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newsletter
ačínající nový letopočet svádí k tomu,
Z
abych začala malým bilancováním.
Nedávno skončil naprosto zvláštní rok.
Rok, kdy děti chvíli chodily do školy
a chvíli ne a vyučovalo se v omezeném
režimu a úplně jinak, než jsme dosud
byli zvyklí - online, distančně, hybridně…
Všichni pracovníci školy dělali maximum
pro to, aby žáci nabyli co nejvíce
vědomostí a znalostí. Za to jim patří
velké poděkování, uznání a obdiv. Zcela
jistě budeme v omezených podmínkách
ještě nějakou dobu ve školách fungovat
a ještě bude chvíli trvat, než se nejen
školy, ale vlastně celá společnost vrátí
do normálních kolejí. Přeji nám tedy
všem hodně zdraví, nezdolnou imunitu
a spoustu síly při vzdělávání našich dětí.
A o čem se dočtete v tomto
Newsletteru? Škola sice funguje
v omezeném režimu, konání mnoha akcí
bylo zrušeno nebo přímo zakázáno, ale
přece jen jsme něco stihli. V listopadu

he beginning of the new year leads me
T
to look for balance. A very unusual
year has recently ended. A year when

children went to school in person some
of the time and studies from home for
rest, ‚going to school‘ in a completely
different way than they were used to –
through online teaching, remote teaching,
hybrid teaching… All school staff did their
best to provide the best possible learning
experience. They deserve great thanks,
appreciation and admiration. We will
certainly continue working in challenging
conditions for some time, and it will take
a while before not only schools, but in
fact the whole society returns to normal
way of life. So I wish us all good health,
powerful immunity and a lot of strength
in the education process of our children.
And what will you read about in this
Newsletter? Although the school
operated in a restricted mode and many
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jsme si připomněli 17. listopad –
Den boje za svobodu a demokracii.
Děti z MŠ se vydaly lampionovým
průvodem po Zdiměřicích a před
počínajícím adventem ozdobily vánoční
stromeček vlastnoručně zhotovenými
ozdobami. Třída Dráčků pod vedením
akademické malířky Anny Matouškové
se svým nápaditě vyzdobeným oknem
uspěla ve výtvarné soutěži Jsem
Laskavec. V prosinci se na terase školy
odehrála velká sláva – výkonný ředitel
mezinárodního programu DofE předal
13 studentům našeho gymnázia odznaky
za splnění nejvyšší, zlaté úrovně. Žáci
základní školy se zúčastnili soutěže
Matematický klokan, někteří z nich
velmi úspěšně. Také se konalo školní
kolo olympiády z češtiny. A v neposlední
řadě proběhlo rovněž národní testování
9. tříd od společnosti SCIO.
V prosinci jsme se věnovali také
různým vánočním aktivitám. Na počátku

měsíce přišel za dětmi v mateřské
škole a na prvním stupni čert, Mikuláš
a anděl. Jednotlivé třídy prvního stupně
se nechaly inspirovat tradicí známou
z anglo-amerických škol a krásně si
vánočně vyzdobily dveře. V mateřské
škole se třída Dráčků online propojila
s Centrem pro seniory Clementas
a udělala jeho klientům radost svými
výtvarnými pracemi i písničkou.
O tom všem a i o mnohém dalším se
dočtete v tomto vydání Newsletteru.
Tak Vám přeji příjemné čtení a hodně
štěstí, radosti a optimismu v novém roce
2021!

events have been canceled or prohibited,
we still managed to do something.
In November, we commemorated
November 17 - the Day of the Struggle
for Freedom and Democracy. The
children from the kindergarten set out on
a lantern procession around Zdiměřice
and decorated the Christmas tree
with their hand-made decorations, just
before the beginning of Advent. Dragons
Class, led by the teacher/artist Anna
Matoušková, met with success in an art
competition (the imaginatively decorated
window). In December, a grand ceremony
took place on the school terrace - the
executive director of the DofE gave
golden medals to 13 students of our
High School. Elementary School students
participated in the Mathematical and
Natural Science Kangaroo Competition,
some of them very successfully. The
school round of the Czech Olympiad
took place too. And last but not least,

there was National SCIO Testing of the
9th graders – we look forward to the
results.

Ing. Alexandra Kolářová
Šéfredaktorka SCNL
a asistentka ředitele SCIS /
SCNL Editor in Chief
and Assistant to Director

In December, we also engaged in various
Christmas activities. At the beginning
of the month, Mikuláš, with his angelic
and devilish companions, came to the
children in kindergarten and First Stage.
Classes of the First Stage were inspired
by the tradition from North American
schools and beautifully decorated their
classroom doors for Christmas. In
kindergarten, the Dragon class met online
with the Clementas Center for Seniors
and made the occupants very happy with
children’s artwork and singing.
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 2021!
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Vzhůru do nového roku!
č je současná doba pro všechny velmi náročná, mnoho
A
krásných akcí muselo být zrušeno kvůli hygienickým
nařízením a časté změny v souladu s novými podmínkami

nám komplikují život, jsme všichni moc rádi za to, že jsme
maximum dní mohli strávit spolu s našimi žáky ve škole
a udrželi jsme také kontakt s těmi, kteří školu navštěvovali
virtuálně.
Rok 2020 byl rok úspěšný, plný vzájemné spolupráce,
podpory, hledání nových řešení i nových cest vzdělávání.
S velkou pýchou jsme mohli sledovat celý tým Sunny –
všichni se s ohromnou energií poprali s on-line vyučováním
a mnoha stále se měnícími restrikcemi a dokázali pro naše
žáky i rodiče udělat maximum. Jejich práci ocenila i odborná
porota národní soutěže Hvězdy výuky na dálku, která náš
tým zařadila mezi 3 finalisty soutěže v kategorii Mimořádný
výkon. Je to pro nás velká pocta.
Děkuji všem rodičům, žákům, studentům i pracovníkům
školy za vynaložené úsilí ve složitém roce 2020.
A co nás čeká v roce příštím? Podle vývoje epidemiologické
situace lze usuzovat, že se ještě po nějakou dobu budeme při
výuce potýkat s různými omezeními. Je to nepříjemné, ale
nezbývá nám než to zvládnout.
Chtěl bych upozornit, že na druhém stupni ZŠ se vracíme
k zákazu mobilních telefonů v souladu s platným školním
řádem. Žáci 2. stupně tedy budou moci používat mobilní
telefony pouze ve výuce a to se souhlasem daného vyučujícího.
Silně vnímáme, že jedním ze základních poslání moderní školy
je vytvářet prostor pro přirozenou komunikaci mezi našimi
žáky, bez digitálního tlaku, kterému všichni v současné době
čelíme.
Rovněž bych rád všem připomněl pravidlo řádného
čipování v jídelně, zejména v průběhu svačin. Od února 2021
nebude svačina nikomu bez použití čipu vydána.
Připomínám také tzv. formální středy, tj. povinnost nosit
v tento den společenský oděv ve školních barvách a se
školními doplňky dle pravidel. Těším se, že se brzy budeme
nejen ve středu potkávat v nových školních uniformách.
Tak vzhůru do nového roku! Přeji nám všem, ať je to rok
plný zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů!

