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S Andrew Feustelem nejen na palubě kosmické lodi

P

rvní jarní měsíce přinesly nejen teplé
počasí, ale i spoustu zajímavých akcí
a zážitků.
Oskar Wilde pravil: „Ten, kdo čte, žije
s každou další knihou život navíc. Kdo
nečte, má jen ten svůj.“ A v březnu se to
knižními příběhy v naší škole jen hemžilo.
Mladší školáci a předškoláci prožili
další pohádkovou Noc s Andersenem.
Proběhla beseda s ilustrátory dětských
knih – Lucií Lomovou a Jonášem
Ledeckým.
V
březnu
jsme
oslavili
Dny
frankofonie,
během
nichž
žáci

7. a 8. ročníku připravili zajímavé aktivity
pro mladší francouzštináře. Studenti 4G1
v rámci programu Duke of Edinburgh
zorganizovali sportovní dopoledne pro
žáky 6.–8. ročníků.
V průběhu posledních dvou měsíců žáci
pracovali na rozvoji svých akademických
stránek a účastnili se mnoha soutěží.
Jsme velmi pyšní, že řada z nich dosáhla
na přední místa v okresních i krajských
kolech a své zástupce máme i v kolech
národních.
Největší společenskou událostí byla
návštěva Andrewa Feustela, amerického

geofyzika a astronauta NASA.
Velikonoce se již nesly v jarním duchu
a ti nejmladší si pořádně užili tradiční
Easter Market a Egg Hunt.
Toto je jen zlomek článků v novém
vydání Newsletteru, přeji Vám příjemné
chvíle při jeho čtení.

A

Mgr. Helena Švandová
Zástupkyně ředitele ZŠ
pro 2. stupeň
Vice Principal for 2nd
Stage ES
Šéfredaktorka SCNL /
SCNL Editor in Chief

With Andrew Feustel Not Only in a Spaceship

T

he first spring months brought not
only warm weather, but also lots of
interesting events and activities.
Oscar Wilde said, “The reader lives
with every other book extra life. Who
doesn‘t read has only his own. ”And in
March, our school was just bustling with
book stories too.

Younger schoolchildren and preschoolers
spent a ‘Night with Andersen’. There was
a discussion with illustrators of children‘s
books, Lucie Lomová and Jonáš Ledecký.
And
in
March, we
celebrated
‘Francophone Days’, during which
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Gr 7 and 8 students prepared some
interesting activities for younger French
students. 4G1 students prepared
a Sports Day for Gr 6, 7 and 8 students
as a part of volunteering in the Duke of
Edinburgh programme.

Over the past two months, we have
been working on the development of
students’ academic skills, and many
participated in different competitions
- linguistic, mathematic, or knowledgebased. We are very proud that many of
them reached leading positions in both
district and regional rounds; and we
have our representatives in the national

round too.

We proudly welcomed the American
NASA astronaut, Andrew Feustel, who
became aware of Czech culture because
of the Mole. This character from the
well-known children‘s book traveled
with him to space.
Easter was in the spirit of spring
and our youngest students enjoyed our
traditional Easter Market and Egg Hunt.
This is just a fraction of the interesting
articles in the new issue of the Newsletter,
I wish you a nice time reading them.
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Americký astronaut Andrew Feustel po návratu
z oběžné dráhy navštívil SCIS

Canadian International School dne 15. 4. navštívil
Sjsouunny
americký astronaut Andrew Feustel s manželkou Indirou, kteří
oficiálními vyslanci amerického Národního úřadu pro letectví

a kosmonautiku NASA. Indira Feustel je po mamince částečně
českého původu, což je důvodem, proč si její muž Andrew vzal
na své vesmírné mise s sebou předměty odkazující na Česko
– českého Krtečka, obrázek židovského chlapce z Terezína či
Nerudovy Písně kosmické. Setkání bylo relativně rychlé a krátké,
protože Feustelovi museli návštěvu naší školy vtěsnat do časově
náročného programu, který jim připravila Akademie věd ČR, na
jejíž pozvání do České republiky již potřetí přijeli (v naší škole je
doprovázel pan Pavel Suchan, tiskový tajemník Astronomického
ústavu AV ČR). Andrew Feustel studenty seznámil s tím, že ve
vesmíru byl již třikrát, přičemž poslední pobyt na Mezinárodní
vesmírné stanici patřil k nejdelším – na ISS strávil přes půl roku,
z toho polovinu času jako velitel mezinárodní posádky. Pohovořil
o své kariéře astronauta a zdůraznil, že vše co děláme mimo

Zemi, děláme pro Zemi. Většina času byla vyhrazena pro dotazy
studentů – těch bylo hodně – a Andrew se snažil na všechny
upřímně odpovědět. Na závěr zazněla pro mě snad nejzajímavější
myšlenka – Země z vesmíru je velmi maličká a uprostřed toho
velkého prostoru působí až neskutečně křehce. Možná by stálo za
to uvědomit si, že mnohé věci, které nám v našem každodenním
životě přijdou zásadní, zase tak úplně zásadní nejsou. Ale rozhodně
je důležité udělat maximum pro to, aby nám naše Země vydržela,
protože jiný domov nemáme.
Této velice milé návštěvy si opravdu vážíme. Indira Feustelová
byla v naší škole již podruhé – před rokem nám zde vyprávěla o své
rodině a o tom, jak se obává o svého muže při jeho náročné práci.
Andrewovu misi jsme sledovali v České televizi i na internetu...
Tak možná právě proto se nám zdálo, že k nám do školy zavítali
naši „staří známí“. Každopádně doufáme, že jejich návštěva byla
pro žáky a studenty maximálně inspirativní.

American Astronaut Andrew Feustel in SCIS

n April 15 Sunny Canadian International School was visited
O
by American astronaut Andrew (Drew) Feustel and his wife
Indira, who were official ambassadors of the American National

Aviation and Space Administration (NASA). Indira Feustel is partly
of Czech origin (her mother is from Znojmo), which is why her
husband, Andrew, took objects referring to the Czech Republic –
the Little Mole (Krteček), a picture of a Jewish boy from Terezín
and Neruda‘s Cosmic Songs – on his space missions. The visit
was relatively quick and short, because Drew had to squeeze
our school visit into a time-consuming program prepared by the
Academy of Sciences of the Czech Republic, which had invited
them to the Czech Republic for the third time. Mr. Pavel Suchan,
the press secretary of the Astronomical Institute of the Czech
Academy of Sciences, came for the visit also.
Drew Feustel told the students that he was three times in space,
while his last stay at the International Space Station was the longest
one - he spent over half a year at ISS, half of which as commander
of the international crew. He spoke of his astronaut career and
pointed out that everything we do outside the Earth is done for
the Earth. Most of the time was reserved for students‘ questions
- they had a lot of questions and Andrew tried to answer all of
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them. The most interesting idea for me was this: the Earth from
the universe is very tiny and in the middle of that great space it
seems to be extremely fragile. We should realize that many things
which seem to be important are not important at all, but it‘s
definitely important to do our utmost to keep our Earth safe for
future generations because we don‘t have another home.
We really appreciate this very nice visit. Indira Feustel was in our
school for the second time - a year ago she talked about her
family, her career as a Speech Therapist and how she worries
about her husband in the ISS. We watched Drew‘s mission on
Czech Television and on the Internet. That is why it seemed to
us that these people are our „old acquaintances“ who came to
school. Anyway, we hope that their visit inspired our students.
Ing. Jitka Stiles, Ph.D.
Ředitelka pro MŠ,
ZŠ a Gymnázium /
Kindergarten,
Elementary School
and High School Principal
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Oslava Dne učitelů

sme pyšní, že Sunny Canadian International School má báječný tým
Jděkujeme
oddaných učitelů milujících práci s dětmi. A právě tomuto týmu moc
a přejeme vše nejlepší ke Dni učitelů.V rámci Dne učitelů jsem

opět přivítal naše učitele (od mateřské školy po gymnázium) skvělou
snídaní, kterou byla vynikající a v Kanadě velmi oblíbená benediktinská
vejce. Milí učitelé, děkujeme za Vaši energii, za vše, co děláte pro naše
děti, a přejeme Vám do budoucna hodně sil a trpělivosti.

Teacher‘s Day Celebration

e are very proud for having a great team of devoted teachers
W
born to work with children and to celebrate a happy Teacher’s
Appreciation Day with them on 28.3. I welcomed our team of

Kindergarten to High School teachers with a fabulous breakfast of Eggs
Benedict – a Canadian favourite. Teachers, as always, we thank you for all
of your energy, for everything you do for Sunny Canadian International
School students and we wish you lots of energy and patience in the
future.
Mgr. Ron Stiles
Generální ředitel /
Academic Director

Kon-

ference Asociace ředitelů

Konference Asociace ředitelů gymnázií

a jaře 2019 jsem byla oslovena, abych
N
se stala novým členem Asociace
ředitelů gymnázií (AŘG). Toto pozvání

jsem ráda přijala a koncem března jsem
se zúčastnila třídenní konference AŘG v
Brně. Podobné konference se konají vždy
jednou za rok a jsou zároveň i valnou
hromadou asociace. Této konference
se kromě ředitelů gymnázií a předních
odborníků z oblasti vzdělávání zúčastnili
i političtí představitelé České republiky.
Řešila se především aktuální témata
českého středního školství – nedostatek
pedagogů v některých oblastech, způsob
financování škol, potřeba dalšího růstu
platů učitelů, problematika jednotných
přijímacích zkoušek a zejména změna
modelu
maturitní
zkoušky.
Právě

o jednotné přijímací zkoušce a maturitách
pohovořili představitelé Centra pro
zjišťování výsledků vzdělávání – současná
ředitelka RNDr. Michaela Kleňhová i
bývalý ředitel Ing. Jiří Zíka. Mluvilo se o
tom, zda hodnocení maturitních slohových
prací vracet na školy, či nikoliv, dále o tom,
jakým školám by se mohla „odpustit“
povinná maturitní zkouška z matematiky,
nebo o možnosti zavést elektronické
posílání přihlášek na střední školy. Z
ministerstva školství mezi nás zavítali hned
čtyři představitelé v čele s ministrem Ing.
Robertem Plagou, Ph.D. Také se za námi
přišla podívat primátorka města JUDr.
Markéta Vaňková.
Zaujalo mne, že celý jeden blok
byl věnován podpoře nadaných žáků.

Conference of High School Principals Association

n spring 2019, I was asked to become a
ISchool
new member of the Association of High
Principals (AŘG). I happily accepted

this invitation and at the end of March and
attended a three-day conference of AŘG
in Brno. Similar conferences are held once
a year and are attended by headmasters
of High Schools, leading experts in the
field of education, as well as political
representatives of the Czech Republic.
We spoke mainly about the current topics
of Czech secondary education – the lack
of teachers in some areas, the method of
financing schools, the need for further
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growth of teachers‘ salaries of entrance
examinations and particularly about the
changes to the graduation exam model.
Representatives of CZVV - present
director RNDr. Michaela Kleňhová and
former director Ing. Jiří Zíka - talked
about whether to return evaluation of the
school leaving exams to schools or not,
about which schools could be „forgiven“
for the compulsory maturita exam from
Mathematics or about the possibility of
introducing electronic applications to
secondary schools. Four representatives
from the Ministry of Education visited us,
headed by Minister Ing. Robert Plaga, Ph.D.

O nutnosti podchytit nadané děti hovořila
Jeanne Bočková z CTM Academy, což
je organizace, kterou žáci naší školy již
několik let široce využívají.
V části věnované příkladům dobré
praxe se s námi se svými postřehy
podělili
představitelé
brněnského,
českobudějovického i pražského gymnázia.
Podobná setkání považuji za velice
důležitá – zejména výměna zkušeností
je vždy velice přínosná pro všechny
zúčastněné.
Ing. Jitka Stiles, Ph.D.
Ředitelka pro MŠ,
ZŠ a Gymnázium /
Kindergarten,
Elementary School
and High School Principal
The event was attended by Mayor of the
town Brno, JUDr. Markéta Vaňková, also.
I was especially interested in the fact that
one block was dedicated to the support of
gifted pupils. Mrs. Bočková from the CTM
Academy spoke about the need to capture
gifted children and has been widely used
by our students for several years.
Representatives of Brno, České Budějovice
and Prague High Schools shared their
good practice with others. I consider such
meetings to be very important - especially
the exchange of experience is always very
beneficial for all involved.
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Úklid okolí školy v rámci akce Ukliďme Česko opět po roce
a sobotu 28. dubna obec Jesenice
N
vyhlásila jarní úklid v rámci akce
Ukliďme
Česko
(viz
http://www.

uklidmecesko.cz/). Před školou se sešlo
dopoledne několik dobrovolníků, kteří se
přidali k vedení školy a společně posbírali
odpadky, které v okolí (v okruhu cca 1 km
od školy) našli. Rozdělili se do několika

skupin, které vyrazily směr Mladíkov,
Zdiměřice či Kocanda. Uklízeli skoro
dvě hodiny. Velice si vážíme toho, že této
akci věnovali svůj čas. Děkujeme všem
zúčastněným, že okolí školy nyní září
čistotou a všichni si pobyt venku v čistém
a zdravém prostředí můžeme užívat plnými
doušky.

