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Poklidná vánoční atmosféra  
s životem v naší škole prostě nejde 

dohromady. Naopak, dění v SCIS 
před Vánoci vlastně tak trochu vrcholí  
a škola připomíná spíše včelí úl než 
tolik očekávanou poklidnou atmosféru 
adventu. 

V popředí stojí samozřejmě snahy 
žáků vydat ze sebe po akademické 
stránce maximum. Velké úsilí vyvíjejí 
zejména žáci 9. ročníků, které na jaře 
čekají přijímací zkoušky na střední 
školy. Také studenti čtvrtého ročníku 
gymnázia si uvědomují důležitost 
dobré přípravy na blížící se maturitní 
zkoušky. Na podzim se rovněž v naší 
škole rozjíždí i nejrůznější soutěže  
a olympiády, při kterých nesmějí naši 
žáci chybět. 

V listopadu studenti gymnázia, kteří 
se účastnili programu Mezinárodní 
cena vévody z Edinburghu, obdrželi  
v prostoru starobylého Karolina 
stříbrné odznaky. Naši francouzštináři 
si zase ve Francouzském institutu hrdě 
vyzvedli diplomy DELF Prim. Důstojně 
jsme oslavili 30. výročí sametové 
revoluce – ve škole jsme zorganizovali 
projektové dny a naši žáci se úspěšně 
zúčastnili tematické literární a výtvarné 
soutěže v Jesenici.

Listopad je rovněž měsícem 
nejrůznějších veletrhů, kterých se naše 
škola hojně účastní. Za všechny můžeme 
jmenovat třeba vzdělávací veletrh PREF 
(Prague Education Festival), kterého 
se naše škola účastnila poprvé, nebo 
veletrh středních a vyšších odborných 

škol Schola Pragensis, kterého jsme 
naopak již matadorem.

Prosinec je pak měsícem 
nejrůznějších předvánočních akcí – 
za našimi nejmenšími přišel Mikuláš 
i Santa, pořádali jsme vánoční trhy  
i krásné vánoční koncerty.

O tom všem a i o dalších věcech se 
dočtete v tomto Newsletteru. Přeji Vám 
příjemné čtení a hodně zdraví, štěstí, 
radosti a optimismu v novém roce 
2020!

The peaceful and relaxing Christmas 
atmosphere doesn´t match with 

life in our school. On the contrary, we 
can say that the events in SCIS before 
Christmas actually culminate and the 
school looks rather like a bee hive.

Of course, the efforts of pupils to have 
the best possible academic results is 
always in first place. Great efforts are 
being made especially by the 9th grade 
pupils, who will pass entrance exams 
to secondary school in spring. 4G4 
students of the High School also realize 
the importance of good preparation for 
the upcoming graduation exams. In fall, 
students of our school also take part in a 
variety of competitions and Olympiads.

In November, High School students 
who attended the Duke of Edinburgh 
International Award program came 
to the Carolinum to take their silver 
awards. Our French students proudly 
took DELF Prim diplomas at the French 
Institute. We celebrated the 30th 
anniversary of the Velvet Revolution 
– we organized project days at the 
school and our pupils successfully 
participated in a thematic literary and 
art competition in Jesenice.

November is also the month of various 
fairs in which our school is widely 
participating. For example, we can 
mention the PREF (Prague Education 
Festival), which our school attended 

for the first time, or Schola Pragensis, 
where we have become a regular 
participant.

December is the month of various 
pre-Christmas events – Nicholas and 
Santa Claus came to our kindergarten 
children, we organized Christmas 
markets and beautiful Christmas 
concerts.

You can read about all this and more in 
this Newsletter. So I wish you pleasant 
reading and good luck, joy and 
optimism in the new year 2020!

Ing. Alexandra Kolářová,
šéfredaktorka SCNL  
a asistentka ředitele SCIS / 
SCNL Editor in Chief  
and Assistant to Director
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Předvánoční dění v Sunny Canadian International School

K pravidelné výuce našich žáků  
a studentů v prosinci přibyla  

i spousta nejrůznějších předvánočních 
akcí. Rád bych zde připomenul alespoň 
některé z nich.

Ve čtvrtek 5. prosince za dětmi do 
školy i školky přišli Mikuláš, čert a anděl. 
Bylo jich vlastně hned několik. Školkou 
skoro celé dopoledne procházely týmy 
namaskovaných dětí z pátých tříd. Žádné 
velké strašení se ale nekonalo. Naše 
školkové děti jsou totiž docela hodné, 
takže nakonec v pekle neskončil z naší 
školky vůbec nikdo. I když ve třídě Brown 
Bears prý Mikuláš se svými pomocníky 
pobyl poněkud déle! Děkujeme páťákům 
za skvělou atmosféru a super herecké 
výkony!

Namaskovaní žáci devátých ročníků 
se zase postarali o nadílku na prvním 
stupni školy. Některé děti při jejich 
příchodu ani nedutaly, ale nakonec 
vždy všechny rozesmáli. Zlobivcům 
vyprášili čerti kožich a těm hodným 
předali andělé balíčky s něčím dobrým 
a zdravým na zub.

V první polovině prosince proběhla 
také vánoční dílna malování na 
biskitovou keramiku pod vedením 
akademické malířky Anny Matouškové. 
Dílna přilákala do školy řadu rodičů 
a dětí. Pod jejich rukama vznikaly 
překrásné výrobky, které určitě byly 
pýchou pod nejedním stromečkem. Děti 

si často ke zdobení vybíraly zvířátka, 
maminky zase hrnečky či konvičky.  
A řada výrobků vznikala společnými 
silami dětí a rodičů. Děkujeme paní 
učitelce, že jsme si mohli vyzkoušet 
něco nového, na chvíli se zastavit  
a vyrobit vlastní dárky.

Ani letos jsme neupustili od naší 
tradice a opět jsme zorganizovali vánoční 
trhy. Vestibuly základní i mateřské školy 
se zaplnily vánočními výrobky dětí  
a českými i anglickými knížkami. Výtěžek 
z prodeje vánočních výrobků poputuje 
opět dětem hospitalizovaným na 
Klinice popálenin Fakultní nemocnice 
Vinohrady. Trhy doprovázel koncert dětí 
z naší mateřské školy a žáků prvních až 
čtvrtých tříd. Program na pódiu zahájili 
naši nejmenší. Děti ze školky i ze školy 
zazpívaly české a anglické koledy – všem 
se to nádherně povedlo. Po koncertě 
jídelnu školy i třídy školky zaplnily 
nejrůznější workshopy a všichni si mohli 
užít hezkou předvánoční atmosféru.

Dalším svátečním dnem se pro 
mnohé z nás stal 18. prosinec, kdy 
se konal vánoční koncert v podání 
studentů druhého stupně a gymnázia. 
Jednotlivé písně secvičil s dětmi pan 
učitel Lukáš Boho a mě potěšilo, že i já 
jsem byl přizván do kapely. Na závěr se 
nad slavnostně vyzdobenou tělocvičnou 
rozsvítilo obrovské červené srdce a za 
zvuků překrásné písně Srdce nehasnou 

jsme si všichni navzájem popřáli hezké 
Vánoce. Koncertu se podobně jako  
v loňském roce účastnilo několik seniorů 
z domova Clementas, kteří naši školu 
navštívili v rámci projektu Ježíškova 
vnoučata.

V posledním předvánočním týdnu 
mnohé třídy vyrazily na různé mimoškolní 
akce – některé si byly zabruslit, další 
navštívily různá muzea či divadelní 
představení. Do školky za dětmi zavítal 
Santa Claus a v jednotlivých třídách 
také proběhly besídky s nadělováním 
dárků. A v pátek 20. 12. odpoledne se 
již dveře školy zavřely a všichni se rozjeli 
domů na vánoční prázdniny.

Doufám, že si všichni sváteční dny 
náležitě užili, pobyli s rodinou, odpočinuli 
si, zasportovali  a nyní budou moci do 
nového roku vstoupit plni síly a energie. 
Děkuji všem kolegům za jejich práci 
v minulém roce a za jejich nasazení  
a vynaložené úsilí v hektickém prosinci. 
Všem nám přeji, ať se nám společná 
práce v novém roce daří!

Krásný a úspěšný rok 2020! 

Mikuláš v Sunny / St. Nicholas at Sunny

Mgr. Ondřej Machů
Ředitel / Principal
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Pre-Christmas Events in Sunny Canadian International School
A lot of various pre-Christmas events 

accompanied the regular classes of 
our pupils and students in December. 
I would like to mention here some of 
them.

On Thursday, December 5, Nicholas, 
the Devil and Angels came to the 
elementary school and kindergarten. 
There were actually several of them. 
Teams of masked 5th grade children 
were passing through the kindergarten 
for almost the entire morning. But 
no great haunting took place. Our 
kindergarten children are very nice, so 
in the end nobody from our kindergarten 
ended up in hell. Although Nicholas and 
his helpers stayed longer in the Brown 
Bears class! Thank you for the great 
atmosphere and great performances!
The masked pupils of the ninth grade 
took care of the first grade pupils. Some 
of the children were very quiet at first, 
but they all laughed in the end. Children 
were given packages with something 
tasty and healthy.