Mgr. Ondřej Machů
Ředitel / Principal
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We Wish You Wonderful
and Successful Year 2021!

lthough it has been quite a challenging Autumn for everyone
A
and we had to cancel or postpone many beautiful events
because of the government regulations and various changes to
normal school life, we are all very happy that it was possible to
spend the maximum possible school days with our students at
school and keep in touch with those attending lessons online.

2020 was a successful year, really full of mutual cooperation,
support, finding new solutions and new ways of teaching and
learning. It was a pleasure to witness the entire Sunny team
energetically approach the challenges posed by online teaching
and many ever-changing restrictions, managing to do the most
for our students and parents. This success was also highly
appreciated by the expert jury of the national competition Stars
of Distance Learning, which ranked us among the 3 finalists of
the competition in the category of Extraordinary Performance,
which is of course a great honour for us and all of our students.
Thank you for all of your support during this very challenging
year. And what can we expect next year? According to the
development of the epidemiological situation, it is clear that we
will still have to face various restrictions. We can consider this
to be another challenge and I am sure that we will be successful
again.
We have decided to make a change to the school policy on
mobile phones. 2nd Stage students will be able to use mobile
phones only in class, with the express permission of the teacher,
for educational purposes only. Students will not be allowed to use
phones in the terrace, relax zones, corridors or dining hall at all.
Any contact with parents will need to be carried in the reception
area only, with teacher permission. We strongly believe that one
of the key missions of a modern school is to encourage face-toface communication between students, reduce digital pressure
and help students to manage distractions. High School students
will continue to operate under current rules.
We would like to remind everyone that they must use their
chip cards in the dining hall and cafeteria for every snack and
lunch time. From February 2021 snacks will not be provided to
students who do not use their chip cards.
We would also like to remind you about ‘Formal Wednesdays’ i.e.
that all students should wear formal dress (you can contact us
for a definition of this) all day on Wednesday unless talking part
in PE.We also look forward to students beginning to wear school
uniform on formal Wednesdays as supplies become available.
We very much hope for a new year in 2021 that is wonderful,
successful and full of negative tests and effective vaccinations.
With this, we look forward to going back to normal school life,
with full attendance and all the usual fantastic activities and events.
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Poprvé zlatí
úterý 8. 12. 2020 se konala v Sunny
V
Canadian International School velká
sláva. Třináct studentů čtvrtého ročníku

gymnázia poprvé v historii školy dosáhlo
na nejvyšší zlaté ocenění Mezinárodní ceny
vévody z Edinburghu, DofE. Dalších 18
žáků z nižších ročníků uzavřelo stříbrnou
a bronzovou úroveň. Oficiální ceremonie
byla bohužel zrušena, proto jsme na jejich
počest uspořádali zahradní slavnost na
terase školy za přítomnosti výkonného
ředitele Národní kanceláře DofE Tomáše
Vokáče. Ve středu 16. 12. se pak studenti
připojili na online ceremonii DofE, kde se
setkali s Jeho královskou výsostí princem
Edwardem, britským velvyslancem Nickem
Archerem nebo s ministrem školství
Robertem Plagou.
Jak se taková mezinárodní cena plní?

Vyberete si činnosti v 3 oblastech:
dovednosti,
pohybu,
dobrovolnictví
a stanovíte si v nich cíle. Poté se jim
věnujete po dobu stanovenou vybranou
úrovní, dokud nesplníte svůj cíl. Na závěr
si se skupinou připravíte týmovou expedici
a vyrazíte do přírody na 2 - 4 dny. Mladí
lidé usilující o zlato navíc vyrážejí na
pětidenní rezidenční projekt v České
republice či v zahraničí. Naše zlatě oceněná
Lucka se například naučila nazpaměť
zahrát na piano Preludium od J. S. Bacha,
zlepšovala se v běhu a jako dobrovolnice
se věnovala překladům do angličtiny. Pro
rezidenční projekt zvolila dobrovolnickou
práci v Hrochově Týnci, kde pomáhala
s provozem místního podniku.
Vypadá to celkem jednoduše, ale ke
splnění ceny potřebujete být zapálení,

Golden Medals for the First Time

n Tuesday, December 8, 2020,
O
a wonderful ceremony was held at
the Sunny Canadian International School.
For the first time in the school’s history
students from 4G4 High School received
their the Duke of Edinburgh’s International
Award Gold medals. Another 18 pupils
from lower grades achieved the silver and
bronze levels. Unfortunately, the official
ceremony was cancelled, so we organized
a garden party on the school terrace in
the presence of the executive director of
the DofE National Office,Tomáš Vokáč. On
Wednesday, December 16, the students
joined the online DofE ceremony, where
they met His Royal Highness Prince
Edward, the British Ambassador Nick
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Archer and the Minister of Education
Robert Plaga.
How can you get this international award?
You choose from 3 areas: skills, activities,
volunteering and set goals in them. Then
you try to reach your goals. In the end,
you prepare a team expedition with your
group and go out into the outdoors
for 2-4 days. The highest level, gold one,
means that young people have completed
a five-day residential project in the Czech
Republic or abroad. For example, our
gold-awarded Lucka learned by heart
to play the Preludium by J. S. Bach on
piano, improved her running skills and
volunteered as a translator into English.

vytrvalí, ochotní pomáhat druhým
a věnovat se něčemu navíc. V poslední
době musíte být též flexibilní. V některých
činnostech a cílech nelze pokračovat
v současném zvláštním režimu, tak jsou
žáci nuceni svá rozhodnutí přehodnocovat,
aby cenu dokončili i za ztížených
podmínek. Zlatým oceněným přejeme, aby
je myšlenky DofE provázely celým jejich
životem, stříbrným a bronzovým fandíme
při plnění úrovní dalších.

