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áme za sebou náročné období plné
testování a uzavírání klasifikace. Začíná
však nové pololetí a zejména žáci devátých
tříd a studenti čtvrtého ročníku gymnázia
soustřeďují své síly do příprav na zkoušky,
které je čekají – deváťáky přijímací zkoušky
na střední školy a naše nejstarší studenty
maturita. Přesný harmonogram přijímacích
zkoušek a maturit naleznete dále v tomto
Newsletteru, stejně tak jako informace
o simulacích těchto zkoušek.
Obdrželi jsme výsledky Národního
testování 9. tříd společnosti SCIO, což je
projekt, do kterého se naše škola pravidelně
zapojuje. I letos z nich máme velkou radost.
Těší nás také výsledky cambridgeských
zkoušek
z
anglického
jazyka
–
zkoušky Cambridge Advanced Certificate
in English, kterou skládali studenti čtvrtého
ročníku gymnázia, a zkoušky Cambridge
First Certificate in English, se kterou se
popasovali žáci devátých tříd. I zde byly
výsledky výborné.
Zimní měsíce obvykle bývají plné
různých soutěží a olympiád. Máme

za sebou matematickou a fyzikální olympiádu,
dále olympiádu v českém, německém
a francouzském jazyce, Mladého chemika,
recitační soutěž i mnohá další klání.
Některým žákům se v jednotlivých soutěžích
dařilo natolik, že postoupili do dalšího kola,
a my jim tak budeme držet palce i nadále.
Letos již potřetí jsme byli organizátory
okresního kola olympiády v německém
jazyce a již tradičně jsme hostili prestižní
anglické školy při soutěži anglického
spelování Spelling Bee.
V uplynulých dnech se naši studenti
věnovali také sportu – v lednu si
žáci druhého stupně školy zalyžovali
a zasnowboardovali na zimním ozdravném
pobytu ve francouzských Alpách, zatímco
v únoru si žáci napříč ročníky zahráli
kinball na velkém turnaji, který naše škola
pořádala. Studenti gymnázia neošidili ani
kulturu – vyrazili na výstavu Petra Síse
do holešovického DOXu nebo na živé čtení
z deníků a povidek Franze Kafky do divadla
Archa.
Gymnazisté pomalu promýšlejí svoji

budoucí dráhu a v tom jim mohl pomoci
i veletrh vysokých škol Gaudeamus, který
v lednu navštívili.
Naši nejmenší také v posledních dvou
měsících nezaháleli. V mateřské škole mají
novou interaktivní tabuli, v jejímž ovládání
se postupně zdokonalují všechny paní
učitelky. V rámci Týdne přátelství se děti
učily, kdo je a kdo není opravdový kamarád,
a v jednotlivých třídách odměřovaly ty
správné přísady, aby si připravily „polévku
přátelství“.
O tom všem a mnohém dalším se
můžete dozvědět v tomto čísle našeho
Newsletteru. Přeji Vám příjemné chvíle při
jeho čtení.

W

First Certificate in English taken by our ninthgrade pupils. The results were excellent
again.
Winter months are usually full of various
competitions and Olympiads. We have
completed Mathematical and Physical
Olympiads, as well as the Czech, German
and French Olympiads, Young Chemist,
recitation competition and many other
contests. Some of the pupils did so well in the
individual competitions that they advanced
to the next round and we will continue to
keep our fingers crossed. For the third time
this year we became the organizers of the
regional round of the German Olympiad
and traditionally we hosted the prestigious
international schools in the English spelling
competition, Spelling Bee.
In recent days, our students did some
sports - in January, pupils of the Second
Stage went skiing and snowboarding to
the French Alps, while in February the
pupils played kin-ball at a big tournament

organized by our school. High School
students also did not forget culture – they
went to the exhibition of Petr Sis in DOX in
Holesovice or visited the performance of
reading from the diaries and short stories of
Franz Kafka at the Archa Theatre.
High School students are slowly thinking
about their future career – the Gaudeamus
Higher Education Fair which they visited in
January could help them.
Our little ones have also had a lot of things
to do in the last two months. There is a new
interactive whiteboard in the kindergarten
and all the teachers are learning how to
work with it. As part of the Friendship Week,
children were learning who was and who
wasn't a real friend, and in each classroom,
measured the right ingredients to prepare
a “friendship soup”.
You can learn about all this and much
more in this issue of our Newsletter. I wish
you pleasant reading.

e have had a challenging period of full
testing and concluding classifications,
but pupils should not lower their study
efforts. A new semester begins and
especially eighth and ninth-grade students
and fourth-grade High School students
should focus on preparing for the exams
ahead of them – the First Certificate,
entrance exams to high schools and Maturita
exams. The exact schedule of the entrance
exams and Maturita exams can be found
in this Newsletter as well as information
about the simulations of these exams.
We have received the results of the
national testing of SCIO of our ninthgraders, a project that our school regularly
participates in. This year we are very happy
with them. (No details or where they can be
found in the newsletter).
As for the Cambridge exams in English
- the Cambridge Advanced Certificate in
English, which was taken by fourth-grade
High School students, and the Cambridge
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Ing. Alexandra Kolářová,
šéfredaktorka SCNL
a asistentka ředitele SCIS /
SCNL Editor in Chief
and Assistant to Director
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Deváťáci opět uspěli v Národním testování

S

unny Canadian International School
je ojedinělá vzdělávací instituce,
která naplňuje cíle předepsané pro
české základní a střední vzdělávání, na
2. stupni základní školy jsou vybrané
předměty,
například
matematika,
ICT a Science vyučovány také podle
mezinárodních
standardů
CAIE
(Cambridge Assesment International
Education). Oba školní vzdělávací
programy vychází ze samotného poslání
Sunny Canadian International School,
jež je školou, která si klade za cíl
vést své žáky k otevřenému smýšlení
a zodpovědnosti, etnické toleranci
a díky své široké jazykové vybavenosti
je inspiruje k dosahování vynikajících
akademických výsledků a úspěšné
seberealizaci.
Naplňování cílů obou vzdělávacích
programů je náročný proces vyžadující
maximální
spolupráci
českých
a zahraničních učitelů, ale hlavně
vysokou míru profesionality pedagogů,
kteří se snaží rozvíjet silné stránky žáků,
podporovat jejich seberozvoj a motivaci
ke vzdělávání.
O tom, jak se daří cíle školního
vzdělávacího programu naplňovat,
svědčí i výsledky projektu Národního
testování 9. tříd společnosti SCIO,

do kterého se naše škola pravidelně
zapojuje.
SCIO testování proběhlo na podzim
roku 2019 a zúčastnilo se ho přes 18 500
žáků z 600 škol z celé České republiky.
Žáci byli podrobeni testu z českého
a anglického jazyka, matematiky
a obecných studijních předpokladů.
Výsledky dosaženými v matematice
jsme se zařadili k 10 % nejúspěšnějších
škol v testování, žáci excelovali
v oblastech čísla a početní operace,
geometrie v rovině a v prostoru,
nestandardní aplikační úlohy a problémy.
Výsledky dosaženými v českém jazyce
jsme se zařadili k 20 % nejúspěšnějších
škol v testování, žáci excelovali
v oblastech sloh a komunikace.
Výsledky dosaženými v obecných
studijních předpokladech jsme se
zařadili k 10 % nejúspěšnějších škol
v testování a výsledky dosaženými
v anglickém jazyce jsme se zařadili mezi
5 % nejúspěšnějších škol v testování.
Nejvyšší
percentil
úspěšnosti
v celorepublikovém měřítku v obecných
studijních
předpokladech
získala
žákyně Anna Vitošková (IX. B). Nejvyšší
percentil úspěšnosti v celorepublikovém
měřítku v matematice získali žáci
Marek Chuman a Martin Mojžiš (oba

z IX. B). Nejvyšší percentil úspěšnosti
v celorepublikovém měřítku v českém
jazyce získaly žákyně Adéla Šafářová
a Karolína Šlesingerová (obě z IX. A)
a žák Marek Chuman. Nejvyšší percentil
úspěšnosti v celorepublikovém měřítku
v anglickém jazyce získali žáci Marek
Chuman a Martin Mojžiš.
Všechna uvedená čísla nás naplňují
nesmírnou radostí a pýchou, ale také
poukazují na fakt, že naši učitelé
velmi dobře zacházejí se studijním
potenciálem svých žáků a že naši žáci
zvládají úspěšně naplňovat obě kurikula
– české i cambridgeské.
Našim
deváťákům
gratulujeme.
Velké uznání patří i paní zástupkyni
a učitelům, kteří svou obětavou
a profesionální prací rozvíjejí své žáky
nejen po stránce akademické, ale
vybavují je i kompetencemi nezbytnými
pro jejich osobní rozvoj a uplatnění
ve společnosti.

Mgr. Ondřej Machů
Ředitel / Principal

Grade 9 Students Were Successful in National Testing Again

T

he Sunny Canadian International
School is an unique educational institution that fulfills the goals of Czech
primary and secondary education. Since the 2nd stage some subjects such
as Mathematics, ICT or Science are also
taught according to CAIE (Cambridge
Assessment International Education)
standards. Both school educational programs are based on the mission of the
Sunny Canadian International School –
we are school that leads its students to
open mind and responsibility, ethnic tolerance, and thanks to the wide range of
language skills it inspires them to achieve excellent academic results and successful self-realization.

The fulfillment of the goals of both educational programs is a demanding process
requiring maximum cooperation of Czech
and foreign teachers, but also a high degree of professionalism of teachers who
try to develop pupils' strengths, support
their self-development and motivation
for education.
The results of the Scio National Testing
of Grade 7 students, to which our school
is regularly involved, also demonstrate
the success of the school curriculum.
SCIO testing took place at the end of the
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school year and was attended by over
18,500 pupils from 600 schools across
the Czech Republic. Pupils tested in
Czech and English language, mathematics and general study assumptions.

The results achieved in mathematics
were among 10% of the most successful
schools in testing. Our students excelled especially in the number and variable areas and in geometry in space and
plane. They perfectly solve non-standard
application tasks and problems.
The results achieved in Czech language
were among 20% of the most successful
schools in testing. The pupils excelled in
the areas of style and communication.
The results achieved in general study
assumptions were among 10% of the
most successful schools in testing, The
results achieved in English language
were among 5% of the most successful
schools in testing.
The highest percentile of success in the
nationwide scale was acquired by Anna
Vitoskova (IX. B) in general study assumptions. In mathematics, the highest
percentile of success in the nationwide
scale was acquired by Marek Chuman

and Martin Mojzis (both IX. B) and in
Czech language, the highest percentile
of success in the nationwide scale was
acquired by Adela Safarova and Karolina
Slesingerova (both IX. A) and Marek Chuman. In English, the highest percentile
of success in the nationwide scale was
acquired by Martin Mojzis and Marek
Chuman.
These figures fill us with immense joy and
pride, but also point to the fact that our
teachers work very well with the learning
potential of their pupils and that our pupils manage to successfully fulfill both
curricula - Czech and Cambridge.
Congratulations to our ninth-graders.
Great appreciation also belongs to our
vice-principal and teachers who, through
their dedicated and professional work,
develop their pupils not only from the
academic point of view, but equip them
with the competencies necessary for
their personal development and success
in society.
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Důležité simulace přijímacích a maturitních zkoušek

N

a naší škole si uvědomujeme,
že je velmi důležité připravovat
žáky nejen v oblasti akademických
znalostí, ale i v oblasti dovedností
a osobnostního rozvoje. Přijímací
zkoušky na střední školu a posléze
i maturitní zkoušky kladou velké
nároky na přípravu v testovaných
oborech, ale také jsou i dlouhodobou
zátěží psychickou. Proto už několik
let nabízíme našim studentům
kromě příprav na přijímací zkoušky
i takzvané simulace.
Simulace přijímacích zkoušek
na střední školy naprosto věrně
kopírují procesy, s nimiž se žák
setká od příchodu do školy až po
odevzdání posledního zápisového
archu. Konají se minimálně šestkrát
ročně od září do března, takže každý
zájemce má dostatečnou dobu na
to, aby si osvojil správné návyky
a v hodině H se pak soustředil hlavně
na co nejlepší výkon. Simulace

jsou připraveny našimi pedagogy
s pomocí originálních testů z českého
jazyka a matematiky tak, jak je musí
žáci zvládnout v rámci jednotných
přijímacích zkoušek. Pro zájemce

vypisujeme i speciální termín, kdy
simulujeme přijímací zkoušky na
SCIS z anglického jazyka.
Na simulace maturitních zkoušek
si maturanti vybírají dva předměty,
které si chtějí nanečisto vyzkoušet.
V učebně upravené tak, jak to bude
v květnu, je očekávají zkoušející

a přísedící. Studenti zažijí přípravu
na potítku a mnozí si například
uvědomí, co ještě musí dostudovat,
aby ten opravdový výsledek byl co
nejlepší. Simulace maturit se konají
i za velkého zájmu studentů z nižších
ročníků gymnázia, kteří se účastní
jako diváci.
Je jen málo škol a institucí, které
podobné akce pořádají, protože
jsou velmi náročné na přípravu
originálních materiálů, plánování
a logistiku. Naše škola bude oba typy
simulace i nadále nabízet, protože
zpětná vazba studentů, pedagogů
i rodičů nám ukazuje, že vynaložené
úsilí má smysl a pomáhá zlepšit výkon
žáků v „ostrých“ zkouškách.