In the first half of December, academic 
painter Anna Matoušková, led  
a Christmas workshop of painting 
ceramics. The workshop attracted many 
parents and children to the school and 
all of them made beautiful products. 
Children often chose animals to 
decorate, their mothers preferred mugs 

and teapots. A number of products 
were created through the joint efforts 
of children and parents. We thank the 
teachers that we could try something 
new, stop for a while and make our own 
gifts.

This year we continued in our tradition 
and once again organized Christmas 
markets. The vestibules of the 
elementary school and kindergarten 
were filled with Christmas products 
made by children, as well as Czech and 
English books. The money from the sale 
of Christmas products will again go to 
children hospitalized at the Burns Clinic 
of the University Hospital, Vinohrady. The 
markets were accompanied by a concert 
of children from our kindergarten and 
pupils from the first to fourth grades. 
The program was started by our 
youngest. Children from kindergarten 
and elementary school sang Czech and 
English carols - all of them were perfect. 
After the concert, various workshops 
were organised in the school dining 
hall, cafeteria and kindergarten classes 
and everyone could enjoy a nice pre-
Christmas atmosphere.

Another special day was December 
18, when the Christmas concert was 
performed by students of Grade 5, 
Second Stage and the High School. 
Individual songs were rehearsed by our 

music teacher, Mr. Lukáš Boho, and 
I was pleased that I was invited to the 
band. In the end, a huge red heart lit up 
above the decorated Sports Hall and we 
all wished each other a Merry Christmas 
with the sounds of the beautiful song 
‘Heart Don't Extinguish’. Like last year, 
several seniors from the Clementas 
Senior Home attended the concert and 
visited our school as part of the project 
of Grandchildren of Santa Claus.

In the last week before Christmas, 
many classes took part in various 
extracurricular events - some were 
skating, others visited various museums 
or theater performances. Santa Claus 
attended the nursery school and 
presentations with gifts were organized 
in each class. And on Friday, December 
20, the school door was closed and 
everyone went home for the Christmas 
holidays.

I hope that you all enjoyed the festive 
days, stayed with your family, relaxed, 
played sports and now you will be able 
to enter the new year full of power 
and energy. I thank all my colleagues 
for their work last year and for their 
commitment and effort during a hectic 
December. I wish all of us good luck in 
working together in the new year!
Happy and successful 2020!

Malování na biskitovou keramiku / Workshop of Painting Ceramics
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Vánoční koncert / Christmas Concert
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Studentům našeho gymnázia se ve 
středu 6. 11. 2019 otevřely brány 

Karolina Univerzity Karlovy, kde při 
slavnostním ceremoniálu převzali 
Stříbrnou cenu vévody z Edinburghu.

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu 
(Duke of Edinburgh International 
Award, dále jen DofE) je prestižní 
vzdělávací program pro mladé lidi ve 
věku od 14 do 24 let, který je podporuje  
v osobním rozvoji a získávání dovedností 
uplatnitelných v budoucím životě  
a práci. Do současné doby ho absolvovalo 
více než 8 milionů mladých lidí ze 140 
zemí světa. Studenti v rámci programu 
sportují, rozvíjejí svůj talent, věnují se 
dobrovolnictví a na závěr vyrážejí na 
dobrodružnou expedici. K dokončení 
stříbrné úrovně bylo zapotřebí věnovat se 
činnosti ve třech stanovených oblastech 
po dobu minimálně šesti měsíců, a tak 
studenti byli odměněni, podle mého 
názoru, především za svoji vytrvalost. 

Jako pohybovou aktivitu volili naši žáci 
tenis, pozemní hokej či basketbal, někteří 
se rozhodli pro skok přes švihadlo, 
tanec a posilování. V oblasti dovedností 
se věnovali pravidelné četbě či studiu 
jazyků. Nejoblíbenější činností se stalo 
pravidelné vaření – úkol jednou týdně 
připravit jídlo dle nového receptu se 
těšil velké popularitě. Jako dobrovolníci 
se studenti uplatnili v psím útulku nebo 
v přípravě programů spojených právě 
s DofE pro žáky druhého stupně SCIS, 
pro které uspořádali například skvělý 
sportovní den. 

Odměnou a výzvou na závěr je vždy 
dobrodružná výprava. V loňském roce 
vyrazili studenti na vodu – zatímco  
v rámci cvičné výpravy je čekala maličko 
líná Berounka plná ondater, na ostré 
expedici pokořili již svižnější Sázavu. 
Každá výprava musí mít i svůj cíl – v tomto 
případě se studenti zaměřili na kvalitu 
vody obou řek a dospěli k výsledku, že 

na zkoumaných úsecích se pH vody a její 
průzračnost příliš neměnily.

V naší škole plní program DofE 
několik desítek žáků. Studenti čtvrtého 
ročníku gymnázia dokončují zlatou 
úroveň, deváťáci a studenti prvního 
ročníku gymnázia začali na podzim plnit 
úroveň bronzovou. Nezbývá než všem 
popřát, aby všichni své úkoly úspěšně 
splnili, jako se to povedlo současným 
druhákům. Malá cena v semišové 
krabičce nejen přináší spoustu radosti, 
ale může být i vstupenkou na vysněnou 
univerzitu.  

Pro diplom do Karolina si nechodíme každý den

We Don't Go to The Carolinum Every Day
On Wednesday, November 6, 2019, 

the students of our High School went 
to the Carolinum – a beautiful historical 
building of Charles University, where they 
received their Duke of Edinburgh Silver 
Awards. 

The Duke of Edinburgh International 
Award (DofE) is a prestigious educational 
program for young people between 14 
and 24, which supports them in personal 
development and the acquisition of skills 
applicable in future life and work. More 
than 8 million young people from 140 
countries have completed it up to now. 
The students play sports, develop their 
talents, volunteer and finally set out on 
an adventurous expedition. In order to 
complete the silver level, it was necessary 
to do activities in three specified areas 

for at least six months, so the students 
were rewarded, in my opinion, also for 
their persistence.
 
Our pupils chose tennis, field hockey, 
basketball, and also jump rope, dance 
and fitness as a physical activity. In the 
area of skills, they decided for regular 
reading or studying languages, the most 
popular activity was regular cooking. 
Preparing a dish according to a new 
recipe once a week proved very popular. 
As volunteers, the students worked in 
a dog´s home or they prepared DofE-
related programs for their younger 
schoolmates. For example, they 
organized a great Sports Day for them.
The adventurous expedition always 
represents reward and challenge at the 
end. Last year, students went canoeing. 

At first, they canoed a little lazy Berounka 
River full of water rats. Later on, they 
canoed the little faster Sázava River. 
Each expedition must have its own goal 
- students studied the water quality of 
both rivers. The result was surprising, 
the pH of the water and its clarity did 
not change much in the investigated 
sections.

In our school, several dozen pupils 
join the DofE program. 4G3 students 
complete the Gold level. Grade 9 and 
4G1 students started the Bronze level 
in the fall. All we have to do is to wish 
everyone to succeed, as 4G2 students 
did. A tiny gift in a small box not only 
brings a lot of joy, but can also be a ticket 
to a dream university.

Mgr. Michaela Kašparová
Učitelka základní školy  
a gymnázia /  
ES and HS Teacher
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DELF PRIM v kapse
Diplomy z mezinárodní zkoušky 

z francouzského jazyka se mohou od 
středy 4. 12. 2019 pyšnit i naši nejmladší 
francouzštináři. Odnesli si ocenění za 
úspěšné složení zkoušek na jazykových 
úrovních A1.1 a A1, které proběhly 
v květnu loňského roku na půdě naší 
školy. 

Na předvánočním předávání diplomů 
DELF PRIM dětem pogratulovala atašé 
pro francouzský jazyk Hélène Buisson 
a ředitel kurzů a jazykových zkoušek 
Midou Benterari. Slavnostní program, 

promítání fi lmu a milé občerstvení si 
užili nejen ocenění žáci, ale i ostatní 
francouzštináři ze 4. a 5. tříd. Podpořit 
nás přišli i rodiče. Francouzskému 
institutu bychom touto cestou chtěli 
poděkovat za příjemný den protkaný 
francouzským jazykem. 

Návštěva místa prodchnutého 
francouzštinou, kde si mohou děti 
půjčovat knihy, fi lmy a hudbu, kam 
mohou zajít do kina nebo kde 
v budoucnu mohou pokračovat 
s francouzským jazykem, je pro žáky vždy 

velmi obohacující. Doufáme, že je bude 
motivovat k dalšímu studiu jazyka a ke 
skládání zkoušek v tomto školním roce, 
termín je již stanovený na 28. května 
2020. 

DELF PRIM Diploma in the Pocket
Since Wednesday, December 4, 

2019, our youngest French students 
became proud diploma holders after 
passing international French exams. 
They were awarded for the successful 
passing of the A1.1 and A1 language 
exams at our school in May last year.

The French Language Attaché, Hélène 
Buisson, and the Director of Courses 
and Language Examinations, Midou 
Benterari, congratulated the children at 
the pre-Christmas handover of the DELF 
PRIM diplomas. The festive program, 
fi lm screenings and nice refreshments 
were enjoyed not only by the successful 
pupils, but also by other French 
students from the 4th and 5th grades. 