Mgr. Michaela Kašparová
Učitelka ZŠ a gymnázia,
hlavní koordinátorka DofE
v SCIS / ES and HS Teacher,
DofE Coordinator

For the residential project, she chose
volunteer work in Hrochův Týnec, where
she helped in a local business.
It looks quite simple, but you need to
be passionate, persistent, willing to help
others and do something extra. You also
have to be flexible. Some activities and
goals cannot be under currnet panedmic
conditions, so students need to reconsider
their decisions in order to complete the
program even under these challenging
circumstances. We hope that DofE’s ideals
accompany the gold winners throughout
their lives, and we support silver and
bronze students in fulfilling higher levels.
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SCIS a SCIO
artnerství SCIS a SCIO na naší škole
Pportfoliu
již nějakou dobu trvá. Sunny ve svém
má hned několik profesionálních

nástrojů, které používá k pečlivému a co
možná
nejobjektivnějšímu
sledování
akademického rozvoje svých studentů.
Jedním z nich je národní testování devátých
ročníků ZŠ. U nás ve škole se tento školní
rok uskutečnilo 16. prosince a krom dvou
žáků, kteří jsou momentálně v zahraničí,
se jich za velmi profesionální organizační
podpory mnoha pedagogů zúčastnili
všichni naši studenti.
SCIO testování se skládá ze 4 různých
testů. Soubor testů tvoří český jazyk,
matematika, angličtina a test obecných
studijních předpokladů. Ve všech testech
se mnoha našim studentům podařilo
dosáhnout výsledku nad 90 %. Na rozdíl

SCIS and SCIO

he partnership between SCIS and
T
SCIO at our school has been going
on for some time. Sunny has several
professional tools in its portfolio which
it carefully uses to monitor the academic
development of its students. One of these
is the national testing of the ninth grade of
Elementary School. This year, it took place
on December 16th and all of our students
(except of two pupils who are currently
abroad) took part while many teachers
organised testing in a very professional
way.

SCIO assessment consists of 4 different
tests: a test of Czech language, a test of
Mathematics, a test of English and a test
of general study skills. In all tests, many of
our students managed to achieve a result
of over 90%. Nobody reached the 100th
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od minulého roku percentil 100 letos
pokořen nebyl, ale ten nejvyšší byl vzdálen
jen o pár jednotek bodů.
Z čeho se skládá test z českého jazyka
a matematiky, si dokáže představit každý.
Zajímavostí je obsah testů obecných
studijních
předpokladů. Ten
měří
akademický potenciál studenta bez ohledu
na jeho aktuální znalosti v jednotlivých
předmětech. Jako školu nás může těšit,
že výsledky v tomto testu a např. v testu
českého jazyka a matematiky se statisticky
významně neliší. Znamená to, že škola
v jednotlivých předmětech studenty
vybavuje v souladu s jejich potenciálem
a studenty rozvíjí tak, jak má.
Test z anglického jazyka SCATE je
jedním z nejzajímavějších na trhu. Jedná se
o tzv. adaptivní test. Měří sice standardně

celkovou úroveň, psaní a poslech, ale otázky
v něm se mění v závislosti na předchozí
odpovědi. Není také omezen časově.
Se studenty, kteří se testování zúčastnili,
v lednu chystáme individuální setkání
nad jejich výsledky a analýzou. Věříme,
že společně se systémem kariérního
poradentství a chystanou akcí „Co je
moje značka? Aneb kariérní setkání trochu
jinak“, představují klíčové momenty práce
s talenty, která je pro nás na SCIS jasnou
prioritou.

percentile this year, but some students
missed by only a few points.

the overall level of writing and listening,
the questions change depending on the
previous answers. It is also not limited in
time.

Everyone can imagine what the test of
the Czech language and mathematics
consists of. The content of tests of general
study skills/capacity is interesting. It
measures the student’s academic potential
regardless of their current knowledge in
individual subjects. As a school, we can be
pleased that the results in this test and, for
example, in the test of the Czech language
and mathematics do not differ statistically
significantly. This means that students
in individual subjects are developed in
accordance with their potential.

PhDr. Kateřina Kožnarová,
zástupkyně ředitele pro
2.stupeň a gymnázium /
Vice Principal for ES Second
Stage and High School

In January, we are preparing an individual
meeting with the students who took part
in the testing on their results and analysis.
We believe that together with the career
guidance system and the upcoming event
“What is my brand? Different Career
Meetings“, these tests represent a key
moment in working with the talents of
out students, which is a clear priority for
us at SCIS.

The English language test SCATE is one of
the most interesting on the market. This
is an adaptive test. Although it measures
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Soutěže Matematický a Přírodovědný klokan
probíhaly online
října a listopadu nás napínali
Ba ěhem
pořadatelé
Matematického
Přírodovědného klokana, několikrát
posouvali datum uskutečnění školního
kola a na poslední chvíli definitivně
rozhodli, že se mohou účastnit i žáci
online z domova.

Matematický klokan 2020
V listopadu proběhla náhradní soutěž
místo jarního termínu, který byl přerušen
a nebyl vyhodnocen. Účastnili se zájemci
napříč celou školou od 2. ročníku ZŠ
do maturitní třídy, v kategoriích podle
ročníků z loňského školního roku.
V nejmladší kategorii Cvrček se
umístili Elizara Kallmunzer z 2. třídy
a Matyáš Nepraš ze 3. třídy na 3. místě ve
Středočeském kraji.
V kategorii Junior postoupil na 2. místo
v krajském kole náš student druhého

ročníku gymnázia Jan Strnad.
V kategorii Student obsadili studenti
maturitního ročníku první tři místa
v okresním kole Prahy-západ v pořadí
Jakub Strnad, Ondřej Knap, Theresia
Klasek.
Přírodovědný klokan 2020/21
Proběhl v řádném termínu v listopadu
i v těch třídách, které měly domácí
online výuku. Soutěž byla určena pro dvě
kategorie (8. a 9. ročník – Kadet a 1. a 2.
ročník středních škol – Junior).
Jan Strnad ze třídy 4G2 vyhrál
se svými znalostmi 3. místo
v celostátním kole ČR.
Martin Mojžíš ze 4G1 a Anička Dinh
ze 4G2 se umístili v okresním kole Prahazápad na 2. a 3. místě.
2. místo v okrese Praha-západ získala
Kristina Krajči z 8.A.

Naši žáci 2. stupně ZŠ se též účastnili
týmové matematické soutěže MASO,
která je velmi bavila a netradičně se také
konala online. Žáci 9. tříd David Janda,
David Nebeský a Dan Šír skončili ve velké
konkurenci téměř 400 družstev na 32.
místě.
Naše škola oceňuje účast všech, kteří
se pustili do soutěží i za těchto ztížených
podmínek. Gratulujeme žákům, kteří
za těchto podmínek dokázali postoupit
do vyšších kol, a dokonce se umístit
v celostátním měřítku.

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

Mathematical and Natural Science Kangaroos Online

a number of postponements,
Fandollowing
the organizers of the Mathematical
Natural Science Kangaroo have

In the overall Student category, High
School students, Jakub Strnad, Ondřej
Knap,Theresia Klasek (in that order) took
the first three places in the Prague-West
district rounds.