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

Important Simulations of Entrance and Maturita Exams

A

t our school, we realize that it is very
important to prepare students not
only in academic knowledge but also
in skills and personal development.
Entrance examinations for secondary
school and later also school-leaving
examinations,
represent
great
demands not only on preparation in
the tested fields, but also on longterm psychological stress. That
is why we have been offering our
students, in addition to preparation
for entrance exams, also so-called
simulations for several years.

a year from September to March, so
each candidate has enough time to
acquire the right habits and then
in hour H focus mainly on the best
performance. The simulations are
prepared on the basis of original
tests in the Czech language and
mathematics, just as the pupils
must pass in the framework of state
entrance examinations. For those
interested we also offer a special
term, when we simulate the entrance
exams for SCIS from the English
language.

Simulation of entrance examinations
for secondary schools faithfully
follows the processes that the pupil
encounters from coming to school to
the submission of the last enrolment
sheet. They are held at least six times

For simulation of Maturita exams,
students choose two subjects they
want to try out. In the classroom,
modified as it will be in May, they are
expected by teachers as examiners.
Students will experience the
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preparation and many will realize
what else they need to study to get
the best result. Younger students are
very interested in these simulations
as spectators.
There are just a few schools and
institutions that offer such events
because it is very difficult to
prepare original materials and plan
and organize everything properly.
Our school will continue to offer
both types of simulation, because
feedback from students, teachers
and parents shows us that our effort
is important and helps to improve
students' performance in 'real'
exams.
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Přijímací zkoušky na CIS – důležitá data
2. 3. 2020 – nejzazší termín pro
podání přihlášky na střední školu.
14. a 15. 4. 2020 – řádné termíny
jednotných
přijímacích
zkoušek
z matematiky a češtiny. Uchazeči konají
jednotné testy přímo na školách, na
které podali přihlášky ke vzdělávání.
Podal-li uchazeč přihlášku na dvě
různé střední školy, koná testy v prvním
termínu na škole uvedené v přihlášce
v prvním pořadí, v druhém termínu pak
na škole uvedené v druhém pořadí. Proto
je důležité uvádět na obou podávaných
přihláškách školy vždy ve stejném pořadí,
aby nedošlo ke shodě termínů. Pořadí,
v jakém uchazeč uvede na přihlášce
školy, má vliv pouze na stanovení místa
konání zkoušek. V žádném případě se
nejedná o určení preference jedné školy
před druhou.
16. a 17. 4. 2020 – řádné termíny
školní přijímací zkoušky na CIS
z angličtiny a pohovor s vedením školy.
28. 4. 2020 – předání výsledků

z řádných termínů konání jednotné
přijímací zkoušky ředitelům škol. Na školy
jsou odeslány lepší výsledky z testů, tedy
na obě školy výsledky stejné, škola potom
seřadí žáky podle úspěšnosti a svých
kritérií. Ředitel školy zveřejní seznam
přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů
od tohoto data. Zákonným zástupcům
nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel
doručí rozhodnutí o nepřijetí.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané
střední škole potvrdí zákonný zástupce
nezletilého
uchazeče
odevzdáním
zápisového lístku řediteli školy, který
rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek
se také považuje za včas odevzdaný,
pokud byl v této lhůtě předán k přepravě
provozovateli poštovních služeb.
13. a 14. 5. 2020 – náhradní termíny
jednotných přijímacích zkoušek pro žáky.
20. 5. 2020 – předání výsledků
z řádných termínů konání jednotné

Entrance Exams in CIS – Important Dates
2. 3. 2020 – deadline for applying for
secondary school.
14 and 15 April 2020 – dates of the
state entrance examinations. Applicants
take uniform tests directly at the schools
where they applied for secondary
education. If the student applies to two
different secondary schools, the first
day he / she will take the tests on the
first date at the school first listed in the
application and the second date at the
school listed as the second. Therefore,
it is important to always state the
same order in both applications. This
order affects only the location of the
examinations, it is by no means a matter
of determining the preference of the
school.
16 and 17 April 2020 – dates of
school entrance examinations at SCIS.
28. 4. 2020 – School principals will
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obtain the results of the state entrance
examination. Better test results are sent
to schools, i.e. the same results are sent
to both schools, the school then sorts
pupils according to their success and
criteria.
The school principals publish the list
of admitted applicants within 2 working
days from this date. The principal shall
deliver the decision of non-admission to
the parents (legal guardians) of pupils.
The parent (legal guardian) confirms
his / her intention to educate his / her
child by submitting the registration
card to the school headmaster no later
than 10 working days from the date of
notification of the decision.
13 and 14 May 2020 – substitute
dates for state entrance exams for
pupils.
20. 5. 2020 – School principals will

přijímací zkoušky ředitelům škol.
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých
uchazečů do 2 pracovních dnů od tohoto
data. Zákonným zástupcům nepřijatých
nezletilých uchazečů ředitel doručí
rozhodnutí o nepřijetí.
V případě nenaplnění kapacity školy
ředitel vypisuje další kola dodatečného
přijímacího řízení až do naplnění
kapacity třídy. Podmínky dodatečných
kol příjímacího řízení budou zveřejněny
na webu školy nejpozději v březnu 2020.
Informace o přijímacím procesu podává
paní Mgr. Markéta Zeithammerová,
admissions@sunnycanadian.cz,
tel.: +420 604 736 342.

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

obtain the results of the substitute
state entrance examination. The school
principals publish the list of admitted
applicants within 2 working days from
this date. The principal shall deliver the
decision of non-admission to the parents
(legal guardians) of pupils.
If the school’s capacity is not fulfilled,
the school principal announces further
rounds of the additional admission
procedure until the capacity of the class
is full. The terms of the additional rounds
of admission will be published on the
school's website no later than March
2020.
Information about the admission
process is provided by Mgr. Marketa
Zeithammerova,
admissions@
sunnycanadian.cz, phone: +420 604
736 342.
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Výsledky zkoušek FCE byly vynikající

M

áme ohromnou radost, že žáci našich
devátých tříd velice úspěšně složili
zkoušku Cambridge First Certificate
in Enlish (FCE). V porovnání s osatními
státy světa se naši žáci umístili vysoko
nad průměrem. Chtěl bych poblahopřát
všem úspěšným studentům 9. ročníku
a zejména poděkovat jejich skvělým
učitelům paní Leah De Lorenzo a panu
Kellanovi Reilovi, kteří je ke zkouškám
připravovali. Je to skutečně fantastický
výsledek a naši studenti na sebe mohou
být právem pyšní.
Zkouškou FCE se prokazuje jazyková
způsobilost na úrovni B2 Společného
evropského referenčního rámce (CEFR),
která je žádána se pro studijní a pracovní

účely. Jedná se o kvalifikaci vyššího
středního stupně a jako taková je
zkouška FCE od společnosti Cambridge
International Examinations uznávána
po celém světě. Dokládá, že kandidát
umí používat anglický jazyk pro pracovní
a studijní účely slovem i písmem.
Kvalifikace dokazuje, že naši studenti
mají jazykové schopnosti k tomu, aby
mohli samostatně žít a studovat či
pracovat v anglicky mluvící zemi nebo
absolvovat výuku v anglickém jazyce.
Žáci našich devátých tříd mají schopnost
efektivně komunikovat tváří v tvář,
dokáží vyjadřovat své názory i předkládat
logické argumenty. Mají srozumitelný
písemný projev na dobré úrovni, umí

vysvětlovat výhody a nevýhody různých
hledisek, zvládají psát dopisy, zprávy
i další typy textu. Toto vše garantuje
úspěšné absolvování zkoušky FCE.
Úspěšně složená zkouška FCE je jistě
výsledkem píle našich studentů, ale také
úsilí našich učitelů i rodičů žáků. Takže
ještě jednou velká gratulace všem, jsme
na vás velice hrdí!

Mgr. Aidan Smyth,
Koordinátor pro mezinárodní
studia na 2. stupni a Gymnáziu
/ Coordinator of International
Studies for Second Stage
and HS

Excellent FCE Results

S

CIS is extremely pleased and very
proud to announce that our Grade 9
students performed exceptionally well,
and much higher than world averages,
in the recent Cambridge First Certificate
(FCE) examinations. We would like to
acknowledge and congratulate all the
Grade 9 students who passed the FCE,
and in particular, the fantastic teachers
- Miss Leah De Lorenzo and Mr. Kellan
Reil - who guided their students so
professionally so that they acquired
such excellent results. The school has
achieved a really impressive result this
year and our students should be very
proud of what they have accomplished.
The FCE demonstrates language
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proficiency at Level B2 of the Common
European Framework of Reference (CEFR)
and is used for study and work purposes.
It is an upper-intermediate qualification
which is taught and recognised as a
high benchmark examination across the
world, as it is accredited by Cambridge
International Examinations, the world
leader in academic qualifications. It is
used to demonstrate that a candidate
can use everyday written and spoken
English for work and study purposes.
Moreover, the qualification proves that
our students have the language skills
to live and work independently in an
English-speaking country or study on
courses taught in English. The ability to

communicate effectively face-to-face,
expressing opinions and presenting
logical arguments, as well as writing
clear, detailed English, and explaining
the advantages and disadvantages of
different points of view, writing letters,
reports, stories and lots of other types
of text have all been demonstrated
and externally certified by our Grade 9
students.
Such tremendous results demonstrate
the increasing commitment of SCIS staff,
students and parents to achieving the
highest possible international standards.
Once again, many congratulations to all
who have achieved the FCE. We are very
proud of you.
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Olympiáda z francouzštiny

V

letošním školním roce proběhlo
školní kolo olympiády z francouzštiny
již v prosinci 2019. Tři desítky nejlepších
francouzštinářů z prvního, druhého
stupně a gymnázia se utkaly ve třech
úrovních. Úroveň A1 byla určena pro
nejmladší žáky ze 4. a 5. tříd, na
jazykové úrovni A2 poměřovali své
znalosti sedmáci, osmáci a deváťáci.
V kategorii B2 soutěžili pak gymnazisté.
Součástí školního kola je vždy poslech,
porozumění textu, psaní a ústní pohovor.
Účastníci tak získávají cenné zkušenosti,
které uplatní v mezinárodních zkouškách
z jazyka DELF.

