of you wherever 
your steps lead, and I will always 
keep my fingers crossed for you.

Good luck!

Alice Štunda

Ing. Alice Štunda,
jednatelka 
a majitelka SCIS /
SCIS Founder and Owner
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Zahradní slavnost maturantů
V teplém červnovém odpoledni ve 

středu 16. června se absolventi 
Gymnázia CIS i se svými rodinami sešli 
v krásných prostorách Průhonického 
zámku, aby od svých učitelů a vedení 
školy obdrželi maturitní vysvědčení. Po 
vlně gratulací a sérii focení se studenti 
rychle vrátili do školy, aby dokončili 
přípravu zahradní slavnosti, která zde 
začínala v 7 hodin večer.

Zahradní slavnost si studenti třídy 
4G4 organizovali zcela sami. Vyzdobili 
jídelnu, terasu i přilehlou část zahrady 
a vytvořili kouzelné místo, kde pak večer 
přivítali své přátele, rodiče a další rodinné 

příslušníky. Slavnost zahájila uvítacím 
projevem Theresia Klasek. Celou oslavu 
doprovázel skvělý DJ Fica, představila 
se i výborná kapela The Stringz. Všichni 
jsme ocenili jako dýdžejku také Theresii.

 
Nechybělo ani tradiční šerpování 

studentů, kdy každý student nastupoval 
na individuálně vybranou hudbu. 
Šerpování vedla zakladatelka školy Alice 
Štunda. Dojemná závěrečná řeč Tomáše 
Kendeho pak vehnala mnohým slzy do 
očí.

Poslední akcí bylo půlnoční 
představení studentů 4G4. Taneční 

vystoupení na různou hudbu v různých 
kostýmech všechny hosty velmi pobavilo.

S koncem zahradní slavnosti skončila 
studentům také středoškolská léta, 
během kterých získali mnoho nových 
znalostí, zkušeností a dovedností – díky 
svým učitelům i díky svému vlastnímu 
úsilí. Ale na všem, co končí, je hezké, 
že zase něco nového začíná. Tak ať 
je všechny čeká skvělá a úspěšná 
budoucnost!

Studentka 4G4 / 4G4 Student

Garden Party of CIS Graduates
It was a warm summer afternoon 

when the graduates of the 2021 class 
gathered in the beautiful scenery of 
Průhonice. The occasion was their own 
graduation, where they received their 
diplomas, congratulations and many 
good luck wishes from their teachers 
and mentors, friends and family. After 
a series of photoshoots and a second 
wave of congratulations the graduates 
quickly returned to the school building 
to prepare for a magnificent garden 
party that was scheduled at 19.00 in 
the school dining hall, terrace and the 
garden.

The Garden party was an event entirely 
planned and executed by the students of 
the 4G4 class. They decorated the dining 
hall and turned the place into a magical 

nook of its own, which welcomed their 
friends and family with greeting as 
warm as a summer night. The gathering 
was opened by Theresia Klasek with 
her welcoming speech. The whole 
celebration was accompanied by the 
great DJ Fica and a special performance 
was held by the magnificent musicians 
of The Stringz band. Theresia herself, 
being a DJ, produced a crowd moving 
performance.

One of the highlights was the lineup of 
the graduates, where each graduate 
walked up to their selected music to 
get the traditional sash. The lineup 
was presented by the school founder, 
Alice Štunda, and concluded by a heart 
melting speech by Tomáš Kende.
The traditional midnight mystery was the 

final act of the night. The class of 2021 
performed a series of dances to different 
songs and made a few costume changes 
all while gracefully entertaining the 
welcomed guests.

As the celebration wound down and 
guests began to leave after a fun night 
so came to an end the high school 
career of our graduates. They have 
opened more doors to themselves 
or closed other after them than they 
can imagine. With the help from their 
mentors and teachers they achieved the 
greatest things, but most importantly 
they learned how to achieve the grand 
heights by themselves, which is a skill 
not learned easily. Let’s wish them all 
a great future.
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Zkoušky FCE a CAE se konaly prezenčně
Sunny Canadian International 

School je velmi hrdá na kvalitu 
našeho anglického programu – 
máme skvělé talentované učitele, 
díky kterým naši žáci při dokončení 
studia plynně hovoří anglicky 
a výborně v tomto jazyce čtou 
i píšou. Pokrok žáků si pravidelně 
ověřujeme prostřednictvím různých 
externích zkoušek. V 8. ročníku velká 
většina našich studentů absolvuje 
zkoušku FCE-Cambridge B1 First for 
School, na kterou obvykle ve třetím 

ročníku gymnázia navazuje zkouška 
Cambridge Advanced English (CAE).