Mathematical Kangaroo 2020
In November, an autumn competition
took place to replace the interrupted
spring term event. SCIS student all the
way from 2nd Grade of Elementary
School to 4G4 of High School took part.
Elizara Kallmunzer from the 2nd Grade
and Matyáš Nepraš from the 3rd Grade
placed 3rd in the Central Bohemian
Region in the youngest category Cvrček.
In the Junior category, our 4G2 student
Jan Strnad achieved 2nd place in the
regional round.

Natural Science Kangaroo 2020/21
The Kangaroo Science competition
took place in November, with students
taking part from home. The competition
was divided to two categories (8th and
9th Grade - Cadet and 1st and 2nd
Grade of secondary schools - Junior).

decided that students who are online can
participate from their homes.
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Jan Strnad from 4G2 won 3rd place in the
national round of the Czech Republic.
Martin Mojžíš from 4G1 and Anička Dinh
from 4G2 placed 2nd and 3rd in the
Prague-West district round.

Kristina Krajči, from 8.A, won the 2nd
place in her Prague-West category.
Our 1st and 2nd Stage pupils also took
part in the MASO team math competition,
which they enjoyed very much. MASO
also took place online. 9th graders Janda,
Nebeský and Šír took combined 32nd
place in a huge competition of almost 400
teams.
SCIS is hugely impressed by the
participation of all those who decided to
take part in competitions even under these
challenging conditions. Congratulations to
the students who were able to advance
to higher rounds and even place on
a national level.
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I olympiáda z českého jazyka proběhla v režimu online

V

posledním listopadovém týdnu
proběhlo na naší škole již tradičně
školní kolo olympiády z českého jazyka,
tentokrát však v netradiční formě, a to
online, jako ostatně spousta akcí v této
koronavirové době.
První kategorie se vypisuje pro žáky
8. a 9. tříd, druhé se mohou zúčastnit
studenti všech ročníků čtyřletých gymnázií

a středních škol.
V první kategorii obsadili stupně
vítězů David Janda z 9.B, Ella Hurtová
z 8.A a Anika Kašparová z 9.A. Ze druhé
kategorie byli nejlepší Eva Kuperová
a Karolína Šlesingerová ze 4G1 a Jan
Strnad ze 4G2.
Všem blahopřejeme k úspěchu a prvním
dvěma z každé kategorie budeme držet

The Czech Olympiad Online

palce v okresním kole, které se uskuteční
koncem ledna příštího roku.
Mgr. Ivana Skálová,
učitelka ZŠ a gymnázia,
koordinátorka školního kola
OČJ / ES and HS Teacher,
Coordinator of the Czech
Olympiad

I

and 9th grade pupils, the second category
to all grades of secondary schools.

4G1 and Jan Strnad from 4G2 were the
winners in the second category.

The first category is usually offered to 8th

In the first category, David Janda from
9.B, Ella Hurtová from 8.A and Anika
Kašparová from 9.A took first place. Eva
Kuperová and Karolína Šlesingerová from

We congratulate all students and keep our
fingers crossed for the district level round,
which will take place at the end of January
2021.

n the last week of November, our school
traditionally organises the school round
of the Czech Olympiad, but in this time, like
so many other events in this coronavirus
period, it took place online.

Dny otevřených dveří v Sunny Canadian

K

oronavirová omezení se velmi dotkla
života všech škol tím nejzásadnějším
způsobem. Jejich uzavřením. Život
však běží dál, kontaktují nás noví žáci
a studenti, kteří se k nám chtějí připojit
a vzdělávat se právě v Sunny Canadian. My
jim za projevenou důvěru předem moc
děkujeme. Snažili jsme se vymyslet, jak jim
školu i přes veškerá omezení co nejvíce
přiblížit.
Dny otevřených dveří se letos konají
jak prezenčně, tak virtuálně. Při prezenční
návštěvě čeká zájemce individuální
prohlídka školy za dodržení všech

bezpečnostních opatření včetně měření
teploty, dezinfekce rukou a použití roušek.
Děti jsou samozřejmě vítány, protože pro
ně má být Sunny novým domovem a je
dobře, když si mohou vše prohlédnout.
Pro ty, kteří v dnešní době nechtějí raději
nikam jezdit, nabízí Sunny Canadian
virtuální prohlídky. Připojíte se na předem
poslaný odkaz a pak už se vám věnuje
někdo z pracovníků školy – zodpoví vaše
otázky, „projde“ se s vámi po škole a vy
vše sledujete z bezpečí domova na svém
monitoru.
Dny otevřených dveří se konají 20. ledna

Open Days in Sunny Canadian

C

oronavirus restrictions have affected
the lives of all schools in the most
fundamental way. The schools were closed.
However, life goes on and we are regularly
contacted by new pupils and students
who want to join us and study in Sunny
Canadian. We thank them very much for
their trust. We would like to show our
school to them despite all the restrictions.
This year, we are organising Open Days
in person as well as virtually. During in
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person visits, parents can see the school
in compliance with all safety measures,
including temperature measurement, hand
disinfection and the use of facemask. Of
course, children are welcome, because
Sunny is intended to be a new home
for them and it is good if they can see
everything. For those who wish to avoid
personal contact for understandable
reasons, Sunny Canadian offers virtual
tours. You connect to a special link and
then one of the school staff takes care of

a 10. února 2021. Přijďte si prohlédnout
plně dvojjazyčnou česko-kanadskou školu.
Pro letošní Dny otevřených dveří je nutná
registrace na tel. +420 734 827 106 nebo
na adrese admissions@sunnycanadian.cz.
Těšíme se na viděnou.

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

you - they answer your questions, "walk"
with you around school and you can watch
everything from the safety of your own
screen.
Open Days will take place on January
20 and February 10, 2021. Come
and see a bilingual Czech-Canadian
school. This year, registration is
required
at
tel. +420 734 827 106
or
at
admissions@sunnycanadian.cz.
We look forward to seeing you.
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Vánoční soutěž o nejkrásnější dveře
outěž ve vánočním zdobení dveří tříd
Sa amerických
se tradičně koná v řadě kanadských
škol a tuto tradici zavedli

propracovanost
nápadu,
použité
materiály apod. Letošním vítězem se
stala třída 2.B, které moc gratulujeme.
rodilí mluvčí i v Sunny Canadian.
Překrásné vánoční dveře se tak staly
Děti si ve spolupráci se svým třídním po dobu dvou týdnů součástí vánoční
učitelem ozdobí své dveře do třídy výzdoby celé školy a připomínaly nám,
a porota pak hodnotí různé aspekty že Vánoce se naštěstí nezadržitelně
výzdoby, např. dodržení tématu Vánoce, blíží.

