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A zase je všechno jinak. Všichni jsme se 
těšili a doufali, že tento školní rok se 

znovu všechno vrátí do starých kolejí – 
opět se budeme všichni potkávat ve 
škole, bude probíhat obvyklá prezenční 
výuka a užijeme si spoustu zábavy při 
celoškolních akcích, na zajímavých 
výletech či jazykových pobytech. Žáci 6. 
ročníku a studenti 1. ročníku gymnázia 
se ještě stihli spřátelit a utužit vzájemné 
vazby na teambuildingových pobytech, 
ale třeba maturitní ples odložený ještě 
z loňského března jsme již uspořádat 
nestihli. Ve škole jsme postupně přestali 
potkávat studenty gymnázia, pak žáky 
druhého stupně základní školy a nakonec 
i naše nejmenší školáky. Aspoň že tu 
zůstaly děti z mateřské školy!

O čem se tedy dočtete v tomto 
Newsletteru? Obdrželi jsme výsledky 
cambridgeských zkoušek z jara 2020 – 

jsou, jak jinak, výborné. Od listopadu 
naše řady rozšíří paní Kateřina 
Kožnarová coby zástupkyně ředitele 
pro 2. stupeň a gymnázium. Je to velice 
zkušená pedagožka a odbornice v mnoha 
oblastech vzdělávání, takže věříme, že 
její přítomnost školu rozhodně obohatí. 
Stihli jsme uspořádat studentské 
shromáždění, byť online, kde jsme mimo 
jiné ošerpovali loňské deváťáky. Žáci 
2. stupně se spolu se studenty gymnázia 
zapojili do akce Den proti rakovině 
a uspořádali před školou charitativní 
prodej kytiček měsíčku lékařského. 
Den díkůvzdání jsme zvládli přesunout 
z původně plánovaného termínu na 
dřívější datum, aby si aspoň někteří žáci 
mohli užít pečeného krocana a dýňovou 
polévku. Studenti gymnázia oslavili 
zářijový státní svátek splutím Vltavy 
na společném paddleboardu – v rámci 

závodu Napříč Prahou absolvovali trasu 
ze Žlutých lázní na pražskou Štvanici. 
A nakonec, nově zbudovaná terasa, 
kterou si žáci již stihli oblíbit, dostala 
nové zastřešení, takže ji budeme moci 
využívat i během nepříznivého počasí.

Nyní máme za sebou podzimní 
prázdniny. Doufáme, že si je žáci 
a studenti náležitě užili, odpočinuli si 
od školních povinností a načerpali síly 
do dalších týdnů a měsíců učení. Přeji 
Vám příjemné chvíle při čtení tohoto 
Newsletteru a hlavně zůstaňte všichni 
zdrávi!

Once more, many things are different 
to the way we would have wanted 

this Fall. We all looked forward to 
this school year and we hoped that 
everything would return to normal –
meeting the students at school again, the 
usual full-time lessons, having a lot of fun 
at school-wide events and students going 
on interesting outings or language visits. It 
started well, with pupils of the 6th Grade 
of the Elementary School and students of 
the 1st Grade of the High School making 
new friends and strengthen mutual ties 
during their teambuildingsstays, but 
we did not manage to organize the 
graduation ball already postponed from 
the last March. At school, we initially 
stopped seeing High School students in 
person, then Second Stage pupils, and 
finally our youngest Primary school 

children. At least the kindergarten 
children are still here!

So what will you read about in this 
Newsletter? We received the results of 
the spring 2020 Cambridge exams – they 
are, as usual, excellent. Mrs. Kateřina 
Kožnarová has become a new Vice 
Principal for High School. She is a very 
experienced teacher and expert in many 
areas of education, so we believe that her 
presence will definitely enrich our school. 
We managed to organize a Student 
Assembly, online, where, among other 
things, we passed graduation sashes to 
the last year’s ninth graders. Second 
Stage pupils and High School students 
took part in the Day Against Cancer 
event and organized a charity sale of 
marigold flowers in front of the school. 

We successfully move the celebration 
of Thanksgiving Day from the originally 
planned date to an earlier slot so that 
a good number of our students could 
enjoy roast turkey and pumpkin soup. The 
students of the High School celebrated 
the September national holiday by sailing 
the Vltava on a common paddleboard - 
as part of the Across Prague race, they 
completed a route from Žluté lázně to 
Štvanice Island, without falling off once!

Pupils, students and teachers had a Fall 
Break – we hope that all of them enjoyed 
it, got some rest and gained strength 
for the next weeks and months of 
work. I wish you also a pleasant time 
while reading this Newsletter and most 
importantly – to stay healthy!

Ing. Alexandra Kolářová
Šéfredaktorka SCNL 
a asistentka ředitele SCIS / 
SCNL Editor in Chief 
and Assistant to Director
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The hope, that in the new school year, we would be able to 
work as usual, invite interesting people to school or organize 

school-wide events, unfortunately, quickly disappeared. First, 
High School students had to stay at home, followed by Second 
Stage pupils, and finally we had to say goodbye to the in school 
presence of our youngest Primary school students. At present, 
we are at least happy to see children in our kindergarten.

We did our best to keep up with the continually updated rules 
announced by our government, the Ministry of Health and the 
Ministry of Education - we introduced the wearing of facemasks 
first in the corridors, later in the classrooms, we figured out 
how to ensure that one Covid positive student did not send 
the whole class to quarantine, we reorganised schedules so that 
children could have lunch without meeting other classes and 
take breaks inside safely, we created rules for distance/ hybrid 
learning, where some children are present in the classroom, 
while others connect online from home, we encouraged pupils 
to spend breaks outside, we moved school club to the garden, 
we ventilated, we disinfected… and it still was not enough, the 
situation is the same as in the spring, when schools were closed 
by government mandate and only online teaching was possible.