Our parents also came to support us. 
We would especially like to thank the 

French Institute for a pleasant day with 
the French language.

A visit to a place full of French language, 
where children can borrow books, 
movies and music, go to the cinema or 
continue with French in the future, is 
always enriching for our pupils. We hope 
that it will motivate them to continue 
their studies of French and to take 
exams this school year - the term is 
already set for 28 May 2020. 

Školní projekt SCIS ke 30. výročí sametové revoluce

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

V úterý 12. listopadu jsme si ve škole 
připomněli 30. výročí sametové 

revoluce. 
Dopoledne se gymnazisté setkali 

s písničkářem a spisovatelem 
Janem Burianem. Z pohledu umělce 
a očitého svědka jim vyprávěl o vzniku 
a fungování nezávislé písničkářské 
kultury a jejích osobnostech 
a o kulturních a společenských poměrech 
před listopadem 1989.

Odpoledne se žáci druhého stupně 
zúčastnili dílen, které připravili a vedli 
učitelé ve spolupráci s gymnazisty. 
Všichni si mohli vyzkoušet, jak se 
obtížně shánělo zboží v socialistických 

prodejnách, zjistili, jaká byla móda 
a v jakých autech se jezdilo v jednotlivých 
desetiletích, zahráli si hru o významných 
osobnostech listopadu 1989, na základě 
knihy Petra Síse Zeď hledali odpovědi na 
své otázky k životu lidí před rokem 1989, 
zpívali Hutkovy a Krylovy písně a povídali 
si o jejich poselství, napsali si vybraná 
cvičení ze školních učebnic 50. a 60. 
let a zaskákali si tehdy oblíbenou gumu, 
zažili ukázku branného cvičení, jehož 
součástí byla střelba ze vzduchovky 
a pohyb v protichemickém obleku, vyrobili 
transparenty s hesly, odrážejícími to, za 
co by dnes vyšli do ulic oni sami. Během 
projektu se žáci i gymnazisté nejen 

dozvěděli mnoho informací, ale procvičili 
si důležité dovednosti, jako je tvorba 
a formulování vlastního názoru, diskuse, 
hledání otázek vedoucích k podstatě 
problému a vedení malých pracovních 
skupin. 

SCIS School Project for the 30th Anniversary of the Velvet Revolution
On November 12, we commemorated 

the 30th anniversary of the Velvet 
Revolution at school.
In the morning, High School 
students met songwriter and writer 
Jan Burian. From the perspective 
of both an artist and eyewitness, 
he told them about the emergence 
and functioning of independent 
song writing culture and its 
personalities, and about cultural 
and social conditions before 
November 1989.

In the afternoon, the Second 
Stage pupils attended workshops 
prepared and led by teachers in 
cooperation with High School students. 
Everyone had the chance to fi nd out how 
diffi cult it was to fi nd goods in socialist 

stores, look at fashion and cars used in 
the decades of Socialist Czechoslovakia 

and play a game based on knowledge 
of famous personalities from November 
1989. Students found answers about 

the lives of people before 1989 based 
on the book Wall by Petr Sis, they also 
sang Hutka's and Kryl's songs and talked 
about their ideas. They wrote some 
exercises from school books from the 
1950s and 1960s, saw a demonstration 
of military exercises involving airgun 
shooting and wearing chemical suits, 
made banners with slogans, refl ecting 
what they themselves would take to the 
streets today. During the project, both 
Elementary School pupils as well as High 
School students not only learned a lot of 
information, but also practiced important 
skills such as forming and formulating 
their own opinions, discussing, fi nding 
questions leading to the essence of 
the problem and leading small working 
groups. 

Mgr. Michaela Kašparová
Učitelka základní školy 
a gymnázia / 
ES and HS Teacher
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Školní projekt SCIS ke 30. výročí sametové revoluce
SCIS School Project for the 30th Anniversary of the Velvet Revolution 
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Svoboda vs. nesvoboda ve výtvarném pojetí  
žáků II. B nadchla jesenickou porotu
Mým úmyslem 

bylo dětem 
v rámci prvouky 
přiblížit výročí 30 
let od sametové 
revoluce. 

Za hodně 
důležité téma 
považuji svobodu. 
Přemýšlela jsem, 
jak dětem, které 
ve svobodě žijí od 
svého narození 
a nesvobodu 
nezažily, přiblížit 
cenu svobody. 
Napadlo mě, 
že nejlépe se 
to ukáže na 
kontrastech. A to 
jsme také ve spolupráci s paní učitelkou 
Matouškovou zrealizovaly: Přišla  
k nám do třídy, mnohé nám o té době 
povyprávěla a společně jsme sehrály 
scénku z doby před pádem komunismu. 
Děti si to tak mohly samy prožít a naladit 

se na tu dobu. Pak jsem je nechala 
vytvořit dvě figuríny symbolizující právě 
SVOBODU a NESVOBODU. Otázka zněla: 
Co pro tebe znamená SVOBODA, co 
NESVOBODA? Děti se úkolu zhostily 
velmi tvořivě, moc pěkně spolupracovaly 
a každý z nich přispěl svým dílem ke 

společné práci, za 
kterou jsme pak 
získali vítězství 
ve výtvarné části 
soutěže k 30. výročí 
revoluce. 

Cenu jsme  
si osobně převzali 
se zástupci třídy  
a můžeme se 
radovat z odměny, 
kterou je volný vstup 
do zábavního parku 
Žirafa pro celou 
třídu. Jsem ráda, že 
jsme nejen zvítězili, 
ale také se děti díky 
tomuto projektu 
něco naučily  
a něco si uvědomily.                                                                                                                                       

Freedom vs. Subjugation in II. B Childrens‘ Art Work

Mgr. Pavla Cohen, 
třídní učitelka I1. B /  
I1. B teacher

My intention was to explain the 
anniversary of 30 years since the 

Velvet Revolution to the children of the 
First Stage.

I consider freedom to be a very important 
topic. I wondered 
how to explain the 
importance of freedom 
to children who have 
lived in freedom since 
their birth and have not 
experienced anything 
else. I thought that 
showing the contrast 
might work. I realized 
it in cooperation 
with KG teacher Ms. 
Matouskova: She came 
to our class, told us 
a lot about that time 

30 years ago and together we played a 
scene from the time before the fall of 
Communism. The children experienced 
and understood it. Then I let them create 
two mannequins symbolizing FREEDOM 
and SUBJUGATION. The question was: 

What does FREEDOM mean to you, 
what does SUBJUGATION mean to you? 
The children were very creative and 
cooperated really well. Their team effort 
won the art competition for the 30th 
anniversary of the revolution.

We personally received 
the award in Jesenice 
Town Hall – we won 
free entry for the whole 
class to the Zirafa 
Amusement Park.  
I am glad that we won, 
but I appreciate more 
that the children also 
learned something new 
and important thanks to 
this project. 
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30 let svobody – jesenická literární a výtvarná soutěž
K příležitosti oslav 30 let od sametové 

revoluce vyhlásilo město Jesenice 
literární a výtvarnou soutěž pro žáky 
obou jesenických škol. Soutěžilo se  
v různých kategoriích, přičemž žáci se 
mohli volně inspirovat tématem revoluce 
nebo svobody jako takové. 14. listopadu 
poté proběhlo slavnostní vyhlášení, kde 
si návštěvníci mohli některé práce žáků 
prohlédnout. Ukázalo se, že žáci jsou 
ohromně talentovaní a kreativní, a to 
jak v literární, tak ve výtvarné části. Žáci  
ze SCIS si připsali mnoho úspěchů 
napříč všemi kategoriemi.

Ve výtvarné části soutěže zářily 
hlavně naše skupinky – v kategorii  
6 až 9 let vyhrála skupina žáků z II. B,  
v kategorii 10 až 12 let zase skupina 
žáků z VI. A. Mezi jednotlivci byla 
úspěšná Sofie Hervertová.

Na literárním poli sklízeli žáci  
ze Sunny podobné úspěchy. V kategorii 
6 až 9 let zvítězila Anetka Bartůšková, 

za ní skončili Nela Hrubá a Aiden 
Paunikar. V kategorii 10 až 12 skončil 
třetí Kristian Partyš. Nejstarší kategorii 
13+ suverénně ovládli studenti našeho 
gymnázia. Porota nakonec odměnila 
speciální cenou Orlanda Sancheze-
Ramireze z 4G1 a absolutní vítězkou se 
stala Ana Malovič také z 4G1.

Anička Malović k soutěži napsala 
následující komentář:

„Naši učitelé se s námi věnovali 
tématu sametové revoluce už nějakou 
dobu před samotným výročím. Zabývali 
jsme se příčinami, důsledky, dívali jsme 
se na různé dokumenty. Asi týden před 
výročím jsme v češtině dostali za úkol 
napsat povídku inspirovanou jedním ze 
zhlédnutých dokumentů. Paní učitelka 
Khýrová vybrala a s naším souhlasem 
odeslala do soutěže celkem sedm 
povídek.