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

The Christmas Door Decoration Competition
he Christmas Door Decoration
T
Competition
is
traditionally
held in a number of Canadian and
American schools, and this tradition
has been introduced by members
of our international team in Sunny
Canadian. The children, in cooperation
with their class teacher, decorated
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their classroom doors for Christmas
and the jury then evaluated various
aspects of decoration, such as keeping
to the Christmas theme, sophistication
of the ideas, materials used, etc. This

year’s brilliant winners were the
children of class 2.B. Congratulation!
The beautiful Christmas doors
has become part of the Christmas
decorations of the whole school for
2 weeks and they really helped us to
look forward to Christmas.
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Vítáme ve SCIS novou zástupkyni MŠ

S

velkým potěšením vítám mezi námi
novou členku managementu paní Mgr.
Alenu Kosovou, která přijala naši nabídku
a od 1. ledna 2021 zastává v Sunny
Canadian International School funkci
zástupkyně MŠ. Paní Alena má pedagogické
zkušenosti jako učitelka a vychovatelka na
základní škole, učitelka v mateřské škole,
jako speciální pedagožka a samostatná
lektorka. Je absolventkou Univerzity Jana
Amose Komenského, Katedry speciální
pedagogiky – obor Speciální pedagogika,
vychovatelství.
Magisterské
studium
absolvovala na Katolické univerzitě
v Ružomberoku na Katedře speciální
pedagogiky – obor Špeciálna pedagogika
a pedagogika mentálne postihnutých. Tato
studia si doplnila absolvováním školského
managementu.
Působí v Iniciativě Elkonin – příprava na
čtení jako lektorka kurzů předgrafémové
a grafémové etapy. U dětí předškolního
věku považuje za velmi důležité
rozvíjení fonematického uvědomování
a dalších schopností a dovedností, které
přispívají ke správnému rozvoji čtení.

školní docházky, Dětský výtvarný projev
a jeho zvláštnosti, Stimulační program pro
předškoláky a děti s OŠD – Maxík, Trénink
jazykových schopností podle Elkonina aj.)
si utváří ucelený komplex znalostí z oblasti
předškolní a raně školní pedagogiky. Jako
speciální pedagog se individuálně věnuje
předškolním a školním dětem v různých
oblastech (diagnostika školní zralosti,
intervenční činnosti aj.). Hovoří anglicky
a německy.
Alena je aktivní ve svém pracovním
i soukromém životě. Přímá komunikace,
upřímnost, všímavost a každodenní radost
z maličkostí jsou jejími hlavními zásadami
a hodnotami. Ve volném čase se věnuje
rodině a svým zájmům – ráda chodí do
přírody, zacvičí si jógu, projede se na kole
i jde ráda do divadla či jinam za kulturou.

Spolu s ostatními absolvovanými kurzy
(Diagnostika předškoláků, Školní zralost
a zápis do školy, Signály SPU na počátku

Mgr. Ondřej Machů
Ředitel / Principal

We Welcome a New Vice Principal of the Kindergarten

am very pleased to welcome a new
IAlena
member of the management, Mgr.
Kosová, who has accepted

a school management qualification. a comprehensive and complex
knowledge in the field of preschool
She has most recently been and early school pedagogy. As a special
our offer of employment and, from working in the Elkonin Initiative in pedagogue, she individually deals with
January 1, 2021 holds the position of preparation for reading, as a lecturer pre-school and school children in
Kindergarten Vice Principal at Sunny of pre-grapheme and grapheme various areas (diagnostics of school
Canadian International School. Mrs. stage courses. She considers it very maturity, intervention activities, etc.).
Kosová has pedagogical experience important for preschool children She speaks English and German as well
as a teacher and educator in primary to acquire phonemic awareness as being a native speaker of Czech.
school, a teacher in kindergarten, and other abilities and skills that
as a special pedagogue and an contribute to the proper development Alena is active in her work and private
independent lecturer. She is a graduate of reading. Together with other life. Direct communication, sincerity,
of the Jan Amos Comenius University, courses (Diagnostics of preschoolers, mindfulness and everyday joy in ‘the
Department of Special Education. She School maturity and enrollment in little things’ are her main principles and
completed her master’s degree at the school, SPU signals at the beginning of values. In her free time, she devotes
Catholic University in Ružomberok at school attendance, Children’s artistic herself to her family and her interests
the Department of Special Education expression, a stimulation program - she likes to spend time in nature,
in Special Education and Pedagogy for for preschoolers and children with practice yoga, ride a bike and she likes
the Mentally Handicapped. She further OŠD - Maxík, Language skills training to go to the theater or elsewhere for
enhanced these studies by completing according to Elkonin, etc.), she holds culture.
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Jsme Dráčci ze Sunny, jsme Laskavci
pátek 13. 11. 2020 u příležitosti
V
Světového dne laskavosti proběhla
soutěž o nejnápaditější výzdobu. Děti

z Mateřské školy Sunny Canadian School
byly nadšené, když zjistily, že naše školka
patří mezi vítěze! Společně s dalšími
dvěma školami jsme se radostnou zprávu
dozvěděli ve vysílání televizní stanice CNN
Prima News v pořadu To nejlepší z nového
dne 13. 11. (od 57. minuty do 1:05):
h t t p s : / / c n n . i p r i m a . c z / p o r a d y / n ov y den/13112020
Více informací získáte zde:
https://www.laskavost.cz/jsemlaskavec
Proč se naše okno rozzářilo? O tom
vypráví Příběh roku 2020: „Jsme Dráčci
ze Sunny, jsme Laskavci. Děti kolem sebe
rozstřikují kapičky Laskavosti, cítíme, že
je Laskavosti třeba ještě více než jindy.
Vloni jsme uskutečnili lampionový průvod
světlušek na Den Laskavosti a několik
setkání, na kterých jsme se všichni
snažili vytvořit příležitosti pro drobnou
spolupráci v rámci komunity v oblasti
obce Jesenice. Pro nás to však jedním
happeningem nekončí, chceme i nadále
spolupracovat, pracovat a podílet se na
drobnostech, jež dělají radost a pomáhají. “
Náš Drak se vykoupal v osvěžujícím
prameni Laskavostí a teď se otřásá, mává
křídly a létá a přitom kolem sebe rozstřikuje