Gratulujeme
všem
umístěným,
zejména vítězům, kteří postupují do
krajského kola v Nymburce. Ve čtvrtek
18. 3. 2020 jim budeme držet palce.
Výsledky školního kola olympiády
z francouzštiny:
Kategorie A1:
1. místo: Kaia Wilsonová, V. A
2. místo: Dominik Pašek, V. B
3. místo: Dušan Zábrodský, V. A
Kategorie A2:
1. místo: Karolína Šlesingerová, IX. A
2. místo: David Janda, IX. B
3. místo: Samuel Vrška, VIII. A

Kategorie B2:
1. místo: David Starý, 4G2
2. místo: Evelina Tlyashová, 4G2
3. místo: Jakub Strnad, 4G3

Mgr. Michaela Kašparová
Učitelka základní školy
a Gymnázia /
ES and HS Teacher

French Olympiad

T

his year, the French Olympiad school
round took place in December 2019.
The top 30 French students from the First
and Second Stage of Elementary School
and from the High School competed in 3
categories.
The A1 level was intended for the
youngest pupils from the 4th and 5th
grades. The B2 category was for High
School students. Listening, reading,
writing and speaking are always parts of
the school round. Thus the participants
gain valuable experience for the DELF
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International exams.
Congratulations to all the winners,
especially the students, who continue to
the regional round in Nymburk. We will
keep our fingers crossed on March 18,
2020.
Results of the French Olympiad school
round:
A1 Category:
1st place: Kaia Wilsonova, 5.A
2nd place: Dominik Pasek, 5. B
3rd palce: Dusan Zabrodsky, 5. A

A2 Category:
1st place: Karolina Slesingerova, 9. A
2nd place: David Janda, 8. B
3rd place: Samuel Vrska, 8. A
B2 Category:
1st place: David Stary, 4G2
2nd place: Evelina Tlyashova, 4G2
3rd place: Jakub Strnad, 4G3
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Olympiáda v německém jazyce

V

e středu 12. února navštívili naši
školu žáci ZŠ Dobřichovice a ZŠ
Dolní Břežany, kteří se přijeli utkat
s našimi studenty v letošním okresním
kole německé olympiády. Soutěžících
v letošním kole bylo méně než loni, ale
konkurence byla přesto velká a výkony
velmi vyrovnané. Porota měla tedy těžký
úkol.
Studenti ze SCIS byli vítězové školního
kola olympiády v německém jazyce, která
se konala dne 9. ledna 2020. Výsledky
školního kola vypadaly takto:
Kategorie I: Adéla Ježková (VII. B),
Monty Mikuláš (VII. A), Šimon Hofta (VI. A)

Kategorie II: Julie Hošková (IX. B),
Martin Mojžíš (IX. B), David Nebeský (VIII.
B)
Kategorie III: Yuliia Badziuk (4G1),
Annička Dinh (4G1), Oskar Novák (4G1)
Všichni naši žáci si vedli dobře
a v okresním kole dosáhli následujících
výsledků:
V první kategorii Šimon Hofta –
1. místo, ve druhé kategorii Julie Hošková
– 1. místo, Martin Mojžíš – 2. místo, ve
třetí kategorii Oskar Novák – 1. místo,
Anna Dinh – 2. místo, Yulliia Badziuk –
3. místo.
Jsme hrdí na naše šikovné studenty

a všem přejeme, aby i nadále úspěšně
pokračovali ve studiu německého jazyka.
Chceme také poděkovat všem
učitelům a zaměstnancům školy
za jejich práci a trvalou podporu
našim studentům. Bez jejich pomoci
a spolupráce by olympiáda v německém
jazyce nebyla takto úspěšná.
Mgr. Dagmar Klečková, učitelka německého jazyka / German Teacher
Mgr. Robert Kuzmann, Vedoucí německých
studií / Head of German Department

German Olympiad

O

n Wednesday, 12 February 2020
we welcomed students from
Dobrichovice
and
Dolni
Brezany
Elementary Schools to regional round of
the German Olympiad.
A school round of German Olympiad was
held on 9 January 2020. Its winners
became competitors for the regional
round:
Category I: Adela Jezkova (VII.B), Monty
Mikulas (VII.A), Simon Hofta (VI.A)
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Category II: Julie Hoskova (IX.B), Martin
Mojzis (IX.B), David Nebesky (VIII.B)
Category III: Yuliia Badziuk (4G1),
Annicka Dinh (4G1), Oskar Novak (4G1)
All of our students performed well and
some of them were really successful.
Category I: Simon Hofta – 1st place
Category II: Julie Hoskova – 1st place,
Martin Mojzis – 2nd place
Category III: Oskar Novak – 1st place,
Anna Dinh – 2nd place,Yulliia Badziuk –
3rd place

We are proud of all of our students, and
wish each of them continued success in
their studies in the German language.
We also want to thank all teachers
and staff for their continued support
to our students and also for their work
for the Olympiad. Without the help
and cooperation of them, this event
would not have been as successful as it
was.
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Matematická a fyzikální olympiáda a Pythagoriáda

D

o okresního kola fyzikální olympiády,
které se konalo v Kladně dne 24. 1.,
postoupil z naší školy žák David Janda
z VIII. B. S velkou radostí vám můžeme
sdělit, že se stal nejen úspěšným
řešitelem, ale též vítězem v okrese
Praha-západ.
Dne 29. 1. se konalo okresní kolo
matematické olympiády pro 5. a 9.
třídy, kde nás reprezentovali žáci Daniel
Schlaichert z V. B a Arkadij Čugunov
z IX. A, kteří vyřešili úlohy školního kola

a splnili náročné podmínky pro postup.
Soutěže Pythagoriáda se tradičně
účastní žáci z 5.–8. tříd základní školy.
Po vyhodnocení školního kola jsou
na postup do okresního kola navrženi
žáci, kteří dosáhli 10 a více bodů, tj.
vyřešili nejméně 10 úloh z 15 zadaných.
Jedná se o tyto žáky:
Lauren Nicholas Richard, V. A, 11 bodů
Sladovníková Julie, V. A, 10 bodů
Chumanová Lucie, VII. B, 10 bodů
Janda David, VIII. A, 10 bodů

Všem žákům gratulujeme k úspěchu
a
přejeme
hodně
zdaru
i v dalších soutěžích, které budou
následovat.

Ing. Jitka Wachtlová,
Učitelka ZŠ a G /
ES and HS Teacher

Maths and Physics Olympiads and Pythagoriad

D

avid Janda, VIII. B student became
a winner of the district round of
the Physics Olympiad which took
place in Kladno on 24 January 2020.

The district round of the Mathematics
Olympiad for Grade 5 and Grade
8 took place on 29 January 2020.
We were represented by Daniel
Schlaichert from V. B and Arkadij
Cugunov from IX. A who solved
the tasks of the school round and
advanced to the next one.
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Students from Grades 5-8 traditionally
take part in the Pathagoriada
competition. After the evaluation
of the school round, those with 10
or more points (those that solved at
least 10 of the 15 assigned tasks)
will advance to the district rounds.

We would like to congratulate each
student for their success and wish
each of them good luck in their future
competitions.

Those students are:
Lauren Nicholas Richard, V. A, 11 points
Sladovnikova Julie, V. A, 10 points
Chumanova Lucie, VII. B, 10 points
Janda David, VIII. A, 10 points
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Soutěž Mladý chemik v 9. třídách

N

a podzim se naši žáci devátých tříd
zúčastnili školního kola soutěže
„Mladý chemik“. Nejlepší výsledek
dosáhli Martin Mojžiš, Marek Chuman
a Karolína Šlesingerová, a proto
postoupili do celostátního druhého
kola, jehož výsledky jsme se dozvěděli
v lednu tohoto roku. Zde v konkurenci

cca 350 dětí ze základních škol
a víceletých gymnázií získala naše
Karolína Šlesingerová krásné 31.
místo. V takové konkurenci se jedná
o mimořádný výsledek. Káje gratulujeme
k takovému umístění a přejeme jí mnoho
dalších studijních úspěchů.
.

Mgr. Barbora Kusá
učitelka chemie a biologie /
Chemistry and Biology Teacher

Competition "Young Chemist" in Grade 9

T

his autumn, our Grade 9 students
competed in the school round of
a competition called "Young Chemist".
The best results were achieved by Martin
Mojzis, Marek Chuman and Karolina
Slesingerova. Therefore they continued
to the national round, the results of
which we got in January of this year. Out

of 350 students from both elementary
and eight year high schools, Karolina
Slesingerova placed 31st, which is an
extraordinary result in a competition
such as this. Congratulations to Kája,
we wish you lot of success in your future
studies.

Recitační soutěž zná své vítěze

V

e středu 19. února vládla na SCIS
poezie. Vítězové třídních kol prvního
a druhého stupně si změřili síly ve
školním kole. Moc děkujeme, že do
poroty vedle paní zástupkyně Zbirovské
a pana učitele Smoly zasedl opět pan
učitel Pavel Oškrkaný, známý mimo školu
svou slam poetry. Všichni žáci předvedli
skvělé výkony, a tak určit nejlepší nebylo
vůbec jednoduché. Nakonec se ale
porota shodla na uvedených výsledcích.
Vítězům gratulujeme a budeme jim držet
palce v okresním kole v Rudné 18. a 19.
března.

Mgr. Martina Nesvadbová

Učitelka ZŠ a G /
ES and HS Teacher

The Recitation Contest Knows Its Winners
n Thursday, February 19, poetry Kategorie 0 (1. ročník) / Category 0 Kategorie 2 (4. a 5. ročník) / Category
2 (Grade 4 and 5)
O
reigned at SCIS. The first and (Grade 1)
1. místo / 1st place: Charlie Herbeck
second stage class winners measured 1. místo / 1st place: Adéla Malinová
the strengths in the school competition
round. Big thanks to Mrs. Zbirovska and
Mr. Smola who were the judges, but
mainly also to the chairman of the jury,
Mr. Pavel Oskrkany, who is well known
for his slam poetry. All the pupils had
great performances, and so discovering
who our best poets were was not an easy
task. But finally the judges agreed on the
results. Congratulations to the winners
and we wish them luck in the district
competition round in Rudna on March
18 and 19.
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2. místo / 2nd place: Scarlet Brodská
3. místo / 3rd place: Adriana Babická

2. místo / 2nd place: Monika Blažková,
Nicholas Lauren
3. místo / 3rd place: Julie Sladovníková,
Maxim Sladovník

Kategorie 1 (2. a 3. ročník) / Category
1 (Grade 2 and 3)
1. místo / 1st place: Aiden Paunikar
2. místo / 2nd place: Jakub Nebeský
3. místo / 3rd place: Sebastian Halas
3. místo nepostupové: Vojtěch Dobrkovský,
Oliver Steiner

Kategorie 3 (6. a 7. ročník) / Category
3 (Grade 6 and 7)
1. místo / 1st place: Emma Poláčková
2. místo /2nd place: Šimon Hofta
Kategorie 4 (8. a 9. ročník) / Category
4 (Grade 8 and 9)
1. místo / 1st place: Elin Herbeck
2. místo / 2nd place: Ján Timko
3. místo / 3rd place: David Nebeský
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Každoroční soutěž ve spelování Spelling Bee

B

ěhem
února
Sunny
Canadian
zorganizovala
soutěž
v
anglickém
spelování.
Soutěž
Spelling
Bee
je
populární po celém světě a především
v USA. Naši američtí učitelé jsou tedy velmi
rádi, že se tato soutěž koná i u nás.
Třídní kola se uskutečnila v pátek 8. 2.
během výuky angličtiny.
14. 2. následovalo školní kolo, které se
konalo v tělocvičně. Diváky byli žáci z třetích,
čtvrtých a pátých ročníků.