V nejstarší kategorii nám konkurovalo 
mnoho jiných studentů, od 8. ročníků 

až po maturanty. Nečekali jsme, že se 
umístíme na vysokých místech, ale 
nakonec porotu ze všech odeslaných 
prací ohromily tři povídky z naší třídy. Já 
i moji dva spolužáci Orlando Sanchez-
Ramirez a Karolina Betley jsme se 
nakonec umístili na nejvyšších příčkách. 
Pro nás to byl ohromný šok, že jsme 
se takhle úspěšně prosadili v soutěži. 
Samotné vyhlášení později bylo velice 
příjemné, kdy jsme se na pódiu setkali 
i s našimi spolužáky z nižších ročníků, 
kteří také vyhráli skvělé ceny.“

Zájem o soutěž a kvalita odevzdaných 
prací ukázaly, že téma revoluce a svobody 
nepatří minulosti, ale stále živě rezonuje 
i mezi studenty naší školy. 

.                                                                                                                                       

30 Years of Freedom – Literary and Art Competition 
in Jesenice
As a part of the Velvet revolution 

30th anniversary celebrations, the 
town of Jesenice organized a literary 
and an art competition for the students 
of both schools in Jesenice. Students 
competed in various categories and 
they were inspired by the topics such 
as revolution or freedom itself. Then, on 
14th November, there was a ceremony 
in the town hall where all visitors could 
admire some of the students’ works. 
It was evident that students were very 
talented and creative, both in the literary 
and the art part of the competition. SCIS 
students celebrated many successes 
through all categories.

In the art part of the competition 
groups of our students shone – a 
group of students from 2.B won 
in the category 6–9 years, 6.A 
group won in the category 10–
12 years. Sofie Hervertova was 
successful among individuals.
Our students were successful 
in the literary part, too. Anetka 
Bartuskova won in the category 
6–9 years followed by Nela Hrubá 
and Aiden Paunikar. Kristian 

Partyš finished as third in category 10-
12.The highest category 13+ was ruled 
by our gymnasium students. The jury 
awarded Orlando Sanchez Ramirez from 
4G1 a special prize and Ana Malovic 
from 4G1 became the absolute winner.

Ana Malovic wrote a following comment 
about the competition:
“Our teachers talked to us about the 
Velvet revolution for some time before 
the anniversary. We were talking about 
the causes and consequences and we 
were watching special documentaries, 
too. About a week before the competition, 

our Czech language teacher Ms. Khyrova 
gave us a task to write a short story 
inspired by one of such documentaries. 
Then she chose 7 stories and sent them 
to the competition with our consent.

There was a big competition in the 
highest category, students from 8th 
grade to 4G4 participated. We didn’t 
expect we would place high but then we 
were told the jury was amazed by three 
of our class stories. Me and two of my 
classmates, Orlando Sanchez-Ramirez 
and Karolina Betley, placed the highest. 
It was a huge shock for us being that 

successful. The ceremony 
later was very nice. On the 
stage we met our classmates 
from lower grades. They were 
rewarded amazing prizes, 
too.”

The interest and the quality of 
all the works turned in showed 
that the topic of revolution 
and freedom does not belong 
to the past; it still speaks 
to our school students very 
actively. 

Mgr. Lenka Khýrová 
Učitelka základní školy / 
ES Teacher
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Už jste četli Bombastické příběhy?
Že ne? Pojďme si tedy připomenout, 

o co jde. #Bombastické příběhy je 
název jedinečné knihy, kterou nedávno 
kompletně dokončili letošní sedmáci.

Kniha není zajímavá jenom tím, že se 
v ní skrývá řada zábavných a napínavých 
příběhů a krásných ilustrací. Po rozevření 
knihy na libovolném místě čtenář zjistí, že 
dvojstrany jsou navržené jako pracovní 
listy – otázky ověřují porozumění textu, 
rozmanité úkoly zase nabízejí možnosti 
práce s příběhy nebo dokonce další 
aktivity. Právě tohle je přidanou hodnotou 
naší knížky.

Celý proces zrodu knihy trval řadu 
měsíců. Každý sedmák do knihy vložil 
velký kus své práce. Na začátku byly 
příběhy většinou napsané na motivy 
klasických pohádek. S těmi jsme 
následně pracovali v hodinách češtiny. 
Žáci si příběhy vzájemně četli, navrhovali 
vylepšení, opravovali chyby. Postupně 
se učili formulovat různé otázky tak, aby 
podněcovaly kritické myšlení čtenářů. 
Kdokoliv chtěl, mohl k některému  
z příběhů vytvořit vlastní ilustraci. Jiné 
skupiny zas vymýšlely úkoly, které by 
bavily malé i velké čtenáře.

Nakonec bylo potřeba napsat 
předmluvu a především vymyslet chytlavý 
název. Z brainstormingu vzešla spousta 
nápadů, ale teprve konečná podoba 
názvu přesně vystihuje, jaké jsou příběhy 
a jací jsou také sedmáci. #Bombastičtí.

Have You Already Read Bombastic Stories?
You didn’t? So let’s remind you what 

that is. #Bombastic stories is a name 
of the unique book recently completed by 
this year’s seventh graders.

The book is interesting not just because 
of its entertaining and thrilling stories 
but also its beautiful illustrations. After 
opening the book randomly the reader 
will find out that every double page was 
designed as a worksheet – the questions 
verify the understanding of the text, 
various tasks then offer different ways 
of working with the stories or even some 

extra activities. This is the added value of 
our book.

The process of the book’s creation took 
several months to be completed. Every 
single seventh grader inserted a lot 
of work into it. In the beginning, there 
were stories mostly based on classical 
fairy-tales. We used them and worked 
with them during the Czech language 
lessons. Students were reading their 
classmates’ stories, they were suggesting 
improvements or correcting mistakes. 
Little by little they were learning how 

to formulate different questions to 
support readers in critical thinking. Any 
student interested could make their own 
illustration. The other groups of students 
were creating tasks to entertain small or 
big readers.

In the end the book needed a preface  
and especially a catchy name. Many 
ideas came up from a brainstorming, 
however the final name represent the true 
essence of the stories and the seventh 
graders as well. They’re #Bombastic.

Mgr. Lenka Khýrová 
Učitelka základní školy / 
ES Teacher
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D evět studentů školy Sunny Canadian 
se zúčastnilo 28. listopadu letošního 

ročníku anglické Recitační soutěže, 
kterou pořádá každoročně škola Nový 
Porg. 

Sofia Turkina (IX. B) recitovala báseň 
Charlese Lamba „Thoughtless Cruelty“  
a získala první místo v hojně zastoupené 
kategorii žáků 2. stupně. Součástí 
ceny byla kopie divadelní hry „Othello“ 
s podpisem překladatele a dárkový 
certifikát do knihkupectví Luxor. 

Elin Herbeck (VIII. A) vyhrála třetí 
místo v kategorii žáků 2. stupně  
za báseň „Changing the Past“ od Donny, 

kterou přednesla s inspirativní elegancí. 
Všichni studenti se snažili ze všech sil  
a já jsem si jist, že předvedli ten nejlepší 
možný výkon. Oceňuji také jejich 
přípravu na soutěž.

Ale co je důležitější, všichni naši 
studenti a bezpochyby i studenti 
Nového Porgu  získali především cenné 
zkušenosti. Díky účasti v této soutěži se 
mohli setkat a sdílet poezii mezi sebou. 
Prokázali odvahu nejen se postavit 
před publikum, ale také recitovat poezii  
v jiném  než v rodném jazyce. Dokázali 
též překonat stres a nervozitu.

Je třeba zmínit nádhernou atmosféru 

– vážnou, ale ne slavnostní, příjemnou, 
ale nikoli příliš uvolněnou. Naše 
poděkování patří také Darrenovi 
Copelandovi, učiteli angličtiny na škole 
Nový Porg, za organizaci, za kterou 
jistě stály hodiny práce, potu, možná  
i nějaké ty slzy, ale pevně doufám, že ne 
krev. 

Poeticam Non Victoriam Amare

Nine students from Sunny Canadian 
took part in this year’s annual Poetry 

Competition hosted by Novy Porg on 28 
November. Sofia Turkina (9.B), reciting 
Charles Lamb’s “Thoughtless Cruelty”. 
She won first place in her category, 
a large senior field, which included a 
prize of a translator’s signed copy of 
“Othello” as well as a Luxor gift certificate.  
Elin Herbeck (8.A) gained third place in 
the Junior Section for her presentation 
of Donna’s “Changing the Past”, which 
she delivered with an inspiring elegance. 
All students put forth their best and, 
I know, tried their hardest. Observing 
the developments made by students 
in preparation for this competition was 
humbling. 

Perhaps, more importantly, all our 
students and doubtless those of Novy 
Porg too, gained more from the learning 
experience of taking part and the sharing 
of poetry with each other. In doing so, they 
exhibited the courage not only to stand up 
in front of an audience but also to recite 
poetry in a language other than their 
native tongue. These students did not let 
their nerves stop them, they succeeded 
very well.
 
Mention must be made of the lovely 
atmosphere – serious but not solemn, 
enjoyable but not frivolous. Our thanks 
to Darren Copeland, an English teacher 
at Porg, for his organisation, which must 
have involved hours of tire and sweat, 
probably some tears but, I hope, no 
blood.  