kapičky Laskavosti. Nad kapičkami
Laskavosti přemýšlejí paní učitelky, snaží
se chytit za ruku silné a vytvořit řetěz
podpory pro klesající a slabé.
A jak to dělají děti? Dozvídají se, jak
to s Laskavostí je z každodenních situací,
z příběhů a pohádek.Vědí, že ke správnému
drakovi patří moudrost i laskavost, že drak
dělá věci správně. I děti cítí, že svět kolem
nás jako by usychal, ale nemusíme zoufat,
jsou tu kapičky Laskavosti! Zálivka pro
duši, která stůně.
Že jsme Laskavci a že se u nás něco
děje, dáváme vědět již od předjaří skrze
okna naší třídy. Koncem února vykoukly
hlavičky jako výhonky krokusů, aniž tušily,
do čeho jdou. V době jarní karantény si
nasadily roušky a společně s učitelkami
koukaly shora na děti venku na procházce
a povídaly si přes požární schodiště,
dodržujíce odstup pěti metrů vzdálenosti
a tří metrů převýšení. S prvním jarním
dnem hlavy rozkvetly, voněly a říkaly:
Vydržte, brzy se zase sejdeme! A v květnu
jsme se všichni dočkali.
V září se do oken postavili čtyři kluci
a holky. Dívají se z výšky po okolí a chtějí
být vidět a těšit druhé, koukají do polí,
ke Zdiměřicům, na Hrnčířskou ulici i na
autobusovou zastávku. S příchodem
Dušiček, kdy už tma začíná převládat,

Laskavost vrcholí a i my začínáme sršet.
Postavy v okně posílají srdíčka na všechny
strany. Děti vystřihovaly srdíčka a pomohly
dotvořit výzdobu s využitím barev Agáta
z chráněných dílen.
V týdnu Laskavosti posíláme kapičky
Laskavosti
různým
směrem,
do
různých míst, k různým lidem, tvoříme,
improvizujeme v naší škole, vtahujeme
do dění učitele i děti ze sousedních
tříd. Myslíme na seniory i na Klokánek.
Necháme na dětech, aby vytvořily přáníčka
podle svého vkusu. Vytvoříme si vlastní
mapy Laskavosti, ostrov v moři a oázu
v poušti.

akad. mal. Anna Matoušková,
učitelka MŠ / KG Teacher

Bc. Daniela Kuruc,
učitelka MŠ / KG Teacher

We Are Dragons from Sunny, We Are Kind

n Friday,13th November 2020,to mark
O
World Day of Kindness, a competition
for the most imaginative decoration took

place and we took part. Sunny Canadian
Kindergarten children were really happy
to find out that our kindergarten is one
of the winners! Together with two other
schools, we heard the good news on CNN
Prima News in the Best of the New Day
program on November 13th (from the
0:57 to 1:05 in the link below):
h t t p s : / / c n n . i p r i m a . c z / p o r a d y / n ov y den/13112020
More information here:
https://www.laskavost.cz/jsemlaskavec
Why did our window light up? This is The
Story of 2020: “We are the Dragons of
Sunny, we are Kind. Children cast drops of
kindness around us, we feel that kindness is
needed even more than ever. Last year, we
held a firefly lantern parade on Kindness
Day and several gatherings, where we tried
to find opportunities for cooperation
within the community around Jesenice.
For us, however, it does not end with one
event, we want to continue to cooperate,
work and participate in the little things
that create happyiness and help others. "
Our Dragon, bathed in a refreshing spring
of kindness, shakes, flutters its wings and
flies, spraying drop of kindness around
itself. Above the drops of kindness, the
teacher try to hold the hand of strong
ones and create a chain of support for
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weak ones. And how about the children?
They learn about kindness from everyday
situations, from stories and fairy tales.
They know that the right dragon includes
wisdom and kindness that the dragon
does things right. Even if the children feel
that the world around us seems to be
drying up, we don’t have to despair, there
are drops of kindness! A top up for the
sad soul.

During the spring quarantine, children
put on facemasks and, together with their
teachers, watched young visitors outside
and talked to them through the fire escape,
keeping a distance of five meters and three
meters above the ground. With the first
day of spring, our heads blossomed, we
sniffed the air, and said, "Hold on, we’ll
meet again soon!" And in May we really
met.
In September, four boys and girls appeared
at the windows. They looked around and
wanted to be seen and enjoy others.
They looked at the fields, at Zdiměřice, at
Hrnčířská Road and at the bus stop. In the
beginning of November, when darkness
was coming, kindness culminated. The
characters in the window sent hearts
in all directions. The children cut out
paper hearts and helped to complete the
decoration using a wide range of beautiful
colours.

We are kind – you have been able to see
it since early spring through the windows
of our class. At the end of February, our
heads peeked out like crocus shoots,
unaware of what they were getting into.

In the Week of Kindness, we sent drops of
kindness in different directions, to different
places, to different people. We created
and improvised in our school. We drew
teachers and children from neighboring
classes into our events and activities.
We thought of seniors and the Klokánek
Fund. We let the children create wishes
according to their desires. We created our
own maps of kindness, an island in the sea
and an oasis in the desert.
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Zpět do minulosti
prvním listopadovém týdnu připravila úrodné nížiny děti nejprve našly a potom
V
třída U Broučků z českého programu správně poskládaly. Hned vedle už bylo
pro ostatní třídy na zahradě naučnou možné najít i první známky osídlení
stezku na téma archeologie. Letošní
celoroční projekt pro MŠ se jmenuje
„Velké objevy a vynálezy“, a proto jsme
se s dětmi vydali na cestu časem, kde jsme
stejně jako archeologové objevovali naši
historii. Díky archeologii totiž můžeme
poznat naši minulost a poučit se z ní do
budoucna.
Všechny děti se staly na čtyři dny
archeology a vyzkoušely si, že to není vždy
úplně snadná práce. Každá třída dostala
na svou cestu časem historickou mapu, ve
které byla zakreslena všechna zastavení.
První zastavení na naší cestě se nacházelo
na původním dně pradávného moře
a věnovalo se nejstarším obyvatelům
naší planety – trilobitům. O těch se děti
něco dozvěděly z naučné tabule a pak si
mohly zkusit odlít svého zkamenělého
trilobita ze sádry. Další na řadě byli
dinosauři, jejichž kosti ukryté v písku

člověkem – střepy pradávné keramiky.
I ty bylo třeba nejprve opatrně očistit
štětcem a potom poskládat. Dále děti
mapa zavedla k ostrovu s rozhlednou, kde
byly ukryté díly ke stavbě vikingské lodi
Drakkar. Díky obrázkovému návodu bylo
snadné postavit dračí loď a pak se v ní
vydat na plavbu kolem ostrova, stejně jako
dávní Vikingové. Jen veslovat se nikomu
moc nechtělo. Cesta na mapě se potom
klikatila kolem skalisek do tajemné chýše,
kde na děti čekal další úkol, dvě velké
a slavné stavby – pyramidy a babylónská
věž. Hlavní bylo nepoplést tvar základny a
rozlišit, která je která. A ještě navíc dětem
stavbu trošku zkomplikovalo zmatení
jazyků. Celé putování v čase ukončila
královská vědomostní hra, kde se děti
proměnily v šachové figurky a postupovaly
vždy jeden krok kupředu za každou
správnou odpověď.