Výsledky naleznete v anglické verzi článku,
postupující do oblastního kola jsou uvedeni
tučně.
V pátek 28. 2. dopoledne se v naší škole
konalo oblastní kolo Spelling Bee. Naši žáci
se utkali s dětmi ze škol Open Gate, Central
Point, Wonderland Academy a Compass –
každá ze škol vyslala svých 5 nejlepších žáků.
Děti soutěžily ve sportovní hale, zatímco z
ochozu jim fandili jejich spolužáci a rodiče.
Všichni zúčastnění reprezentovali své školy

III.A

III.B

IV.A

IV.B

V.A

V.B

Matyáš
Boček

Vojtěch
Dobrkovský

Štěpán
Jelínek

Emilia
Harris

Tomáš
Brajer

Štěpánka
Hanušová

Sebastian
David

Leonardo
Greco*

Jakub
Macoun *

Monika
Blažková

Nicholas
Lauren *

Anežka
Jandová

Daniel
Hlávka

Sebastian
Halas

Karolína
Maliková

Tereza
Chvátalová

Dita
Pavlasová

Hugo
Kaidl

Tomáš
Jurka

Alex
Paulík

Mathias
Tillinger

Karolína
Kaletová

Julie
Daniel
Sladovníková Schlaicher t*

Ondřej
Mach

Ar yan
Prakash

Ella
Tomášková

Aiden
Paunikar*

Tea
Vršínská

Magdalena
Švábová

statečně a důstojně. Absolutní vítězkou se
stala žákyně školy Central Point, naše Ella
Tomášková se umístila mezi nejlepší pětkou.
V celkovém hodnocení škol se nakonec
naše škola dělila o první místo se školou
Cental Point. Obě shodně získaly 20 bodů
(Open Gate 18, Wonderland Academy 9 a
Compass 3).
Gratulujeme všem šikovným dětem a již
teď se těšíme na další ročník.

Bc. Amy Valeš,
Koordinátor pro mezinárodní
studia na 1. stupni /
Coordinator for International
Studies for First Stage
RESULTS
Round 8
Round 7

Round 6

Kaia
Wilsonová

Round 5

Round 4

Round 3

Round 2

Round 1

Annual Sunny Canadian
Spelling Bee

I

n February, Sunny Canadian happily
organized its annual spelling bee!
Spelling bees are popular all over the
world but especially in the U.S.A., so
our American teachers were excited to
bring the school tradition to the Czech
Republic.
Friday 8.2., there were the “classroom
rounds” during English lessons, with
the following participants earning the
top places in their classes. A star (*)
represents classroom winners. On
the morning of Friday 28.2., Sunny
Canadian hosted neighboring Open
Gate, Central Point, Wonderland
Academy, and Compass School for the
the “district bee.” Top 5 participants
from the school bees participated, while
parents and students watched from the
viewing gallery in our sports hall. All
spellers trained hard and represented

11

our school beautifully.
The top winner was from
Central Point but our own
Ella Tomášková placed in
the top 5!
Finally, Sunny Canadian
and Central Point tied for
first as the overall school
champion. Final scores
were Sunny Canadian 20
points, Central Point 20
points, Open Gate 18,
Wonderland Academy 9
points, and Compass 3
points.
We’re looking forward to
next year’s spelling bee.
Congratulations to all of
our super spellers!

1st place – Daniel Schlaichert
Aiden Paunikar
Leonardo Greco
Nicholas Lauren
Ella Tomášková
Kaia Wilsonová
Jakub Macoun
Aryan Prakash
Dita Pavlasová
Ondřej Mach
Tereza Chvátalová
Hugo Kaidl
Daniel Hlávka
Tomáš Brajer
Štěpánka Hanušová
Tomáš Jurka
Sebastian Halas
Štěpán Jelínek
Mathias Tillinger
Julie Sladovníková
Vojtěch Dobrkovský
Alex Paulík
Tea Vršínská
Magdalena Švábová
Matyáš Boček
Karolína Maliková
Monika Blažková
Emilia Harris
Karolína Kaletová

On the morning of Friday 28.2., Sunny Canadian will host neighb
Wonderland Academy, Central Point, and Compass for the the “d
participants from each school’s bees will participate, while parent
the viewing gallery in our sports hall. We wish all of the schools a
28. 2.!
Czech Editor: Date / Name
English Editor: Date / Name

V rolích dobrovolníků / As Volunteers

Mgr. Michaela Kašparová, koordinátorka DofE / DofE Coordinato

Víte, proč někteří deváťáci SCIS přes poledne oblékají zástěru a
ročníku odjíždějí každé čtvrteční odpoledne školním autobusem d

Vydání/Issue 52, březen–duben / March–April 2020

V rolích dobrovolníků

V

íte, proč někteří deváťáci SCIS přes
poledne oblékají zástěru a proč
gymnazisté z prvního ročníku odjíždějí
každé čtvrteční odpoledne školním
autobusem do Psár? Naši studenti se
rozhodli stát se dobrovolníky v rámci
programu Mezinárodní ceny vévody
z Edinburghu, DofE. Dobrovolnictví je
jednou ze čtyř oblastí, jimž se žáci věnují
během plnění této ceny.
Od podzimu tohoto školního roku
navštěvují 4 žáci 4G1 pravidelně Domov
Laguna v Psárech. Julia, Orlando, Ana
a Anna zde tráví svá čtvrteční odpoledne
s lidmi s mentální retardací, kterým
je Laguna opravdovým domovem.
Zdejší
koordinátorka
dobrovolníků
Eva Ungerová gymnazistům na první
návštěvě vysvětlila, že práce s mentálně

As Volunteers

D

o you know why some SCIS Grade 9
students are wearing an apron at
noon and why 4G1 High School students
take a school bus to Psary every Thursday
afternoon? Our students, participants of
the Duke of Edinburgh´s International
Award, have chosen to become volunteers.
Volunteering is one of 4 areas that pupils
focus on in this programme.
Since the autumn 2019, 4G1 students
have regularly visited Laguna Home
in Psary. Julia, Orlando, Ana and Anna
spend their Thursday afternoons with
people with mental health problems who
live there. The local volunteer coordinator,
Eva Ungerova, explained that working
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postiženými
není
pro
každého,
a zdůraznila, že klienti domova ze
všeho
nejvíce
potřebují
blízkost
a zájem druhých. Naši gymnazisté
tak docházejí do domova a tráví zde
s odpoledne s Martinem, Jirkou, Ondrou,
Evou a dalšími. Povídají si s nimi, hrají
společenské hry, jednou se prý i dívali
společně na televizi. Do budoucna
plánují využít své dovednosti a hrát
společně s klienty na piano. Až se vylepší
počasí, mají na programu vycházky do
parku a fotbal.
Deváťáci zase pomáhají jednou
za týden našim paním kuchařkám ve
školní jídelně. V jídelně prvního stupně
nalévají nejmladším dětem polévky,
pomáhají jim odnést tácy do okénka
a sklízet nádobí ze stolu. Seznámí se tak

s mladšími dětmi a pomohou jim i paním
učitelkám z 1. a 2. tříd. Na druhém
stupni zase ocení pomoc paní kuchařky
a ostatní spolužáci. Další ruce při
nandavání teplých jídel i salátů výrazně
přispívají k rychlejšímu výdeji obědů,
ve frontě nikdo nestojí rád.
Všichni naši dobrovolníci si zaslouží
velký obdiv za svou pomoc, moc jim
děkuji za jejich ochotu, vytrvalost
a odvahu vyzkoušet si nové role v jejich
studentském životě.

with mentally disabled people is not for
everyone and stressed that their clients
most of all need the closeness and
interest of others. Our students go to
Laguna and spend the afternoon with
Martin, Jirka, Ondra, Eva and others. They
talk to them, play different games, and
once they watched TV together. In the
future they plan to use their skills and
play piano together with the residents.
When the weather gets better, they are
planning walks to the park and football.
Grade 9 students help our cooks in the
school Cafeteria and Dining Hall once a
week. In the First Stage Cafeteria, they
pour soups to the youngest children,
helping them to take their trays to the

window and clean the dishes from the
table. They will get to know younger
children and help them as well as the
Grade 1 and 2 teachers. In the Second
Stage, our cooks and other classmates
will appreciate the help. Student hands
contribute to quicker delivery of hot meals
and salads while nobody likes to stand in
line.

Mgr. Michaela Kašparová
koordinátorka DofE /
DofE Coordinator

All our volunteers deserve great
admiration for their help, I thank them very
much for their willingness, perseverance
and courage to try new roles in their
student life.

Vydání/Issue 52, březen–duben / March–April 2020

Cena vévody z Edinburghu – školení nových vedoucích
dobrodružné výpravy a ohlédnutí za zlatou výpravou

S

CIS je hrdým členem mezinárodního
společenství
Ceny
vévody
z Edinburghu. Každoročně naši žáci
plní bronzovou, stříbrnou nebo zlatou
úroveň, jejíž součástí je i dobrodružná
výprava.
Aby
aktivity
sloužily
k rozvoji zúčastněných mladých lidí,
je nutné proškolit všechny vedoucí
ve znalostech pravidel a zásadách
bezpečnosti. Jsme moc rádi, že jsme
v týmu DofE mohli přivítat dalších
5 anglických i českých pedagogů,
kteří budou připraveni
doprovázet své svěřence
na červnové výpravě.
A co naposled zažívali
naši studenti, kteří splnili
zlatou úroveň, se můžete
dočíst dále.
V
rámci
plnění
poslední, zlaté úrovně
programu
Duke
of
Edinburgh jsme vyrazili
za dobrodružstvím splavit
naši
nejvýznamnější
řeku Vltavu. V pořadí
již čtvrtá vodácká akce
našeho týmu se konala

16. – 19. 9. a cílem bylo zhodnotit
kvalitu kempů podél řeky. Vzhledem
k pokročilému datu jsme nalezli spoustu
kempů zavřených, ale pokud byly
nějaké otevřené, stály za to. Pomyslným
vítězem se pro nás stal kemp Branná,
ve kterém bylo veškeré vybavení, jaké by
si vodák jen mohl přát. Kromě prostorných
a zateplených chatiček, ohniště
a dřeva nás nejvíce nadchla naprostá
banalita v podobě odkládacích poliček
ve sprchách. Luxus, se kterým se člověk

v českých kempech jen tak nepotká.
Na stříbrném postu se ocitl kemp
U Kelta, kde jsme spali na otevřené půdě
za svitu měsíce a drkotali zuby. Abychom
se alespoň trochu prohřáli, zpívali
a hráli jsme u táboráku dlouho do noci
a nikomu se šplhat na mrazivou půdu
příliš nechtělo. Zážitek byl korunován
brzkým startem, nutným ke splnění
počtu hodin pádlování. Vstávali jsme
v 5 hodin ráno a na vodu jsme vyráželi při
4 stupních Celsia o hodinu později. Bylo
to náročné, ale nezapomenutelné.
Ticho a mlha nás halily do svého
pláště a my se probouzeli společně
s přírodou. Ve vstávajícím slunci
se třpytily drobné vlnky zčeřené
hladiny a jediným zvukem bylo
rytmické noření pádel do vody
a šelest křídel vyplašených volavek.
Tohle ráno nám zůstane v paměti jako
jedno z nejkrásnějších, jaké jsme kdy
zažili, a jako nádherná vzpomínka na
naše roky plnění DofE.