Ing. Jitka Stiles, Ph.D.
Ředitelka pro MŠ,
ZŠ a Gymnázium /
Kindergarten,
Elementary School
and High School Principal

Cleaning the School Neighborhood

O

n Saturday 28 April, authorities in
Jesenice declared spring cleaning as
part of the event „Let‘s Clean the Czech
Republic“ (see http://www.uklidmecesko.cz/).
Several
volunteers
joined
SCIS
Management and gathered in front of the
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school in the morning and started to pick
up garbage around the school, they were
very thorough.The area to be cleaned
was approx.1 km radius from our school.
The volunteers split into several groups
and headed for Mladíkov, Zdiměřice
and Kocanda.They spent almost two hours

cleaning and picking up trash - we greatly
appreciate the fact that they devoted their
time to this effort. We thank all the people
involved - the neighborhood of the school
is cleaner now.
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Kniha Dlouhá cesta domů od Čechokanaďanky Helen Notzlové

V

polovině dubna jsme se na kanadské
ambasádě zúčastnili slavnostního
představení knihy „Dlouhá cesta domů“
Čechokanaďanky Helen Notzlové.
Kniha vychází ze vzpomínek autorky,
které jako čtyřletá holčička v roce 1948 se
svými českými rodiči dramaticky opustila
Československo. Rodina se pak usadila
v Kanadě a autorka jako mladá žena ji
později opět opustila a vydala se zpět do
země rodičů hledat své kořeny. Kniha je

o lásce ke dvěma zcela odlišným zemím
i odlišnému způsobu života – zatímco
v Kanadě je Helena dobře zajištěnou
ženou, před kterou se otevírají všechny
možnosti úspěšného a pohodlného života,
v Praze 70. let se dostává do společnosti
umělců a disidentů, což pro ni není úplně
bezpečné. V knize nechybí láska, napětí,
hledání identity... však se o tom můžete
sami přesvědčit. V současné době je kniha
k sehnání pouze v angličtině – autogramiáda
se konala v posledním dubnovém týdnu

v Knihovně Václava Havla a v knihkupectví
Globe v Praze 1. Více informací o knize,
autorce a také o tom, kde si knihu můžete
zakoupit, naleznete na tomto odkaze:
https://www.helennotzl.com/
Ing. Jitka Stiles, Ph.D.
Ředitelka pro MŠ,
ZŠ a Gymnázium /
Kindergarten,
Elementary School
and High School Principal

The New Book Long Journey Home by Czech-Canadian Helen Notzl
n the middle of April, we attended the
IHome“
book launch of the book „Long Journey
by the Czech Canadian Helen
Notzl at the Canadian Embassy.

The book is based on the memories of
the author, who, as a four-year-old girl
in 1948, left Czechoslovakia dramatically
with her parents. The family then settled
in Canada, which the author, as a young
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woman, leaves again and returns to her
parents‘ country to find her roots. The
book is about love for two very different
countries and different ways of life - in
Canada, Helena is a young woman with
all the opportunities for a successful
and comfortable life opening up, while in
Prague in the 1970s she belongs to the
group of artists and dissidents and it is not
completely safe. Love, adventure, looking

for identity – all these things you can find
in the book. Currently, the book is only
available in English - the autograph signing
took place in the last week of April at the
Vaclav Havel Library and Globe Bookstore
in Prague 1. For more information about
the book, the author and where to buy it,
please visit link: https://www.helennotzl.
com/
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Rozloučení
ážení rodiče, milí žáci, drazí kolegové,
V
vzhledem k tomu, že se naše působení v Sunny Canadian International School blíží ke konci, dovolte nám malé ohlédnutí
za uplynulými osmi lety, které jsme tu společnou prací strávili.

Do (tehdy) Sunny Canadian School jsme nastoupili na konci června v roce 2011.V září 2011 jsme zahajovali první výuku na druhém
stupni. Vzhledem k tomu, že jsme od našich žáků požadavali vysokou úroveň anglického jazyka, stala se škola v roce 2012 oficiálním
testovacím centrem pro cambridgeské jazykové zkoušky z angličtiny a následně také pro zkoušku TOEFL Junior. Název školy jsme
prodloužili o slovo „international“, protože se nám postupně dařilo různými programy podporovat multikulturalismus a otevřenost
vůči okolnímu světu.
Jak žáci druhého stupně rostli, začali jsme kolem roku 2013 připravovat koncepci středoškolského vzdělávání a v září 2014 jsme,
ještě v původní budově, otevřeli první ročník čtyřletého gymnázia.
V únoru 2014 se nám podařilo získat významnou mezinárodní akreditaci – a to na výuku podle celosvětově standardizovaného
kurikula Cambridge Assessment International Examinations (CAIE). Tato akreditace nám umožňuje nabídnout mezinárodně uznávané
a přijímané maturitní zkoušky IGCSE a následně i AS/A Level.
V září 2015 jsme získali licenci na program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (Duke of Edinburgh International Award), který
dále posouvá naši školu na úroveň významných mezinárodních škol nejen v Evropě.Tyto dobrovolné aktivity umožňují žákům porovnat
své dovednosti s ostatními, kteří participují třeba v podobných programech typu CAS (Community, Action, Service) nabízených jako
součást mezinárodního programu International Baccalaureate Diploma Programme.
Díky těmto mezinárodním programům paralelně s českou maturitou tak naši studenti naplňují misi naší školy a mohou se úspěšně
uplatnit na univerzitách v Evropě i ve světě.
V září roku 2015 jsme také slavnostně otevřeli novou budovu pro třídy druhého stupně a gymnázia. Budovy školy jsme rozdělili
na tzv. Upper (druhý stupeň a gymnázium) a Lower (mateřská škola a první stupeň) Canada – jednotlivé třídy a učebny jsme nazvali
podle kanadských provincií a jejich hlavních měst.
Na jaře 2016 naši školu na naše pozvání navštívila Česká školní inspekce. Obdrželi jsme poté písemnou inspekční zprávu, ve které
je naše škola jako jedna z mála veřejných i soukromých škol v ČR hodnocena jako „nadprůměrná“. Stejně výborně byla naše škola
hodnocena nečekanou inspekcí z anglické Cambridge při zkouškách IGCSE v roce 2017. A letos nás čeká již druhý maturitní ročník.
Když se tedy zamýšlíme nad posledními 8 lety, cítíme neskutečný pocit radosti a hrdosti ze všeho, co se podařilo vymyslet
a vybudovat. S pýchou a nadšením jsme sledovali, jak se posiluje akademická kvalita školy a jak se děti ve škole rozvíjejí po stránce
psychické, emocionální i intelektové. Jsme si ale vědomi, že sami bychom to nezvládli. Budeme vždy vděčni za důvěru, které se nám zde
po celou dobu dostávalo od žáků, rodičů i externích partnerů v ČR i zahraničí. Za naše zkušenosti vděčíme i bývalým a současným
kolegům, kterým ze srdce děkujeme za vše, co jsme se od nich mohli naučit. Přejeme škole, aby i nadále sloužila dětem tak, aby je co
nejlépe připravila na naši společnou budoucnost. Právě tyto děti budou od nás jednou přebírat role leaderů v naší širší komunitě.
Ještě jednou děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám a celé škole do budoucnosti vše dobré.
S úctou
Jitka Stiles a Ron Stiles

6

Ing. Jitka Stiles, Ph.D.
Ředitelka pro MŠ,
ZŠ a Gymnázium /
Kindergarten,
Elementary School
and High School Principal

Mgr. Ron Stiles
Generální ředitel /
Academic Director
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Goodbye and Farewell
parents, students and colleagues, as our last days in Sunny Canadian International School are approaching, let us take a small
Dear
look back at the past 8 years we’ve spent working together.
We joined SCIS at the end of June in 2011. In September 2011, we opened Grade 6 and started teaching in the second stage. Since we
wanted to externally verify a high level of English of our students, in 2012 the school became the official testing center for Cambridge
English Language exams and subsequently for the TOEFL Junior exam. We rebranded the name of the school, adding "international"
to reflect our support of multiculturalism and openness towards the outside world through various programs.
As the students of the second stage grew, we started to prepare the concept of secondary education around 2013 and in September
2014 we opened the first year of the four-year grammar school, still in the original building.
In February, 2014 we obtained international accreditation as a Cambridge International School approved to offer examinations
in the internationally acclaimed and accepted Cambridge Secondary One, IGCSEs and A Levels.
Soon after, in September 2015 we received the licence to offer the Duke of Edinburgh‘s International Award, which allowed us
to compete with other international schools in Europe and offered our students the chance to voluntarily participate in something
akin to the CAS (Community, Action, Service) component offered in the International Baccalaureate Diploma Programme. These new
international programmes, aligned with the Czech Maturita, set up our students to achieve the renewed School Mission and allow
them to successfully apply to universities in Europe and the rest of the English speaking world.That same year we finally opened a new
building for the second stage and high school. The school buildings were divided into Upper Canada (second stage and high school)
and Lower Canada (kindergarten and first stage) and classrooms were named according to the Canadian provinces and their capitals.
In spring 2016, the Czech School Inspection visited our school and afterwards we received an inspection report in which our school is
considered to be “excellent” (as one of a small number of schools, both public as well as private). Our school was additionally evaluated
as Completely Satisfactory in Compliance inspection from CIE (Cambridge International Examination) during the June, 2017 IGCSE
exam series. This year we will have the second year of 4G4 graduation.
Looking back on it all we feel a deep sense of pride in what we were able to build and accomplish here at SCIS over 8 years, but we
have not done it alone. We will always be grateful for the trust and excellent collaboration we have received from our staff and parent
community as well as from our partners in the Czech Republic and abroad. Above all, a school has to be about serving children and
preparing them for our shared future, when they will increasingly take over leadership roles from us in the greater community. It has
been our personal and tremendous joy to witness their growth and development. We will never forget it.
We would like to thank you for your many years of support and wish you all the best in the future.
Sincerely Yours,
Jitka Stiles and Ron Stiles
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Pomozte panu Andersenovi!

Z

pátku 22. března na sobotu 23. března
si naši prvňáci i předškoláci z mateřské
školy společně prožili velké dobrodružství.
Kromě přespání ve škole tito odvážlivci
vyslyšeli naléhavou prosbu pana spisovatele
Hanse Christiana Andersena, kterému Zlá
vichřice rozfoukala všechny rukopisy. Děti
nezaváhaly a rozhodly se pomoci. Ztichlou
školkou procházely smíšené skupinky
a postupně sbíraly listy pohádek Princezna
na hrášku, Ošklivé káčátko, Křesadlo,
Malá mořská víla, Pastýřka a kominíček

a Císařův slavík. List s obrázkem či textem
nikdy nebyl zadarmo. U jednotlivých
aktivit prvňáci vždy museli přečíst úvod
k pohádce a pak děti měly například povléct
postel pro princeznu, nakrmit hladové
hafany nebo prolézt temnými kamny
a komínem.
Šikovné děti! Nejenže všechno zvládly,
ale dokázaly dát dohromady pohádkovou
sbírku Andersenových příběhů, kterou
mohou od nynějška používat všichni žáci
i učitelé. Druháci si zatím po medvědím

způsobu užívali svou „Party plyšových
medvídků“.To se nám to spalo po takovém
výkonu! Dobrou Noc s Andersenem
a někdy příště zase na shledanou ve světě
pohádek!

Pavla Cohen, učitelka
ZŠ / ES Teacher,
Anna Matoušková,
učitelka MŠ / KG
Teacher

Let’s Help Mr. Andersen!

Friday 22nd to Saturday 23rd March, our first-graders and pre-first students from kindergarten enjoyed a great adventure
Fto rom
together. In addition to the sleepover, these brave children heard the urgent request from the writer Hans Christian Andersen
help him retrieve his manuscript after the the Mean Tempest had blown all of the papers away! Our children decided without
hesitation to help Mr. Andersen get the manuscript back! Mixed groups walked through the silent school and gradually they collected
the fairy tales of The Princess and the Pea, The Ugly Duckling, The Tinder Box, The Little Mermaid, The Shepherdess and the Chimney
Sweep and The Emperor‘s Nightingale. The children were given pieces of paper with either text or a picture after completing a task at
each station.The first-graders read the introduction to the fairy tale to begin each activity and then the group completed the activities
together. Sometimes it was necessary to make a bed for the princess, sometimes to feed the giant, hungry dogs, or sometimes to climb
through the dark stove and chimney so they could retrieve the missing papers.
The children not only mastered each task, but managed to put together a fairy-tale collection of Andersen‘s stories, which can now
be used by all pupils and teachers. Our second-graders enjoyed their Teddies Party. After such a performance, we all slept well! Good
Night Mr. Andersen, we will see you next time in the world of fairy tales!
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Polaris

P

oslední březnový pátek vyjeli žáci prvních i druhých tříd do
pražského planetária, kde pro ně bylo připraveno poutavé
vyprávění o vesmíru, o hvězdách i souhvězdích. Do vyprávění
o vesmíru se zapojili i naši žáci, kteří pohotově a správně
odpovídali na všechny „všetečné“ otázky.
Po úvodním hvězdném promítání se už děti ponořily do
pohádkového dobrodružství ledního medvěda Vladimíra
a tučňáka Jamese. V přírodě by se sice nemohli nikdy potkat, ale
v našem příběhu se stávají blízkými přáteli, kteří se rozhodnou,
že společně prozkoumají vesmír a zjistí, co stojí za tajemstvím
polární noci. Myslím, že příběh svým vtipným pojetím zaujal
a vtáhnul do děje nejen dětské diváky, ale i přítomné učitele.

Polaris

O

n the last Friday of March, pupils from the first and second
grade classes went to the Prague Planetarium, where they
were prepared for an engaging story about the universe, as
well as the stars and constellations. The students listened to
a story about space and responded quickly and correctly to all
„inquisitive“ questions asked.
After the opening star screening, the children were immersed in
a fabulous adventure starring a polar bear named Vladimir and
a penguin named James. These two animals could never meet in
nature, but in our story they become close friends who decide
to explore the universe together and find out what was behind
the secret of the polar night. The first and second graders,
as well as the teachers who were present, were captivated
and drawn into the story by its humorous conception.

Mgr. Lucie Zavřelová,
Učitelka základní školy /
ES Teacher

Zahrádka se probouzí

K

onečně nám začíná krásné počasí
a ani v Canadian School nezahálíme
a opečováváme s žáky naši krásnou zahradu.
V rámci předmětu Pracovní činnosti
vyrábíme výrobky a zahradničíme. Na
naší zahrádce můžete vidět nejen květiny,
bylinky, ale i zeleninu.
Věříme, že se nám semínka krásně
ujmou a brzy se budeme těšit z naší úrody.
Jistě ji využijeme i ve školní jídelně.

Garden is Waking Up
inally, the beautiful weather begins
Fnurture
and we do not idle so we begin to
our beautiful garden in the
Canadian School.