Obě tyto zkoušky se pod záštitou 
British Council konaly v naší škole 
v sobotu 15. května a účastnilo se 
jich více než 40 studentů. Zkoušky 
byly velmi náročné – trvaly přes tři 
hodiny a skládaly se ze zkoušky 
mluvení, poslechu, čtení a psaní. 
Na zkoušející z British Council velmi 
zapůsobila vysoká úroveň angličtiny 
našich žáků, jejich pozitivní přístup 
k učení i jejich skvělé chování. Všichni 

žáci obdrželi speciální kódy, které jim 
umožní online přístup k výsledkům od 
konce června do poloviny července.

Všem držíme palce!

Students Took FCE and CAE in Person
Sunny Canadian is very proud 

of the quality of our English 
language programme – we have 
some superbly talented teachers, 
who ensure that our students can 
speak, listen, read and write fluently 
in English by the time they leave 
the school. To ensure that we are 
on track, our students take part in 
regular externally provided exams, 
to provide us with a benchmark 
for our success. In Grade 8, the 
vast majority of our students take 
the FCE – Cambridge B1 First for 

School – examination, with a follow 
up Cambridge Advanced English 
(CAE) exam usually happening in 
4G3.

On Saturday 15th May, over 40 
students came to Sunny Canadian to 
sit their FCE and CAE examinations, 
invigilated by specialist examiners 
from the British Council Prague. 
Students took part in speaking, 
listening, reading and writing exams 
over a challenging day which saw 
them sit more than 3 hours of 

examinations in total. The staff 
from the British Council were very 
impressed by the standard of English 
on display, the positive learning 
attitude they encountered and the 
excellent behaviour demonstrated by 
Sunny Canadian students. All those 
who took part have now been issued 
with special secret codes and will be 
able to access their results online 
from the end of June until the middle 
of July.

Fingers crossed for all of them!

Mgr. Paul Wade, zástupce 
ředitele pro mezinárodní 
studia / Vice Principal for 
International Studies
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Školu v přírodě si děti z prvního stupně krásně užily
Měli jsme velkou radost, že žákům 

nakonec bylo umožněno po všech 
útrapách s koronavirem odjet na školy 
v přírodě a různé poznávací a sportovní 
pobyty. Žáci prvního stupně vyrazili 
ve třetím červnovém týdnu na školy 
v přírodě. Rozjeli se do všech směrů – 
děti z prvních tříd vyrazily do Jizerských 
hor, druháci do České Kanady, třeťáci 
a čtvrťáci do Krkonoš a páťáci na 
Šumavu.

Učitelé pro žáky připravili zajímavý 

program plný her, venkovních činností 
a teambuildingových aktivit. Opékali si 
marshmallows, jak je zvykem v Americe, 
šplhali po provaze, hledali poklad. 
Nezaskočila je ani občasná nepřízeň 
počasí a všichni si užili fantastický týden.
Věříme, že všechny krásné zážitky, ale 
i překonávání drobných nesnází vytvořily 
a upevnily pouto mezi dětmi navzájem 
i mezi žáky a jejich učiteli. Doufáme, že 
žáci si školu v přírodě užili stejně jako 
my! Také pevně věříme, že i pro rodiče 

po náročném školním roce, ve kterém 
své děti i učitele podporovali při online 
výuce, byl tento týden zaslouženým 
odpočinkem!

Stage 1 Children Enjoyed School in Nature
SCIS was so excited to end this school 

year with our “normal” trips known 
as ‘School in Nature’. 95% of our First 
Stage 5 students attended these camps 
at various locations throughout the 
Czech Republic, including the Jizerské 
mountains, Czech Canada, the Krkonoše 
(Giant) mountains and Šumava.