Tým Camsallata D /
Camsallata D Team

Duke of Edinburgh International Award – Training of New
Leaders and Looking Back at the Golden Adventure Trip

S

CIS is a proud member of the Duke
of Edinburgh's International Award
community. Every year our pupils meet
a bronze, silver or gold level, which
includes an adventure trip. It is necessary
to train all leaders in the knowledge of the
rules and principles of safety. We are very
pleased that we were able to welcome
another 5 English and Czech teachers
into our DofE team – they will be ready
to accompany the students on the June
expedition. Here you can read about
expeirence of our students from our last
adventure trip.
As a part of completing our final,
Gold level of the Duke of Edinburgh’s
International Award, we set out on an
adventure to conquer our most famous
river – the Vltava. In total, this was our
team’s fourth waterman event, which took
place from September 16th to September
19th and the goal was to evaluate the
quality of campsites along the river.
Unfortunately, due to such a late time of
the year, many camps were closed, but
the ones that were open were worth it.
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The ‘ultimate winner’ was the Campsite
Branná which included all the equipment
a waterman could ever wish for. Apart
from the spacious heated cabins and
campfire with wood, the most impressive
were the shelves in the showers,
a complete banality and yet so exciting.
A luxury so rare one does not see it often
in many Czech campsites.
Placed second was the Campsite
U Kelta, where we slept in an open attic
under moonlight, our teeth chattering in
the freezing cold. To keep us warm, we
sang and played by a campfire until late
at night, because nobody wanted to climb
to the freezing attic.
The crowning experience was an early
start to fulfill the required amount of hours
spent paddling. We got up at 5 o’clock in
the morning and we went out onto the
water an hour later in 4 degrees Celsius.
It was challenging, but unforgettable.
Silence and mist hid us in their embrace
and we were waking up together with
nature. Soft waves were sparkling in the
waking sun and the only sound was the

rhythmic dipping of the paddles in the
water and rustling of startled herons. This
morning will stay in our minds as one of
the most beautiful ones we have ever
experienced and as a wonderful memory
of our DofE years.
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Maturita 2020 – důležitá data
31. 3. 2020 – Nejzazší datum
pro odevzdání žádosti o nahrazení
nepovinné profilové zkoušky z cizího
jazyka
výsledkem
standardizované
zkoušky.
Dokument
Informace
o
standardizovaných
jazykových
zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího
jazyka profilové části maturitní zkoušky
pro školní rok 2019/2020 naleznete na
https://maturita.cermat.cz/menu/
maturitni-zkouska-2020/zkousky profilove-casti.
31. 3. 2020 – Nejzazší datum pro
předání seznamu 20 literárních děl
k ústní zkoušce z českého jazyka
a literatury. Pokud student neodevzdá
svůj seznam, bude si při maturitě losovat

z celkového seznamu 60 děl, které byly
zveřejněny na webu školy.
8. 4. 2020 – 8:00 – ČESKÝ JAZYK
A LITERATURA – písemná práce
30. 4. 2020 – 8:00 – ANGLICKÝ
JAZYK – písemná práce
4. 5. 2020 – 8:00 – MATEMATIKA –
didaktický test
4. 5. 2020 – 13:00 – ANGLICKÝ
JAZYK – didaktický test
5. 5. 2020 – 8:00 – ČESKÝ JAZYK
A LITERATURA – didaktický test
6. 5. 2020 – 9:00 – MATEMATIKA+ –
didaktický test – nebude psán na SCIS,
ale na spádové škole
19.–22. 5. 2020 – ústní zkoušky
profilové a státní maturity, rozpis bude

Maturita 2020 – Important Dates
31. 3. 2020 – Deadline for submitting
an application for the replacement of an
optional foreign language profile exam
by a result of a standardized exam. For
information about standardized language
examinations replacing the foreign
language examination of the profile part
of the school-leaving examination for the
school year 2019/2020, see
https://maturita.cermat.cz/menu/
maturitni-zkouska-2020/zkousky profilove-casti.
31. 3. 2020 – Deadline for submission
of a list of 20 literary works for the oral
exam in Czech Language and Literature.

If the student does not submit his / her
list, he / she will draw from the total list
of 60 works that were published on the
school website.
8. 4. 2020 – 8:00 – CZECH LANGUAGE
AND LITERATURE – essay
30. 4. 2020 – 8:00 – ENGLISH
LANGUAGE – essay
4. 5. 2020 – 8:00 – MATHEMATICS –
didactic test
4. 5. 2020 – 13:00 – ENGLISH
LANGUAGE – didactic test
5. 5. 2020 – 8:00 – CZECH LANGUAGE
AND LITERATURE – didactic test
6. 5. 2020 – 9:00 - MATHEMATICS+ –

s předstihem zveřejněn
Důležité informace naleznete na
https://maturita.cermat.cz/
Další informace podává PaedDr. Jana
Zbirovská, gymnazium@sunnycanadian.
cz, tel.: 734 570 671.

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

didactic test - will not be written at SCIS,
but at another school
19. – 22. 5. 2020 – oral examinations
of profile and state exams, the schedule
will be published in advance
Important information can be found
at https://maturita.cermat.cz/
For more information, please contact
PaedDr. Jana Zbirovská, gymnazium@
sunnycanadian.cz, tel.: +420 734 570
671.

Ekonomičtí odborníci ve škole

E

konomický seminář nám za poslední
rok přišlo obohatit několik odborníků.
Jednalo se o experty v různých
finančních oblastech od poradenství
po právnické služby. Každá přednáška
nám studentům více napověděla, jak se
ekonomie využívá v praxi v jednotlivých
sektorech.
Každý přednášející nás naučil něco
trochu jiného. Měli jsme tak několikrát
možnost slyšet různé názory na dané

téma z různých úhlů pohledu.
Mě osobně nejvíce poučila přednáška
od Ing. Horáka, ze které jsem pochopil,
jak důležitá je komunikace a projev při
prezentaci. K úspěšné prezentaci tak
často vede správný přednes spíše než
ideální téma.
Obohacující byla i přednáška od
Ing. Koďouska, který nám vysvětlil
několik základních, ale velmi důležitých
principů, týkajících se osobních financí.

Economic Experts at School

S

everal experts have come to enrich
the economic seminar over the

past year. They were experts in various
financial areas from consulting to legal
services. Each lecture told us more
about how economics is used in practice
in individual sectors.
Every lecturer taught us something
a little different. This gave us the
opportunity to hear different opinions
on the subject from various points of
view.
Personally, I liked most a lecture by Ing.
Horak – I understood how important
communication and presentation is.
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Obdobná setkání s lidmi z praxe
jsou pro studenty naprosto zásadní
pro skutečné pochopení podstaty
ekonomie. Zároveň tak mají studenti
možnost zeptat se na konkrétní otázky
odborníků, kteří se danému tématu roky
věnují.

Jakub Fialka,
4G4 Student

žák

4G4

/

The correct presentation often leads to
a successful presentation rather than
an ideal topic.
The lecture by Ing. Kodousek explained
to us some basic but very important
principles concerning personal finance.
Similar meetings with economic
experts are crucial for students to truly
understand the principle of economics.
At the same time, students have the
opportunity to ask specific questions
from experts who have been working in
their field for years.
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Studenti čtvrtého ročníku gymnázia úspěšně složili zkoušku
Cambridge C1 Advanced

V

listopadu 2019 bylo devět studentů
čtvrtého ročníku gymnázia plně
připraveno složit zkoušku Cambridge
Advanced Certificate in English (rovněž
nazývanou Cambridge C1 Advanced).
Rok a půl se intenzivně připravovali, aby
mohli prokázat vysoké znalosti angličtiny
v těchto oblastech: čtení, psaní, poslech
a mluvení. Tento kurz představoval
velikou výzvu a spoustu práce. Studenti
však vytrvali, pilně studovali a nakonec
v náročné zkoušce obstáli.
Zkoušku C1 Advanced uznává
coby důkaz vysoké úrovně znalosti
anglického jazyka více než 9.000
vzdělávacích institucí a soukromých
i státních společností na celém světě.
Tato zkouška zaručuje, že pokud
jde o anglický jazyk, dotyčná osoba
může studovat na univerzitě, zvládne
efektivně komunikovat na vysoké
manažerské a profesní pozici, může

se bez problémů účastnit schůzí
či akademických seminářů a dokáže
se plynule vyjadřovat. Mezi organizace,
které kvalifikaci Cambridge C1 uznávají,
patří mimo jiné University of Oxford,
University of Cambridge, University of
Sydney, Stanford University a společnosti
Dell, Nestlé, Deloitte a další.
V současné době zkoušku C1
Advanced coby důkaz vysoké úrovně
znalosti anglického jazyka uznává
100 % britských univerzit. Příprava na
tuto zkoušku v každém případě znamená
rozvoj důležitých dovedností, které
studentům umožní studovat, pracovat
a žít v anglicky mluvících zemích.
Po asi dvouměsíčním úzkostném
čekání jsme začátkem ledna 2020
obdrželi výsledky. Tři studenti udělali
zkoušku výtečně – získali hodnocení
A, což znamená jazykovou úroveň C2

(nejvyšší možná). Jedna studentka
dokonce dosáhla 209 bodů z maximálně
možných 210. Výborně, Myko! (Pham
Linh My). Všech pět dalších studentů
dosáhlo úrovně C1, což považují
za skvělý výsledek.
Gratulujeme
všem
studentům
čtvrtého ročníku gymnázia, kteří zkoušku
úspěšně složili. Vím, že se všichni pilně
připravovali, takže si to plně zasloužili.

Mgr. Aidan Smyth,
Koordinátor pro mezinárodní
studia na 2. stupni a Gymnáziu
/ Coordinator of International
Studies for Second Stage
and HS

4G4 Students Achieved Qualification Cambridge C1 Advanced

I

n November, 2019, nine of our 4G4
students were fully prepared for taking
the Cambridge Advanced Certificate in
English (also known as the Cambridge
C1 Advanced). Their preparation involved
one and half years’ very intensive study
into the English language across all 4
skills: Reading, Writing, Listening and
Speaking. At times, this course was
challenging, and it was always lots of
work. However, the students stayed
with the course, worked very hard and
faced the challenges of a very difficult to
achieve qualification.
More
than
9,000
educational
institutions, businesses and government
departments around the world accept
C1 Advanced as proof of high-level
achievement in learning English. A C1
Advanced qualification shows that a
person can: follow an academic course at
university level; communicate effectively
at a managerial and professional level;
participate with confidence in workplace
meetings or academic tutorials and
seminars and express yourself with a
high level of fluency.
These are just a few of the leading
organizations
that
will
accept
the Cambridge C1 qualification:
University of Oxford
University of Cambridge
University of Sydney
Stanford University
Dell
Nestlé
Deloitte
Indeed, 100% of UK universities now
accept C1 Advanced as proof of very high
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level English language ability. In addition
to this, preparing for C1 Advanced helps
learners develop the life skills to make
the most of studying, working and living
in English-speaking countries.

a result of 209 points from a maximum
of 210 – well done Myka! [Pham Linh
My]. Five other students all passed at
the C1 level which is a really great result
for the whole class.

After an anxious wait of approximately
2 months, in early January 2020, the
students received their results. Three
students achieved a hugely impressive
Grade A C2 result (demonstrating the
highest English abilities possible) and
one Grade A student even achieved

Congratulations to all our 4G4 CAE
holders. You worked very hard for this
prestigious and important qualification.
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Poslechnout Franze

S

tudenti 3. ročníku gymnázia se
vydali do divadla. A jaké představení
zhlédli? To si přečtěte v recenzi Diany
Šabatové.
V divadle Archa bylo 21. 1. 2020
uvedeno
netradiční
představení
„Poslechnout Franze“ v podání herce
Jana Slováka doprovázeného hudební
improvizací Jana Buriana ml.
V sále nás přivítala tma a kouř
a kromě jediného psacího stolu
na „pódiu“ byla jediným nábytkem
sporadicky rozmístěná lehátka. Většina
diváků však seděla na polštářích na
zemi. Toto originální pojetí atmosféry
probudilo v mnohých zvědavost
a očekávání.
Do děje nás uvedl chraplavý Slovákův

Listen to Franz

4

G3 students went to the theatre.
And what performance did they see?
Read that in Diana Sabatova´s review.
The Archa Theatre featured an
unconventional performance of "Listen
to Franz" performed by actor Jan Slovak
accompanied by musical improvisation
by Jan Burian Jr. Darkness and smoke
greeted us in the hall and. apart
from a single desk on the "podium",
the only furniture was sporadically
spaced deckchairs. But most of
the spectators sat on pillows on the
ground. This original conception of
atmosphere aroused curiosity and
anticipation in many spectators. We
were put into action by the hoarse
Slovak's voice; and his zeal for
Kafka's writings was almost palpable.
He selected passages from the writer's
letters and books randomly, allowing us
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hlas a jeho zapálení pro Kafkovy spisy
bylo téměř hmatatelné. Vybíral pasáže ze
spisovatelových dopisů a knih nahodile,
což nám umožnilo poznat Franze Kafku
z více stran a pokusit se porozumět
jeho jemnému cítění a duševním
lapáliím. Vždy, když se posluchači začali
ztrácet v dějových linkách, prostoupila
vzduch elektronická hudba mistrně
zkomponovaná J. Burianem mladším
a otevřela brány hvězdných dálek
a poskytla čas na urovnání myšlenek
a souvislostí.
Musím však podotknout, že místy byla
hudba až příliš výrazná a nepříjemná.
Představení bylo spíše komorní a dunivé
basy naopak otřásaly zdmi. Volba
jemnějších tónů by v některých místech

nebyla na škodu. Druhou věcí, kterou je
nutno vytknout, je délka čtených pasáží.
Spousta mladých diváků brzy upadla do
letargie, neboť se v ději a v myšlenkách
začali ztrácet.
I přes drobná zaškobrtnutí byl zážitek
z představení hluboký a intenzivní.
Nabízel autentický pohled na Kafku
a vracel nás tím o století dříve mezi
k jeho pohnutkám a myšlenkám.
Rozhodně bych návštěvu doporučila,
neboť Slovákův hlas, Burianova hudba
a Kafkovy myšlenky rozechvívají
hloubavou mysl a poskytují jí volný
prostor ke vzletu.

to get to know Franz Kafka from multiple
sides and to try to understand his subtle
feelings and mental lapses. Whenever
listeners began to get lost in story lines,
electronic music masterfully composed
by J. Burian Jr., opened the gates to the
stars and gave time to settle thoughts
and connections.

chamber-like and the booming bass
rattled the walls. Choosing softer tones
would be better in some places. The
second thing to blame is the length of
reading passages. A lot of the young
spectators soon fell into lethargy, they
began to get lost in the lower and deeper
thoughts. Despite the slight scrapes,
the experience of the show was
deep and intense. It offered an
authentic view of Kafka and
took us back a century earlier.