During the school subject, Practical
Workshop, we do handicrafts and focus on
gardening. In our garden you can see not
only flowers and herbs but also vegetables.
If we have sown successfully, we will reap
our pleasure, which we look forward
to, and we will use the vegetables in the
kitchen.
Kateřina Chvojková Učitelka ZŠ/
ES Teacher
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Palačinky pro dobrodružnou výpravu
pondělí 8. 4. jsme postavili stánek
V
s palačinkami před vchodem školy. Chtěli
jsme Vás samozřejmě potěšit, ale také vybrat

peníze na nadcházející expedice v rámci
ceny Duke of Edinburgh. Získaná částka
nám poslouží na zaplacení dvou vodáckých
výprav, v červnu budeme sjíždět Sázavu
i Berounku. Při přípravě akce jsme se
pobavili, během sbírky jsme se setkali s rodiči
a žáky školy a navíc nám palačinky zaplatí
pronájem lodí, pobyt v kempu a cesty vlakem.
Doufáme, že Vám chutnalo, a děkujeme Vám
za Vaši podporu a příspěvky.

Crêpes for Camping

n monday 8.4. we built a pancake
O
stand in front of the school entrance.
Of course, we wanted to please you, but
also to raise money for the upcoming Duke
of Edinburgh expeditions. The amount we
receive will serve to pay for two boating
expeditions, in June we will ride down Sázava
as well as Berounka. We were entertained
in the preparation of the event, we met the
parents and pupils of the school during the
collection, and the pancakes will pay us a
boat rent, a campsite and a train journeys.
We hope you enjoyed it and thank you for
your support and contributions.

David Šindler, žák 4G1 / Student 4G1

Francouzské poměřování ve Středočeském kraji

ymburské
N
Hrabala v
opět přivítalo

Gymnázium Bohumila
tomto školním roce
finalisty školních kol
olympiády z francouzského jazyka.
Sunny Canadian International School
reprezentovali v krajském kole Konverzační
soutěže ve francouzštině dva žáci. Nikita
Zinčenko z IX. B získal 2. místo v kategorii

jazykové úrovně A2 a Lucie Zbirovská
z 4G3 7. místo na úrovni B2.
Z krajského kola si naši žáci odvezli
nejen pěkné umístění, ale především
zkušenosti ze soutěže. Konverzace v jazyce
s porotou na zadaná témata a porovnání
svých jazykových dovedností s ostatními
účastníky budou užitečné v běžném užívání

jazyka, u maturitních i mezinárodních
zkoušek.

Mgr. Michaela Kašparová
Vedoucí francouzských
studií / Head of French
Department

Competition in French Conversation
in Central Bohemian Region

T

he French Olympiad finals
were
hosted
again
this
year by the Bohumil Hrabal
Gymnasium in Nymburk. Sunny
Canadian International School was
represented in the regional round
by two outstanding students, Nikita
Zinčenko from IX B, who placed 2nd
in the A2 language level category,
and Lucie Zbirovská from 4G3, who
placed 7th in the B2 language level
category. By participating in this
competition, our students not only
made us proud with their fantastic
placement, but also gained wonderful
first-hand language experience. The
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format of the competition, which
included conversing with a panel
on given topics, not only gave our
students the chance to compare
their language skills with other
participants, but was also great
practice for everyday language
use. Additionally,
competitions
such as these help in preparing
for the Maturita as well as other
international language exams.
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Francouzský den v SCIS

V

e škole SCIS se 27. března konala
oslava
dne
Frankofonie.
Žáci
ze 7. třídy připravili dva zábavné hony
za pokladem, kterých se zúčastnila 4. třída
a 5. třída studentů francouzštiny. Jeden hon
za pokladem byl ve stylu pohádkových
postav a druhý se konal venku. Děti byly

za hon za pokladem odměněny zlatými
mincemi z čokolády. Pro starší děti bylo
údajně těžké spolupracovat s menšími
dětmi hlavně kvůli jejich neposednosti
a energii. 8. třída si zase připravila pro
6. třídu pečení francouzských palačinek
a naučila je hrát hru pétanque. Všichni žáci

French Day at SCIS

O

n the 27th of March, we had “la
journée de la francophonie” – the
day of French speaking countries. The 7th
and 8th graders decided to make some fun
activities for the younger French students.
In 7th grade, we created two treasure
hunts for 4th and 5th grade. One was

a classic treasure hunt outside, and the
other was inside and fairytale themed.
Meanwhile, the 8th graders played
pétanque and made crêpes with the 6th
graders. We learned that it was not easy to
manage younger students but we had a lot
of fun, and we enjoyed organising activities

si tento den moc užili. Celá akce se velmi
vydařila, a to díky našim skvělým učitelům
francouzštiny.
Max Dvořák, Emma Pakosta, Šimon Starý,
Emma Vorlová

for them. We put a lot of hard work into it
and the children loved it.
Jasmine Idris, Natálie Mrštinová, Jakub Stiles,
Dan Šír

La journée de la francophonie à SCIS

L

a 27 mars, nous avons organisé la journée
de la francophonie. La 7e et la 8e ont
préparé des activités amusantes pour la 4e,
5e et 6e. Nous avons créé deux chasses
au trésor. La première chasse était sur le
thème des contes de fées, et la deuxième
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était une chasse au trésor classique dans
le jardin. Nous avons préparé deux trésors
géniaux, avec des lunettes en papier et des
pièces en chocolat. Les élèves de la 8e
ont joué à la pétanque et ont cuisiné des
crêpes. Tout le monde a beaucoup aimé

cette journée, c’était très amusant!
Elin Herbeck, David Janda, Tomáš Jelínek,
Kristián Knap, Samuel Vrška
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Podpora matematických soutěží

N

aši žáci 2. stupně a gymnázia se
každým rokem účastní několika
soutěží v matematice a logice. Letos
jsem se zapojili do soutěží Pangea,
Matematický klokan a Pythagoriáda.
Během celého roku někteří žáci řešili
domácí kolo Matematické olympiády,
aby se pak porovnali ve školním kole
a postoupili do okresního kola.
Někteří žáci jsou velmi úspěšní
a probojovali se do vyšších kol mezi
tisíci dalších účastníků, jiní slaví svůj
vlasní úspěch mezi spolužáky.
V
Matematické
olympiádě
se
těmi
nejúspěšnějšími
stali:
6. ročník – Radim Blažek a Tomáš Beňačka
7. ročník – Daniel Janda a Samuel Vrška
8. ročník – Arkadij Chugunov
9. ročník – Nikita Zinčenko (obsadil
21. místo v kraji) a Daniel Janda (46. místo
v kraji).
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V Matematickém klokanovi se
v jednotlivých kategoriích nejlépe dařilo:
Benjamín (6. a 7. ročník) – David
Janda (7. B), Anna Strnadová (6. A),
Jakub Stiles (7. B) a Jolana Kollingerová
(7. A)
Kadet (8. a 9. ročník) – Nikita
Zinčenko (9. B). S maximálním počtem
dosažených bodů obsadil nejen první
místo v okresním kole, ale i 1. místo
v krajském), Jakub Oliva (9. B) a Eliška
Bílková (9. A)
Junior (1. a 2. ročník SŠ) – Ondřej
Knap (4G2, 3. místo v okresním
kole), Matěj Višvarda (4G1, 7. místo
v okresním kole) a Frederic Boualay
(4G2, 8. místo v okresním kole)
Student (3. a 4. ročník SŠ) – Zuzana
Fialková (4G1, 1. místo v okresním
kole), Lucie Zbirovská (4G3) a Daniel
Kolouch (4G3).

V
Pythagoriádě
nás
bude
v okresním kole, které se koná 25.-27.5.,
reprezentovat Anna Chatterjee (6. B)
a Yuliya Logvinenko (8. A).
Mnoho našich žáků se zapojilo
do soutěže Pangea, nejúpěšnější
v jednotlivých ročnících byli:
6.
ročník
–
Radim
Blažek,
Anna Strnadová, Adéla Ježková
7. ročník – David Nebeský,
Nela Duchačová, Ján Timko, Dan Šír
a Bořek Novák
8. ročník – Yuliya Logvinenko,
Eliška Karásková, Adéla Šafářová
9. ročník – Jan Strnad, Nikita Zinčenko
(oba postupují do národního kola)
a Jakub Oliva.
Všem gratulujeme a přejeme hodně
sil do postupových kol.
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Support of Math Competitions

E

very year our students from all over
the school compete in math and logic
competitions. This year the second stage
and high school students partcipated in
several of these competitions: Pangea,
Mathematical Kangaroo and Pythagoriada.
Throughout the year, some of our students
dealt with the home lap of the Mathematical
Olympiad to compare in the school round
and advance to the district round.
Some students were very successful and
will progress to the higher rounds along
with thousands of other participants.
Some other students humbly celebrated
their success in the school rounds.
Congratulations to all of them and we wish
you lots of luck for the next rounds that
will follow in May.
In the Mathematical Olympiad,
the most successful in grades:
Gr 6 - Radim Blažek and Tomáš Beňačka
Gr 7 - Daniel Janda and Samuel Vrška
Gr 8 - Arkady Chugunov
Gr 9 - Nikita Zinčenko (21st place in region)
and Daniel Janda (46th place in the region)
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The best in the Math Kangaroo in each
category were:
Benjamin (Gr 6 and 7) - David Janda (7th
B), Anna Strnadová (6th A), Jakub Stiles (Gr
7B) and Jolana Kollingerová (Gr 7A)
Cadet (Gr 8 and 9) - Nikita Zinčenko
(Gr 9B) (with the maximum number of
points he got not only the first place in
the district round, but also the 1st place in
the region round), Jakub Oliva (Gr 9B) and
Eliška Bílková (Gr 9A)
Junior (Gr 1 and 2 of High School) - Ondřej
Knap (4G2, 3rd place in the district round),
Matěj Višvarda (4G1, 7th in the district
round) and Frederic Boualay (4G2, 8th in
the district round)
Student (Gr 3 and 4 of High School) Zuzana Fialková (4G1, 1st place in district
round), Lucie Zbirovská (4G3) and Daniel
Kolouch (4G3)
In Pythagoriada we will have our
participants in the district round, which
takes place on May 35-27, represented

by Anna Chatterjee (Gr 6B) and Yuliya
Logvinenko (Gr 8A).
Many of our students participated in the
Pangea competition, the most successful
in each grade were:
Gr 6 - Radim Blažek, Anna Strnadová,
Adéla Ježková
Gr 7 - David Nebeský, Nela Duchačová,
Ján Timko, Dan Šír and Bořek Novák
Gr 8 - Yuliya Logvinenko, Eliška Karásková,
Adéla Šafářová
Gr 9 - Jan Strnad, Nikita Zinčenko (both
advance to the national round) and Jakub
Oliva
Congratulations to all and wish you a lot
of effort and good luck in the following
rounds.

Ing. Jitka Wachtlová,
Učitelka ZŠ a G /
ES and HS Teacher
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Žáci ze Sunny vybojovali stříbro a bronz na Mistrovství republiky
v kanadském kin-ballu

ťastné úsměvy, únava, přátelská
ŠCanadian
poplácání a gratulace. Žáci Sunny
se totiž stali vicemistry

republiky v kanadském kin-ballu. Náš tým
osmáků (Richard, Julie, Anna, Dominik,
Marek, Anthony a Anastasia) vybojoval
proti školám i sportovním klubům
neuvěřitelné druhé místo na Národním
finále České republiky v kin-ballu a Ríša
Adámek byl navíc zvolen nejužitečnějším
hráčem turnaje. Tým tvrdě bojoval
o každý míč a nic nevzdával předem.
Ukázal, že skutečně patří mezi národní
špičku tohoto krásného kanadského
sportu, který se hraje s obrovským lehkým
míčem a tým je vždy složen ze 4 hráčů,
z nichž dvě musí být dívky.
Naši sedmáci obsadili pěkné páté místo

ve své kategorii, jsou velmi šikovní a svou
kin-ballovou budoucnost mají určitě ještě
před sebou. Byl to jejich první start na
takto velké soutěži a bojového ducha
a chuť hrát ukázali od prvních sekund
turnaje.
Den po základních školách se hrálo
Mistrovství ČR v kin-ballu středních
škol a Sunny studenti vybojovali v této
kategorii svůj historicky první pohár
(bronzový). Při své první loňské účasti
v kategorii středních škol se studenti spíše
jen rozkoukávali a letos všem ukázali, že
nejen žáci naší základní školy, ale i studenti
gymnázia patří v kin-ballu mezi národní
špičku. Tým ve složení Fída, Anička, Honza,
Matěj, Luisa a dva hostující bývalí studenti
naší školy Kačka a Kuba hráli na maximum

a odměnou jim jsou nejen krásné
bronzové medaile a zážitek, na který nikdy
nezapomenou, ale i pozvání na trénink
s českou reprezentací.
Moc gratulujeme a jsme rádi, že jako
škola můžeme svým žákům a studentům
přinášet i jiný typ zážitků než jen
čistě akademické. Je jasné, že tento
turnaj bude pro mnohé ze soutěžících
nezapomenutelný.
Lesklé medaile a pozvánka do Přelouče
na trénink české reprezentace jim to
budou jistě dlouho připomínat.
Mgr. Jitka Hošková, Manažerka marketingu
a aktivit / Activities Manager
Michal Sváček, Učitel ZŠ / ES Teacher

Our Students Have Won Both Silver and Bronze at the Canadian
Kin-ball National Championship!

appy smiles, friendly hugs and lots of congratulations. That
H
was the moment Sunny Canadian students became the
second place winners at the National Championship in Canadian