In any case, we want to assure you that even though we are 
not happy about the current situation and, of course, we prefer 
full-time in class teaching, we are doing our upmost to ensure 
that the education of all pupils and students is still of the 
highest quality. Thanks to the spring "preparation", the autumn 
transition to online teaching went very smoothly - teachers, 
pupils and parents all already knew what was expected and 
knew what distance learning looks like. We had the opportunity 
to learn from our mistakes, we no longer have to look for 
suitable applications or wonder how to build an online lesson 
to be beneficial and interesting. We know what works and what 
doesn’t – there is no need to look for the right way because 
we have already found it. I firmly believe that the current 
online teaching at Sunny Canadian meets the highest possible 
requirements for distance learning.
All I can do is wish all of us that the current situation does not 
last too long and that we all get soon back together, healthy and 
in full numbers, at our school.

Naděje, že se v novém školním roce budeme moci učit jako 
obvykle, zvát do školy zajímavé lidi či organizovat celoškolní 

akce, vzala bohužel rychle zasvé. Nejprve museli zůstat doma 
studenti gymnázia, po nich následovali žáci druhého stupně 
a nakonec jsme se museli rozloučit i s osobní přítomností 
našich nejmenších školáků. V současné době nám dělá radost 
aspoň veselé dovádění dětí z naší mateřské školy.

Snažili jsme se držet krok s pravidly vyhlašovanými naší vládou, 
ministerstvem zdravotnictví i ministerstvem školství – zaváděli 
jsme nošení roušek nejprve na chodbách, později i ve třídách, 
vymýšleli jsme, jak to udělat, aby v případě nákazy jednoho žáka 
nemusela do karantény celá třída, předělávali jsme rozvrhy, aby 
se děti stihly vystřídat na obědě, aniž by se třídy potkávaly ve 
frontě u výdejního okénka, tvořili jsme pravidla pro tzv. distanční 
výuku, kdy je část dětí přítomna ve třídě, zatímco někteří žáci 
se připojují online z domova, pobízeli žáky, aby trávili přestávky 
venku, stěhovali jsme na zahradu i školní družiny, větrali jsme, 
dezinfikovali… a stejně nám to nebylo nic platné, znovu se 
opakuje stav jako na jaře, kdy jsou školy z rozhodnutí vlády 
zavřené a výuka probíhá pouze online.

V každém případě Vás chceme ujistit, že i když nás současná 
situace netěší a dáváme samozřejmě přednost prezenční výuce, 
děláme maximum pro to, aby vzdělávání všech žáků a studentů 
bylo i nadále maximálně kvalitní. Díky jarní „přípravě“ proběhl 
podzimní přechod na online výuku velice hladce – učitelé, 
žáci i rodiče již všichni věděli, co se od nich očekává, a uměli 
si představit, jak distanční vzdělávání bude probíhat. Měli jsme 
možnost poučit se z případných chyb, již nemusíme pátrat 
po vhodných aplikacích, tápat, jak postavit online hodinu, aby 
byla přínosná a zajímavá, víme, co funguje, co ne – jednoduše 
nemusíme hledat cestu, již ji máme. Jsem pevně přesvědčený, že 
současná online výuka v Sunny Canadian splňuje nejvyšší možné 
požadavky na distanční vzdělávání.

Nezbývá mi než popřát nám všem, aby současná situace 
netrvala moc dlouho a abychom se zase všichni, zdraví a v plném 
počtu, co nejdříve sešli u nás ve škole.

Online Teaching 
Has Returned to SCIS

Do Sunny Canadian se znovu 
vrátila online výuka

Mgr. Ondřej Machů
Ředitel / Principal
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Výsledky mezinárodních cambridgeských zkoušek 
v Sunny Canadian byly výborné
Studenti Sunny Canadian dosáhli v tomto 

roce při cambridgeských zkouškách 
fantastických výsledků. Tyto výsledky 
lze označit za vskutku pozoruhodné, 
uvědomíme-li si neobvyklé okolnosti, za 
nichž žáci od poloviny března studovali. 
Poté, co jsme se téměř třetinu školního 
roku potýkali s výzvami online výuky, nás 
neuvěřitelně potěšilo, že naši studenti byli 
v testech Cambridge English a Cambridge 
International letos ještě úspěšnější než 
v minulých letech.

Velmi úspěšné byly už i naše nejmladší 
děti. Všechny, které skládaly zkoušku 
Cambridge Starters, získaly certifikát 
Pre-A1. Předvedly své skvělé řečové 
a poslechové dovednosti a dokázaly, že 
děti v Sunny Canadian ovládají angličtinu 
jž jako malí školáci. Zkoušku skládalo 
celkem šest dětí – byly nadšené, že to 
zvládly, a my jsme zase měli velkou radost, 
když jsme v říjnu konečně obdrželi jejich 
certifikáty a mohli je předat hrdým 
příjemcům.

Další věková skupina skládala 
Cambridge Movers určenou pro žáky, 
jejichž znalost angličtiny je na úrovni A1. 
I zde děti dosáhly skvělých výsledků – 
zkoušku zvládly úplně všechny a navíc 
90 % z nich získalo nejvyšší možnou 

známku z mluvení i poslechu. Jsme na 
děti velice hrdí a domníváme se, že jejich 
úspěch je vizitkou nejen jejich pilné práce, 
ale také skvělé práce, kterou v Sunny 
Canadian odvádějí jejich učitelé.