Poeticam Non Victoriam Amare

Mgr. David Nugent
Učitel základní školy  
a gymnázia /  
ES and HS Teacher
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Nové hodnocení „Progress Report“ ve školce
Naše mateřská škola v tomto školním 

roce zavádí nové hodnocení pokroků 
dětí ve školce.

V minulých letech se osvědčilo  
a rodiče vítali, že dvakrát ročně obdrží 
písemné hodnocení „Progress Report“ 
svého dítěte a následně mají možnost 
využít nabídky individuální schůzky  
s učitelkami. Tento osvědčený model 
bude zachován. Změnu jsme spíše 
hledali ve formě a obsahu písemného 
hodnocení, která by umožnila přesněji 
zaznamenat individuální rozvoj dítěte  
a jeho silné stránky ve všech 
vzdělávacích oblastech. 

Paní učitelky plánují a realizují 
vzdělávací činnosti v oblastech „Dítě 
a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, 
Dítě a společnost, Dítě a ten druhý, 

Dítě a svět“. Během těchto činností 
mají možnost pozorovat způsob 
učení každého dítěte, jeho pokroky  
a plánovat další rozvoj. Mnohé z těchto 
činností, jejich průběh nebo výsledek 
lze fotograficky či písemně zaznamenat 
a vložit do portfolia dítěte. Díky tomuto 
i jiným diagnostickým nástrojům lze 
předat rodičům detailnější informace 
o způsobu učení dětí ve školce, který 
odpovídá jejich aktuálnímu věku, 
stupni rozvoje a jeho možnostem.  
V nové podobě „Progress Report“ se 
tak rodiče budou moci dočíst, co je  
v učení dítěte nového, v čem se mu daří, 
v čem vyniká a jaké budou následující 
kroky v rozvoji jeho dovedností  
a kompetencí v jednotlivých vzdělávacích 
oblastech. Věříme, že tato nová forma 

hodnocení, která odpovídá současným 
pedagogickým trendům v předškolním 
vzdělávání, přinese možnost nahlížet  
na dítě a vnímat jej především vzhledem 
k jeho individuálním možnostem  
a tempu rozvoje. 

Nové hodnocení dítěte „Progress 
Report“ rodiče obdrží elektronicky 
nejpozději do pátku 7. února 2020. 
Individuální schůzky s rodiči se budou 
uskutečňovat v týdnu od 10. února  
do 14. února. 

Sunny Canadian Kindergarten is 
introducing a new, written Progress 

Report this year for our Kindergarten 
students. Our well established system 
of parents receiving an evaluation 
twice a year, in written form/ Progress 
Report of their children, and having the 
opportunity to meet with the teachers 
as well, will not change. 

We more so wanted to change the 
format and content so that it would 
allow the teachers to record the 
individual development of a child, his/
her strengths in all learning areas.  
Our KG teachers are preparing and 
evaluating educational activities in the 
following areas: „Child & body; Psyche 
of the child; Child & community; Child & 
other subject; Child & the World”. During 
these activities the teachers will have 

the opportunity to observe the way of 
learning and processing of each student, 
her/his progress and planning the next 
step. Many of these activities, their 
process and results, is possible to record 
by taking photographs and writing their 
observations down to be inserted into 
the child´s portfolio. As a result, together 
with other diagnostic tools, teachers will 
be able to inform parents more in detail 
about their child´s learning that better 
corresponds to the child´s current 
age, level of development and her/
his capabilities. With the new Progress 
Reports parents will furthermore get 
information about the most important 
changes in the child´s development, 
her/his strengths and about future 
steps to foster individual growth. We 
believe that this new form of written 
assessment, which links to modern 

educational trends within Kindergarten 
Education, will bring the possibility to 
perceive a student according to her/his 
individual possibilities and their pace of 
development to a higher standard, as 
well as give a clearer individual picture 
of each of our students.

Parents will receive the new Progress 
reports, written evaluation of their child, 
via e-mail by Friday February 7th, 2020 at 
the latest. Individual parents’ meetings 
with class teachers will happen in the 
week from Monday February 10th till 
Friday February 14th. 

New Progress Report in Kindergarten

Bc. Tereza Novotná, MA
Zástupkyně ředitelky 
pro mateřskou školu / 
Kindergarten Vice Principal
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Blue Bunnies slaví Vánoce
V Blue Bunnies jsme zahájili letošní 

advent tvořením krásných vánočních 
dekorací, kterými jsme si vyzdobili třídu 
i chodby školky. Vánoční výzdoba nám 
přinesla trošku sváteční atmosféry  
i mezi nás. Maličké prstíky našich Blue 
Bunnies se celý měsíc velice činily. Děti 
si daly velkou práci s výrobou vánočních 
zvonečků a ozdob k prodeji na 
vánočním trhu ve školce a my jsme moc 
šťastní, že za naši práci přišla odměna. 
Všechny výrobky byly prodány. Díky 
vašim nákupům jsme tak mohli pěknou 
finanční částkou podpořit dobrou věc.

Začátkem prosince jsme si povídali 
o Mikuláši a jeho pomocnících. Trošku 

s nervozitou jsme čekali na příchod 
čertů. Mikuláš s anděly a čerty nás  
5. prosince skutečně navštívil, všechny 
děti pochválil a andělé je obdařili 
maličkostmi. 

Jak čas plynul, děti se více dozvídaly  
o příběhu Vánoc, Marii, Josefovi  
a malém Ježíškovi. 

Také nás potěšil návštěvou Santa 
Claus, chvilku s námi pobyl ve třídě  
a přinesl dětem malé dárky. 

S radostí jsme poslouchali i zpívali 
různé koledy a vánoční písně, některé 
z nich pak děti moc hezky zazpívaly 
rodičům na naší třídní vánoční besídce. 
Rodičům se vystoupení dětí moc líbilo, 

byli dojatí, pyšní a šťastní. Celá vánoční 
party skončila velkým překvapením, kdy 
Ježíšek přinesl každému z dětí dáreček 
pod stromeček. Společně s našimi 
nejmenšími jsme prožili krásný advent 
naplněný tvořením a nezaměnitelnou 
dětskou radostí. Byli jsme všichni 
spokojeni a připraveni užít si Vánoce  
a zimní prázdniny! 

Blue Bunnies started off the 
Christmas Season by making an 

array of decorations to display around 
our classroom and the school. It set the 
tempo to get into the Christmas Spirit 
and what this time of year is about. Our 
little fingers worked hard and we were 
very creative throughout the whole 
month. 

For the Kindergarten’s Christmas market 
we made bells and plant decorations. All 
our hard work paid off and we sold all 
our things. The Kindergarten was able 

to donate a substantial sum of money 
as part of a charity drive.

Old St. Nick paid us a visit on the 5th 
of December together with an angel 
and his devil. We were a little nervous 
at first, but St. Nick was there to give 
us gifts, praise and tell us how good we 
have been. All was good.
Further on in the month in December 
we listened to the Christmas story about 
Mary, Joseph and baby Jesus. 

Santa Claus came to pay us a visit as 

well, he brought us a gift for the class 
and spent some time in our class.

To end this wonderful time of year we 
practised songs for our Moms and Dads 
and had a little concert and party in 
the class. Our parents loved our show 
and we felt very proud and happy. The 
morning ended with each of us getting 
a gift left under the tree by little Jesus. 
The year ended with all of us happy, 
ready for Christmas, and our winter 
holidays!

Celebrating Christmas in Blue Bunnies

Karin Hynoušová,  
Učitelka Blue Bunnies /  
Blue Bunnies Teacher



14 Vydání/Issue 51, Leden–Únor / January–February 2020

Předškoláci jeli do Rudolfina
Letos v listopadu se všechny 

předškolní třídy mateřské školy vydaly 
na exkurzi do Rudolfina. Děti byly skvělé 
a naslouchaly všem bezpečnostním 
pravidlům a požadavkům učitelek. 
Cesta městskou hromadnou dopravou 
byla vcelku dobrodružství, a než jsme 
dojeli do cíle, projeli jsme se autobusem, 
metrem i tramvají. V Rudolfinu jsme 
si vypili zasloužený čaj a pochutnali 
si na bábovce. Poté jsme se odebrali  
do šatny a pokračovali v prohlídce. 
Všichni žasli nad krásnými stropy, 
sloupy a architekturou. Workshop byl  
o různých hudebních nástrojích a jejich 
důležitosti v orchestru. Kromě toho 
jsme měli tu čest zaposlouchat se  

do hudební ukázky hrané na varhany. 
Dozvěděli jsme se o akustice  
a o tom, kde je nejlepší místo  
s nejlepším výhledem v koncertním sálu. 
Prozradili nám, kde sedí pan prezident, 
když přichází na koncert. Závěrem 
prohlídky byla hra na opravdové 
hudebníky na podiu v koncertním 
sálu. Každý byl jiným nástrojem a za 
doprovodu hudby hrál. To už nás téměř 
čekal oběd se skutečnými hudebníky 
v dolní restauraci. Měli jsme i čas na 
chvilku si pohrát venku s podzimními 
listy, obdivovat řeku a rozhánět holuby.  
Do školy jsme se vrátili stejným 
způsobem. Byl to dobrodružný  
a vyčerpávající den. Vždyť i některé děti 

cestou usnuly a ostatní jen tak pozorovaly 
dění bez zbytečné konverzace. Ale užili 
jsme si mnoho zábavy! 