Kin-ball. Our team of grade 8 students (Richard, Julie, Anna,
Dominik, Marek, Anthony and Anastasia) did a great job. Ríša was
even awarded the title of the tournament‘s most valuable player.
Our Grade 7 team were new to the National Championship
Kin-ball circuit, and their team ranked 5th place and played well.
We wish them all a bright kin-ball future ahead.
The following day, both secondary and high schools competed.
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Sunny Canadian‘s high school team participated at the National
Finals last year. However, this year proved that not only our
elementary school students shoot to the top, but also Sunny‘s
high school students have risen in ranks to become kin-ball
national stars. The high school team brought shiny stars of their
own back from the National Championship-- bronze medals!
Sunny‘s team - consisting of Fída, Anička, Honza, Matěj, Luisa
and two former students Kuba and Katka - showed energy,
enthusiasm, and concentration. It was a day that none of them
will ever forget, not only because of the lovely Winner’s Cup
that they received, but also because they were invited for special
training with Czech‘s National Kin-ball team in Přelouč.
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Dofík v režii 4G1

ba dny přijímacího řízení na
O
gymnázium 12. 4. a 15. 4. využili naši
žáci z 4G1 k představení mezinárodního

programu Duke of Edinburgh šesté, sedmé
a osmé třídě. Připravili pro ně k vyzkoušení
čtyři sportovní aktivity.
Orientační běh
V pátek si sedmáci a osmáci mohli vybrat
ze čtyř sportovních disciplín. Šesťáci pouze
ze dvou. Jednou z nich byl orientační běh.
Žáci se nejdříve rozdělili do skupin. Každá
skupina dostala na startu mapu, kde jsem
zakreslil stanoviště, a zvolila si vhodnou
běžeckou trasu. Na každém stanovišti
se ukrývala stužka s číslicí, kterou žáci
zapisovali do mapy. O vítězi rozhodoval
čas v cíli a nalezení všech stanovišť.Všichni
se zapojili s velkým nadšením a dobrou
náladou. Skupinám se podařilo nalézt
všechna stanoviště, i když některá byla
dobře skrytá. Na vítěze v cíli čekala sladká
odměna. Přestože bylo opravdu studené
počasí, náramně jsme si to užili.
Matěj Višvarda, 4G1
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Hra o vlajku
V pátek a v pondělí v době přijímacích
zkoušek se žáci šestých, sedmých a osmých
tříd vypravili k Průhonickému parku, kde
jsme pro ně připravili program v rámci
plnění programu Duke of Edinburgh. Jedna
část programu se jmenovala Capture the
Flag. Studenti se rozdělili do dvou týmů.
Každý tým měl svoji vlajku, úkolem bylo
ukrást vlajku druhému týmu a donést ji
k sobě na základnu, a tak vyhrát hru.
Capture the flag se hrála před Průhonickým
parkem, kde jsou různé keře a členitý terén,
díky kterému se mohli studenti proplížit
k vlajce protivníka a nepozorovaně ji
ukrást. I přes to, že bylo velice chladné
počasí, si žáci tuto aktivitu oblíbili, pořádně
si přitom zasportovali a užili si tak tento
den v přírodě.
Jan Vitošek, 4G1
Lezecká stěna
Naše horolezecká skupina měla sraz
u školy již brzy ráno. Cesta na lezeckou
stěnu na Chodově nám nezabrala dlouho.

Setkali jsme se se svými instruktory, kteří
nám stěnu ukázali a pověděli nám o ní pár
zajímavostí. Připravili pro nás též instruktáž
o vybavení, a o tom, jak jej použít a nasadit.
Pohovořili též o disciplíně závodního
lezení. Poté jsme se vypravili na obrovskou
lezeckou stěnu, kterou jsme po důkladném
tréninku zdolali. I přes počáteční obavy si
všichni dvouhodinový sportovní program
užili.
David Šindler, 4G1
Koloběžky
V pátek jsme se vydali na výlet na
koloběžkách. Počasí nebylo úplně nejlepší,
ale nakonec jsme vyrazili. Chladné počasí
nás donutilo udělat si přestávku uvnitř.
Poté už bylo venku tepleji a naše cesta
pokračovala. Pro jízdu jsme zvolili stezku
s planetami ve Vestci. Zastavili jsme se též
na hřišti. Den jsme zakončili cestou do
školy a teplým obědem. Všichni jsme si to
užili a budeme na akci vzpomínat.
Max Mikuláš, 4G1
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DofE Junior Sport Days by 4G1

n April 12th and 15th students from
O
4G1 profited from both days of
the entrance exams to High School and

prepared a sports program for grades 6,
7, and 8 to introduce them to the Duke of
Edinburgh program. The younger students
could try 4 different sport activities.
Orientation Run
On Friday students of 7th and 8th grade
could choose 1 out of 4 sport activities.
On Monday 6th grade only could choose
from 2. One of them was the orientation
run. Students firstly split up into groups.
Each group was given a map where I drew
sites and chose a suitable running track.
On each site was a hidden ribbon with
a number on it which they then wrote on
their maps. The winner was selected from
their measured time and finding all ribbons.
Everyone joined the orientation run with
joy and a cheerful mood. Every group was
able to find all ribbons, even if some of
them were hidden really well.. There was
a sweet reward prepared for the winner.
Even though it was cold weather, we all
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had a great time.

Matěj Višvarda, 4G1

Capture the Flag
On Friday and Monday, during the entrance
exams, the students of the sixth, seventh
and eighth grade went to Průhonice Park,
where we prepared a program for them
within DofE. One part of the program was
named Capture the Flag. Students split into
two teams and both teams had their own
flag.The task was to steal the flag from the
other team and bring it to the base to win
the game. Capture the flag was played in
front of Pruhonice Park, where there are
some bushes and hard terrain, thanks to
which students could find their way to
the enemy‘s flag and steal it unnoticed.
Despite the fact that the weather was
cold, the students enjoyed this activity, had
a good time doing sports and enjoyed this
day in nature.
Jan Vitošek, 4G1
Climbing Wall
Our mountaineering group had a meeting

at school early in the morning. We set out
on a climbing wall in Chodov, which did not
last long.We were soon there.We met our
instructors who showed us the climbing
wall and told us a few things about it. We
have been given the insight into how to use
it to deploy race climbing as such.Then we
went on a huge climbing wall, which we
overcame after the training. Our two-hour
program was very exciting and, despite
the initial concerns, everyone enjoyed it.
		
David Šindler, 4G1
Scooters
On Friday we went to a DofE sports
activity. We went on a trip on scooters.
The weather wasn’t at its best and not
everyone arrived but we still managed
to start our journey. Due to the freezing
cold, after an hour we went inside, where
we were for a little while. We ended the
day with the return to school and a warm
lunch.We all enjoyed it and we will happily
remember it.
Max Mikuláš, 4G1
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Dubnové žákovské shromáždění

V

e středu 24. dubna se v Sunny Canadian
konalo tradiční shromáždění 2. stupně
a gymnázia, již čtvrté v tomto školní roce.
Pro studenty 4G4 to bylo jejich poslední,
popřáli jsme jim proto hodně štěstí a úsilí
do nadcházejících maturitních dnů.
Oficiální
program
odstartovala
prezentace zástupkyně Anglo-americké
univerzity. Slečna Newhouse informovala
studenty o různých nabídkách školy,
o výhodách studia. Jako plně uznávaná

April Assembly

O

n Wednesday, 24 April 2019, Sunny
Canadian International School held
its fourth Student Assembly for stage 2
and High School. Since this was the last
assembly for the 4G4 class, we gave them
our best wishes for their future endeavors.
The official program started with
a presentation from a representative
of Anglo-American University.
Ms
Newhouse informed students about the
various offerings of the university and
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univerzita garantuje mezinárodní uznání
všech kreditů.
Členové
Evropského
parlamentu
mládeže (EYP) se podělili o své zážitky z
mezinárodní konference. Pro ostatní žáky
bylo velmi inspirativní naslouchat dojmům
a zkušenostem, které členové EYP nabyli
v rámci mezinárodně uznávaného projetu.
Během shromáždění byla předána
řada ocenění v matematických soutěžích,
v olympiádě ze zeměpisu, francouzské

numerous advantages in attending AAU. As
a fully credited university, all degrees are
recognized internationally.
Members of the European Youth Parliament
related experiences which they recently had.
It was inspiring to watch and listen to the
various members tell of their impressions
and inspirations as they participated in the
internationally known activity.

olympiádě i úspěšným finalistům národního
kola v kin-ballu.
Všichni soutěžící obdrželi bouřlivý
potlesk za své úspěchy a úsilí.
Poslední shromáždění v tomto školním
roce se uskuteční 11. června.
Mgr. Robert Kuzmann, Vedoucí německých
studií / Head of German Department

A number of award recognitions were
also presented during the assembly:
Maths competition, Regional Geography
Olympiad, Regional French Olympiad and
the Kin Ball competition.
We applaud all of our students in their
efforts and achievements.
Our last assembly for this school year is
scheduled for Tuesday, June 11, 2019.
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Co je a co není školní šikana?
ikanou rozumíme takové chování, jehož podezřelé projevy, které by mohly
Šči více
podstatou je agrese ze strany jednoho naznačovat zrod šikany, aby předešli riziku
žáků vůči žákovi nebo skupině žáků jejího rozmachu. Oproti tomu je však
či učiteli, které se opakuje a je založeno
na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle
skryté snaze ublížit fyzicky, emocionálně,
sociálně a v případě šikany učitele také
profesně. Jedním z určujících rysů šikany
je i nerovnováha sil mezi tzv. agresorem
a obětí.
Je známo, že chování, které dnes
označujeme jako šikanu, provází lidstvo
po celou dobu jeho vývoje. Povinná školní
docházka trvá devět let a lze předpokládat,
že za tuto dobu se každý žák se šikanou
setká, ať už v roli agresora, oběti nebo
svědka.
Úkolem pedagogů a členů Školního
poradenského pracoviště je sledovat
všechny podezřelé projevy, které by mohly
signalizovat přítomnost šikany. Proto jsou
děti, zejména ty na 1. stupni ZŠ, v podstatě
neustále pod dohledem pedagoga, který
včas zasáhne, pokud posoudí situaci jako
rizikovou a směřující k šikaně. Dále je ve
všech ročnících počínaje prvním zavedena
tzv. třídní úmluva, která navazuje na Školní
řád SCIS a představuje základní kámen
prevence šikany. Třídní učitel s podporou
školního metodika prevence pracuje se
zásadami danými třídní úmluvou. Jedná se
o průběžný proces, do něhož se kromě
učitelů, preventisty a výchovného poradce
zapojuje i školní psycholog.
Stručně řečeno pedagogové a další
odborní pracovníci sledují všechny

nutné chápat určité střety mezi dětmi jako
přirozený průvodní jev sociálního života.
Žáci tráví ve třídě velkou část dne, a to se
skupinou spolužáků, jejichž výběr nemohli
ovlivnit. Je proto nutno počítat s tím, že
dojde ke střetům, v jejichž rámci se děti
musí učit vhodné strategie, jak konflikty
řešit.

Pokud učitel, zástupce, výchovný
poradce, preventista
či
psycholog
dostanou od žáka či od rodiče, případně
od člena pedagogického sboru upozornění,
že určité chování by se dalo vykládat jako
šikana, věnují případu adekvátní pozornost
a započnou s řadou pohovorů – s tzv.
potencionální obětí, dále s potencionálním
agresorem, se svědky, s rodiči a samozřejmě
se všemi učiteli, kteří v dané třídě pracují.
Po vyhodnocení výsledků je teprve možné
podezření na šikanu potvrdit, nebo naopak
vyvrátit.

What Is School Bullying?
ullying is one of those behaviors advisors, a school psychologist is involved.
Btowards
whereby one or more pupils‘ aggression In short, educators and other professionals
another pupil or a group of pupils watch all suspicious speech that might
or teachers is repeated. It is based on the
conscious, intentional, and usually covert,
attempt to harm physically, emotionally,
socially and professionally, in the case
of bullying a teacher. One of the defining
features of bullying is the imbalance of
power between the so-called aggressor
and victim.
It is well known that the behavior we now
call bullying is accompanied by humanity
throughout its development. Compulsory
schooling lasts for nine years and it can
be assumed that every pupil will be bullied
during this period, either as an aggressor, a
victim or a witness.
The task of educators and members of the
School Counseling Center is to monitor all
suspicious speech that could indicate the
presence of bullying. Therefore, children,
especially those at primary school, are
basically always under the supervision of
a teacher who will intervene in time if
they consider the situation to be risky and
heading towards bullying. Furthermore, a
so-called class convention is introduced
in all grades starting with Grade One,
which follows the SCIS School Code and
constitutes the cornerstone of bullying
prevention. The class teacher, with
the support of the school prevention
methodology, works with the principles
given by the class convention. It is a
continuous process in which, in addition
to teachers, preventive and educational
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indicate the birth of bullying to avoid the
risk of its increase. On the other hand,
it is necessary to understand certain
conflicts between children as a natural
accompanying phenomenon of social life
of children. Pupils spend a large part of
the day in the classroom with a group of
classmates whose choice could not be
influenced. It is, therefore, necessary to
take into account that there are conflicts
in which children have to learn appropriate
strategies to deal with these situations.
If a teacher, representative, educational
counselor, preventative or psychologist
receives a warning from a pupil or parent
or member of the teaching staff that
certain behavior may be interpreted as
bullying, they will give adequate attention
to the case and start a series of interviews
- with the so-called potential victim, with
potential aggressors, witnesses, parents
and, of course, all the teachers working in
the class. After evaluating the results, the
suspicion of bullying can only be confirmed
or, conversely, refuted.
If the bullying is confirmed, the school
proceeds according to the relevant
provisions of the School Rules, by placing
an appropriate educational measure and
subsequent work with the victim, with the
aggressor and, equally importantly, with
the whole class; because the relationships
in the bullying team either allow or
suppress. Otherwise, the school needs to

Je-li šikana potvrzena, postupuje škola
dle příslušných ustanovení Školního řádu,
a to uložením odpovídajícího výchovného
opatření a následnou prací s obětí,
s agresorem a, což je neméně důležité,
s celou třídou, neboť právě vztahy v týmu
šikanu buď umožňují, nebo ji naopak
potlačují. V opačném případě je třeba, aby
škola měla jasno, o jaký typ konfliktu se
jednalo, a dle toho učí děti příslušnému
chování, např. nácvikem
prostého
odmítnutí něčeho, co se dítěti nelíbí.
Jedná se o osvědčený postup, který
vychází z příslušné metodiky doporučené
MŠMT. Podílí se na něm tým pedagogů
a členů Školního poradenského pracoviště.
Šetření šikany probíhá ve škole na základě
různých impulsů několikrát během
školního roku, jeho podstatou jsou výše
uvedené pohovory. Je tedy zřejmé, že
jednostranným pohledem zvenku nelze
obsáhnout celou šíři vztahů mezi dětmi.
Mezi hodnoty naší školy patří
přesvědčení,
že
umění
navazovat
kladné sociální vazby je klíčové jak pro
kariérní vývoj, tak i osobní štěstí našich
žáků, a proto je průběžně motivujeme
prostřednictvím individuální a skupinové
činnosti ke zvládání různých sociálních
situací a přemýšlení o vztazích v rámci
jejich generačního společenství. Vážíme
si také jejich samostatnosti a schopnosti
učit se z vlastních zkušeností. Snažíme se
jim zajistit prostředí, v němž platí stabilní
a přehledná pravidla.

be clear about the type of conflict involved
and teach the children accordingly, for
example by practicing a simple rejection
of something that the child does not like.
This is good practice based on the relevant
methodology recommended by the MEYS.
It is supported by a team of teachers
and members of the School Counseling
Center. Bullying control is carried out at
school on the basis of various impulses
several times during the school year, the
essence of which is the above-mentioned
interviews, so it is clear that the whole
range of relationships among children
cannot be covered by a one-sided view
from the outside.
The values of our school include the belief
that the art of building positive social ties
is crucial for both the career development
and personal happiness of our students
We continuously motivate them through
individual and group action to cope with
different social situations and think about
relationships within their peer groups.
We also appreciate their independence
and ability to learn from their own
experiences. We strive to provide them
with an environment where rules are
stable and clear.