Při zkoušce Cambridge Flyers mírně 
starší děti nijak nezaostaly. Zkoušku 
opět složily všechny, přičemž 70 % 
z nich dostalo nejlepší možnou známku 
z mluvení i poslechu, což je na náročné 
jazykové úrovni A2 neuvěřitelný úspěch. 
Děti také moc hezky zvládly čtení a psaní, 
přičemž jeden z našich žáků dosáhl 
nejlepšího ohodnocení ve všech třech 
kategoriích najednou.

Zkoušky PET i KET skládali žáci 
prvního i druhého stupně. Zkoušku zvládli 
všichni – více než 60 % z nich dosáhlo 
maximálního možného hodnocení. Osm 
z devíti dětí, které složily zkoušku KET, 
zaznamenalo celkově více než 80% 
úspěšnost, což je neuvěřitelné!

Ani starší žáci druhého stupně se 
nenechali zahanbit. Celkem 31 žáků 
absolvovalo obtížnou zkoušku FCE, která 
testuje angličtinu na úrovni B2. Její složení 
znamená, že student může bez obtíží 
studovat většinu předmětů v anglickém 
jazyce. Dvacet žáků potvrdilo, že jejich 
angličtina je na úrovni B2 a pět žáků 

dokonce zvládlo úroveň C1, která značí 
téměř plynnou angličtinu! Zkoušku složilo 
100 % zúčastněných žáků – všichni dosáhli 
v angličtině úrovně B nebo vyšší.

Do skládání zkoušek IGCSE se nakonec 
pustilo mnoho studentů našeho gymnázia 
a výsledky byly úžasné. Navzdory tomu, 
že letošní mimořádné okolnosti studiu 
příliš nepřály, dosáhli studenti 100% míry 
úspěšnosti (hodnocení A-C). Jedná se 
o zatím nejlepší výsledek v historii Sunny 
Canadian International School, takže 
jsme neuvěřitelně hrdí na jejich výkon, 
pilnou práci a odhodlání. Dalšího velkého 
úspěchu dosáhli studenti skládající 
zkoušky AS Level – 100 % z nich dosáhlo 
známky A! Opravdu skvělé.

Sunny Canadian je nejen škola 
s příjemnou rodinnou atmosférou, kde 
se žáci a studenti cítí dobře a bezpečně, 
ale především skvělá škola s prvotřídními 
standardy akademické kvality. Žáci 
a studenti Sunny Canadian vynikají ve 
všech oblastech studia. Výborně všichni!

Cambridge Test Results at Sunny Canadian – 
A Story of Success
This year, Sunny Canadian students 

received some fantastic results in their 
various Cambridge English exams and for 
their IGCSE and AS-levels. These results 
were all the more remarkable given the 
very unusual circumstances under which 
everyone had been studying since the 
middle of March. Having spent almost 
a third of the school year grappling with 
the challenges of online learning, we 
were incredibly pleased to see that our 
students had met with more success than 
ever in their various Cambridge English 
and Cambridge International tests.
The success begins with our youngest 
children. All of the children who sat the 
Cambridge Starters exam, achieved their 
Pre-A1 certificate. They showed particular 
strength in their speaking and listening 
skills, evidence that children at Sunny 
Canadian pick up English from the very 
beginning of their school life. The group 
of six children who sat the exam were 
all excited to have passed and we were 
equally pleased when their certificates 
finally came through in October and 
we were able to pass them on to their 
deserving recipients.

The next age group, who sat the 
Cambridge Movers exam for A1 level 
English learners, there were more great 
results. Yet again, 100% of the group 
passed the exam and achieved their A1 

certificates. The strength in speaking 
and listening was there once more, with 
most children (almost 90% of the group!) 
getting the highest possible mark in both 
categories. We were incredibly proud of 
this achievement and it shows just how 
well English is taught by the brilliant Sunny 
teachers.

With the Flyers exam for slightly older 
children, the picture remained rosy. Once 
more, every single child passed the exam 
and 70% of the group achieved the best 
possible marks in speaking and listening – 
an incredible achievement at the 
challenging A2 language level. This group 
also thrived in the reading and writing 
component, with one of our students 
achieving a remarkable maximum in all 
three categories.

In both the PET and KET exams, our 
upper primary and lower secondary 
students also excelled. More than 60% 
of those who sat the exams scored the 
maximum possible levels, with everyone 
recording at least a passing mark. Eight 
of the nine children who took the KET 
exam scored more than 80% overall – an 
incredible achievement!

Our secondary school students were 
not to be outdone, however. Thirty 
one students sat the rigorous FCE 

exam, which allows students to score 
up to a B2 English level – this is highly 
functional and indicates that a student 
can study most subjects in English, with 
ease. Twenty students achieved at least 
B2 and five children managed a C1 level – 
almost fluent English! Yet again, 100% of 
our students managed a pass mark, with 
everyone being awarded a B level of 
English or better.

Finally, many of our high school students 
took IGCSE exams and the results 
were astonishing. Despite this being an 
extremely tough year for study and in very 
challenging circumstances, we achieved 
a 100% A-C pass rate this year. This is the 
best that students at Sunny Canadian have 
ever done and we are incredibly proud 
of all of their hard work and dedication. 
We also scored a hit with our AS-Level 
students, a remarkable 100% of them 
achieved an A grade. Truly stunning.

While we pride ourselves on that fact 
that Sunny Canadian is a welcoming, family 
friendly school, where every student is 
happy and safe, it is also clear that our 
standards of academic excellence are first 
rate. Sunny Canadian students excel in all 
areas with equal accomplishment. Well 
done everyone!