I must point out, however, that in places
the music was too distinctive and
unpleasant. The show was somewhat

Diana Šabatová, žákyně 4G3 /
4G3 Student

I would certainly recommend
a visit, for the Slovakian's voice,
Burian's tones, and Kafka's
thoughts make the brooding
mind tremble and give it free
space to take off.
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Den ve světě Petra Síse

V

e středu 15. 1. 2020 jsme
se s naší třídou 4G2 a celým
gymnáziem vydali na výstavu O létání
a jiných snech Petra Síse. Výstava se
konala v Centru současného umění
DOX.
Petr Sís je autor a ilustrátor
mnoha knih. Určitě znáte třeba Zeď
nebo Ptačí sněm. S jeho knihou Zeď
jsme již setkali ve škole během dne
věnovanému 30. výročí sametové
revoluce.
Budova DOX byla původně
továrnou na vagony a lokomotivy,
proto je vnitřek jako labyrint, na

výstavě se však naštěstí nikdo
neztratil.
Samotná výstava byla velice
zajímavá, my jsme ovšem nebyli
jen obyčejnými návštěvníky, ale
i účastníky workshopu. Nejdříve jsme
se seznamovali se životem za želenou
oponou a spojovali informace o něm
se Sísovými ilustracemi. Teprve
poté jsme se vydali na samotnou
výstavu uspořádnou do malého
bludiště ilustrací seskupených podle
jednotlivých knih autora. Ilustrace
jsme pozorovali a objevovali skryté
významy Sísových detailních kreseb.

One Day in the World of Petr Sís

n Wednesday 15 January 2020
O
we went with our 4G2 class and
other High School students to the
exhibition About Flying and Other
Dreams of Petr Sis. The exhibition
was held at the DOX Center for
Contemporary Art.

Petr Sís is the author and illustrator
of many books. Surely you know
the Wall or The Conference of the
Birds? We have already encountered
his book The Wall at school during
the day dedicated to the 30th
anniversary of the Velvet Revolution.
The DOX building was originally
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a factory for wagons and locomotives,
so the interior is like a labyrinth, but
fortunately nobody got lost at the
show.
The exhibition itself was very
interesting, however we were not
only ordinary visitors, but also
participants of the workshop. First
we got to know life behind the Iron
Curtain and associated it with Sis's
illustrations. Only then did we set out
for the exhibition itself, organized
into a small maze of illustrations
grouped around the author's books.
We watched the illustrations and

Zjistili jsme, že díla Petra
Síse jsou propojena především
tématem hledání svobody. Zabývá
se její důležitostí i jejím nalezením
v nitru každého člověka. Také
se zamýšlí, co se s lidmi děje
v případě její ztráty. Na závěr výstavy
měli všichni návštěvníci možnost
volně a svobodně pokreslit právě
zeď. Završilo se tak hlavní motto
výstavy.

Lucie Nimčová, Evelína Tlyashova
a Max Mikuláš žáci 4G2 /
4G2 Students

discovered the hidden meanings of
Sís's detailed drawings.
We found out that the works of Petr
Sis are connected mainly with the
theme of seeking freedom. They deal
with its importance and its location
within every person. His work also
contemplates what happens to
people in the event of a loss of
freedom. At the end of the exhibition,
all visitors had the opportunity and
freedom to paint the wall. The main
motto of the exhibition was thus
completed.
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Do Francie za odměnu
zimní pobyt ve Francii byl zkoušeli své skokanské umění, lyžaři si
Ljsmeetošní
opravdovou odměnou. Zakončili naopak užívali vyjíždky s instruktorkou
jím první pololetí školního roku, francouzské lyžařské školy ESF.
nenápadně se vyhnuli řádícím chřipkám
a čekal nás celý týden na prosluněných
zasněžených svazích s bezvadnou,
věkově namíchanou partou z druhého
stupně i gymnázia.
Po příjezdu do Francie jsme nakoupili
zásoby a obdivovali horskou vesničku
Samoëns. Poté si užívali dva dny na
zasněžených sjezdovkách. Středisko
nabízí dlouhé kilometry lyžařských tratí
různých úrovní. Ve středu jsme si od
lyžování a snowboardování odpočinuli
na bruslích a nakoupili francouzské
sýry na místním trhu. Čtvrtek a pátek
jsme opět brázdili svahy. Snowboardisté
si oblíbili snowboardový park, kde

Celý týden jsme se pilně věnovali
cizím jazykům. Odpoledne jsme trénovali
francouzštinu a němčinu, večerní
soutěže a kvízy byly naopak v angličtině.
Navíc si mnozí z nás vychutnali sníh
okolo chalupy – válet sudy ve sněhu
a stavět ledové sochy se letos málokomu
v Čechách poštěstilo.
Vrátili jsme se opálení, nadšení,
vylyžovaní a hlavně seznámení. Šesťáci
poznali, že i velcí kluci a holky z gymplu
jsou fajn. Zorganizovali mladším
účastníkům poslední večer a diskotéku
bez chybičky. Gymnazisté zase převzali
zodpovědnost za část programu,
získali tak cenné zkušenosti a objevili,

Skiing in France Was a Reward

T

his winter our stay in France was
a real reward. We ended the first half
of the school year with it, avoiding the
‘flu in the Czech Republic. We spent the
whole week on sunny, snowy slopes with
a perfectly age-mixed group from the
students of the Second Stage and the
High School.
After our arrival in France, we bought
supplies and admired the mountain
village of Samoëns. Then we enjoyed
2 days on the snowy slopes. The resort
offers long kilometers of ski trails of
various levels. On Wednesday, we
relaxed from skiing and snowboarding
on skates and bought French cheeses at
the local market. On Thursday and Friday
we went skiing and snowboarding again.
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Snowboarders liked the snowboard
park, where they tried their jumping
skills, while skiers enjoyed rides with the
instructor of the French ski school, ESF.
Throughout the week, we learned
foreign languages. In the afternoon we
trained in French and German, evening
competitions and quizzes were in
English. In addition, many of us enjoyed
the snow around the cottage – however,
we could not roll barrels in the snow
and build ice sculptures in Bohemia this
year.
We came back tanned, enthusiastic,
and above all acquainted. Six graders
found out that even the big boys and
girls from High School were fine. They
organized the last evening and a disco

v čem jsou dobří mladší žáci naší školy.
V neposlední řadě považujeme za velký
přínos, když váš učitel na Science
nestojí před vámi celý rok pouze před
tabulí, ale zažijete s ním trochu legrace
na horách. Máte s ním pak úplně jiný
vztah. To je možná ten hlavní důvod,
proč to děláme.
Děkuji mnohokrát celému týmu
zajištující
hladký
chod
tohoto
zájezdu. Bez vás by žádná odměna
nebyla.

Mgr. Michaela Kašparová
Učitelka základní školy
a Gymnázia /
ES and HS Teacher

for their younger classmates without
any problems. The High School students
took responsibility for part of the
program, gaining valuable experience
and discovering what the younger pupils
of our school are good at. Last but not
least, we consider it a great benefit if
your Science teacher is not standing in
front of you all year long just in front of
the blackboard, but you will have some
fun with him in the mountains. Then you
have a completely different relationship
with him. Maybe that's the main reason
we do it.
Many thanks to the whole team who
ensured the smooth running of this
tour. Without you, there would be no
reward.
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Rozhodujete se, kam po maturitě?

J

ste žáci gymnázia a rozhodujete
se, kam bude vaše vzdělávací dále
pokračovat? Odpověď vám pomůže
najít největší veletrh vysokých škol v ČR
– GAUDEAMUS.
Každoročně se zde sejde přes 290
vystavovatelů, a to nejen českých, ale
i zahraničních. Máte tak jedinečnou
možnost zjistit podrobné informace
o škole, která vás zajímá, nebo o již
vybraném oboru, a to přímo od jejich
studentů. K dispozici jsou samozřejmě
i profesoři oblíbených předmětů, kteří
vám ochotně přiblíží průběh a cíl svých
přednášek.
Máte potíže s výběrem zaměření

oboru? Nevadí, hned na začátku
expozice si každý účastník může udělat
pětiminutový test, jenž vám vyhodnotí,
jaký jste typ – ekonomický, humanitní
nebo přírodovědecký. Test zahrnuje
i návrhy na konkrétní směr vaší kariéry,
tím vám pomůže, abyste si uvědomili
i možnosti svého budoucího uplatnění.
Mimo to GAUDEAMUS nabízí i spoustu
zábavy a poznání. Většina univerzit
má na svém stánku připravenou
nějakou zajímavou aktivitu, která vás
jistě zaujme. Například vysoké školy
s přírodovědným zaměřením každoročně
ukazují
potenciálním
studentům
všelijaké pokusy. Při procházení halou

můžete narazit na jezdícího robota,
vojáky v uniformách nebo různé školní
maskoty jako například sochu Svobody.
Nehrozí tedy, že by si i tací, kteří se
již pro své budoucí studium rozhodli,
z návštěvy GAUDEAMU nic neodnesli.
Ať už půjdete na tento veletrh
za účelem nalezení pomaturitního
vzdělání,
či
jen
pro
rozšíření
obzorů, myslím si, že je pro
mladé
lidi
velkým
přínosem,
a vřele ho doporučuji navštívit.
Nela Hlobilová, žákyně 4G4 /
4G4 Student

Are You Deciding Where to Go after Graduating
from High School?

A

re you students of high school and
don’t know where to continue the
path of your education? The answer is
the biggest trade fair of colleges in the
Czech Republic, GAUDEAMUS.
Over 290 exhibitors, either Czech or
foreign, go there every year - thus giving
you the exclusive opportunity to learn
detailed information about the schools
in which you might be interested, or a
particular subject. All first hand from
its own students. Professors of some
publicly popular subjects are also
available and ready to explain the
process and the aim of their lectures.
So, if you are struggling with the choice
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of specialisation, do not worry. Right at
the beginning of the exhibition there is
a five minute long test that will evaluate
which one of these types: economical,
humanistic or scientific you are the
most suited for. Based on this outcome,
the test will come up with an estimated
direction of your future career, which
becomes very helpful when realising
your possible employment possibilities.

their potential students some cool
experiments. When walking around the
hall, you can run into a riding robot,
soldiers in uniforms or all kinds of
university mascots, such as the Statue
of Liberty. There is absolutely no doubt
that even those who have already
decided about their further education,
would still appreciate their visit to
GAUDEAMUS.