Teachers spent the weeks before 
planning and preparing games, puzzles, 

outdoor activities, and team building 
exercises. From learning how to make 
American summertime “s’mores” to 
climbing ropes and Scavenger Hunts 
in the forests, there was no shortages 
of exciting things to do! We were 
not surprised by the occasional bad 
weather and we all enjoyed a fantastic 
week. We believe that all the beautiful 
experiences, but also overcoming minor 
challenges, created and strengthened 

the relationships between the children 
and between the students and their 
teachers. We hope the children enjoyed 
these camps as much as we enjoyed 
them! We also firmly believe that this 
week was a well-deserved rest for 
parents after a demanding school year, 
when they supported their children in 
online studying!

Mgr. Trisha Pospíšil, 
zástupkyně ředitele pro 
anglická studia / Vice 
Principal for English Studies
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Včely kolem nás
V červnu navštívil naše žáky 1. a 2. 

ročníku místní včelař a povyprávěl 
jim o včelách a jejich významu 
v přírodě. Během dvou týdnů prošel 
všech šest tříd, seznámil děti 
s životním cyklem včely a přiblížil 
jim způsob, jak se sbírá med. Děti 

si také mohly na památku vyrobit 
voskové svíčky. Včelami se zabývaly 
také v navazujících hodinách, 
kdy sledovaly různé filmy s touto 
tematikou. Všem se to moc líbilo, 
a tak děkujeme paní Urbanové, že 
pro naše žáky zajistila tak zajímavého 

odborníka!

Bees around Us
June was a busy month for our 

Grade 1 and 2 students who had 
the opportunity to learn about bees 
and their importance in our world 
from a local Czech expert. Over 
a 2-week period, this kind bee-
keeper visited 6 classes and taught 
students about the life cycle of a bee, 
their importance in nature, and how 
beekeepers collect honey. Children 
also were able to make wax candles 

as a keepsake. Students loved it and 
followed up the visit in many classes 
by watching short movies with bees 
over their next few classes. What an 
exciting time for all! Thank you, Mrs. 
Urbanova, for arranging such an 
excellent expert for our students!

Mgr. Trisha Pospíšil, 
zástupkyně ředitele pro 
anglická studia / Vice 
Principal for English Studies

Výlet do Průhonického parku
Žáci ze třetích tříd si užili celodenní 

procházku ze školy k zámku 
v Průhonickém parku a zpět. 
V poledne si dopřáli výborný oběd 
v restauraci Grosseto v Průhonicích. 
Jídlo si sami objednali i za něj 
sami zaplatili — procvičli si tak 

své konverzační a matematické 
dovednosti. Pracovníci restaurace 
učitelům děkovali za nápad přijít se 
spoustou dětí – prý to bylo poprvé po 
více než roce, kdy měli plno! Byl to 
nádherný slunečný den plný smíchu 
a radostných úsměvů.

Trip to Průhonický Park
The students enjoyed a full day 

walk from school to the castle 
in Průhonický park and back. The 
students ate a delicious lunch at 
Grosseto Průhonice. They practiced 

their conversational skills and math 
skills by ordering food for themselves 
and paying for it with their own money. 
The restaurant was grateful that the 
teachers brought the children there 

and said it was the first time their 
restaurant had been full in over 
a year. It was a wonderful sunny day 
filled with laughter and smiles.

Bc. Meredith Wurtz, 
učitelka ZŠ / ES Teacher
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Gymnazisté u vesel
Nebo spíše s pádly v ruce strávili naši 

gymnazisté svůj sportovně poznávací 
pobyt na jihu Čech. Čekalo na ně 70 km 
naší nejdelší řeky, 15 jezů, z nichž 13 
bylo sjízdných, romantické noční proplutí 
Českým Krumlovem, každodenní stavění 
stanů v kempech po cestě a hlavně 
společné zážitky, na které jistě nikdo 
z nich nezapomene.

Na sportovní gymnaziální kurz vyrazili 
studenti, kteří měli velmi různou úroveň 
dovedností a zkušeností ze sjíždění řek. 
Od velmi zkušených vodáků až po úplné 

začátečníky, kteří zde prožívali svůj 
vodácký křest. Certifikovaní instruktoři 
vodních sportů se postarali, aby se při 
tomto pobytu ve svých dovednostech 
posunul každý ze studentů. A třídní 
učitelé pak pomocí teambuildingových 
aktivit propojili znovu středoškoláky, 
kteří strávili téměř celý školní rok on-line 
výukou. Každý den se měnily nejen lodě, 
ale i posádky a suchý nezůstal skutečně 
nikdo.