Mgr. Paul Wade, zástupce 
ředitele pro mezinárodní 
studia / Vice Principal for 
International Studies
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V Sunny Canadian vítáme novou zástupkyni pro 2. stupeň 
a gymnázium

S velkým potěšením mezi námi 
vítám novou členku managementu 

paní PhDr. Kateřinu Kožnarovou, 
která v Sunny Canadian International 
School od 1. listopadu 2020 zastává 
funkci zástupkyně pro druhý stupeň 
a gymnázium. Paní Kateřina Kožnarová 
je dlouholetou pedagožkou a nadšenou 
propagátorkou jak tradičních 
pedagogických hodnot, tak inovativních 
přístupů, které se snaží ve škole rozvíjet 
v souladu s potřebami současné generace. 
Své zkušenosti získala na všech stupních 
škol, včetně vedení oborových didaktik na 
Univerzitě Karlově. Má za sebou mnoho 
zahraničních i tuzemských školení a stáží 
v roli organizátora, školitele i účastníka. 
V minulosti pracovala jako garantka 
mezinárodních projektů, mentorka, 
koordinátorka ŠVP a profesního 
rozvoje. V posledních několika letech 
byla ředitelkou bilingvní školy se 102 
zaměstnanci a 500 studenty.

Paní Kateřina Kožnarová je praktickou 
inovátorkou ve vzdělávání. Je autorkou 
koncepce Student-Organized Learning 
včetně několika forem digitální podpory 
autonomního vzdělávání. Na škole, kterou 

vedla, vytvořila koncepci rozvoje robotiky 
a technologií a vedla workshopy zaměřené 
na technologie ve vzdělávání. Rovněž je 
autorkou koncepce veletrhu Teachers 

Innovation and Inspiration Fair, jehož první 
ročník se uskutečnil v roce 2018. Založila 
Poradenské centrum pečující o duševní 
zdraví studentů a jejich akademický rozvoj 
a komunitní projekt „Rubikova sborovna“, 
který netradiční a hravou formou pečuje 
o rozvoj a duševní pohodu učitelů. Také 

vytvořila strukturu inovativní spolupráce 
s rodiči. Byla projektovou manažerkou 
konference TEDx a vystupovala 
na celé řadě konferencí, např. PREF 
2019, Konference MENSA 2018 a 2019. 
Školila ředitele škol, organizovala a vedla 
workshopy pro učitele. O její práci psala 
nejrůznější média, např. FORBES, Týden, 
MF Dnes, E15, Právo, Hospodářské noviny 
apod.

Paní Kožnarová hovoří plynně anglicky, 
částečně také německy a francouzsky. 
V pěstounské péči má 17letého mladého 
muže a žije obklopena podporující 
rodinou a přáteli. Mezi její hlavní koníčky 
patří expediční cykloturistika a tanec. Se 
svými dvěma psy se věnuje psím sportům 
a canisterapii.

Věřím, že bohaté zkušenosti z jejího 
profesního života, její pracovitost, 
kreativita a smysl pro týmovou práci budou 
pro Sunny Canadian velikým přínosem.

We Welcome a New Vice Principal for Second Stage 
and High School at Sunny Canadian

It is with great pleasure that we welcome 
a new member of the management, Mrs. 

PhDr. Kateřina Kožnarová, who joins us 
as the Vice Principal for the Second Stage 
and High School at Sunny Canadian from 
November 1st 2020. Mrs. Kožnarová 
is a teacher and an enthusiast about 
both traditional pedagogical values and 
innovative approaches, which she always 
works to develop in school in accordance 
with the needs of the students and 
teachers she is working with. She has 
gained experience at all levels of schools, 
as well as leading didactics at Charles 
University. Kateřina has completed many 
foreign and Czech trainings courses and 
internships, in the role of organizer, 
trainer and participant. In the past, she 
worked as a guarantor of international 
projects, teaching mentor, coordinator 
of the School Educational Plan and 
professional development lead. In the last 
few years, she has been the principal of 

a bilingual school with 102 employees and 
500 students.

Mrs. Kožnarová is a practical innovator 
in education. She is the author of the 
Student-Organized Learning concept, 
including several forms of digital support 
for autonomous education. At the school 
she led, she created a concept for the 
development of robotics and technology 
and led workshops focused on technology 
in education. She is also came up with 
the concept of the Teachers Innovation 
and Inspiration Fair (started in 2018). 
Mrs. Kožnarová founded the Counseling 
Center for Mental Health of Students 
and their Academic Development and 
the community project "Rubik’s Choir" 
aimed at the development and well-
being of teachers. She has also created 
a structure for innovative cooperation 
with parents. She was a project manager 
for the TEDx conference and spoke at 

a number of conferences, such as PREF 
2019, MENSA Conference 2018 and 2019. 
She has trained school principals, as well 
as organizing and leading workshops for 
teachers. Various media organisations 
have written about her work, including 
FORBES, Týden, MF Dnes, E15, Právo, 
Hospodářské noviny, etc.

Mrs. Kožnarová is fluent in English, she 
also speaks some German and French. 
She has a 17-year-old in foster son and 
lives surrounded by a supportive family 
and friends. Her main hobbies include 
expedition cycling and dancing. With her 
two dogs, she is involved in dog sports 
and canis therapy.

I believe that her rich professional 
experience, her diligence, creativity and 
sense of teamwork will be of great benefit 
to Sunny Canadian.