PhDr. Magdalena Jiříková,
Výchovný poradce
a metodik prevence /
Guidance Counselor and Risk
Prevention Methodologist
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Týden knihy 2019 v Sunny Canadian International School
ýden knihy byl ve znamení komiksů
T
a začal již v pátek 22. 3. hledáním
poztrácených stránek pohádek H. CH.
Andersena a sestavováním nové knížky,
ilustrované paní učitelkou MŠ, akademickou
malířkou Annou Matouškovou a všemi
dětmi MŠ a 1.–2. tříd ZŠ během Noci
s Andersenem.
Žáci 2. stupně si v tento den
užívali Filmovou noc sledováním filmů
a přespáváním ve škole.
V úterý 26. 3. se žáci 1. stupně mohli
ocitnout v těle své oblíbené pohádkové
postavy na oslavě Dne pohádek.
Čtyři dny jsme měli již tradičně možnost
těšit se ze široké nabídky krásných knížek
anglického nakladatelství Usborne.
Ve čtvrtek 28. 3. se nám představil
Dětský klub českého nakladatelství Grada
a Malá technická univerzita nás seznámila
s programem lekcí pro malé techniky,
inženýry či architekty z MŠ a 1.–2. ročníků

ZŠ a ukázkou knížek a pomůcek z jejího
sortimentu.
Navštívila
nás
paní
výtvarnice,
ilustrátorka a dramaturgyně, úspěšná
autorka komiksových knih pro děti
(Anička a Pepík) a dospělých (nejlepší
původní kniha roku 2007 – Anna chce
skočit, grafický román – Divoši) Lucie
Lomová.
Žákům 2. až 5. tříd ZŠ a zájemcům
z druhého stupně ZŠ poodhalila principy
tvorby komiksů a animovaného filmu. Děti
byly z přednášky nadšené.
Večer čekalo žáky 3. a 5. tříd během
Noci s Andersenem překvapení – setkání
s výtvarníkem Jonášem Ledeckým a jeho
komiksem. Starší děti připravily program
pro své mladší kamarády.
Velký úspěch měli účastníci soutěže
vyhlášené DDM Praha 2 „Vykoumej
komiks“ pod vedením Mgr. Blanky Volfové
ve spolupráci s Mgr. Lucii Zavřelovou.

Všechny zaslané komiksy byly zajímavé.
V 1. kategorii (1.–3.třídy ZŠ) Julia Haynaliy
z I. A obsadila krásné 3. místo a Dominik
Daněk z III. B získal Zvláštní cenu poroty.
Gratulujeme!
Vzpomínky svých blízkých (rodičů
a prarodičů, tet a strýců) si zaznamenávaly
děti 3. ročníků pod dozorem paní učitelky
a zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Ziny
Pacak a zaslaly je do soutěže „Paměť
a vzpomínky“. Vyhlášení výsledků soutěže
se bude konat na Výstavišti v pavilonu
Rosteme s knihou na 25. mezinárodním
veletrhu Svět Knihy Praha 2019, dne 10. 5.
od 11:00. Držíme Vám palce.

Viera Zvoníčková,
Knihovnice /
Librarian

Book Week 2019 in Sunny Canadian International School

Week was on the theme of comics
Bforook
and started on Friday 22.3. by searching
lost and „tangled“ pages of H. CH.

Andersen and by making up a new book,
illustrated by a kindergarten teacher,
academic painter Anna Matoušková and
all the children of the KG and the firstand second-grade during the Night with
Andersen.
Pupils in the 2nd stage enjoyed a Film Night
by watching movies and sleeping at school
that night.
Tuesday 26. 3. the 1st grade students
were able to come to school in the guise
of their favorite fairy tale character on
CHARACTER DAY.
As per our tradition, we had four days to
enjoy a wide range of beautiful books from
USBORNE.
On Thursday 28. 3. The Children´s
Club of the Czech publishing house
GRADA presented itself and THE SMALL
TECHNICAL UNIVERSITY introduced us
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to the program of lessons for KG and 1.2. Grade of elementary schools for small
technicians, engineers or architects and
a sample of books and aids.
We were visited by the artist, illustrator
and dramaturge, a successful author of
children‘s comic books (Anička and Pepík)
and Adults (Best Original Book of 2007
- Anna Wants to Jump, Graphic Novel Wild) LUCIE LOMOVÁ. She revealed the
principles of making comics and animated
films to the pupils from the 2nd to 5th
grades of elementary schools and those
interested in comics from the second stage
of elementary school. The children were
excited about the lecture.

And in the evening, pupils of the 3rd and
5th classes awaited surprise during the
Night with Andersen - a meeting with the
artist JONAS LEDECKY and his comic.
Older children had prepared a program for
their younger friends.

We participated in the competition
announced by DDM Praha 2: „Explore
Comics“ under the leadership of Mgr.
Blanka Volfová in cooperation with Mgr.
Lucie Zavřelová. All the comics sent were
interesting. JULIA HAYNALIY from I. A
won in the 1st category (1st-3rd class of
primary school) beautiful 3rd place and
DOMINIK DANEK from III. B won Special
Jury Prize. Congratulations!
The memories of their loved ones (parents
and grandparents, aunts and uncles) were
recorded by the children of the 3rd grade
under the supervision of the teacher
and the deputy for the first degree, Mgr.
Zina Pacak. They were ranged in the
competition „Memory and Remembrance“.
The announcement of the competition
results will be at the Exhibition Center
in the Growing with the Book pavilion at
the 25th International Book World Prague
2019 on 10.5. from 11:00. We keep our
fingers crossed.
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Novinky v knihovně

vět fantazie podle Terryho Pratchetta
Sdarovaných
v angličtině i v češtině v knížkách
bývalým studentem Danielem
Kamarytem a žákyní Elizarou Kallmunzer
z I. A najdete v knihovně. Děkujeme.
Z nádherných nových leporel, knížek
a encyklopedií věnovaných nakladatelstvím
Usborne se mohou radovat děti MŠ

a žáci ZŠ. Děkujeme.
Nové komiksy od paní Lucie Lomové
zastupuje knížka Anička a Pepík, pro
dospělé jsou v knihovně připraveny knihy
Divoši nebo Na odstřel.
Přijďte si počíst anebo si půjčit hezkou
knihu.

Viera Zvoníčková,
Knihovnice /
Librarian

News in the Library

antasy World’ by Terry Pratchett in English and Czech, donated by
‘F
Daniel Kamaryt and Elizara Kallmunzer from I.A., can now be found
in the library. Thank you Daniel and Elizara.
Children of kindergarten and elementary school pupils can enjoy
beautiful new books and encyclopedias dedicated by English publisher
Usborne. Thank you.
The new comics from Mrs. Lucie Lomová are represented by the book
Anička and Pepík, and for adults there are the books Divoši or Na odstřel.
Come to read or borrow a nice book.

Urban Challenge

T

ým více než třiceti Sunny běžců pokořil
nástrahy metropole, které připravili
pořadatelé městského běhu s názvem
Urban Challenge. Nebylo jich málo. Na
pětikilometrové trase narazili dospělí
závodníci na 25 náročných překážek.
Přeskakovali auta, šplhali, bojovali s

hýbajícími se válci, lezli přes popelnice. A
to je jen část unikátní mise, se kterou se
popasovali s nasazením a úsměvem. Sunny
děti obsadily všechny věkové kategorie a
na své výsledky mohou být pyšné. Zvláště
gratulujeme Vandě Lhotákové, která
předvedla neuvěřitelný výkon.

Mgr. Jitka Hošková
Manažerka marketingu
a aktivit /
Activities Manager

Urban Challenge

team of more than 30 Sunny runners
A
broke the baits of the metropolis which
were prepared by the Urban Challenge

organizers. On the 5-kilometer route for
adult runners, the athletes encountered
25 difficult obstacles. They jumped across
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cars, climbed, fought with moving cylinders,
and crawled over dustbins. That‘s just a
part of the unique mission they managed
to successfully complete with a smile.
Sunny children participated in a range
of categories for competitors of all

ages and can be proud of their results.
Congratulations to Vanda Lhotáková who
is an incredible runner and won.
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Pálení čarodějnic a venkovní fesťák Sunny žáků a studentů

oc ze 30. dubna je významným
N
datem, protože Keltové v tento den
slavili svátek Beltine, jímž pro ně začínalo

kalendářní léto. Zřejmě z tohoto svátku
pochází výrazně mladší zvyk – pálení
čarodějnic, které v Sunny každoročně
slavíme.
Hned po skončení vyučování jsme se
všichni sešli na zahradě školy a zahradní

party
zahájili
krásným
venkovním
koncertem našich žáků a studentů.
Všechny písně s dětmi nacvičil pan učitel
Lukáš Boho. Zapojeni byli snad všichni žáci
od 5. tříd po 4G2. Kdo nezpíval, ten hrál na
hudební nástroj, nebo tančil. Po skončení
koncertu pan ředitel Ron Stiles zapálil na
zahradě školy velký oheň. Všichni si moc
pochutnali na buřtících opečených na

ohni a také díky výbornému počasí strávili
společně krásný podvečer.

Mgr. Jitka Hošková
Manažerka marketingu
a aktivit /
Activities Manager

Burning Witches and Outside Concert of Sunny Students

T

he night of April 30 is a significant
date when the Celts celebrated one
of their most important holidays – Beltine,
signifying the start of the calendar summer.
The burning of witches is a younger
tradition that comes from Beltine and is
celebrated every year at Sunny Canadian.
Immediatelly after school, we met in the

21

school garden and opened the party with
a fantastic outside concert by students
from grade 5 up to 4G4. The songs were
practised during music classes with our
teacher Lukáš Boho. Each class played one
lovely song. All children were involved,
either singing, playing or dancing. It was a
great show finished with the most famous

witch song Saxana during which Mr. Ron
Stiles lit a huge fire in the middle of the
school garden. Everybody enjoyed roasted
sausages and salads. The weather was
just fantastic and we all enjoyed a lovely
afternoon together.
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Poděkování

M

aturanti 2019 a Sunny Canadian International School děkují všem sponzorům maturitního plesu ve stylu Casino za jejich věcné
či finanční dary, kterých si velmi vážíme. Ples jsme si všichni krásně užili, budeme na něj vzpomínat celý život.
Ještě jednou předáváme Vám všem díky za Vaši laskavou podporu.

Thank You Very Much

T

he graduates of 2019 and Sunny Canadian International School give a lot of thanks to all the sponsors for their material or financial
gifts at the Casino-style Graduation Ball, which we highly appreciate. We all enjoyed the Ball, we will remember it all our lives and
thanks again for your kind support.
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Letní tábor SCIS
v mateřské škole

Summer Camp
in SCIS Kindergarten

který je sestaven z jejich nejoblíbenějších činností. Můžeme Vám
zaručit, že děti budou spokojené, zažijí spoustu zábavy a k tomu
se naučí mnoho nového. Letní tábor bude probíhat od 8. do
19. července 2019 vždy od 8:30 do 16:30 hodin. Každý týden
bude zaměřen na samostatné téma. Týden od 8. 7. do 12. 7. 2019
bude věnován sportovním aktivitám „Kudy z nudy ke sportu“.
Druhý týden od 15. 7. do 19. 7. 2019 bude motivován cestováním
„Letem světem“. V průběhu letního tábora bude pro děti
zajištěn celodenní pitný režim a strava. Přihlášky na letní tábor
Sunny Canadian International School jsou k dispozici na recepci
Mateřské školy a také ke stažení na www.sunnycanadian.cz v sekci
Mateřská škola – Dokumenty ke stažení.

We have prepared an exciting program, which is composed
of their favorite activities. We can guarantee that the children
will be happy and learn a lot of new things during this fun
experience. The summer camp will be held from July 8th to
19th, 2019 from 8:30 am to 4:30 pm. Each week will focus
on a different theme. The first week July 8th-12th 2019 will
offer various sports activities „Let´s Play Sports“. The second
week, July 15th – 19th, 2019 will offer interesting experiences
motivated by exploring different cultural habits „Around the
World“. During our Summer Camp, we ensure that all children
have access to food and drinks throughout the day. Registration
forms for Sunny Canadian International School Summer
Camp are available at the Kindergarten Reception, or can be
downloaded at www.sunnycanadian.cz in the Kindergarten
Section - Documents.

sme rádi, že Vám pro Vaše děti ve věku od 3 do 6 (7) let můžeme
e are excited to offer your child (aged 3 to 6/7 years) the
JInternational
nabídnout letní jazykový příměstský tábor v MŠ Sunny Canadian Wopportunity to attend a summer language camp in our
School. Pro děti máme připraven napínavý program, suburban kindergarten, Sunny Canadian International School.