Byla to nádherná jízda ve skvělé 
náladě, které pomáhalo i krásné 

počasí. Věříme, že studentům se nabyté 
zkušenosti budou v životě hodit, protože 
Češi nejsou jen národem houbařů, ale 
samozřejmě i vodáků. Ahoooj!

High School Students to the Oars
Or rather, with paddles in hand, our 

high school students spent their 
sports and sightseeing stay in southern 
Bohemia. 70 km of the longest Czech 
river awaited them, 15 weirs, 13 of which 
were passable, a romantic night passage 
through Český Krumlov, the daily 
setting up of tents in camps along the 
way…a whole range of daily experiences 
that none of them will forget.

Students who had very different levels of 

skills and experience of navigating rivers 
set out for a sports high school course. 
We had everyone from very experienced 
paddlers to complete beginners who 
experienced their boating baptism here. 
Certified water sports instructors have 
made sure that each student developed 
into their skills during this stay. The class 
teachers then ran teambuilding activities 
to reconnect high school students who 
had spent almost the entire school year 
studying online. Not only the type of 

boat, but also the crews changed every 
day, and no one really remained dry.

It was a wonderful ride in a great mood 
and in the beautiful weather. We believe 
that the experience gained will be useful 
to students in life, because the Czechs 
are not only a nation of mushroom 
pickers, but of course also nation of 
paddlers. Ahoooy!

Mgr. Jitka Hošková
manažerka marketingu
a aktivit školy /
Activities and Marketing 
Manager
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Vltava 2021 očima studentů: „Nejlepší zážitek 
od opětovného otevření škol“
Červnový vodácký výlet na Vltavě byl 

pro mě tím nejlepším zážitkem od 
doby, kdy jsme byli zavření doma a učili 
se online. Bylo to po všech stránkách 
jako závan čerstvého vzduchu – strávili 
jsme čtyři dny v přírodě a spřátelili se se 
spoustou dalších studentů.

Byli jsme na stejné lodi (slovní hříčka 
je zamýšlená) a to nás velmi sblížilo – 
povídali jsme si, pomáhali si z ledové 
vody (díky, Orlando), když se nám 
nedařilo pádlovat. Každý večer jsme 
společně vařili a dokonce i narychlo 

připravené instantní nudle po náročném 
dni v dobré společnosti chutnaly úžasně. 
Ani spaní ve stanech nebylo špatné – 
často jsme usnuli rovnou při vyprávění 
zážitků z uplynulého dne.

Nejvíc se mi asi líbily společné večery 
strávené kolem ohně. Pokud se někdy 
budete účastnit podobné akce, radím 
vám, vezměte si s sebou hudební nástroj. 
Přibalila jsem své ukulele na poslední 
chvíli a byla jsem za to moc ráda. Nevěřili 
byste, jak příjemná a hezká atmosféra 
se vytvoří, když začnete hrát písničku, 

kterou všichni dobře znají. Nemusíte ani 
čekat, až někdo začne zpívat, a můžete 
si být jisti, že takové vzpomínky přetrvají 
ještě dlouho. A víte, jak krásné je nebe 
poseté hvězdami, když oheň dohoří?

Hned jak jsem první den nastoupila 
do kanoe, mi bylo jasné, že mě čekají 
nezapomenutelné čtyři dny. A měla jsem 
úplnou pravdu!

 

A Little Something about Our Boating Trip
Vltava 2021 was the most fun I’ve 

personally had since before we got 
locked up at home for an excruciatingly 
long period of online school i.e really 
quite some time ago. It was a breath 
of fresh air in both ways – we got to 
spent four days in the countryside while 
also making friends with many other 
students.
 
Being in the same boat together (pun very 
much intended) has definitely brought 
some of us closer, whether it was just 
casual chatting or literally helping each 
other out of the freezing water (thanks 
Orlando) if the paddling didn’t go too well. 
A few of us shared meals every evening, 

and even hastily prepared instant 
noodles tasted amazing being eaten in 
a good company after an exhausting day. 
Spending our nights in tents wasn’t bad 
either: it was actually great falling asleep 
to conversations about your favourite 
moments of the passing day.