Mgr. Ondřej Machů
Ředitel / Principal
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I studentské shromáždění lze provést online

První studentské shromáždění 
v letošním školním roce se ve SCIS 

konalo v pátek 2. října 2020. Zvláštností 
tentokráte bylo, že se uskutečnilo online, 
protože epidemiologická opatření platná 
v té době neumožňovala sejít se obvyklým 
způsobem.

V 9:00 se všichni učitelé, kteří vyučují 
na 2. stupni a na gymnáziu, připojili na 
shromáždění prostřednictvím služby 
Google Meets. Po krátkém seznámení 

s programem předal ředitel školy novým 
středoškolákům absolventské šerpy. Jsme 
velmi hrdí na všechny studenty – a to jak 
z řad bývalých žáků, tak i na ty nové – kteří 
úspěšně složili přijímací zkoušky na SCIS.

Ředitel školy také pochválil studenty za 
jejich spolupráci a pochopení při zavádění 
nových opatření ve škole od začátku září.

Poté jsme s žáky probrali nejdůležitější 
pravidla ze školního řádu a vyjasnili si, co 
od nich očekáváme během školního roku.

Celkově lze shromáždění hodnotit jako 
velmi přínosné, jelikož mimo jiné také 
otevřelo další možnosti užší spolupráce 
mezi studenty a učiteli.

Student Assembly Online

Stejně jako v minulém roce připravujeme 
zcela věrné simulace kompletního 

procesu státních přijímacích zkoušek 
z českého jazyka a matematiky pro 
čtyřletá gymnázia a střední školy. Tyto 
simulace jsou velmi vhodné pro všechny 
žáky, kteří se hlásí na střední školy, 
nemusí se jednat jen o budoucí studenty 

Sunny Canadian International School. Pro 
zájemce o studium na Gymnáziu CIS navíc 
organizujeme simulaci našich školních 
testů z angličtiny.

Termíny: 21. 11. , 12. 12. 2020 
a 16. 1. , 6. 2. , 27. 3. + 6. 2. 2021 AJ

Pro bližší informace kontaktujte 
prosím Mgr. Markétu Zeithammerovou 

na mailu admissions@sunnycanadian.cz

Bc. Clive Allen, učitel ZŠ 
a gymnázia / ES and HS 
Teacher

SCIS had their first Student Assemly on 
Friday morning, 2nd October. What was 

so special about this assembly was that it 
was held online. With new health measures 
being implemented in schools this year 
we were not able to hold a traditional 
assembly.

So, at 9am, all teachers teaching grades 6 
upwards tuned into the Student Assembly 
via Google Meet. After a quick introduction 

to what was in store during the assembly, 
the school principal, Mr Machů, presented 
our High School students with their 
Graduation sashes. We are very proud of 
all our High School students who passed 
their entrance exams to SCIS, old students 
and new.

Mr. Machů continued to praise our students 
for their behaviour in understanding the 
reasons for all the new protocols in our 

school since September.

After this we went through some basic 
school rules and what to expect from our 
students for the rest of the year.

Overall, it was a really good assembly 
in that it has opened the way for more 
student and teacher participation for the 
next assembly.

Simulace přijímacích zkoušek na čtyřletá gymnázia 
a střední školy

Mgr. Markéta Zeithammerová
Zápis žáků /
Admission & PR Manager

Simulations of Unified 4 Year High School Exams
As in the last year, we are preparing 

simulations of unified high school 
entrance exams - Czech language and 
Math for 4 year High school and Middle 
Schools. These simulations are suited 
for all future High school and 
Middle school students, not just 

the students applying for Sunny Canadian 
International School. For those interested 
in studying at our CIS High School, we also 
organize a simulation of our school English 
language tests.

Terms: 21. 11. , 12. 12. 2020 and 16. 1. , 6. 2. , 
27. 3. , + 6. 2. 2021 English

For further information please contact Mgr. 
Markéta Zeithammerová admissions@

sunnycanadian.cz
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Květinovým dnem proti rakovině

I v roce 2020 se jako každý rok 
žákovský parlament SCIS společně 

s parlamentem jesenické školy 
účastnil celostátního projektu Ligy 
proti rakovině – Českého dne proti 
rakovině. Žáci před prostorem SCIS 
prodávali žlutou květinu měsíčku 
lékařského a pomocí letáčků šířili 
informace o prevenci nádorů ledvin 
a močového měchýře. Studentům se 
nakonec podařilo vybrat 10 195,– Kč. 

Děkujeme žákům parlamentu, kteří se 
osobně na průběhu této charitativní 
akce podíleli. Velké poděkování ale 
také patří všem rodičům, žákům, 
učitelům a zaměstnancům, kteří se 
koupí květinky zapojili a přispěli tak na 
dobrou věc.

Na závěr slova jedné ze zúčastněných 
studentek: „Květinový den je důležitý, 
protože pomáhá lidem v nouzi. Já jsem 
si květinu koupila, protože je dobré 

pomáhat, když můžeme, zvlášť v téhle 
době. Jsem moc ráda, že jsme jako škola 
vybrali více než 10 000 korun a tím 
jsme podpořili boj proti rakovině.“

The Flower Day against Cancer

Ing. Radka Horáková, 
učitelka ZŠ a gymnázia 
a koordinátorka žákovského 
parlamentu / ES and HS 
Teacher and Students 
Parliament Coordinator

In 2020, as every year, the SCIS 
Student Parliament, together with 

the Jesenice Elementary School 
Student Parliament participated in 
the nationwide project of the League 
Against Cancer - the Czech Day 
Against Cancer. Pupils sold yellow 
marigold flowers before and during 
school and used leaflets to spread 
information about the prevention 
of kidney and bladder tumors. The 

students managed to collect a grand 
total of CZK 10,195. We thank the 
members of the parliament who 
personally participated in the this 
charity event. I also want to thank all 
parents, pupils, teachers and staff who 
bought the flower and contributed to 
a good cause.