Moreover, GAUDEAMUS offers a wide
range of entertainment and cognition.
Most of the universities have some kind
of interesting activity prepared at their
exhibition stand that will surely catch
your eye. For example, the scientific
specialised colleges annually show

Whether you go to this education
fair in order to find the next steps of
your education, or simply to broaden
your views, for young people, it is very
beneficial and I highly recommend
it.

Vydání/Issue 52, březen–duben / March–April 2020

Vzdělávání našich učitelek MŠ
a začátku února ve školce proběhlo velmi zaujala možnost rozdělení tabule
N
krátké školení všech učitelek, které na dvě samostatné půlky, na kterých
mělo za cíl ukázat zajímavé tipy a postupy děti mohou pracovat buď samostatně,
při využití interaktivní obrazovky ve výuce.
Pan Ing. Borovička z firmy Profimedia
představil možnosti tabule Promethean,
její různá nastavení či naklopení, aby děti
všech velikostí měly možnost na tabuli
pracovat. Nejzajímavější částí školení
bylo seznámení se s funkcemi aplikace
Whiteboard. Kromě možnosti nastavení
různých barev, fontů, vzorů či pozadí nás

nebo ve dvojicích. Dotykový displej tabule
umožňuje zachytit až 10 dotyků najednou.
Další zajímavou možností je stažení si
jakéhokoliv obrázku či fotografie, kterou
lze pomocí aplikace „anotace“ různě
upravovat, zvýrazňovat a doplňovat. Mezi
další hojně využívané aplikace jistě bude
patřit „spinner“ (kolo štěstí, kam si každý
učitel může zadat různá data), „capture“

(snímání videí a zvuku) a také časomíra.
Interaktivní obrazovka tak nabízí mnoho
možností jak výuku v mateřské škole
obohatit a ozvláštnit.

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

Teacher Training in Kindergarten

A

t the beginning of February, a short
training session was held at SCIS
Kindergarten to introduce interesting
tips and procedures how to use the
interactive screen in the classroom.
Mr. Borovicka from Profimedia showed
us the possibilities of the Promethean
board, its various settings or tilting, so
that children of all sizes could work on
the board. The most interesting part
of the training was getting to know the
features of Whiteboard applications.
In addition to the possibility of setting
different colors, fonts, patterns or
backgrounds we were very interested
in the possibility of dividing the board
into two separate halves, on which

children can work either alone or in pairs.
The touch screen allows to capture up to

10 touches at a time. Another
interesting option is to
download any image or photo
that can be edited, highlighted,
and enhanced using the
Annotation application. Other
widely used applications
will surely include a Spinner
(a wheel of luck where each
teacher can enter different
data), a Capture (video and
audio) and a Timekeeping.
The interactive screen thus
offers many possibilities for
enriching and making the
kindergarten lessons special.

Týden zdraví v mateřské škole
je tu náš projekt Rok zdraví! Leden do během prohlížení obrázkových iluzí.
A
naší školky přivedl Týden zdraví. S lidským
Dráčci jako zkušení lektoři nabídli
tělem, zásadami hygieny, prevencí nemocí kamarádům pohled do světa všudypřítomných
i s první pomocí jsme se seznámili už v
listopadu a teď nadešel čas si vše zopakovat
zábavnou formou.
Během Týdne zdraví od 13. do 17. ledna
Orange Tigers a Dráčci pozvali všechny třídy
k návštěvě Muzea smyslů v prostorách třídy
Green Frogs. V roli asistentů zde návštěvníky
provázely samy děti z Orange Tigers. Děti se
pustily do nácviku poskytování první pomoci,
bavily se při vytváření provizorních nosítek
pro zraněného, naučily se mnemotechnické
pomůcky, jak si zapamatovat telefonní čísla,
kterými přivoláme sanitku, hašiče či policii.
Hmat pocvičily na reliéfech zvířat, zrak je šálil

mikroorganismů. Předškoláky čekal párový
tanec tanec bakterií a bílých krvinek
s doprovodem bubnů a chrastidel. Interaktivní
hra „Hledání rovnováhy“ na fyzikálním
principu kladky a váhy s využitím obrázků a
závaží umožnila dětem rozhodovat o tom, co
je třeba podniknout, aby papíroví figuranti
Kája a Adéla zůstali zdraví. Mladší děti jako
bílé krvinky s bičíkem (stuhou) honily Dráčky,
kteří představovali bakterie. Na závěr jsme
poděkovali svému tělu při relaxační masáži onzon-su. Přejeme všem, aby rokem 2020 prošli
s pevným zdravím a pokojem v duši.

Health Week in Our Kindergarten
nd here is our Health Year project! January telephone numbers to call ambulances,
A
brought Health Week to our Kindergarten. firefighters or police. They practiced touches
We met the human body, hygiene principles, on animal reliefs and viewed picture illusions.
disease prevention and first aid already
in November and now it is time to repeat
everything in a fun way.

During the Health Week from 13 to 17 January,
Orange Tigers and the Dragonmen invited all
classes to visit the Sense Museum at Green
Frogs. The visitors were accompanied by
children from Orange Tigers as the assistants.
Children started first aid training, entertained
in making temporary stretchers for the injured,
learned mnemonics, how to remember
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The Dragons, as experienced instructors,
offered their friends a glimpse into the world
of ubiquitous microorganisms. Preschoolers
enjoyed paired dance of bacteria and white
blood cells accompanied by drums and
rattles. The interactive game „Searching for
Balance“ based on the physical principle of
pulley and weight, using pictures and weights,
allowed children to decide what to do to keep
Kaja and Adela, paper figurines, healthy.
Younger children, like white blood cells with

a flagellar whip, were chasing little dragons,
who represented bacteria. Finally, we thanked
our body and enjoyed a relaxing on-zon-su
massage. We wish everyone to go through
2020 with good health and peace in mind.

akad. mal. Anna Matoušková,
učitelka MŠ, třída U Dráčků /
KG Teacher, Dragons Class

Vydání/Issue 52, březen–duben / March–April 2020

Yellow Ducks v Průhonickém parku

T

řída Yellow Ducks se po celý
školní rok snaží propojovat výuku
s poznáváním okolní přírody. Nejčastěji
vyráží do blízkého Průhonického parku,
kde mají děti možnost pozorovat změny
v přírodě během jednotlivých ročních
období. V září, kdy bylo teplo a sucho, si
děti užívaly pikniky na dece a pozorovaly
zvířátka pohybující se volně po lese. Na
podzim třída Yellow Ducks vyrážela do
lesa sledovat padající listí a barevné
změny na stromech a keřích. Protože
letošní zima není tak chladná jako
obvykle, tak i v tomto období chodíme
s dětmi často na celé dopoledne do
lesa objevovat přírodní taje a hrát si

s přírodninami.
Nedílnou součástí výuky ve třídě
Yellow Ducks je polytechnická výchova,
kdy děti mají volnost vyrábět věci
podle své fantazie. Používají výhradně
přírodní a recyklovatelné materiály
a mnoho reálných nástrojů. Děti jsou
od začátku vedeny používat všechny
nástroje bezpečně a správně. Rády tvoří
různorodé výrobky, s kterými si poté
hrají a které si často odnášejí i domů.
Při výletech učíme děti, jak se mají
chovat k přírodě kolem nich, zejména
ke stromům, rostlinám a zvířátkům. Na
dětech ze třídy Yellow Ducks je vidět
narůstající zájem o okolí a přírodu a je

Yellow Ducks in Pruhonicky Park

T

his year the Yellow Ducks class has
made an effort to frequently connect
with our natural environment. The class
often visits Pruhonicky Park, to see what
changes have occurred throughout the
seasons. When the weather was still
warm in September we enjoyed picnics
in the park, noticing the animals and the
beautiful scenery. Throughout the fall
as the leaves and trees began to change
we visited the park and appreciated all
the beautiful changing colours. As it has
been a mild winter we are still able to
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take walks through the park often, and
we still spend whole mornings at the
park exploring the woods and playing in
nature.
An exciting element of our class program
is Polytechnic education, where the
children are free to create anything they
would like to using a variety of different
tools. A lot of effort has been made to
ensure they are using the tools safely and
appropriately, and they are comfortable
freely constructing beautiful creations

příjemné pozorovat, jak si užívají hru
venku a nabývají tím mnoho nových
poznatků.
Adéla Kadaníková
učitelka MŠ ve třídě Yellow
Ducks / KG Teacher,Yellow
Ducks

Sofia Bidrman
učitelka MŠ ve třídě Yellow
Ducks / KG Teacher,Yellow
Ducks

from only natural materials.
When we visit the park we are careful
to respect our surroundings by walking
on the path and being gentle when we
interact with our surroundings like the
trees, plants, and animals. It is very
nice to see children grow increasingly
comfortable in a natural environment,
interacting with nature so kindly, and
learning through play outside.
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Týden přátelství

C

o je to opravdové přátelství a jak být
dobrým přítelem? To si mohly děti ze
školky Sunny Canadian zažít a vyzkoušet
během tzv.Týdne přátelství.
Prostřednictvím
interaktivního
loutkového divadla, které napsala
a zahrála naše paní učitelka Katka,
mohly děti poznat všechny vlastnosti
skutečného přátelství. Na závěr
představení děti příběh zhodnotily
a samy dokázaly říct, co je správné a co
ne, a uvědomit si, co to znamená být
přítel.
Na základě toho si každá třída vytvořila
vlastní unikátní polévku přátelství. Děti
si vybíraly z 12 jednotlivých ingrediencí,

Friendship Week

W

hat is friendship and how to be
a good friend? This is what the
children in Sunny Kindergarten were
challenged with this week.
Through an interactive puppet show,
our own actress and story writer, Katka,
performed a short story in which all the
qualities of being a good friend were
portrayed. Following the puppet show,
the children were able to judge what was
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které představovaly vlastnosti přátelství
(jako je smích, důvěra, láska apod.).
Všechny přísady si pečlivě odměřily
a zapsaly do receptu, který jsme si pak
ve třídě vystavili.
Nakonec dostala každá třída tři
dary symbolizující přátelství: rostlinu,
která nám dává více kyslíku, květinu se
semínky, abychom mohli pěstovat další
a další rostlinky, a několik kamenů na
výrobu eskymácké sochy přátelství, které
se říká Inukšuk a která je symbolem
kultury původních obyvatel Kanady.
Všechny tyto dary měly symbolizovat
skutečnost, že vztahy mohou být pevné
jako skála, zároveň však i křehké jako

květina. Pečováním o nová semínka
by si děti měly uvědomovat, že také
o přátelství je třeba pečovat, aby
vydrželo zdravé.

good, what wasn’t and what it meant to
be a good friend.

As a gesture of friendship, each class
was given three items: a plant to provide
more oxygen; a flower with seeds to grow
more flowers, and some stones with
which to make a friendship Inukshuk
statue. Relationships can be as strong
as a rock yet fragile like a flower. By
caring for new seeds and plants we learn
to nurture our old and new friendships
and keep them alive.

Based on this, each class designed
their own unique friendship soup. They
could choose from 12 ingredients which
represented the qualities of friendship
(such as laughter, trust, love and even
disagreements). Each class wrote down
their recipes on a poster that will be
proudly displayed in their class.

Jana Položijová, učitelka MŠ
ve třídě Purple Dinos /
KG Teacher, Purple Dinos

Carien Oberman
Vedoucí anglického oddělení MŠ,
Red Eagles
/ Head of English KG , Red Eagles
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Florbalový turnaj v Jesenici
únoru se naši žáci šestých
V
a sedmých tříd zúčastnili florbalového
turnaje pod záštitou sportovní komise
města Jesenice ve spolupráci se ZŠ
Jesenice.
V konkurenci šesti týmů jsme
skončili na třetím místě. Součástí týmu
byli Štěpán Jelínek, Lukáš Jelínek,

Denis Adámek, Jáchym Gebauer, Damián
Němec a Denis Rishko.
Lukáš Jelínek byl vyhlášen nejlepším
brankářem turnaje.
Gratulujeme žákům k takovému
umístění a přejeme jim mnoho dalších
sportovních úspěchů.