The highlight of the trip for me were 
probably the fireplaces that everybody 
gathered around once it got dark. 
A piece of advice if you ever decide 
to engage in something similar: bring 
a musical instrument with you. I grabbed 
my ukulele last minute, and you would 
not believe how cosy and friendly the 
atmosphere becomes once you start 

playing a song that everybody knows 
well. You don’t even have to wait before 
somebody starts singing, and you can 
be sure such memories won’t fade for 
the longest time. The same applies to 
looking at the starry sky after the flame 
dies down – do you have any idea how 
beautiful it is if you’re far away from the 
big city?

One thing I can say: the moment I set my 
foot into the canoe on the very first day, 
I knew that the following four would be 
a blast. And I was completely right!

Yulia Badziuk, studentka 4G2 / 
4G2 Student
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Den dětí ve školce
Každý den je důvod k oslavám, to je 

jistě pravda. Nicméně je jeden den, 
který je tak trochu speciální. Jedná se 
totiž o svátek, který slaví všichni po celém 
světě společně. Den dětí. A každý, kdo je 
dítětem, ať už věkem nebo jen v duši, se 
v ten den zastaví, aby si ho náramně užil.

A jelikož jsme školka, která je plná 
dětí, přichystali jsme na Den dětí něco 
opravdu úžasného. Školní hřiště bylo 
poseto různými hrami a bojovými úkoly, 
ale byly tam dvě atrakce, na které děti 
jistě dlouho nezapomenou.

Každý už určitě hrál na nějaký hudební 
nástroj a ví, že to není nic lehkého. 

A zkusili jste někdy hrát ve skupině? To 
je teprve něco. Ale naše děti to zvládly 
na jedničku! Přijel se na nás totiž podívat 
jeden muzikant, který s sebou přinesl 
celý ansámbl bubnů a dalších nástrojů, 
které si mohl každý vyzkoušet. Hrálo 
se o sto šet a bylo nás slyšet snad až 
v Praze. Všude kolem se linuly divoké 
rytmy a děti zářily radostí.

Když jsme pak dohráli náš koncert, za 
rohem nás čekalo obrovské překvapení. 
Přijeli se na nás podívat hasiči a přivezli 
s sebou spoustu vybavení, které si každý 
mohl dobře prohlédnout a někdy i osahat. 
Ale ať už je hasičský vůz sebezajímavější, 

nic nepřekoná řádění s hadicí stříkající 
vodu nebo jezero plné sněhobílé pěny. 
Radost, která zářila dětem v očích, byla 
ještě jasnější než duha, kterou stříkající 
voda vytvářela na obloze.

A čím zakončit takový den? No přece 
zmrzlinou. A že byla opravdu výtečná.

Childrens Day in Kindergarten
Every day is a reason to celebrate, that 

is true. However, there is one day 
that is a bit more special than the rest, 
a holiday that everyone around the world 
celebrates together: Children’s Day! 
Everyone who is a child, whether in age 
or in spirit, enjoys this day immensely.

Since we are a kindergarten that is full 
of children, it is not surprising that we 
prepared something really amazing for 
Children’s Day. The school playground 
was littered with various games and 
tasks, but there were two attractions 
that children will certainly not forget for 
a long time.

Anyone who has ever played a musical 
instrument knows it’s not easy. And 
have you ever tried playing in a band? 
That’s something special. But our 
children managed it marvelously! 
A musician came to see us, bringing 
with him a whole ensemble of drums 
and small instruments, which everyone 
could try. The children played them with 
passion and we could probably be heard 
even in Prague! Wild rhythms wafted all 
around and the children shone with joy.

When we finished our concert, a huge 
surprise awaited us just around the 
corner. Firefighters came to visit and 

brought with them a lot of equipment that 
everyone could take a good look at and 
even touch. No matter how interesting 
the firefighter’s truck is, nothing beats 
having a go with a hose spraying water 
or a lake full of snow-white foam. The 
joy that shone in the children’s eyes was 
even brighter than the rainbow that the 
splashing water created in the sky.

How to end such a day? Well, with an ice 
cream. And that was really delicious!