And once again in the words of one 
of the participating students: “Flower 

Day is important because it helps 
people in need. I bought a flower 
because it’s good to help when we 
can, especially at this time. I am very 
glad that we collected more than 
10,000 crowns as a school and thus 
supported the fight against cancer."
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Oslavy Dne díkůvzdání v Sunny Canadian

Den díkůvzdání patří v Sunny 
Canadian International School mezi 

nejoblíbenější svátky. V Kanadě se slaví 
vždy druhé říjnové pondělí. Tradiční jídlo 
se skládá z pečeného krocana s nádivkou, 
bramborové kaše, batátů, brusinkové 
omáčky, sladké kukuřice a dýňového 
koláče. První doložené oslavy Dne 
díkůvzdání uspořádali osadníci ve městě 
Plymouth v Massachusetts v roce 1621. 
Hostina trvala tři dny a kromě 54 osadníků 
se jí účastnilo i 90 indiánů.

Hned ráno na Den díkůvzdání školu 
tradičně provoní pečení krocani, v průběhu 
dopoledne si žáci o tomto svátku povídají 
se svými americkými a kanadskými učiteli 
a společně si pak všichni pochutnají na 
skvělém obědě: dýňové polévce, pečeném 
krocanovi a batátovém pyré. Bohužel 
jsme tyto oslavy kvůli uzavření škol letos 
o jeden den nestihli. Nechtěli jsme se jich 
ale jen tak vzdát, a tak jsme upekli alespoň 
jednoho krocana, pozvali zástupce každé 
třídy 1. stupně a on-line sdíleli s ostatními 

žáky symbolické nakrojení. Poté si žáci 
i učitelé pochutnali na krocanovi a všichni 
jsme si společně uvědomili, jak je důležité 
se čas od času zastavit, zamyslet se nad tím, 
co všechno máme, a vyjádřit za to alespoň 
symbolicky své díky.

Thanksgiving Day at Sunny Canadian
Thanksgiving is one of the most 

popular holidays at Sunny Canadian 
International School. Thanksgiving in 
Canada is always celebrated on the 
second Monday in October. Traditional 
food in Canada consists of roast turkey 
with stuffing, mashed potatoes, sweet 
potatoes, cranberry sauce, sweet corn 
and pumpkin pie. The first documented 
Thanksgiving celebrations were held by 
settlers in Plymouth, Massachusetts in 
1621. The celebration lasted three days 
and 54 settlers and 90 Native American 

Tribespeople took part in it.

We also celebrate this tradition at Sunny 
Canadian: You can smell roast turkey all 
through the school building from the early 
morning on Thanksgiving Day, students talk 
to their American and Canadian teachers 
about this holiday and then they all enjoy 
a great lunch: pumpkin soup, roasted turkey 
and sweet potato puree. Unfortunately, 
we missed these celebrations due to 
the mandated school closure this year, 
but we still managed to celebrate in our 

own way. We roasted a turkey, invited 
representatives of each class of the First 
Stage and shared a symbolic cut with 
other students online. Then the students 
and teachers enjoyed the tasty turkey for 
lunch and we all realized how important 
it is to stop from time to time, to think 
about what we have, and to express our 
gratitude, at least symbolically.

Have a bressed and happy Thanksgiving 
Day!

Mgr. Jitka Hošková
Manažerka marketingu
a aktivit školy /
Activities and Marketing 
Manager
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Navzdory současné nelehké situaci 
v Sunny školce pokračuje cílené 

vzdělávání našich pedagogů. Cílem je 
podpořit učitele ve zvyšování kvality jejich 
každodenní práce při vzdělávání dětí, a to 
prostřednictvím odborně vedené supervize. 
Tematická měsíční setkání s externím 
supervizorem Václavem Šnebergerem jsou 
zaměřena na rozvoj strategií vedoucích 
k individualizaci v práci učitele mateřské 
školy. Během společných setkání učitelé 
reflektují a sdílejí svoji současnou praxi, 

možnosti jejího rozvoje a jejího přínosu 
pro děti, rodiče i učitele samotné. Cesta 
k prohlubování individualizace vede 
přes promyšlené plánování a vytváření 
podnětného prostředí. Důležitým 
předpokladem pro naplnění příslušných 
vzdělávacích teorií je velmi dobré 
porozumění dítěti, jeho temperamentu 
a individuálním preferencím učení. Skrz 
toto poznání učitel následně může zaměřit 
plánování nabízených činností právě na 
tyto individuální potřeby dětí ve třídě. Již 

po prvním setkání je zpětná vazba od paní 
učitelek velmi pozitivní. Držím palce, aby 
tyto supervize všem přinesly nová poznání 
a zkušenosti!

Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím 
supervize

Professional Development of KG Teachers through Supervision
Despite current challenges, our Sunny 

Canadian Kindergarten teachers 
are continuing their own professional 
development, alongside providing excellent 
education o your children. Through 
a system of professional supervision, we 
aim to support teachers in improving 
the quality of their day-to-day teaching. 
The approach makes use of thematic 
monthly meetings with an external 
supervisor, Václav Šneberger, which are 
focused on the development of strategies 
leading to individualised and personalised 
programmes of education for student. 
During the meetings, teachers share their 
current practice, ideas for development 
and current benefits for children, parents 
and teachers themselves. The path to 
deepening individualization leads through 

thoughtful planning and aims to create 
a more stimulating environment for 
children to learn in. The approaches follow 
common themes gleaned from popular 
educational theories around student 
learning. An important prerequisite for 
fulfilling these educational paths is a very 
good understanding of the child, their 
temperament and individual learning 
preferences. Through this knowledge, the 
teacher can then focus the planning of 
the activities on these individual needs 
of children in the classroom and on the 
development of different types students’ 
individual needs. Already, after the first 
meeting, the feedback from the teachers 
is very positive. I keep my fingers crossed 
that these supervisions will bring new 
knowledge and experience to everyone.