Bc. Tereza Novotná, MA
Zástupkyně ředitelky
pro mateřskou školu /
Kindergarten Vice-Principal

LETNÍ ANGLICKO ČESKÝ TÁBOR
V MŠ SUNNY CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL
8.7. – 12.7.2019 Kudy z nudy ke sportu / Let's play sports
15.7. – 19.7.2019 Letem světem / Around the World
kontakt: ms@sunnycanadian.cz
Pro předškolní děti od 3 do 6 (7) let.
Všechny děti jsou vítány.

SUMMER CZECH-ENGLISH CAMP IN SUNNY CANADIAN
INTERNATIONAL SCHOOL - KINDERGARTEN
8.7. – 12.7.2019 Let's play sports / Kudy z nudy ke sportu
15.7. – 19.7.2019 Around the World / Letem světem
info: ms@sunnycanadian.cz
For kindergarten children from 3 to 6(7) years old.
All children are welcome.
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Reading Buddies

V

Sunny Canadian se snažíme vytvářet
partnerství mezi jednotlivými stupni
naší školy. Jedním ze způsobů, jak toho
dosáhnout, je program „Reading Buddies“.
Každá třída mateřské školy je spárována
s třídou v základní škole a v průběhu
školního roku se pravidelně setkávají,
aby si společně četly a věnovaly se různým
aktivitám.
Orange Tigers se setkávají se svými
kamarády ze 7. ročníku téměř každý
týden, a to buď ve školní knihovně, nebo
ve třídě, kde si mohou vybrat různé knihy

a trávit čas v malých skupinkách čtením
a povídáním si. Tato aktivita nabízí našim
studentům ještě více angličtiny a možnost
poznat více jazykových stylů, klást otázky
a diskutovat o příběhu. Velkou přidanou
hodnotou je fakt, že starší studenti si
tímto získávají důvěru mladších spolužáků
a stávají se tak jejich vzory.
S našimi „Reading Buddies“ se kromě
čtení snažíme dělat různé jiné činnosti,
které našim Orange Tigers pomáhají
vyzkoušet nové věci, které by úplně sami
nezvládli. Mezi naše oblíbené aktivity patří

vaření v kuchyňském studiu, deskové hry,
vyrábění výrobků a origami na Vánoce
a Velikonoce a nyní za teplého počasí
se těšíme na setkání s našimi kamarády
mimo třídu – na školní zahradě!

Hannah Armstrong,
Karin Hynoušová,
Učitelky MŠ, Orange
Tigers / Kindergarten, Orange Tigers

Reading Buddies

I

n Sunny Canadian, we try to create partnerships between each
stage of our school. One way in which we do this is through a
‚Reading Buddies‘ programme. Each class in Kindergarten is paired
with a class in Elementary School, and they meet throughout the
year to read and do different activities together.
The Orange Tigers have been meeting their Grade 7 reading
buddies almost every week, they enjoy this time in the library or
classroom where they can choose books together and spend time
in small groups reading and talking. This exposes our students to
more English and styles of language, with an opportunity to ask
questions and discuss the story. It also has the added benefit that
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the older student scan develop their confidence and become role
models to the younger students.
As well as reading, we also try to do different activities with our
Reading Buddies, so that they can help our Orange Tigers try new
things that may be too difficult to do by themselves. Some of our
favourite activites have been baking in the Kitchen Studio, playing
board games, making crafts and origami at Christmas and Easter,
and as the weather gets warmer, we look forward to meeting our
Reading Buddies in the garden to continue to learn outside the
classroom!
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Sunny Canadian žije klasikou!

i první stupeň ZŠ jsou plné hravých
Šse kolka
hudebně pohybových aktivit, při kterých
dosytosti vyřádíme, tančíme, relaxujeme

nebo na hudbu malujeme. „Vážnou“ či
etnickou hudbu prožíváme s dětmi během
různých vystoupení a setkání v rámci
projektů. V uplynulých letech některé třídy
využily nabídku programů České filharmonie
ze série hudebních workshopů pro školy
Rudolfínek https://www.ceskafilharmonie.
cz/pro-rodiny-a-skoly/pro-skolky-askoly/rudolfinek/. Postupně jsme s dětmi
důvěrně poznali krásné prostory Rudolfina,
úzce spolupracujeme s paní Veronikou
Lucassen (Žádníkovou), autorkou projektu,
a seznamujeme ji s děním ve školce. Pro naši
školu je přínosem, že programy lze objednat

i v anglickém jazyce.
Abychom mohly dále rozvíjet hudební,
rytmické a pohybové cítění dětí a využívat
ve své výuce hudbu co nejrozmanitějším
způsobem, rozšiřuje si řada učitelek
naší školky své vzdělání v oblasti hudby
na akreditovaných kurzech. V průběhu
školního roku 2018/19 čtyři učitelky
mateřské školy Kateřina Kroutilová,
Kateřina Stejskalová (za český program)
a Kateřina Majerová a Zuzana Zábrodská
(za anglický program) absolvují sérii dílen
pod názvem Paní učitelky a páni učitelé,
pojďte si hrát! Anna Matoušková a Blanka
Volfová se účastní celodenních seminářů
v rámci projektu Hudba do škol https://www.
ceskafilharmonie.cz/pro-rodiny-a-skoly/

pro-skolky-a-skoly/hudba-do-skol/, který je
určen pedagogům všech druhů škol a všem
dospělým pracujícím s hudbou. Jde o velká,
veselá, pracovní setkání, kde se účastníci
krásně vydovádí a navzájem poznají.
Děkujeme tímto České filharmonii,
že pro nás učitele a pro naše svěřence
připravuje skvělé programy a dílny. Věříme,
že díky společnému úsilí bude i nadále platit
věta „V hudbě život Čechů“.

Ak. mal. Anna Matoušková,
učitelka MŠ, U Dráčků /
Kindergarten
teacher,
U Dračků class

Sunny Lives by Classical Music!

he kindergarten and the first stage are
T
full of playful musical movement activities,
where we can enjoy dancing, relaxing or

painting. Classical or ethnic music is felt
during various performances and meetings
within the projects and performances. In
recent years, some classes have used the
Czech Philharmonic‘s programs from a
series of musical workshops for schools
Rudolfinek https://www.ceskafilharmonie.
cz/pro-rodiny-a-skoly/pro-skolky-a-skoly/
rudolfinek/ and they are familiar with
the beautiful interior of the Rudolfinum,
we work closely with Veronika Lucassen
(Žádníková), the author of the project, and
we are presenting our projects to her. It
is beneficial for our school that programs
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can also be ordered in English. In order to
further development the musical, rhythmic
and motoric skills of children and use of
music in their teaching in a variety, many of
our kindergarten teachers are expanding
their music education at accredited
courses. During the school year 2018/19,
four kindergarten teachers Kateřina
Kroutilová, Kateřina Stejskalová (for the
Czech program) and Kateřina Majerová
and Zuzana Zábrodská (for the English
program) take a series of four workshops
under the name of Teachers. Lets Play!
Anna Matoušková and Blanka Volfová are
participatong in whole-day seminars within
the project Music to Schools https://www.
ceskafilharmonie.cz/pro-rodiny-a-skoly/

pro-skolky-a-skoly/hudba-do-skol/ which
is intended for teachers of all the kinds of
schools or all the adults working with music.
It is a big, cheerful, business meeting where
the participants enjoy and get to know each
other.
We would like to thank the Czech
Philharmonic for preparing great programs
and workshops for us as teachers and for
our students, we believe that thanks to the
joint effort the sentence „The life of Czechs
is in music“ will continue to apply.
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Návštěva městské policie

ezpečnost je velmi důležitá, zejména
Ba vlevo
ve školce. Naučit podívat se vpravo
při přecházení silnice je pro nás

každodenní důležitou činností, když se
jdeme projít na hřiště nebo do parku.
Proto jsme byli moc rádi, když nás
v úterý 2. dubna navštívili v naší školce
městští policisté z Jesenice. Strážníci si
pro nás připravili velmi zajímavá stanoviště
s aktivitami, díky kterým se naše děti mohly
dozvědět a naučit se spoustu nových
poznatků a bezpečnostních pravidel. Městští
policisté si pro děti připravili stanoviště
s minisemaforem a zábavnou formou děti
učili, na který světelný signál mohou děti

Police Visit

S

afety is important, especially in
kindergarten. Being able to look both
ways when crossing the road is crucial
to us when adventuring to neighboring
playgrounds and parks. That is why, on
Tuesday April 2nd, members of the
police department came to visit us in the
kindergarten. They created many fun and
interesting activities for us to participate in.
All kindergarten classes, including White
Foxes, were able to meet with the police
and learn about safety rules.
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přejít silnici a kdy mají stát. Děti si také
zahrály na auta, dle světelných signálů
semaforu jezdily jako auta, ostatní děti si
hrály na chodce a při světelném signálu
zelená mohly přejít silnici. Dětem se tato
aktivita velmi líbila a chtěly ji hrát několikrát
za sebou. Policie také dětem ukázala své
pomůcky, jako jsou pouta, obušek, zbraň
a vysílačka. Děti byly nadšené, když si vše
mohly vyzkoušet, a dozvěděly se také, jak
a za jakých okolností tyto pomůcky policie
využívá. Na dalším stanovišti měly děti
za úkol uhodnout, co je na obrázcích špatně,
a říct, jak je to správně. Policie se s dětmi
rozloučila dárečky, jako jsou neonové

bezpečnostní pásky, přívěšky na klíče, veselé
nálepky.Aktivity a stanoviště byly jak poučné,
tak i motivující a zábavné, což je velmi
důležité pro děti předškolního věku. Děti
si díky této akci zapamatovaly a upevnily
vědomosti o bezpečnostních pravidlech na
silnici a také při jiných situacích, ve kterých
by se mohly ocitnout. Dětem se program
velmi líbil.Těšíme se na další návštěvu policie.

They taught the children about the
meanings and importance of red, green,
and yellow lights.The children were able to
practice crossing the road by playing a game
with the police. They brought out a traffic
light and some children were cars whereas
others were pedestrians. The children
who were cars would drive through the
traffic light when it was green, whereas the
children acting as pedestrians would cross
the road on the zebra crossing when the
crosswalk was green. The children loved
this game and played it several times.

The police were able to show everyone
the items they use on a daily basis such
as the walkie talkie, handcuffs and baton.
The police also showed pictures to the
children in which everyone had to guess
what was wrong.The children had so much
fun and received gifts from the police that
consisted of neon yellow bracelets and key
chains. Activities such as these are great for
teaching children about safety and rules in
such a hands on environment.

Dani Hadaway
and Vendula Fidrychová, Učitelky MŠ,
White Foxes I Teachers Kindergarten,
White Foxes
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Příprava na Velikonoce

P

rvní a druhý dubnový týden byl pro
Green Frogs vzrušující a plný aktivit.
Děti byly nadšené ze změn v přírodě, které
mohly pozorovat, a vyhlížely Velikonoce,
které už byly za rohem. Malí Green Frogs se
na ně důkladně připravovali.
Zasadili osení do květináčů, které si
ozdobili, vytvořili kuřátka z papírových
tácků, dekorace, zajíčky v květináčcích,
obkreslované zajíčky, 2D velikonoční vajíčka
a dělali mnoho dalších aktivit.Všichni ukázali,

Preparing for Easter

T

he first and second weeks of April have
been a busy and exciting time for the
Green Frogs. They have been excited not
only for the changes in nature during the
Spring season but also because of Easter.
Easter is just around the corner and the
little Green Frogs have been busy preparing
for it.
They planted Easter grass in pots that they
had painted, created several chicks out of
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že jsou skuteční malí umělci a jejich výrobky
byly úžasné. Samy děti z nich měly velkou
radost.
Kromě
významu
Velikonoc
a velikonočních oslav se Green Frogs naučili
několik nových říkanek a písniček, jako je
Chick, Chick, Chicken a Bunny Hokey Pokey
a s radostí ve třídě zpívali. Nemohli se
dočkat, až si je zazpívají na Velikonoce.
Velikonoce jsou pro Green Frogs velmi
důležitý svátek a žáci se na něj náležitě těšili.

Po všech výtvarných aktivitách a přípravách,
kterých se účastnili během posledních dnů,
se nemohli dočkat výpravy za velikonočním
pokladem, malování vajíček a oslav doma
s rodinou.

paper plates, chick ornaments, bunnies in
pots, stenciled bunnies, created 2D Easter
eggs and much more. What little artists and
crafters they have become in the last two
weeks with the many wonderful creations
they have prepared! They are very happy
about their creations for Easter!

songs such as “Chick, Chick, Chicken” and
“Bunny Hokey Pokey” and they have been
joyfully singing these in the classroom. They
couldn’t wait to sing these songs at Easter.
Easter is a very important holiday and the
Green Frogs were looking forward to it.
Aside from all their preparations, they were
very excited about painting Easter eggs,
joining the Easter egg hunts and celebrating
Easter with their families.

Aside from learning about the significance of
Easter and the festivities during Easter, they
also learned a few Easter rhymes and action

Graziella Ines,
Zuzana Jaffari,
Učitelky MŠ, Green
Frogs / Kindergarten
Teachers,
Green Frogs
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Poslední zvonění

ELP! Sunny Canadian obsadil parazit.
H
Tento nebezpečný parazit napadá svého
hostitele, kterému pak naskakují na kůži

černé křížky či červené puntíky. Parazit
sice do jisté míry se Sunny a speciálně se
třídou 4G4 spolupracuje, většinou však
profituje ze svého hostitele a snižuje jeho
biologickou zdatnost. V úvodním stadiu
může pomoci parazita zahnat octová voda,

The Last Bell

H

ELP! Sunny Canadian has been overrun
by a parasite! This dangerous parasite
attacks its host, who breaks out into skin
rashes in the form of black crosses or red
spots. Although the parasite co-operates
with Sunny Canadian and especially the 4G4
class to some extent, it usually leeches off
its host and reduces the host´s biological
fitness. In the initial stage, the parasite can
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ale po obsazení hostitele se musí zasáhnout
radikálně a parazita ze školy vypudit. V tu
chvíli nastupuje hrdinná 4G4 a zvyšuje
imunitu svých spolužáků formou fyzických
aktivit. Parazit byl úspěšně zahnán!
Poslední zvonění je tradiční rozverný
svátek, kterým se maturanti loučí se svými
spolužáky a profesory. Přejeme studentům
hodně štěstí a úspěchů při maturitě

a přijímacích zkouškách na vysoké školy.

be fought off using vinegar water, but after
taking over the host, it is necessary for
immediate, radical intervention and to expel
the parasite from school. Here comes the
heroic 4G4 who increase immunity of their
classmates through the form of physical
activities. The parasite has been successfuly
repelled!