In November this year, all the pre first 
classes of the Kindergarten went on a 

field trip to the Rudolfinum. The children 
were brilliant and listened to all the 
safety rules and requests from their 
various teachers as we embarked on 
this journey by taking public transport. 
It was quite the adventure. A bus,  
a train, a tram, followed by a short walk 
brought us to our destination. Upon 
our arrival, we had tea, marble cake 
and something cold to drink. Everyone 
was in awe with the beautiful ceilings, 

columns and architecture. We went 
to hang up our coats and proceeded 
to enjoy the workshop. The workshop 
was about different instruments and 
their role and position in an orchestra. 
We furthermore had the privilege to 
listen to a few notes played on a world 
renowned pipe organ. We were shown 
where the president sits when he 
comes for a concert and we were taught 
about acoustics and the best place with 
the best view in the concert hall. Our 
workshop ended with all of us climbing 

on the stage and pretending to be the 
instruments in an orchestra. Afterwards 
we had a lovely lunch downstairs with 
other real musicians in the restaurant. 
After playing outside with all the autumn 
leaves, being entertained by the pigeons 
and admiring the river, it was time to go 
back to school the same way we came. 
What an adventurous day it was. The 
proof was in the lolling heads of several 
little people during the journey back 
to Sunny Canadian. It was a fun day 
indeed! 

Pre First Went on a Fieldtrip to Rudolfinum

Carien Oberman
Vedoucí anglického oddělení MŠ/ 
Head of English KG

Kateřina Blažková, 
Učitelka MŠ / KG teacher
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Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
Vrámci pedagogicko-psychologického 

pracoviště na Sunny Canadian 
School je kromě jiných metod používána 
také Feuersteinova metoda, která se 
věnuje osvojování schopnosti kritického 
myšlení a zefektivnění procesu učení 
dovedností. Feuersteinova metoda 
byla vyvinutá světově uznávaným 
psychologem Reuvenem Feuersteinem. 
Tato teorie strukturální kognitivní 
modifi kovatelnosti (SCM) tvrdí, že 
schopnost učit se není neměnně 
daná schopnost, ale je to proces, 
který je možné měnit – modifi kovat 
pomocí mentorova zprostředkování. 
V případě dlouhodobého cíleného 
rozvoje schopnosti myšlení je možné 

vidět zásadní posun ve způsobu, 
jak žák zpracovává informace 
a interaguje s nimi ve všech aspektech 
života. Tento proces se nazývá 
„zkušenost zprostředkovaného učení“ 
a je rozvíjen prostřednictvím programu 
„Instrumentálního obohacování 
(FIE)“, FIE se skládá z 16 speciálně 
navržených instrumentů. K práci na 
FIE je potřebné mít pouze instrument, 
tužku, papír a zprostředkovatele, je 
možné ji dělat jak skupinově, tak 
i individuálně. Dlouhodobý cílený rozvoj 
touto metodou vytváří systematické, 
trvalé a strukturované změny a rozvíjí 
jedincovu schopnost porozumět nové 
informaci, umění informaci zpracovat 

a v neposlední řadě i jedincovu 
schopnost vyřešit problém. 

Pro koho je Feuersteinova metoda?
Feuersteinova metoda může být 
přínosná pro každého, kdo má zájem 
o získání nových dovedností v oblasti 
myšlení a učení. Díky své snadnosti 
použití je Feuersteinova metoda 
používána ve více než čtyřiceti zemích 
po celém světě, a to nejen ve školském 
prostředí, ale i u dospělé či stárnoucí 
populace.  

In the pedagogical-psychological 
workplace at the Sunny Canadian 

School, among other methods, the 
Feuerstein method is used, which 
is devoted to acquiring the ability 
of critical thinking and streamlining 
the process of learning skills. The 
Feuerstein method was developed by 
world-renowned psychologist Reuven 
Feuerstein. Feuerstein's theory of 
structural cognitive modifi ability (SCM) 
claims that the ability to learn is not a 
fi xed ability, but is a process that can 
be modifi ed by mentor mediation. In the 
case of long-term targeted development 

of the ability to think, one can see a 
fundamental shift in the way the pupil 
processes information and interacts 
with it in all aspects of life. This 
process is called “mediated learning 
experience” and is developed through 
the “Instrumental Enrichment (FIE)” 
program, which consists of 16 specially 
designed instruments. All you need to 
do is to have an instrument, a pencil, 
paper and an intermediary to work with. 
Long-term targeted development by this 
method creates systematic, permanent 
and structured changes and develops 
the individual's ability to understand 

new information, the ability to process 
information and, last but not least, the 
individual's ability to solve a problem.

Who is the Feuerstein method for?
The Feuerstein method can be benefi cial 
for anyone interested in acquiring new 
thinking and learning skills. Thanks to 
its ease of use, the Feuerstein method 
is used in more than forty countries 
around the world, not only in the school 
environment but also in the adult or 
ageing population. 

Feuerstein Method of Instrumental Enrichment

Mgr. Bc. Kateřina Macháčková, 
Speciální pedagog a psycholog / Special needs 
teacher and psychologist

Preventivní vyšetření zraku
předškolních dětí MŠ a žáků 1. st. ZŠ

PRIMA VIZUS

„Koukají na nás správně?“

KDY: v úterý 4. února 2020 od 9:00 do 12:00

KDE: MŠ Sunny Canadian International School

PRO KOHO: určené pro děti od 6 měsíců věku do 12 let

Nutné předem:

• registrace na Recepci MŠ 
• uhrazení poplatku                        

Preventive Eye Screening of KG Children and
pupils of 1st stage ES

PRIMA VIZUS

„Do they see us correctly?“

WHEN: on Tuesday February 4th 2020 from 9:00-12:00

WHERE: KG Sunny Canadian International School

WHO: children aged from 6 months up to 12 years

It is necessary IN ADVANCE 

• to register at the KG Reception 
• pay a fee for screening                            
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Na den prvňáčkem 13. 1. a 5. 2. 2020

In November we welcomed in our school 
17 preschoolers, who tried how it is to 

be a Gr 1 student for a day. They spent 
the first two hours – Czech and Maths 
- with our Vice-principal Yvona Cintlova. 
During the third hour, they joined our 
Grade 1 students in PE class under the 
guidance of Mr. Brandon Fox. At the end, 
they had an English lesson with Ms. 
Kayla Kasel, where our school mascot 
Moose paid them a visit. They finished 
the day having lunch in our Dining Hall.

Children have experienced what it is 
like to spend a day in Grade 1 and 
experienced the family atmosphere at 
Sunny Canadian in order to not be afraid 
of moving into a new environment.
Since we received so many applications 
we have decided to offer one more day 
in the year 2020.
Dates: January 13 and February 5, 2020
Program: 8–11:40 am
1st lesson - Czech 
2nd lesson – Mathematics – Hejny 

method
3rd lesson – English – Humanities 
4th lesson – Physical Education with Gr 1
Snack and lunch with our Gr 1

Applications: email to admissions@
sunnycanadian.cz
We hope that at the end of the day, 
preschoolers will feel good about how 
they have mastered their stay at the 
school and will be looking forward to 
enrolling in Grade 1. 

V  listopadu jsme ve škole 
přivítali sedmnáct předškoláků, 

kteří si zkusili, jaké to je být den 
prvňáčkem. První dvě hodiny si 
vyzkoušeli český jazyk a matematiku  
s paní zástupkyní Mgr. Yvonou Cintlovou, 
třetí hodinu strávili s našimi prvňáčky 
na tělocviku pod vedením pana učitele 
Brandona Foxe a nakonec měli anglický 
jazyk s paní učitelkou Kaylou Kasel, na 
které je navštívil i náš školní maskot 
los. Náročné dopoledne pak zakončili 
obědem ve školní jídelně.

Děti si vyzkoušely jaké to je být 
ve škole v 1. třídě, užily si rodinnou 

atmosféru v Sunny Canadian a doufáme, 
že se zbavily obav z přechodu do nového 
prostředí. 

Vzhledem k velkému množství 
přihlášených dětí jsme přidali ještě 
jeden termín v roce 2020. 

Termíny: 13. 1. a 5. 2. 2020
Program: 8:00–11:40 hod.
1. hodina – český jazyk
2. hodina  – matematika – Hejného  

    metoda
3. hodina – anglický jazyk – prvouka
4. hodina – tělesná výchova s první      

    třídou
Svačina a oběd s našimi prvňáčky

Přihlášky: emailem na admissions@
sunnycanadian.cz

Doufáme, že na konci dne budou mít 
předškoláci dobrý pocit, jak pobyt ve 
škole zvládli, a na zápis do 1. třídy se 
budou jen těšit.

Mgr. Markéta Zeithammerová / 
Admission & PR Manager

Become a Gr 1 Student for a Day January 13th  
and February 5th, 2020
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Festival vzdělávání

On November 14 - 16, 2019, Sunny Canadian participated 
in the Education Festival in the Industrial Palace in 

Prague Exhibition Grounds. It was not just an exhibition 
of schools, but rather a meeting of people, schools and 
companies interested in new trends in education. People 
who ask questions such as “What is really important to 
teach children today?” so that they can develop our society 
themselves. We do not know what the world will be like in 20 
years, but we want to keep up with the changing world and 
offer our children the best.