Bc. Tereza Novotná, MA
Zástupkyně ředitele 
pro mateřskou školu / 
Kindergarten Vice Principal
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Bc. Timothy John Bohus
Vedoucí anglických studií v MŠ, Red Eagles / 

Head of English Studies in Kindergarten, Red Eagles

Vzdělání

• Marquette University, 
Milwaukee, USA – bakalářský 
diplom
• Univesity of Nottingham – 
postgraduální stadium 
(mezinárodní vzdělávání)

Timothy John Bohus pochází z USA, kde získal bakalářské 
vzdělání na Marquette University v Milwaukee ve Wisconsinu. 
V ČR pobývá od roku 2002 a celou tu dobu pracuje jako 
učitel v mezinárodních mateřských školách (po většinu 
tohoto času působil v Prague British International School).
Timothy Bohus má cerifikát TEFL pro výuku angličtiny jako 
cizího jazyka, dále certifikáty Post-Graduate Certificate in 
Education International z University of Nottingham a Certificate 
in Teaching Young Learners. Rovněž absolvoval zdravotnický kurz. 

Jeho velkým koníčkem je hudba – hraje na kytaru, klavír a zpívá.

Education

• Marquette University, 
Milwaukee, USA – Bachelor 
of Arts in Writing-Intensive 
English
• University of Nottingham – 
Post Graduate Certificate 
in Education International

Timothy John Bohus comes from the United States, his 
bachelor’s degree is from Marquette University in Milwaukee, 
Wisconsin. He has lived in the Czech Republic since 2002 and 
has been working as a teacher in international kindergartens all 
this time (for most of the time he worked at the Prague British 
International School). Tim holds a TEFL certificate, Post-Graduate 
Certificate in Education International from the University of 
Nottingham and Certificate in Teaching Young Learners. He is 
a trained medic in recreational activities for children and young 
people.

His big hobby is music - he plays guitar, piano and sings.

Vzdělání

• Technologická univerzita 
v Aucklandu, Nový Zéland, obor 
Předškolní vzdělávání

Po ukončení studia v r. 2007 se Samantha rozhodla cestovat po 
světě, až se nakonec usadila v České republice. V Praze získala 
TEFL certifikát, který ji opravňuje vyučovat angličtinu jako druhý 
jazyk. Tu také posledních 8 let v Praze vyučuje. Miluje děti a ráda 
s nimi tráví svůj čas. Děti považuje za přirozené komiky života 
a vždy se s nimi skvěle baví.

Samantha má ráda cestování, kempování, večeře s přáteli 
a evropskou kulturní scénu.

Education

• Auckland University of 
Technology, New Zealand, 
Specialization in Early 
Childhood Education

After finishing her studies in 2007, Samantha decided to travel 
abroad and ended up settling in the Czech Republic. In Prague, 
Sam obtained a Certificate to teach English as a second language 
through TEFL. She has been teaching in Prague for the past 8 years. 
She loves children and enjoys spending time learning with them, 
she finds them the natural comedians of life and is always having 
fun with them.

Samantha enjoys travelling, camping, dinner parties and the 
European cultural scene.

Představujeme rostoucí tým učitelů v mateřské škole 
Introducing Our New Expanding KG Staff

Bc. Samantha Prior
MŠ – Purple Dinos / KG – Purple Dinos
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Mgr. Barbora Dostalíková
MŠ – Brown Bears / KG – Brown Bears

Vzdělání

• Masarykova univerzita 
v Brně, Pedagogická fakulta, obor 
Učitelství anglického jazyka pro 
základní školy
• Faculty of Arts and Sciences, 
Linköping University, Švédsko, 
studijní program Erasmus

Barbora se dětem věnuje již od svých šestnácti let, kdy se 
stala praktikantkou a následně vedoucí na dětských táborech. 
Pro práci učitelky se však rozhodla až po ročním pobytu na 
Novém Zélandu, který jí umožnil získat potřebnou jazykovou 
úroveň. Již při studiu se jí naskytla příležitost pracovat v anglické 
MŠ. Práce ji naplňovala, a proto u předškolního vzdělávání 
již zůstala. Výchova jejích dvou malých dětí ji naučila lépe 
porozumět dětskému světu, a stejně tak vžít se do pocitů rodiče. 

Barbora ráda tráví volný čas v přírodě se svojí rodinou. Baví ji 
turistika, cykloturistika, lyžování i yachting.

Education

• Masaryk University in 
Brno, Faculty of Pedagogy, 
specialization in English 
Language Teaching for 
Elementary Schools
• Faculty of Arts and Sciences, 
Linköping University, Sweden, 
Erasmus Program

Barbora started working with children at the age of sixteen, 
when she became a team leader at summer children camps. 
She only decided to become a teacher after a year stay in New 
Zealand, which enabled her to reach sufficient level of English. 
During her studies she had the opportunity to work in English 
preschool. She found the job fulfilling and thus remained at 
preschool education. Raising up her two little children taught 
her to better understand their world as well as identify with 
parents.

Barbora spends her spare time in nature with her family. She 
enjoys hiking, cycling, skiing and yachting.