Back to the History
first week of November, the class of from an information sheet and then tried to
Iannthethe
Czech Program U Broučků prepared cast their fossilized trilobite out of plaster.
educational archeological trail for other Next were the dinosaurs, whose bones
children in the garden. This year’s project is
called "Great Discoveries and Inventions",
so we set off on a journey through time,
where, like archaeologists, we discovered
our history. Thanks to archeology, we can
get to know our past and learn from it for
the future.
All the children became archaeologists
for four days—it was not always an easy
job. Each class was given a historical map
for their journey through time, showing
a range of spots to visit. The first stop
was located on the original bottom of the
ancient sea and was dedicated to the oldest
inhabitants of our planet - trilobites. The
children learned something about them
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were hidden in the sand of the fertile plain.
The children first found them and then
put them together correctly. Next to this,
it was possible to find the first signs of
human settlement – with shards of ancient
pottery. These had to be carefully cleaned
with a brush and then reassembled. After
this, the children continued to an island
with a lookout tower, where parts for the
construction of the Viking ship Drakkar
were hidden. Thanks to the instructions, it
was easy to build a Dragon ship and then
sail around the island, just like the ancient
Vikings. Nobody really wanted to row. The
road on the map then zigzagged around the
rocks to a mysterious hut, where children
found another task, to build two large and

Na vítěze čekala v cíli medaile zdobená
posvátným broukem skarabeem, a protože
díky celému historickému putování měly
děti všechny potřebné znalosti v malíku,
každý byl vítěz a hrdě odcházel domů
s medailí.

Romana Vernerová
Učitelka v MŠ /
KG Teacher

Kateřina Kroutilová
Učitelka v MŠ /
KG Teacher

famous buildings – the pyramids of Egypt
and the Tower of Babel. The main thing was
not to confuse the shape of the base—one
is a circle and the other a square. In addition,
the construction was a bit complicated
for the children because of the confusion
of languages – ancient Egyptian is pretty
complicated. The whole journey through
time ended with the Royal Knowledge
Game – the children turned into chess
pieces and, when they answered questions
correctly, proceeded one step forward.
A medal decorated with a sacred scarabeus
was waiting for the winner at the end.
Thanks to this historical journey, all children
were successful so everyone was a winner
and went home proudly with their reward.
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Lampionový průvod Sunny Canadian

I

když doba nepřeje společnému setkávání,
paní učitelky ze třídy českého programu
U Broučků se nechtěly vzdát myšlenky na
lampionový průvod. Vymyslely proto pro
rodiče a děti putování po Zdiměřicích
s lampiony. A aby to bylo pro děti zajímavé
a zábavné, nešlo jen o pouhou procházku
s lampiony, ale o hledání ztracených
truhliček skřítků Podzimáčků. Trasa
začínala u okna třídy U Broučků, kde na
děti čekala rozsvícená hvězda a hlavně
dopis od milých skřítků.
V dopise stálo: „Milé děti, my, skřítci
Podzimáčci, už chystáme na zimu
lístečkovou peřinu pro sebe a všechny
naše kamarády. Zvířátka a broučci v lese
a na louce si připravují svoje pelíšky, aby
je v zimě nic nepřekvapilo. A my jim v tom
pomáháme. Máme tolik práce, že nevíme,

kde nám hlava stojí.A dnes jsme se podívali
do kalendáře a zjistili, že se blíží ADVENT.
Čas adventu je pro nás skřítky kouzelný
stejně jako pro Vás, děti. Je to doba příprav
na vánoční svátky a čekání na Ježíška. Ale
my máme ještě moc práce s přípravami
na zimu a dnes jsme v kalendáři vyčetli,
že nemůžeme stihnout adventní přípravy.
My, skřítci Podzimáčci, máme připravené
v truhličkách poklady na výrobu vánočních
ozdob. Bohužel se nám při tom podzimním
shonu poztrácely v ulicích Zdiměřic.
Vaším úkolem je všechny dílky na výrobu
najít, což s pomocí lampionu, baterky
a trošky našeho čarování jistě dokážete,
a vánoční ozdobičky při Vaší cestě vyrobit.
A nakonec musíte dojít k tomu správnému
stromečku a ozdobičky na něj zavěsit.
Děkujeme za Vaši pomoc. Vaši skřítci

Sunny Canadian Lantern Parade
lthough we can not meet together whoever solved it found out where the
A
now, the teachers from the the Czech next box was hiding. The whole family
program, class U Broučků, did not want walked around Zdiměřice from box to
to give up the idea of a lantern parade.
Therefore, they decided that parents and
children can go around Zdiměřice with
lanterns. And to make it interesting and fun
for the children, it was not just a walk with
lanterns, but a search for the lost boxes of
the Elves. The route started at the door to
the classroom, where the children found
a star and a letter from the elves.

box and gradually found not only all the
components for Christmas decorations, but

Podzimáčci.“
U každé truhličky byla hádanka, a kdo
ji rozluštil, dozvěděl se, kde se ukrývá
další truhlička. Celé rodiny tak putovaly
po Zdiměřicích od truhličky k truhličce
a postupně našly nejen všechny
komponenty k výrobě vánoční ozdoby, ale
také náš vánoční stromek. Celou tuto akci
si všichni moc užili a navíc jsme společně
ozdobili stromeček, který nám bude pak
dělal radost po celý adventní čas.

Romana Vernerová
Učitelka v MŠ /
KG Teacher

also our Christmas tree. Everyone really
enjoyed the whole event. We decorated
the Christmas tree together, which made
us happy throughout Advent time.