The fair was accompanied by many interesting lectures and 
meetings. Sunny Canadian Director, Ondrej Machu, met the 
Minister of Education, Robert Plaga. They talked about the 
future form of the school-leaving examination, the future 
of school funding and the planned amendment to the 
Education Act.

If you want to be successful, you need quality education and 
we are glad that Sunny Canadian International School was 
not missing from this event.

The Prague Education Festival

Ve dnech 14.–16. listopadu 2019 
byla Sunny Canadian účastníkem 

Festivalu vzdělávání, který se konal 
v Průmyslovém paláci Výstaviště 
Holešovice. Nejednalo se jen o výstavu 
škol, ale spíše o setkání lidí, škol  
a firem, které zajímají nové trendy  
ve vzdělávání. Lidí, kteří si kladou otázky 
jako např. „Co je opravdu důležité dnes 
dětem předat?“, aby pak samy dokázaly 
rozvíjet naši společnost. Nevíme, jaký 

bude svět za 20 let, ale chceme plně 
držet krok s měnícím se světem a našim 
dětem nabídnout to nejlepší.  

Veletrh doprovodilo mnoho 
zajímavých přednášek a setkání. Ředitel 
Sunny Canadian Mgr. Ondřej Machů se 
na Veletrhu vzdělání setkal mimo jiné 
s ministrem školství Ing. Robertem 
Plagou, Ph.D. Hovořili spolu o budoucí 
podobě maturitní zkoušky, budoucnosti 
financování škol a o plánované novele 

školského zákona.
Cesta k úspěchu vede přes kvalitní 

vzdělání a jsme rádi, že na této akci 
Sunny Canadian International School 
nechyběla. 

Mgr. Jitka Hošková 
Manažerka marketingu 
a aktivit školy / 
Activities and Marketing 
Manager
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Canadian International School se opět zúčastnila 
prestižní výstavy středních škol SCHOLA PRAGENSIS 
Ve dnech 28.–30. 11. se naše škola 

opět zúčastnila největší pražské 
výstavy středních a vyšších odborných 
škol SCHOLA PRAGENSIS konané  
v pražském Kongresovém centru.

Letošní ročník výstavy opět představil 
pestrou nabídku oborů vzdělání pražských 
středních a vyšších odborných škol, 
soutěže pro veřejnost i hudební program.  

Výstava SCHOLA PRAGENSIS byla 
jako obvykle určena široké veřejnosti – 
zejména pak žákům devátých tříd, jejich 
rodičům a ostatním zájemcům o studium 
na středních školách všech typů. Školy 
zde prezentovaly nejen svá zařízení, ale 
i výsledky své práce, a to jak v oblasti 
pedagogické, tak i v oblastech zájmových 
činností. Potencionální zájemci o studium 

na vybrané škole se mohli v reálu 
přesvědčit, co daná škola nabízí, měli  
i možnost porovnání s jinými školami,  
a mohli tak získat široký obraz o studijních 
nabídkách v hlavním městě Praze a jeho 
okolí.

Naše škola se opět představila 
v charakteristicky žlutém stánku 
umístěném ve čtvrtém patře mezi 
gymnázii. Na stánku se mohli zájemci 
dozvědět základní informace o naší 
škole, zkusit si zábavný kvíz o Kanadě  
a také si dát vynikající lívaneček  
s typickým kanadským javorovým 
sirupem. Vedení školy výstavu využilo 
rovněž k navazování kontaktů s jinými 
školami a jejich učiteli a řediteli.

Školu prezentovalo nejen vedení 

CIS – celkem se na našem stánku  
za tři dny vystřídalo mnoho našich žáků, 
kteří si mohli procvičit své prezentační  
a argumentační dovednosti. Po celou dobu 
výstavy žáci také po všech prostorách 
Kongresového centra provázeli našeho 
školního maskota. 

Jsme rádi, že CIS je stále známější a že 
se u našeho stánku každý rok zastavuje 
více a více zájemců o studium. 

The Canadian International School Took Part in  
a Prestigious High School Exhibition, SCHOLA PRAGENSIS
The Canadian International School 

participated in the biggest Prague 
High School exhibition called SCHOLA 
PRAGENSIS, which took place in the 
Congress Centre from the 28th to the 
30th of November, 2019. 

The exhibition introduced a wide range of 
secondary schools from Prague and its 
surroundings, public competitions and a 
music program.  

The exhibition SCHOLA PRAGENSIS was 
intended as usual for the general public 
– especially for Grade 9 pupils and their 
parents and others interested in studying 
at secondary schools of all types. Schools 

present not only their facilities, but also 
the results of their work, both in teaching 
and in areas of special interest activities. 
Potential candidates for study could 
see what the school offers, compare 
schools, and get a broad picture of 
learning possibilities in Prague and its 
surroundings.

Our school introduced itself in a typically 
yellow exhibition booth situated on the 
fourth floor among other high schools. 
Everyone who was interested could get 
basic information about our school, try 
a fun Quiz about Canada, and enjoy 
delicious pancakes with maple syrup. 
The school management also tried to 

establish contacts with other schools and 
their teachers and directors.

Our school was presented not only by 
our managers by also by our students 
- during those three days there were 
many CIS students rotating at the booth 
who could practice their presentation 
skills. Students accompanied our mascot 
around the Congress Centre.   

We are pleased that the CIS is becoming 
more and more well-known and that our 
booth is visited by an increasing number 
of people every year.   

Mgr. Jitka Hošková 
Manažerka marketingu 
a aktivit školy / 
Activities and Marketing 
Manager
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Pomáhat je správné
Děkuji všem, kteří přispěli věcmi do Charitativního 

bazárku, který pořádáme každý rok v listopadu. Tyto 
věci byli doručené panem ředitelem přímo do Dětského 
centra Strančice. 

Filantropii považujeme za velice důležitou – děti se 
jí učí napříč celou školou různými způsoby a pomocí 
různých dobrovolných programů.

Helping is a Part of Who  
We Are
Thank you to all of you who contributed items to 

the annual SCIS Charity Bazaar that we hold in 
November. Our púrincipal personally delivered toys, 
clothes, books and cash to the Children‘s Center in 
Strančice.

We consider philanthropy to be very important – 
children of all ages learn it in different ways and through 
different voluntary programs offered here at SCIS.

Tomáš Hruška, DiS
Provozní manažer /
Facilities Manager



20 Vydání/Issue 51, Leden–Únor / January–February 2020

Upozornění na platby
Vážení rodiče,

chtěl bych vám popřát vše nejlepší  
v novém roce, doufám, že jste si užili prázdniny 
a dovoluji si připomenout, že splatnost školného  
na druhé pololetí byla k 31. 12. 2019. Děkuji 
všem rodičům, kdo již školné uhradili. Školné se 
hradí s variabilním symbolem Vašeho dítěte na 
účet:
- ZŠ a Gymnázium 99829379/0800
- MŠ 4866952/0800
Splatnost zálohy na stravné je do 15. 2. 2020.

Předem děkuji za spolupráci a přeji vám hezké 
zimní dny.

Payment Reminder
Dear Parents,

I would like to wish you all the best in the 
new year and I hope you enjoyed the holidays.  
I would like to remind you that the tuition for 
2nd semester was due by 31. 12. 2019. Thank 
those parents who already transferred tuition 
payments. Tuition is to be paid with your child's 
variable symbol to account:
- ES and HS 99829379/0800
-KG 4866952/0800
Payment for food is due to 15th February 2020.

Thank you for your cooperation and I wish you 
nice winter days. 

Ing. Pavel Zikán, 
Ekonom SCIS / SCIS Economist
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Recepční a asistentka zástupce ředitele pro MŠ / 

Receptionist and Assistant to Vice Principal of KG 

Michaela Dubská 

Michaela Helísková 

tel.: 734 503 885 

receptionkg@sunnycanadian.cz  

Recepční a asistentka pro ZŠ a Gymnázium / 

Receptionist and Assistant for ES and HS 

Bc. Pavlína Kratochvílová 

Naděžda Šimková 

tel.: 734 827 106 

receptiones@sunnycanadian.cz 
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Color code: 
ALL SCHOOL  

VŠICHNI 
KINDERGARTEN 

MATEŘSKÁ 
ŠKOLA 

FIRST STAGE 
AND OLDER 

PRVNÍ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

FIRST AND 
SECOND STAGE  
PRVNÍ A DRUHÝ 

STUPEŇ 

SECOND STAGE 
AND OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ 
A STARŠÍ 

HIGH SCHOOL 
GYMNÁZIUM 

 

 

6. – 10. 1. Mon
–Fri Po–Pá 

FIRST STAGE AND 
OLDER 

PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ 

Study Weeks 
Zkouškový týden 

6. – 10. 1. Mon
–Fri Po–Pá KINDERGARTEN 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
KG Student Led Conferences  
MŠ - Žákovské konference  

7. – 8. 1. Tue–
Wed Út–St 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

German Olympiad – School Round 
Olympiáda v německém jazyce – školní kolo 

13. – 17. 1. Mon
–Fri Po–Pá KINDERGARTEN 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Yearly KG Project – Year of Health – Week of Health 
Celoroční projekt MŠ – Rok zdraví – Týden zdraví 