Představujeme rostoucí tým učitelů v mateřské škole 
Introducing Our New Expanding KG Staff
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Studenti Sunny Canadian slavili státní svátek 
na studené Vltavě
Letošní státní svátek 28. září oslavili naši 

gymnazisté skutečně netradičně. Čekalo 
je časné vstávání do ranní mlhy a 4 stupňů 
Celsia, oblékání neoprenů a cesta do Žlutých 
lázní, kde se nacházel start tradičního 
vodáckého závodu Napříč Prahou. Jedná 
se o jednu z největších vodáckých akcí 
organizovanou českými skauty, kdy 
Prahou projíždí závod lodí a paddleboardů. 
Součástí je vždy i závod pramic, kterého 
se účastní skauti z celé republiky. Po nich 
následuje velmi oblíbené volné splutí, kdy si 
i veřejnost může vyzkoušet sjet 3 pražské 
jezy pečlivě hlídané mnoha záchranáři pro 
případ nepovedených pokusů. Zážitek jsou 
nejen jezy jako takové, ale i překrásná 
trasa centrem Prahy, kdy plujete kolem 
Národního divadla, užíváte si nádherný 
výhled z vody na Pražský hrad, podplouváte 

pod slavným Karlovým mostem za 
mohutného fandění Pražanů a unaveni 
končíte na Štvanici.

Letošní rok se ale bohužel volné 
splutí z důvodu epidemiologické situace 
nekonalo. Skauti tak zorganizovali pouze 
závodní část, do které jsme přihlásili 
historicky první Sunny megaboard našich 
gymnazistů. A studenti jeli naprosto 
skvěle. Popoháněla je nejen neuvěřitelná 
zima, ale i jeden z našich rodičů, špičkový 
kardiochirurg a primář MUDr. Ivo Skalský, 
v roli kormidelníka. Na každém jezu 
posádka doslova padla na kolena, chytla 
se ok na straně megaboardu a jen doufala, 
že je studená Vltava neotočí. Nakonec vše 
dopadlo opravdu skvěle, naši gymnazisté 
projeli úspěšně celou trasu včetně všech 
jezů a na závěr převzali upomínkovou 

placku, která jim bude navždy připomínat 
jejich vynikající výkon a odvahu, se kterou 
do této akce šli.

Moc gratulujeme, byli jste opravdu 
skvělí. Škola nemá být jen o učení, ale 
i o nejrůznějších výzvách, které studentům 
pomohou poznat a třeba i trochu posunout 
jejich limity. Když jsme Vás viděli vesele 
mávat Sunny vlajkou a bojovně odjíždět 
do ranní mlhy nad Vltavou, tak jsme si 
uvědomili, že to by opravdu každý nedal.

Sunny Canadian Students Celebrated a National Holiday 
in the Cold Vltava River
This year’s national holiday on September 

28 was celebrated by our High School 
students in a truly unconventional manner. 
They had to get up very early in the 
morning mist, while the temperature was 
just 4 degrees Celsius, dress up wetsuits 
and go to Žluté lázně – the start of the 
traditional Race Across Prague – The 
Three Weirs boating competition. This is 
one of the country’s largest aquatic events, 
organized by Czech scouts for boats and 
paddleboards. The event also includes 
a rowing race attended by scouts from 
all over the country. The Scout race is 
followed by a very popular ‚free rafting‘ 
competition – people can try to manage 3 
Prague weirs carefully guarded by rescuers. 
The weirs are challenging and the ride is 
beautiful – you go through the center 

of Prague: passing the National Theater, 
enjoying the magnificent view of Prague 
Castle from the water, going under the 
famous Charles Bridge with cheering 
people and finally finishing at Štvanice Island. 

Unfortunately, this year there was no free 
rafting due to the epidemiological situation. 
The scouts thus organized only the rowing 
race and the Sunny megaboard, with our 
High School students aboard, took part in 
it for the first time in school history. And 
the students were absolutely great. They 
were driven not only by the incredible 
wintery weather, but also by one of our 
parents, a top cardiac surgeon MUDr. 
Ivo Skalský, in the role of helmsman. On 
each weir, the crew literally fell to their 
knees, grabbed the mesh on the side of 

the megaboard, and only hoped that the 
chilly Vltava would not upend them. Our 
students successfully finished the race, 
including all weirs, and even received 
a commemorative medal to celebrate 
their excellent performance and courage. 

Congratulations High Schoolers, you were 
really great. Sunny Canadian believeschool 
should not only be about academic learning, 
but also about various challenges that will 
help students to get to know their limits 
and push them to new heights (or depths). 
When we saw you cheerfully waving the 
Sunny flag and fearlessly passing through 
the morning mist over the Vltava, we 
realized just how great you were!

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

Naši studenti si velmi oblíbili trávit 
volný čas na nově zbudované 

terase u školní jídelny. Také z tohoto 
důvodu vzniklo zastínění v podobě 
krovu, na kterém jsou fošínky ze 

sibiřského modřínu. Doufáme, že se 
děti brzy vrátí do školy, aby zde mohly 
nadále sdílet společné chvíle se svými 
kamarády.

Shading of the Terrace

Tomáš Hruška, DiS
Provozní manažer /
Facilities Manager

Our students have become very 
fond of spending their free 

time on the newly built terrace by 
the school cafeteria. To make this an 

even more pleasant experince, we 
have erected a new overhead trestle, 
constructed from Siberian larch, 
to offer shade on sunny days. We 

hope that the children will return 
to school soon so that they can 
continue to share shaded moments 
with their friends there.
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