The final bell day is a traditional playful
celebration, with which the graduates say
their goodbyes to their classmates and
professors.
4G4s: Enjoy your Final Bell Day and we
wish you all the best as you continue your
journey through life,“ infecting“ somewhere
else.

PaedDr. Jana Zbirovská,
Zástupkyně ředitele
pro Gymnázium /
Vice Principal for HS
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Upozornění na platby

Payment Reminder

ážení rodiče,
V
dovoluji si připomenout, že splatnost
školného na 1. semestr školního roku 2019/2020

ear parents,
D
Let me remind you that tuition for 1st Semester

Pro připomínku uvádíme čísla účtu pro platby
školného a stravného studentů ZŠ a Gymnázia –
99829379/0800, školné dětí MŠ 4866952/0800
(stravné dětí z MŠ na účet 99829379/0800) –
s variabilním symbolem Vašeho dítěte.

We kindly ask you to please forward your tuition
payments to account number 99829379/0800 ES and HS, 4866952/0800 - KG (food to be
paid to bank account 99829379/0800) with your
child´s variable symbol.

Předem děkujeme a přejeme krásné jarní dny

Thank you in advance. We wish you pleasant
spring days.

se pomalu blíží – termín splatnosti je do
31. 5. 2019. Platný ceník školného pro školní rok
2019/2020 najdete na stránkách Sunny Canadian
International School.

2019/2020 is slowly approaching – the payment
is due as of 31st May 2019. Valid price list for the
school year 2019/2020 is available on the Sunny
Canadian International School web pages.

Ing. Eva Kopecká,
Ekonomka / Economist

Rozloučení

Good-bye

ážení rodiče, milí kolegové,
V
dovolte mi, abych Vám s předstihem oznámila, že jsem

ear parents, dear colleagues,
D
Let me announce to you that I have decided to

Brzy budete potkávat nového mladého kolegu
Ing. Pavla Zikána, který převezme od 1. 7. 2019 funkci
ekonoma Sunny Canadian International School.

Soon you will be meeting our new young colleague,
Ing. Pavel Zikán, who will take over the post of Sunny
Economist from July 1st, 2019.

Přeji škole, jejímu vedení a učitelskému sboru
vše dobré, studentům mnoho úspěchů ve studiu
a jejich rodičům pevné nervy a hodně radosti z jejich
ratolestí.

Let me wish all the best to the school, its management,
teachers and staff; to all students success in studying,
to their parents strong nerves and much joy from
their offspring.

Svým milým kolegům z ekonomického přeji rovněž
hodně sil a zdraví, budou mi opravdu chybět.

To my dear co-economists I wish energy and good
health, I will miss them dearly.

došla k rozhodnutí k 30. 6. 2019 ukončit své osmileté
působení v Sunny Canadian a více se věnovat svým
početným vnoučátkům.

terminate my eight years´ employment in Sunny
Canadian and devote my time and energy to my
numerous granchildren.

Ing. Eva Kopecká,
Ekonomka / Economist
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Sunny
CanadianInternational
International School
Sunny
Canadian
School
Personální
obsazení
– -Staff
Personální
obsazení
StaffDirectory
Directory
Vedení školy – School Management
Generální ředitel / Director

Mgr. Ron Stiles

Tel. / Phone: 739 369 074
director@sunnycanadian.cz

Ředitelka pro ZŠ, MŠ a Gymnázium /
KG, ES and HS Principal

Ing. Jitka Stiles, Ph.D.

Tel. / Phone: 739 692 610
reditel@sunnycanadian.cz

Zástupkyně pro 1. stupeň /
Vice Principal for ES First Stage

Mgr. Zina Pacak

Tel. / Phone: 739 013 629
zs1@sunnycanadian.cz

Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň /
Vice Principal for ES Second Stage

Mgr. Helena Švandová

Tel. / Phone: 604 370 458
zs2@sunnycanadian.cz

Zástupkyně ředitele pro Gymnázium /
Vice Principal for High School

PaedDr. Jana Zbirovská

Tel. / Phone: 734 570 671
gymnazium@sunnycanadian.cz

G

Koordinátor mezinárodních studií pro 1. stupeň ZŠ / Bc. Amy Valeš
Coordinator for International Studies for 1st Stage ES
Koordinátor mezinárodních studií pro 2. stupeň ZŠ Mgr. Aidan Smyth
a Gymnázium / Coordinator for International
Studies for 2nd Stage ES and HS
BcB

Zástupkyně ředitele pro MŠ /
Vice Principal of Kindergarten
Vedoucí anglického oddělení MŠ /
Head of English Studies KG

director@sunnycanadian.cz

sssfsfdsggg

Tel. / Phone: 733 536 907
vales@sunnycanadian.cz
Tel

Tel. / Phone: 605 460 747
smyth@sunnycanadian.cz

Bc. Tereza Novotná, MA

Tel. / Phone: 734 466 583
ms@sunnycanadian.cz

Bc. Hannah Armstrong

Tel. / Phone: 734 570 281
armstrong@sunnycanadian.cz

hxfghfghh Tim Bc.

sdfsrvgdfg

Administrativa – Administration
Ekonomka školy /
Economist

Ing. Eva Kopecká

Tel. / Phone: 733 177 763
ekonom@sunnycanadian.cz

Finanční oddělení /
Financial Department

Ing. Milan Pejchar

Tel. / Phone: 734 216 034
finance@sunnycanadian.cz

Osobní oddělení a koordinátor finančního oddělení /
Human Recources and Finance Coordinator

Ing. Hana Karešová

Tel. / Phone: 734 246 216
karesova@sunnycanadian.cz

Manažer zájmových kroužků a sportovní akademie /
Manager of Extra Courses and Sports Academy

Mgr. Jitka Hošková

Tel. / Phone: 734 570 670
activities@sunnycanadian.cz

Manažer provozu /
Facilities Manager

Tomáš Hruška, DiS.

Tel. / Phone: 734 249 627
facilities@sunnycanadian.cz

Manažerka přijímání žáků & PR /
Admissions & PR Manager

Mgr. Markéta Zeithammerová

Tel. / Phone: 604 736 342
admission@sunnycanadian.cz

Asistentka ředitele MŠ, ZŠ a Gymnázia /
Assistant to Principal of KG, ES and HS

Ing. Alexandra Kolářová

Tel. / Phone: 731 470 134
kolarova@sunnycanadian.cz

Manažer stravovacího provozu /
Kitchen Manager

Lenka Sapíková

Tel. / Phone: 734 570 280
kuchyn@sunnycanadian.cz

Jan Szutkowski, MA

Tel. / Phone: 734 847 768
psychologist@sunnycanadian.cz

Petr Hájek

Tel. / Phone: 775 313 174
hajek@sunnycanadian.cz

Šárka Matulová

Tel. / Phone: 731 412 030
matulova@sunnycanadian.cz

G

Školní psycholog /
School Psychologist

vvvvvvbxjh

IT administrátor /
IT Administrator

bclahgoluih

Koordinátor zájmových kroužků / Extra Courses
Coordinator

hxfghfghh Tim

director@sunnycanadian.cz

sssfsfdsggg

Tel

sdfsrvgdfg

Recepční a asistentka zástupce ředitele pro MŠ /
Michaela Dubská
Receptionist and Assistant to Vice Principal of KG Andrea Vyskočilová

Tel. / Phone: 734 503 885
receptionkg@sunnycanadian.cz

Recepční a asistentka pro ZŠ a Gymnázium /
Receptionist and Assistant to ES and HS

Bc. Pavlína Kratochvílová
Nadežda Šimková

Tel. / Phone: 734 827 106
receptiones@sunnycanadian.cz

Webeditor
Webeditor

xxxxxxxxx

Tel. / Phone: xxxxxxx
xxxxxx@sunnycanadian.cz
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Sunny Canadian International School
School Year / Školní rok 2018/2019
Calendar – Important Dates / Kalendář – důležitá data
ALL SCHOOL
VŠICHNI

KINDERGARTEN
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
1. 5.

3. 9.

2. 5.

Wed

Mon

2. 5.

4. 9.

5. 9.

2. 5.

3. 5.

Thu
Thu

Tue

Wed

Thu

Fri

Color code:
FIRST STAGE
FIRST AND
AND OLDER
SECOND STAGE
PRVNÍ STUPEŇ A PRVNÍ A DRUHÝ
STARŠÍ
STUPEŇ

ALL SCHOOL
VŠICHNI
HIGH
SCHOOL
ALL SCHOOL
Ct
GYMNÁZIUM
Po
VŠICHNI
ALL SCHOOL
Čt
VŠICHNI
FIRST STAGE AND OLDER
HIGH SCHOOL
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ
Út
GYMNÁZIUM
Čt
St

St

Pá

KINDERGARTEN
HIGH SCHOOL
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
GYMNÁZIUM

SECOND STAGE
AND OLDER
DRUHÝ STUPEŇ
A STARŠÍ

HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM

Labor Day – State Holiday (No School)
Svátek práce – Státní svátek ČR
IGCSE
Mathematics
(10:00-11:30)
in the Art room
First
Day
of School Exam
(Opening
Ceremony)
IGCSE zkouška v umělecké místnosti
První
školní den (Slavnostní shromáždění všech dětí a žáků
May–June SCIS Newsletter Issue
školy)
Vydání SCIS Newletteru květen–červen
Start of School Bus (also for KG), Morning and After School
Graduation Exam – Mathemtics / English Language – Didactic
Clubs
Test
Zahájení provozu školního autobusu (i pro MŠ), šk. družiny a
Maturitní zkouška – Matematika / Anglický jazyk – didaktický
šk.
klubu
test
KG
Czech Programme
Class Meetings
Broučků,– Didactic
U Dráčků)
Graduation
Exam – Mathemtics
/ English(ULanguage
Třídní
schůzky
Českého
programu
MŠ
16:30
(třídy
U Broučků,
Test
UMaturitní
Dráčků) zkouška – Německý / Francouzský/český jazyk a
Swimming
Grtest
2 Start
lieratura – Lessons
didaktický
Zahájení
výuky
plavání Disorders
2. ročník (OT, RE, BrB, WF, U Dráčků)
Test of Risk
of Learning
Testování
rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky (OT,
Dental
Prevention
RE, BrB, WF,
U Dráčků)
Dentální
prevence
KG Czech Programme Registration
Zápis do Českého
MŠ
Teambuilding
Gr programu
6
Graduationvýjezd
Exam –pro
Mathemtics+
Adaptační
VI. ročník ZŠ
Maturitní zkouška – Matematika+
IGCSE ESL Reading
and4G1
Writing (13:00-15:00)
Teambuilding
HS Gr
Zkouška IGCSE
– anglický
Adaptační
výjezd
pro 1. jazyk
ročník gymnázia
IGCSECourses
French exam
Extra
Start(listening and writing) 13:00-15:00 in Art
Room
Zahájení
zájmových kroužků
IGCSE zkouška v umělecké místnosti
September–October SCIS Newsletter Issue
Liberation Day – State Holiday
Vydání SCIS Newletteru září–říjen
Den vítězství – Státní svátek ČR
IGCSE Mathematics Exam
Class Meetings Second Stage and HS (16:00–17:00)
Zkouška IGCSE - matematika
Třídní schůzky pro 2. stupeň a gymnázium (16:00–17:00)
IGCSE Co-ordinated Science Exam (13:00-15:00)
Zkouška IGCSE – přírodní vědy