Mgr. Jana Položilová, 
učitelka MŠ / KG Teacher
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Týden v divočině na farmě Bison Ranch
Devatenáct spokojených předškoláků 

strávilo krásný týden školky v přírodě 
v divočině České Kanady. Jejich 
základnou se stal penzion Bison Ranch. 
Chovají zde stádo amerických bizonů, 
které děti rády sledovaly, jak se toulají 
a pasou na polích.

Aktivity tohoto týdne byly inspirovány 
tradicemi původních amerických 
indiánů. Děti opustily městský život 
a snažily se žít více v souladu s přírodou. 
Každý den byl zaměřený na jiný živel – 
vzduch, vodu, oheň a zemi – a děti hrály 
hry a plnily úkoly spojené s každým 
z nich. Průvodcem na jejich cestě jim 
byl indiánský duch jménem Behitha, 
který jim pomohl cestu zahájit a zároveň 
je na ní doprovázel. Za splnění úkolů 

souvisejících s každým z živlů byly děti 
odměněny barevným pírkem.

Děti plnily úkoly připravené učiteli 
a dále poznávaly přírodu. Pozorovaly 
různé druhy zvířat – bizony, kachny, 
labutě i žáby. Potkali jsme i jednoho 
slepýše. Při celodenním výletu jsme 
vystoupali na věž U Jakuba, která byla 
přes 40 metrů vysoká, a bylo z ní vidět až 
do Rakouska! Některé děti se bály výšek, 
ale při výstupu svůj strach dokázaly 
překonat. Všichni souhlasili, že nejlepší 
odměnou za statečnost je zmrzlina! Trasa 
zpět byla přes osm kilometrů dlouhá 
a děti ji zvládly velmi dobře. V lese jsme 
zastavili na malý oběd. Na závěr jsme si 
vyměnili role a děti nás úspěšně dovedly 
zpět na Bison Ranch.

Týden uběhl velice rychle a opět nastal 
čas vrátit se do školy a do městského 
života. Všichni jsme se shodli, že pobyt 
v přírodě byl krásný a že bude fajn, 
když si v budoucnu něco podobného 
zase zopakujeme. Děti se vrátily domů 
k rodičům coby mistři čtyř živlů a trochu 
moudřejší, pokud jde o život v lese.

Week in the Wilds in Bison Ranch
Nineteen lucky pre-first children 

spent a lovely week in the wilds 
of Czech Canada as part of this 
year’s Kindergarten School in Nature 
trip. The Bison Ranch was their home 
base for the week. It is home to herds 
of American Bison which the children 
enjoyed watching roam and graze in the 
fields – truly a unique experience!

The week’s theme and activities were 
inspired by Canadian First Nation 
traditions. The children left their city 
life and ways behind and began to be 
closer to nature. Each day focused on 
a different element – air, water, fire, and 
earth – with the children playing games 
and completing tasks and activities 
related to each one. Their guide for their 

journey was a Frist Nations tribal spirit 
named Behitha, who helped them begin 
their journey and also on their way. She 
rewarded them with a different colored 
feather for completing the challenges 
related to each of the elements.

In addition to the challenges and tasks 
provided by the teachers, the children 
had great fun exploring the woods and 
getting close to nature. They spotted 
several different kinds of animals, 
including ducks, swans, frogs, toads and 
slow worms. A day trip to tower U Jakuba 
gave them a chance to climb to the top of 
the lookout (over 40 meters high). They 
could see as far as Austria! Whether they 
were nervous about the height or not, 
everyone showed how brave they were. 

They also all agreed that ice cream is the 
best reward for bravery! The hike back 
from there was over eight kilometers, 
and the children handled it very well, 
stopping along the way for a little lunch 
in the woods. They even had a chance to 
pretend to be the teachers and lead the 
way for part of the last kilometer.

The week went by so quickly and before 
long, it was time to return to school 
and city life. Everyone agreed it was an 
amazing experience, with some children 
are already looking forward to future 
such trips. The children returned to 
their parents, now masters of the four 
elements, and a little wiser to ways of 
the woods.