The letter read: “Dear children, we, the
elves of the Autumn, are already preparing
a leafy blankets for ourselves and all our
friends for the winter. Animals and beetles
in the woods and meadows prepare their
beds so that nothing will surprise them in
winter. And we help them with that. We
have so much work to do that, we are so
busy. And today we looked at the calendar
and found that Advent was coming. Advent
time is magical for us elves, just like for you
children. It is a time of preparation for the
Christmas holidays and waiting for Santa
Claus. But we still have a lot of work to
do with the preparations for winter, and
we realised that we have a problem making
Advent preparations. We, the Elves of the
Autumn, have things ready in boxes to make
Christmas decorations. Unfortunately,
we lost them in the streets of Zdiměřice
during the autumn hustle and bustle. Your
task is to find all the pieces for decorations
with the help of a lantern, a flashlight and
a bit of our magic and to make Christmas
decorations instead of us. And finally, you
have to come to the right tree and hang the
decorations on it. Thank you for your help,
your Autumn elves. ”
There was a puzzle next to each box, and
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Advent, čas pro laskavá srdce
čas v naší školce Sunny
Pse ředvánoční
Canadian tradičně patří charitě. Děti
seznamují s pravidly pomoci a rozvíjejí

svůj pocit sounáležitosti s ostatními. Letos
o adventu jsme navázali na naši účast
v happeningu Jsem Laskavec, kdy se okno
naší školky propracovalo mezi vítězné
snímky fotosoutěže o výzdobu. V minulých
letech jsme se jako Ježíškova vnoučata směli
osobně setkávat s babičkami a dědečky
Centra pro seniory Clementas, Mlékovice.
Proto jsme se ani letos nenechali omezit
koronavirem a uskutečnili jsme vzájemnou
online návštěvu s pracovníky i klienty
centra prostřednictvím velké obrazovky,
díky níž naši virtuální hosté měli možnost

popovídat si s dětmi a nahlédnout do třídy,
kde probíhala výtvarná dílna. Toto setkání
bylo natočeno pro potřeby Nadace Karla
Janečka. Všechny třídy připravily kromě
dárků pro rodiče i rozmanité dárky
a přáníčka, kterými jsme se před předáním
pochlubili na vánoční výstavě. Již druhým
rokem jsme vytvořili také sadu vánočních
přáníček pro Mezigenerační centrum
v Jesenici.
V prostorách školky bylo živo i během
naší vánoční sbírky – díky darovaným
penězům se mateřská školka Sunny
Canadian může stát v pražské zoo
adoptivním rodičem losa evropského,
který je příbuzný s losem Sunnym, naším

školním maskotem. Podle toho, jak peníze
přibývaly, děti vybarvovaly velkou kresbu
losa v recepci a vybarvovali jsme dál i velká
srdce. Darovaná částka předčila očekávání,
a tak jsme podpořili i Popáleninovou kliniku
na Vinohradech a rozdali radost poraněným
dětem i těm, kdo se o ně starají.

akad. mal. Anna Matoušková,
učitelka MŠ / KG Teacher

Advent – Time for Warm Hearts

T

he pre-Christmas time in our Sunny
Canadian kindergarten traditionally
belongs to charity. Children are told
about the rules of help and develop
their sense of belonging to others.
This year at Advent, we continued our
participation in the happening I am Kind,
when the window of our kindergarten
became the winning image of the photo
competition of decorations. In recent
years, as Santa’s grandchildren, we have
been allowed to meet the old people of
the Clementas Center for the Elderly,
Mlékovice. That’s why we didn’t want to
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be limited by coronavirus this year and
we decided for online visitsof their staff
and clients via the big screen, giving our
virtual guests the opportunity to chat
with children and see the art workshop.
This meeting was filmed for the needs
of the Karel Janeček Foundation. All
classes also prepared various gifts and
wishes not only for parents – they could
be seen at the Christmas exhibition. We
have also created a set of Christmas
cards for the Intergenerational Center
in Jesenice.
The kindergarten also organised our

Christmas collection – thanks to the
donated money, the Sunny Canadian
kindergarten can become the adoptive
parent of the European elk in the Prague
Zoo, which is related to the Sunny
elk, our school mascot. As the money
grew, the children were painting a large
picture of an elk at the front desk. We
also continued painting big hearts. The
donated amount exceeded expectations,
so we also supported the Burn Clinic in
Vinohrady and distributed joy to injured
children and those who care for them.
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Sunny Canadian si připomnělo výročí 17. listopadu
sedmnáct metrů široké a patnáct
Svěžilavné
metrů vysoké neonové srdce na severní
baziliky sv. Jiří na Pražském hradě bylo

slavnostně rozsvíceno Václavem Havlem při
příležitosti oslav 17. listopadu 2002. Symbol
srdce připojoval prezident Havel i ke svému
podpisu.
V Bruselu bylo později srdce umístěné
nad průčelím Evropského parlamentu
a připomínalo rok od úmrtí prezidenta
Václava Havla. Červené srdce k uctění
památky Václava Havla se na výročí
17. listopadu 2020 rozsvítilo také nad
hlavním
vchodem
Sunny
Canadian
International School a po dobu jednoho
týdne nám připomínalo odkaz tohoto
nezapomenutelného pana prezidenta, ale
i události 17. listopadu 1989.
V loňském roce jsme si kulaté výročí
sametové revoluce připomněli celoškolním
projektem a letos si zavzpomínáme alespoň
takto. A doufáme, že si na Václava Havla
vzpomene každý, kdo kolem Sunny Canadian
pojede. Celé Sunny rodině bychom moc
přáli, ať v jejich životě skutečně vždy pravda
a láska vítězí nad lží a nenávistí.

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

Sunny Canadian Commemorated the Anniversary
of November 17
he famous seventeen meters wide
T
and fifteen meters high neon heart
on the north tower of the Basilica

of St. George at Prague Castle was
ceremoniously lit by Václav Havel on
the occasion of the celebrations on
November 17, 2002. President Havel
also added the heart symbol to his
signature.
In Brussels, the heart was later placed
above the entrance of the European
Parliament,
commemorating
the
year since the death of President
Václav Havel. A red heart to honor
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the memory of Václav Havel was also
lit above the main entrance of Sunny

It reminded us of the legacy of this
unforgettable President, as well as the
events of November 17, 1989.

Last year, we commemorated the 30th
anniversary of the Velvet Revolution
with a school project but situation
in November 2020 was complicated
because of the coronavirus. So we
hope that everyone who drove or went
by Sunny Canadian could remember
Václav Havel seeing the big red heart.
We wish all people that truth and love
Canadian International School on the prevail over the lies and hatred
anniversary of November 17, 2020. in their lives.
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Upozornění na platby

Payment Reminder

ážení rodiče,
V
chtěl bych Vám popřát vše nejlepší v novém
roce, doufám, že jste si užili prázdniny a dovoluji

ear Parents,
D
I would like to wish you all the best in the
new year and I hope you ejoyed the holidays.

si připomenout, že splatnost školného na
druhé pololetí je k 15. 1. 2021. Děkuji všem
rodičům, kteří 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. 2021.
Předem děkuji za spolupráci a přeji Vám hezké
zimní dny.

I would like to remind you that the tuition for
2nd semester is due by 15. 1. 2021. 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 2021.
Thank you for your cooperation and I wish you
nice winter days.

Ing. Pavel Zikán,
Ekonom SCIS / SCIS Economist
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