13. 1.  Mon Po 
KINDERGARTEN 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Become a Grade 1 Student for a Day 
Na den prvňáčkem 

13. – 17. 1. Mon
–Fri Po–Pá HIGH SCHOOL  

GYMNÁZIUM 
Cambridge IGCSE Mock Exams 
IGCSE nanečisto zkoušky 

14. 1. Tue Út 
FIRST STAGE AND 

OLDER 
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ 

End of Quarter 2 and Pedagogical Council 
Konec 2. čtvrtletí a pedagogická rada 

18. – 25. 1.  Sat–
Sat So–So 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ  

Ski Trip French Immersion Week  
Zimní ozdravný a jazykový pobyt ve Francii  

20. – 23. 1. 
Mon

–
Wed 

Po–St 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

Czech Olympiad (Regional Round) 
Olympiáda z českého jazyka (okresní kolo) 

21. – 23. 1. Tue–
Thu Út–Čt 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

European Higher Education Exhibition Gaudeamus 
Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního  vzdělávání 
Gaudeamus 

29. 1. Wed St 
FIRST STAGE AND 

OLDER 
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ 

Math Olympiad – for Students Gr 5–9 (Regional Round) 
Matematická olympiáda pro 5. a 9. ročník (okresní kolo) 

30. 1. Thu Čt 
FIRST STAGE AND 

OLDER 
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ 

Report Cards, End of Semester 1 and Students-led Conferences 
Vysvědčení, konec 1. pololetí a Žákovské konference 

31. 1. Fri Pá 
FIRST STAGE AND 

OLDER 
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ 

Deadline Canada Full Payment 
Doplatek exkurze do Londýna 

31. 1. Fri Pá 
ALL SCHOOL 

VŠICHNI 
Announcing Changes in Pricelist Deadline 
Termín pro oznámení případných změn v ceníku 

31. 1. Fri Pá 
FIRST STAGE AND 

OLDER 
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ 

Mid-year Holiday (No School) 
Pololetní prázdniny 

TBA   

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

German Olympiad – for Students Gr 7–4G2 (Regional Round) 
Olympiáda v NJ pro 7. ročník–4G2 (okresní kolo) 
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Color code: 
ALL SCHOOL  

VŠICHNI 
KINDERGARTEN 

MATEŘSKÁ 
ŠKOLA 

FIRST STAGE 
AND OLDER 

PRVNÍ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

FIRST AND 
SECOND STAGE  
PRVNÍ A DRUHÝ 

STUPEŇ 

SECOND STAGE 
AND OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ 
A STARŠÍ 

HIGH SCHOOL 
GYMNÁZIUM 

 

 

3. 9. Mon Po 
ALL SCHOOL 

VŠICHNI 
First Day of School (Opening Ceremony) 
První školní den (Slavnostní shromáždění všech dětí a žáků 
školy) 

4. 9. Tue Út 

FIRST STAGE AND OLDER 
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ 

Start of School Bus (also for KG), Morning and After School 
Clubs  
Zahájení provozu školního autobusu (i pro MŠ), šk. družiny a 
šk. klubu  

5. 9. Wed St 
KINDERGARTEN 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
KG Czech Programme Class Meetings (U Broučků, U Dráčků) 
Třídní schůzky Českého programu MŠ 16:30 (třídy U Broučků, 
U Dráčků)  

5. 9.  Wed St  
FIRST STAGE AND OLDER 
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ 

Swimming Lessons Gr 2 Start 
Zahájení výuky plavání 2. ročník 

5.–7. 9. Wed–Fri St–Pá KINDERGARTEN 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Dental Prevention 
Dentální prevence  

5.–7. 9. Wed–Fri St–Pá 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

Teambuilding Gr 6  
Adaptační výjezd pro VI. ročník ZŠ  

5.–7. 9. Wed–Fri St - Pá HIGH SCHOOL 
GYMNÁZIUM 

Teambuilding HS Gr 4G1  
Adaptační výjezd pro 1. ročník gymnázia  

10. 9. Mon Po ALL SCHOOL 
VŠICHNI 

Extra Courses Start 
Zahájení zájmových kroužků 

10. 9. Mon Po ALL SCHOOL 
VŠICHNI 

   September–October SCIS Newsletter Issue 
   Vydání SCIS Newletteru září–říjen  

10. 9. Mon Po 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

   Class Meetings Second Stage and HS (16:00–17:00) 
   Třídní schůzky pro 2. stupeň a gymnázium (16:00–17:00) 

10. 9. Mon Po KINDERGARTEN 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

RE, OT, BrB, WF Class Meetings (15:30–16:30) 
Třídní schůzky tříd RE, OT, BrB, WF (15:30–16:30) 

10. 9. Mon Po KINDERGARTEN 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

   Speech therapy screening (12:30–16:30) 
   Logopedická depistáž (12:30–16:30) 

12. 9. Wed St FIRST STAGE  
PRVNÍ STUPEŇ 

Class Meetings First Stage (16:00–17:00) 
Třídní schůzky 1.–5. ročníků (16:00–17:00) 

12. 9. Wed St FIRST STAGE   
PRVNÍ STUPEŇ 

Registration Open for Gr 5 Trip to London 
Vydávání přihlášek na jazykový pobyt v Londýně (5. ročník) 

12. 9. Wed St KINDERGARTEN 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

BB, YD, GF, PD Class Meetings (15:30–16:30) 
Třídní schůzky tříd BB, YD, GF, PD (15:30–16:30) 

13. 9. Thu Čt 
SECOND STAGE AND 

OLDER 
DRUHÝ STUPEŇ A 

STARŠÍ 

Registration Open for Grade 9 Trip to Canada 
Vydávání přihlášek na jazykový pobyt v Kanadě 

13.9. Thu Čt 
ALL SCHOOL 

VŠICHNI 
Open House (9:00–15:30) 
Den otevřených dveří (9:00–15:30) 

4. 2. Tue Út 

 
KINDREGARTEN + Gr 1 

MŠ + 1. ROČNÍK ZŠ 

Preventive Eye Screening for KG and ES Gr 1 children (up to 7 
Years of Age) 
Preventivní vyšetření zraku pro děti MŠ a 1.ročníku ZŠ (do 7 
let) 

5. 2. Wed St KINDERGARTEN 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Become a Grade 1 Student for a Day 
Na den prvňáčkem 

6. 2. Thu Čt 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

Kinball – Regional Round at SCIS 
Oblastní kolo v kinballu ve SCIS 

7. 2. Fri Pá 
FIRST STAGE 

PRVNÍ STUPEŇ 
Spelling Bee – Classroom Rounds 
Spelling Bee – třídní kola soutěže v anglickém spelování 

7. 2.  Fri Pá 
KINDERGARTEN 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
KG Progress Reports for Semester 1 
MŠ hodnocení za 1. pololetí 

10. – 14. 2. Mon
–Fri Po–Pá 

KINDERGARTEN 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

KG Parent–Teacher Meetings 
MŠ –konzultace rodič–učitel 

10. – 14. 2. Mon 
–Fri Po–Pá 

KINDERGARTEN 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Yearly KG Project – Year of Health – Week of Friendship 
Celoroční projekt MŠ – Rok zdraví – Týden přátelství 

8. 2. Sat So 
FIRST AND SECOND 

STAGE 
PRVNÍ A DRUHÝ STUPEŇ 

TOEFL Primary/Junior Test 
Testování TOEFL Primary/Junior 

12. 2. Wed St ALL SCHOOL 
VŠICHNI 

Open House (9:00–15:30) 
Den otevřených dveří (9:00–15:30) 

14. 2. Fri Pá 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

SCIS Student Assembly 
Shromáždění studentů SCIS 

14. 2. Fri Pá ALL SCHOOL 
VŠICHNI 

Lunches Payment Deadline for the 2nd Semester 2018/2019 
Termín splatnosti stravného na 2. pololetí 2018/2019 

14. 2. Fri Pá 
FIRST STAGE 

PRVNÍ STUPEŇ 
Spelling Bee – School Round 
Spelling Bee – školní kolo soutěže v anglickém spelování 

17. 2. Mon Po ALL SCHOOL 
VŠICHNI 

Registration and Payment Deadline for Spring Trips 
Konec registrace a plateb jarních pobytů 

19. 2. Wed St 
FIRST AND SECOND 

STAGE 
PRVNÍ A DRUHÝ STUPEŇ 

Recitation Competition (School Round) 
Školní kolo recitační soutěže 

19. 2. Wed St 
KINDERGARTEN 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Carnival 
Karneval 

24. – 28. 2. Mon
–Fri Po–Pá KINDERGARTEN 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Tom Talent – KG Skiing Course 
Tom Talent – lyžařský kurz MŠ 

28. 2. Fri Pá 
FIRST STAGE 

PRVNÍ STUPEŇ 
Spelling Bee – District Round at Sunny Canadian 
Spelling Bee – regionálníní kolo soutěže v anglickém spelování 

2. 3. – 6. 3. Mon
–Fri Po–Pá ALL SCHOOL 

VŠICHNI 
Spring Break (No School) 
Jarní prázdniny a přerušení provozu v MŠ 

 

TBA – To Be Announced / bude oznámeno 
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