Bc. Timothy Bohus, 
koordinátor anglického 
programu v MŠ / Head  
of KG English Studies 
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Green Frogs, Brown Bears a Red Eagles v ZOO
Naše čekání bylo dlouhé, ale my jsme 

věděli, že když vydržíme, bude na 
nás čekat úžasná odměna. A jaká že to 
bude odměna? No přece výlet do ZOO! 
Nezáleží na tom, kolik nám je, výlet za 
zvířátky vždycky přinese obrovskou 
radost. A tak nakonec došlo na ten 
slavný den a my jsme v autobusu vyrazili 
směr Trója. Už sama cesta byla zážitkem, 
jelikož jsme viděli mnoho pražských 
pamětihodností, ke kterým se běžně jen 
tak nedostaneme.

Předpověď počasí na ten den 
slibovala velké horko, což se také 
vyplnilo. Ale na to všichni zapomněli 
v okamžiku, kdy uviděli první zvíře. A co 
to bylo? Klokan! Dokonce jsme se mohli 
jít podívat přímo do klokaního výběhu 
a prohlédnout si odpočívající klokany 
pěkně zblízka. A pak už to byla jedna 

velká nálož vzrušujících okamžiků. Děti 
soutěžily o to, kdo první zahlédne zvíře ve 
výběhu. A že to byl někdy opravdu těžký 
úkol, jelikož příroda zvířata na takové 
maskování dobře vybavila. Na mapě 
jsme hledali trasu, kterou bychom se 
dostali k našemu velkému cíli – pavilonu 
divokých šelem – a zároveň viděli vše, 
co nám může ZOO nabídnout. A tak děti 
nadšeně poslouchaly zajímavosti ze 
života tučňáků, papoušků, opic i primátů 
a nebo takových zvláštních zvířat, jako je 
dikobraz nebo mravenečník.

Nakoonec byl náš vytoužený cíl na 
dohled. Pavilon šelem. A že jsme měli 
štěstí, protože jsme viděli tygra, jak 
vyspává ve stínu, i lva s lvicí, jak se líně 
povalují na sluníčku. Během vánočních 
svátků jsme se rozhodli udělat dobrý 
skutek a podpořit pražskou ZOO. 

Vyhlásili jsme sbírku a společnými silami 
se nám podařilo vybrat dost peněz na 
adoptování dvou zvířat. Adpotovali jsme 
losa a pardála obláčkového. A víte co? My 
toho pardála skutečně viděli! A dokonce 
nám i zapózoval před foťákem.

Bohužel čas byl neúprosný a ZOO 
vskutku velká. Po šelmách už byl čas 
vyrazit pomalu zpět k autobusu. Ale co 
by to byl výlet bez zmrzliny? Nezapomněli 
jsme na ni, opičky nám ukázaly směr 
a my jsme s ní s chutí oslavili konec 
výletu.

Green Frogs, Brown Bears and Red Eagles at the ZOO
Our wait was long, but we knew that 

if we persevered, there would be an 
amazing reward waiting for us. And what 
kind of reward will it be? Well, a trip to the 
ZOO! No matter how old we are, a visit to 
see ‚exoctic‘ animals will always bring us 
a great joy. And so it finally came to that 
glorious day and we took the bus towards 
Trója. The trip itself was an experience, 
as we got to see many Prague sights, 
which we usually do not get to visit.

The weather forecast for that day 
promised glorious sunshine, which was 
also fulfilled. But everyone threw it out 
of their minds the moment they saw 
the first animal. And what was that? 
A kangaroo! We were actually able to 
go directly into the kangaroo enclosure 
and see the resting marsupials up 
close. And since then it was just one 

continuous blast of exciting moments. 
The children competed who will be first 
to spot the animal in the enclosure. And 
that it was sometimes a really difficult 
task, because evolution has equipped 
the animals well for such camouflage. 
On the map, we looked for a route that 
would take us to our big goal - the wild 
beast pavilion - and at the same time see 
everything that the ZOO has to offer. And 
so the children enthusiastically listened 
to the interesting things about the life 
of penguins, parrots, monkeys and 
primates, or such special animals as the 
porcupine or the anteater.

Finally, we had our coveted goal in sight. 
The Beast Pavilion. And we were really 
lucky because we saw a tiger sleeping in 
the shade and a lion with a lioness, lazily 
lying in the sun. During the Christmas 

holidays, we decided to do a good 
deed and support the Prague Zoo. We 
announced a collection and together 
we managed to raise enough money to 
adopt two animals. We adopted a moose 
and a clouded leopard. And you know 
what? We actually saw the leopard! 
And he even posed for us in front of the 
camera.