Floorball tournament in Jesenice

n February our pupils of Grade 6 and
Iorganised
7 took part in the floorball tournament
by the Sports Committee of
the town of Jesenice in cooperation with
the Elementary School Jesenice.

In the tournament of six teams, we
placed third. The team included Stepan
Jelinek, Lukas Jelinek, Denis Adamek,
Jachym Gebauer, Damian Nemec
and Denis Rishko. Lukas Jelinek was
declared the best goalkeeper of the
tournament.

Kin-ball v Sunny

unny Canadian International School
S
přivítala na své půdě hned 14 kinballových týmů z Čech, které zabojovaly

o postup na mistrovství republiky. Turnaj
pískal sám předseda Světové federace
kin-ballu pan P. J. Hammel z Kanady. Naše
tělocvična se tak proměnila na fandící
kotel a bylo skutečně na co se dívat. Tým
našich gymnazistů vybojoval postup do

Kin-ball in Sunny

unny Canadian International School
S
welcomed 14 kin-ball teams from
the Czech Republic who were fighting

for participation in the Czech Republic
Championship. The main referee in
the tournament from Canada became
the chairman of the World Kin-ball
Federation Mr. P. J. Hammel. Our Sports
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We congratulate the pupils on such
a position and wish them many more
sporting successes.

Bc. Linda Isajská,
učitelka tělesné výchovy
a přírodopisu /
PE and Biology Teacher

republikového kola z 1. místa a jejich hra
byla velmi čistá a přesvědčivá. Deváťáci
opět hráli fantasticky a také postupují
z nádherného 2. místa. A úplně těsně
utekl postup našim nejmladším, kteří
skončili na 4. místě. Všem našim kinballistům moc gratulujeme, jste borci na
národní úrovni a tento kanadský sport
vám fakt sluší!

Hall turned into a cheering cauldron and
it was really something to watch. Our
team of High School students fought for
their participation in the Czech Republic
Championship (from the 1st place) and
their play was very clear and convincing.
The ninth graders played a fantastic game
again and they will also participate in the

Mgr. Jitka Hošková
Manažerka marketingu
a aktivit školy /
Activities and Marketing
Manager

Czech Republic Championship (from the
2nd place). Our youngest players finished
in 4th place, so they will not continue
any further. Congratulations to all our
kin-ball players, you are really good and
this Canadian sport really suits you!
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Orientační systém

P

ředevším rodiče navštěvující školkovou recepci si
určitě všimli nového orientačního systému, který
usnadní všem najít přesný směr, kam se vydat, pokud
potřebujete navštívit kancelář školní kuchyně, ekonoma
či vedení školy. Zároveň zpříjemní orientaci nově
příchozím návštěvníkům, rodičům a studentům.

Tomáš Hruška, DiS
Provozní manažer /
Facilities Manager

Orientation System

P

arents may have noticed a new orientation system,
outside both of the school entrances, that will make
it easier for everyone to find the exact direction to go
if you need to visit the school kitchen office, school
economist or school management. At the same time, it
will make orientation easier for new visitors, parents and
students navigating their way around the school.

I studenti si někdy potřebují odpočinout

O

dpočinek umožňuje tělu se zregenerovat, a to jak
fyzicky, tak i psychicky. A právě proto jsme začali
pracovat na odpočinkové a relaxační zóně, kde si studenti mohou sednout a odpočinout od učiva, nebo jen
tak společně diskutovat o tom, co je zajímá a baví.

Tomáš Hruška, DiS
Provozní manažer /
Facilities Manager

Relaxation as an Important
Part of Student Life

R

est allows the body to regenerate, both physically and mentally, and so that is why we have started working on creating
a more comfortable atmosphere in the relaxation zone, where students can sit back and relax from their studies or just
discuss what they are interested in and enjoy the time between their school lessons.
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ALL SCHOOL
VŠICHNI
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KINDERGARTEN
MATEŘSKÁ
ŠKOLA

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

SECOND STAGE
DRUHÝ STUPEŇ
ALL SCHOOL
Po–Pá
VŠICHNI
ALL SCHOOL
Čt
VŠICHNI
FIRST AND SECOND
St
STAGE
PRVNÍ A DRUHÝ STUPEŇ
ALL SCHOOL
Pá
VŠICHNI
KINDERGARTEN
Ne–Po
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ALL SCHOOL
Út
VŠICHNI
FIRST STAGE AND
St–Čt
OLDER
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ
KG AND FIRST STAGE
MŠ A PRVNÍ STUPEŇ
Čt–Pá

1. 3.

Sun

Ne

2. 3. – 6. 3.

Mon
–Fri

5. 3.

Thu

11. 3.

Wed

13. 3.

Fri

15. – 16. 3.

Sun–
Mon

17. 3.

Tue

18. –19. 3.

Wed
–Thu

19. 3.

Thu–
Fri

23.–27. 3.

Mon
–Fri

Po–Pá

23. 3.

Mon

Po

24. 3.

Tue

Út

25. 3.

Wed

St

26. 3.

Thu

Čt

26. 3.

Thu

Čt

26. 3.

Thu–
Fri

Čt–Pá

28. 3.

Sat

So

31. 3.

Tue

Út

31. 3.

Tue

1. 4.

Wed

6.–7. 4.

Mon
–Tue

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

FIRST STAGE AND
OLDER
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ
FIRST AND SECOND
St
STAGE
PRVNÍ A DRUHÝ STUPEŇ
ALL SCHOOL
Po–Út
VŠICHNI
Út

SECOND STAGE
AND OLDER
DRUHÝ STUPEŇ
A STARŠÍ

HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM

Deadline for High School Registration
Konec podávání přihlášek na střední školy
Spring Break (No School)
Jarní prázdniny a přerušení provozu v MŠ
March–April SCIS Newsletter Issue
Vydání SCIS Newletteru březen–duben
Registration deadline for Cambridge English YLE/KET/PET
exams
Konec přihlašování na Cambridge English YLE/KET/PET
Graduation Ball
Maturitní ples
Preliminary Interest for Grade 1 Enrollment
Předběžný zájem o zápis do 1. ročníku ZŠ
St. Patrick’s Day at SCIS / Green Day
Den svatého Patrika – Zelený den
Recitation Competition (Regional Round)
Okresní kolo recitační soutěže
Night with Hans Christian Andersen (Sleepover for Gr 1–2 and
Pre-first)
Noc s Andersenem (přespání ve škole pro 1.–2. ročníky a
předškoláky)
Book Week
Týden knihy
International Exams in French DELF Junior A1 for Gr 9
Mezinár. zkoušky z fr. jazyka DELF junior A1 pro žáky 9. ročníku
International Exams in French DELF Junior A2 for 4G1-4G2
Mezinár. zkoušky z fr. jazyka DELF junior A2 pro žáky 4G1-4G2
International Exams in French DELF Junior A2 for 4G2-4G3
Mezinár. zkoušky z fr. jazyka DELF junior A2 pro žáky 4G2-4G3
International Exams in French DELF Junior A2 for 4G3-4G4
Mezinár. zkoušky z fr. jazyka DELF junior A2 pro žáky 4G3-4G4
Open House (9:00–15:00)
Den otevřených dveří (9:00–15:00)
Night with Hans Christian Andersen (Sleepover for Gr 3–5)
Noc s Andersenem (přespání ve škole pro 3.–5. ročníky)
Teacher Appreciation Day
Den učitelů
Deadline for Termination of Student Contract for 2020/2021
Termín případné výpovědi ze smlouvy o docházce na rok
2020/2021
End of Quarter 3 and Pedagogical Council
Konec 3. čtvrtletí a pedagogická rada
Easter Baking Course (15:30–18:00)
Velikonoční pečení (15:30–18:00)
Easter Markets
Velikonoční trhy
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7. 4.

Tue

7. 4.

Tue

7. 4.

Tue

8. 4.

Wed

9. 4.

Thu

10. – 13. 4.

Fri–
Mon

14. 4

Tue

15. 4.

Wed

16. 4.

Thu

17. 4.

Fri

18. 4.

Sat

18. 4.

Sat

20. – 24. 4.

Mon
- Fri

20. – 24. 4.

Mon
- Fri

ALL SCHOOL
VŠICHNI
ALL SCHOOL
Út
VŠICHNI
SECOND STAGE
Út
DRUHÝ STUPEŇ
HIGH SCHOOL
St
GYMNÁZIUM
ALL SCHOOL
Čt
VŠICHNI
ALL SCHOOL
Pá–Po
VŠICHNI
SECOND STAGE
Út
DRUHÝ STUPEŇ
SECOND STAGE
St
DRUHÝ STUPEŇ
SECOND STAGE
Čt
DRUHÝ STUPEŇ
SECOND STAGE
Pá
DRUHÝ STUPEŇ
ALL SCHOOL
So
VŠICHNI
FIRST AND SECOND
So
STAGE
PRVNÍ A DRUHÝ STUPEŇ
FIRST STAGE AND
Po–Pá
OLDER
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ
KINDERGARTEN
Po–Pá
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Út

SECOND STAGE AND
OLDER

Easter Egg Hunt and Workshops
Hledání velikonočního pokladu a velikonoční dílny pro děti
Day of Education
Den vzdělanosti
Math Olympiad – for Students Gr 6–8 (Regional Round)
Matematická olympiáda pro 6.–8. ročník (okresní kolo)
Maturita – Essays
Maturita – písemné práce
Easter Break (No School)
Velikonoční prázdniny
Good Friday and Easter Monday (State Holidays – No School)
Velký pátek a Velikonoční pondělí (státní svátek)
State Entrance Exams to CIS High School – 1st Term
Státní přijímací zkoušky na Gymnázium CIS – 1. řádný termín
State Entrance Exams to CIS High School – 2nd Term
Státní přijímací zkoušky na Gymnázium CIS – 2. řádný termín
School Entrance Exams to CIS High School – 1st Term
Školní přijímací zkoušky na Gymnázium CIS – 1. řádný termín
School Entrance Exams to CIS High School – 2nd Term
Školní přijímací zkoušky na Gymnázium CIS – 2. řádný termín
Race Urban Challenge
Závod Urban Challenge
Cambridge Language Exams (YLE/KET/PET)
Cambridgeské jazykové testy (YLE/KET/PET)
Parent-Teacher-Student Conferences
Konzultace učitel-rodič-žák
Yearly KG Project – Year of Health – Earth Week
Celoroční projekt MŠ – Rok zdraví – Týden Země

22. 4.
TBC

Wed

St

23. 4.

Thu

Čt

23. 4.

Thu

Čt

23. 4.

Thu

Čt

TBC
24. 4.

Fri

Pá

25. 4.

Sat

So

29. 4.

Wed

St

30. 4.

Thu

Čt

30. 4.

Thu

Čt

30. 4.

Thu

Čt

ALL SCHOOL
VŠICHNI

Burning of Witches and Music festival
Pálení čarodějnic a hudební festival

TBA

Sat

So

ALL SCHOOL
VŠICHNI

Burning of Witches (in Jesenice)
Pálení čarodějnic v Jesenici (akce obce s účastí SCIS)

TBC – to be confirmed

28TBA – to be announced

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

Canada Trip Parents Meeting (16:00-17:00)
Schůzka s rodiči – Kanada (16:00-17:00 hod)
KG Spring Trip Informative Meeting for Parents
MŠ – Jarní ozdravný pobyt – Informativní schůzka pro rodiče
Strorybook Character Dress Up day
Den – Oblékni se jako literární postava
Movie Night
Filmová noc
SCIS Student Assembly
Shromáždění studentů SCIS
Cambridge Language Exams (FCE)
Cambridgeské jazykové testy (FCE)
Open House (9:00–15:00)
Den otevřených dveří (9:00–15:00)
Maturita – Essays
Maturita – písemné práce
Official Grade 1 Enrollment
Oficiální zápis do 1. ročníku ZŠ
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