FIRST STAGE AND OLDER
PRVNÍ STUPEŇ
A STARŠÍ
KINDERGARTEN
2. 5. – 28.
May–
květ–
MATEŘSKÁ ŠKOLA
KINDERGARTEN
5.–7. 9. 6. Wed–FriJun St–Pá čer
MATEŘSKÁ ŠKOLA
KINDERGARTEN
6. 5.
Mon
Po SECOND STAGE AND
MATEŘSKÁ
OLDER ŠKOLA
5.–7. 9. Wed–Fri
St–Pá
HIGH
SCHOOL
DRUHÝ
STUPEŇ
A
6. 5.
Mon
Po
GYMNÁZIUM
STARŠÍ
HIGH
SCHOOL
HIGH
SCHOOL
5.–7. 9. 7. 5.Wed–FriTue St - Pá Ut
GYMNÁZIUM
GYMNÁZIUM
SCHOOL
ALLHIGH
SCHOOL
10. 9. 8. 5. Mon Wed Po St
GYMNÁZIUM
VŠICHNI
ALL SCHOOL
ALL SCHOOL
10. 9.
Mon
Po
VŠICHNI
8. 5.
Wed
St
VŠICHNI
SECOND STAGE AND
HIGH SCHOOL
9. 5.
Thur
Ct
OLDER
GYMNÁZIUM
10. 9.
Mon
Po
DRUHÝ STUPEŇ A
HIGH SCHOOL
9. 5.
Thur
Ct
STARŠÍ
GYMNÁZIUM
KINDERGARTEN
RE, OT, BrB, WF Class Meetings (15:30–16:30)
HIGH SCHOOL
10. 9.
Mon
Po
IGCSE ESL Exam (Listening) 14:10-15:00 in Art Room
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Třídní schůzky tříd RE, OT, BrB, WF (15:30–16:30)
10. 5.
Fri
Pa
Zkouška IGCSE – anglický jazyk (poslech)
GYMNÁZIUM
KINDERGARTEN
Speech therapy screening (12:30–16:30)
10. 9.
Mon
Po
“Get Rainbowed”
Run (12:30–16:30)
ALL SCHOOL
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Logopedická
depistáž
11. 5.
Sat
So
Běh “Barvám
neutečeš”
FIRSTVŠICHNI
STAGE
Class
Meetings
First Stage (16:00–17:00)
12. 9.
Wed
St
FIRST AND
SECOND
PRVNÍ
STUPEŇ
Třídní
1.–5. ročníků
(16:00–17:00)
TOEFLschůzky
Primary/Junior
Test
11. 5.
Sat
So
STAGE
FIRST STAGE
Registration
Open
for Gr 5 Trip to London
Testování
TOEFL
Primary/Junior
12. 9.
Wed
St
PRVNÍ
DRUHÝ STUPEŇ
PRVNÍA STUPEŇ
Vydávání přihlášek na jazykový pobyt v Londýně (5. ročník)
FIRST AND SECOND
Muffins
withPD
Mom
– Mother´s
(7:45–8:45)
KINDERGARTEN
BB,
YD, GF,
Class
MeetingsDay
(15:30–16:30)
STAGE
12. 9. 13. 5. Wed Mon St Po
Snídaně s maminkami – Den matek (7:45–8:45)
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
PRVNÍ A DRUHÝ
STUPEŇ Třídní schůzky tříd BB, YD, GF, PD (15:30–16:30)
SECONDALL
STAGE
AND
SCHOOL
Mon–
Paper Collection
13.–17. 5.
Po–Pá
OLDER
Registration
Open for Grade 9 Trip to Canada
VŠICHNI
Fri
Jarní sběr papíru
13. 9.
Thu
Čt
DRUHÝ
STUPEŇ A
Vydávání
přihlášek
na jazykový
pobyt v Kanadě
KINDERGARTEN
Mon–
Spring Trips
(KG English
Programme)
13.–17. 5.
Po–Pá
STARŠÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Fri
Jarní ozdravný pobyt MŠ (anglický program)
ALL
SCHOOL
Open
(9:00–15:30)
SECOND
STAGE
StateHouse
Entrance
Exams to SCIS High School – 2nd round – 1st
13.9.
Thu
Čt
VŠICHNI
Den
otevřených dveří (9:00–15:30)
DRUHÝ
STUPEŇ
term
5. 9.
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Wed

St

13. 5.

Mon

Po

14. 5.

Tue

Út

14. 5.

Tue

Ut

14. 5.

Tue

Út

15. 5.

Wed

St

16. 5.

Thu

Čt

16. 5.

Thu

Čt

17. 5.

Fri

Čt

SECOND STAGE
DRUHÝ STUPEŇ
HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM
KINDERGARTEN
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ALL SCHOOL
VŠICHNI
HIGH SCHOOL

Náhradní přijímací zkoušky na Gymnázium SCIS – pro 1.
termín
State Entrance Exams to SCIS High School – 2nd round – 2nd
term
Náhradní přijímací zkoušky na Gymnázium SCIS – pro 2.
termín
IGCSE Czech Exam (09:00-11:00)
Zkouška IGCSE – český jazyk
Official KG English Programme Enrollment (Pre-school)
Oficiální Zápis do anglického programu MŠ (předškolní věk)
Daffodile Day Against Cancer
Květinový den Ligy proti rakovině
IGCSE Czech Exam (09:00-11:00)

Zkouška
IGCSE
– český jazyk
Vydání/Issue
47,
Květen–Červen
/ May–June 2019

GYMNÁZIUM
HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM
HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM

IGCSE German Reading Exam (11:15-12:15)
Zkouška IGCSE – německý jazyk (čtení)
IGCSE French Reading Exam (14:00-15:00)

14. 5.

Tue

Ut

14. 5.

Tue

Út

15. 5.

Wed

St

16. 5.

Thu

Čt

16. 5.

Thu

Čt

17. 5.

Fri

Čt

18.–25. 5.

Sat–
Sat

So–So

22. 5.

Wed

St

22. 5.

Wed

St

23.-24.5.

ThuFri

Čt-Pá

27. – 29.
5.

Mon–
Wed

Po–St

27. 5. –
11. 6.
27. – 29.
5.

Mon–
Tue
MonWed

27. 5. –
18. 6.

Mon–
Fri

Po–Pá

30. 5.

Thu

Čt

30. 5.

Thu

Čt

31. 5.

Thu

Čt

31. 5.

Fri

Pá

3. 6.

Mon

Po

3.–7. 6.
3.–14. 6.

Mon–
Fri
Tue–
Fri

Po–Út
Po-St

Po–Pá
Út–Pá

4. – 6. 6.

Tue–
Thu

Út–Čt

5. 6.

Wed

St

5. 6.

Wed

St

6. 6.

Thu

Čt

5. 6.

Wed

St

10.–14. 6.

Mon–
Fri

Po–Pá

10. 6.

Mon

Po

11. 6.

Tue

Út

11. 6.

Tue

Út

12. 6.

Wed

St

12. 6.

Wed

St

14. 6.

Fri

Pá
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HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM
KINDERGARTEN
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ALL SCHOOL
VŠICHNI
HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM
HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM
HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM
KINDERGARTEN
MATEŘSKÁ ŠKOLA
HIGH SCHOOL

GYMNÁZIUM
HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM
FIRST STABoGE
HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM
SECOND STAGE
DRUHÝ STUPEŇ
HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM
HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM
ALL SCHOOL
VŠICHNI
FIRST AND SECOND
STAGE
PRVNÍ A DRUHÝ STUPEŇ
ALL SCHOOL
VŠICHNI
ALL SCHOOL
VŠICHNI
HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM
KINDERGARTEN
MATEŘSKÁ ŠKOLA
FIRST STAGE
PRVNÍ STUPEŇ
SECOND STAGE AND
OLDER
DRUHÝ STUPEŇ A STARŠÍ

IGCSE Czech Exam (09:00-11:00)
Zkouška IGCSE – český jazyk
Official KG English Programme Enrollment (Pre-school)
Oficiální Zápis do anglického programu MŠ (předškolní věk)
Daffodile Day Against Cancer
Květinový den Ligy proti rakovině
IGCSE Czech Exam (09:00-11:00)
Zkouška IGCSE – český jazyk
IGCSE German Reading Exam (11:15-12:15)
Zkouška IGCSE – německý jazyk (čtení)
IGCSE French Reading Exam (14:00-15:00)
Zkouška IGCSE – francouzský jazyk (čtení)
Spring Trips (KG Czech Programme)
Jarní ozdravný pobyt MŠ (český program)

IGCSE Spanish Listening and Writing Exam (09:00-11:00)
Zkouška IGCSE – španělský jazyk (poslech a písemná část)
IGCSE Co-ordinated Sciences Theory Exam (13:00-15:00)
Zkouška IGCSE – přírodní vědy
Book Fair 2019
Veletr knih (české a anglické nakladalství)
Graduation Exams – Profile Exams
Maturitní zkoušky – profilová část
Study Weeks for 2ndt Stage
Zkouškové období pro 2. stupeň ZŠ
Maturitní zkoušky – školní ústní část
School Graduation Exams
Study Weeks for HS
Zkouškové období pro Gymnázium
Open House (9:00–15:30)
Den otevřených dveří (9:00–15:30)
International Exams in French Language DELF Prim for Gr 4–6
Mezinárodní zkoušky z Fj DELF Prim pro 4.–6. ročník
Tuition Payment Deadline for the 1nd Semester 2019/2020
Termín splatnosti školného na 1. pololetí 2019/2020
Children´s Day in SCIS
Den dětí v SCIS
IGCSE Spanish Reading (10:00-11:00)
Zkouška IGCSE
KG Student Led Conferences & Progress Reports for Semester
2 Studentské konference a hodnocení za 2. pololetí
Study Weeks for 1st Stage
Zkouškové období pro 1. stupeň ZŠ
Silver and Gold Trial Expedition DofE for Gr 9–4G3 (DofE
Participants)
Stříbrná a zlatá cvičná výprava DofE 9. ročník–4G3 (účastníci
DofE)
London Trip Parents Meeting (16:00–17:00)
Schůzka s rodiči – Londýn (16:00–17:00)
Grade 9 Graduation Dinner (17:30)
Slavnostní večeře s 9. ročníkem (17:30)
4G4 Graduation Dinner (17:30)
Slavnostní večeře s 4G4 (17:30)
Extra Courses Fair
Veletrh zájmových kroužků
KG Parent-Teacher Meetings
Konzultace rodič-učitel
Donuts with Dads – Father´s Day (7:45–8:45)
Snídaně s tatínky – Den otců (7:45–8:45)
Pedagogical Council
Pedagogická rada

FIRST STAGE
PRVNÍ STUPEŇ
SECOND STAGE
DRUHÝ STUPEŇ
HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM
ALL SCHOOL
VŠICHNI
KINDERGARTEN
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ALL SCHOOL
VŠICHNI
FIRST STAGE AND OLDER
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ
SECOND STAGE AND
SCIS Student Assembly
OLDER
Shromáždění studentů SCIS
DRUHÝ STUPEŇ A STARŠÍ
HIGH SCHOOL
IGCSE Co-ordinated Science MCQ Exam (14:15-15:00)
GYMNÁZIUM
IGCSE – přírodní vědy / May–June 2019
Vydání/IssueZkouška
47, Květen–Červen
FIRST STAGE
Future Grade 1 Parents Meeting (16:00–17:00)
PRVNÍ STUPEŇ
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (16:00–17:00)
FIRST STAGE AND OLDER End of Quarter 4 for ES

10. 6.

Mon

Po

11. 6.

Tue

Út

11. 6.

Tue

Út

12. 6.

Wed

St

12. 6.

Wed

St

14. 6.

Fri

Pá

13. 6.

Thu

Čt

13. 6.

Thu

Čt

7.–22. 6.

Fri–Sat

Pá–So

15. 6.

Sat

So

16.–21. 6.

Sun–
Fri

Ne–Pá

17.–21. 6.

Mon–
Fri

Po–Pá

20. 6.

Thu

Čt

20. 6.

Thu

Čt

21. 6.

Fri

Pá

23. – 26.
6.

SunWed

Ne-St

24. 6.

Mon

Po

24. 6.

Mon

Po

24.–26. 6.

Mon–
Wed

Po–St

25. 6.

Tue

Út

26. 6.

Wed

St

27. 6.

Thu

Čt

28. 6.

Fri

Pá

29. 6. – 1.
9.

July
Aug

červec
srpen

2. 9.

Mon

Po

2. 9.

Mon

Po
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VŠICHNI
FIRST STAGE AND OLDER
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ
SECOND STAGE AND
OLDER
DRUHÝ STUPEŇ A STARŠÍ
HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM
FIRST STAGE
PRVNÍ STUPEŇ
FIRST STAGE AND OLDER
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ
FIRST STAGE
PRVNÍ STUPEŇ
FIRST STAGE AND OLDER
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ
SECOND STAGE AND
OLDER
DRUHÝ STUPEŇ A STARŠÍ
ALL SCHOOL
VŠICHNI

Snídaně s tatínky – Den otců (7:45–8:45)
Pedagogical Council
Pedagogická rada

FIRST STAGE Gr 5 ONLY
PRVNÍ STUPEŇ 5. třídy
FIRST AND SECOND
STAGE
PRVNÍ A DRUHÝ STUPEŇ
ALL SCHOOL
VŠICHNI
KINDERGARTEN
MATEŘSKÁ ŠKOLA
HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM
HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM
KINDERGARTEN
MATEŘSKÁ ŠKOLA
FIRST STAGE AND OLDER
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ
SECOND STAGE AND
OLDER

English Language Stay in London (Gr 5)
Jazykový pobyt v Londýně (5. ročník)

DRUHÝ STUPEŇ A STARŠÍ
FIRST STAGE AND OLDER
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ
FIRST STAGE AND OLDER
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ
ALL SCHOOL
VŠICHNI
FIRST STAGE AND OLDER
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ
ALL SCHOOL
VŠICHNI
ALL SCHOOL
VŠICHNI
ALL SCHOOL
VŠICHNI

SCIS Student Assembly
Shromáždění studentů SCIS
IGCSE Co-ordinated Science MCQ Exam (14:15-15:00)
Zkouška IGCSE – přírodní vědy
Future Grade 1 Parents Meeting (16:00–17:00)
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (16:00–17:00)
End of Quarter 4 for ES
Konec 4. čtvrtletí pro ZŠ
Readers Designation in Gr 1
Pasování na čtenáře žáků 1. ročníků
Bike / Field Trips
Výlety na kolech a třídní výlety
English Language Stay in Canada (Gr 9–4G1)
Jazykový pobyt v Kanadě (9. Ročník–4G1)
AVON Run
Běh s Avonem

Spring Trips
Jarní ozdravné pobyty
Open House (9:00–15:30)
Den otevřených dveří (9:00–15:30)
End of the Kindergarten School Year Ceremony
Slavnostní ukončení školního roku pro MŠ
End of Quarter 4 for HS
Konec 4. čtvrtletí pro G
4G2 Class Trip
Třídní výlet pro 4G2
Sport´s Day
Sportovní den
Borin Run (Sports Day)
Běh kolem Bořína (Sportovní den)
Silver Qualifying Expedition DofE for Gr 9–4G1 (DofE
Participants)
Stříbrná výprava DofE 9. ročník–4G1 (účastníci DofE)
Field Trips
Třídní výlety
Cleaning rooms and returning books
Úklid třídy a vracení učebnic
Closing Ceremony and Graduation – Last Assembly
Slavnostní ukončení školního roku / Shromáždění studentů
End of the School Year, Report Cards and Student-led
Conferences
Konec školního roku, předávání vysvědčení a Žákovská
konference
Summer Holiday
Letní prázdniny
July–August SCIS Newsletter Issue
Vydání SCIS Newletteru červenec–srpen
First Day of School 2019/2020 (First SCIS Student Assembly)
První školní den 2019/2020 (Slavnostní shromáždění všech
žáků školy)
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