Unfortunately, time marched on and the 
ZOO was really big. After the beasts, it 
was time to head slowly back to the bus. 
But what would a trip without ice cream 
be? We did not forget about the treat, 
the monkeys showed us the direction 
and we celebrated the end of the trip 
with delicious cold treat!

Mgr. Jana Položilová, 
učitelka MŠ / KG Teacher
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Pasování předškoláků
Středa, 16. června, nádherný slunečný 

den bez mráčků jako stvořený pro 
pořádnou slávu. V krásném prostředí 
Rytířského sálu Průhonického zámku 
budou předškoláci z mateřské školy 
pasováni na školáky. Děti strávily 
v mateřské škole spoustu krásných chvil 
plných pohody, her a radosti, navázaly zde 
svá první přátelství, naučily se vzájemné 
spolupráci a respektu jeden k druhému. 
Jejich učitelé jim postupně otvírali brány 
poznání a vědění a vždy je podporovali 

a povzbuzovali v jejich činnostech. Jak 
řekl římský filosof Seneca: „Neučíme se 
pro školu, ale pro život!“ a tak přejeme 
těmto dětem ze třídy Red Eagels, Brown 
Bears, White Foxes a Dráčků, aby své 
dovednosti dále rozvíjely, čerpaly ze 
svých zkušeností a postupně k nim 
přidávaly další. Velmi rádi jsme sledovali, 
jak děti každý den přichází do školky 
s úsměvem a jak svůj čas spolu s učiteli 
tráví naplno. Doufáme, že na toto 
bezstarostné období budou děti i jejich 

rodiče rádi vzpomínat. Přejeme dětem 
krásné léto, krásné prožití prázdnin a po 
jejich skončení šťastný nástup do školy.

Pre-first Graduation
Wednesday, June 16th, was 

a wonderful, cloudless sunny day. 
The perfect time to recognise great 
success! In the beautiful surroundings 
of the Knight’s Hall of the Průhonice 
Chateau, the Sunny Canadian pre-first 
classes celebrated their graduation 
from the kindergarten and their future 
first steps into elementary school next 
year. The children have shared a lot of 
beautiful moments full of well-being, 
games and joy in Kindergarten, making 

their first friendships as they learned to 
work together and respect each other. 
Their teachers gradually opened the 
gates of knowledge to them and always 
supported and encouraged them in their 
activities. As the Roman philosopher 
Seneca said, "We are not learning for 
school, but for life!" And so we wish these 
children from the Red Eagles, Brown 
Bears, White Foxes and Dragons classes 
all the best as they further develop their 
skills, draw on their experiences and 

gradually add to them. It was a pleasure 
to watch how the children came to 
Kindergarten every day with a smile 
and how they spent their time with their 
teachers and friends to the fullest. We 
hope that the children and their parents 
will look back on this time fondly and 
remember this carefree period with joy 
and happiness. We wish the children 
a beautiful summer, a beautiful holiday 
and, of course, a happy start in the new 
school year!

Mgr. Alena Kosová, 
ředitelka MŠ/ KG Principal
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Do práce na kole
Letošního ročníku kampaně 

Do práce na kole se ze Sunny 
Canadian účastnily hned dva týmy. 
Tým Mayky, ve složení paní učitelky 
Ivana, Milena, Iva a Martina, získal 

třetí místo v týmové pravidelnosti. 
Pod záštitou města Jesenice 
soutěžilo celkem 6 místních týmů. 
Vyhlášení výsledků proběhlo v sobotu 
19. června na Rodinném sportovním 

dni pořádaném Městským úřadem 
Jesenice.

.

Bike To Work
Two teams from Sunny 

Canadian took part 
in this year’s Bike to 
Work campaign. Mayka 
team, consisting of 
teachers Ivana, Milena, 
Iva and Martina, won 
third place for ‘team 
regularity’. A total of 6 
local teams competed 

under the auspices of 
the town of Jesenice. 
The announcement of 
the results took place 
on Saturday, June 19, 
at the Family Sports Day 
organized by the Jesenice 
Municipal Office.

Mgr. Martina Nesvadbová, 
učitelka ZŠ a gymnázia / 
ES and HS Teacher l
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