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echce se věřit, že již uplynuly více než
dva měsíce od chvíle, kdy jsme se sešli,
svátečně naladění, ve velké tělocvičně
na slavnostním zahájení nového školního
roku. Zanedlouho tu bude ukončení
prvního čtvrtletí a nás čeká bilancování
a rekapitulace. Žáci, společně se svými
učiteli a rodiči se mohou zamyslet, zda
a jak se jim daří plnit jejich akademické cíle
a předsevzetí.
Dá se říci, že život v SCIS nabral plné
obrátky. Na půdě školy jsme v uplynulých
týdnech měli možnost přivítat řadu
významných osobností a zajímavých lidí.
Velký ohlas mezi studenty vzbudila návštěva
horolezkyně Kláry Kolouchové, která
jako první Češka stanula na Mt. Everestu
a v květnu tohoto roku na třetí pokus vylezla
na jednu z nejtěžších osmmitisícovek
– K2. Její hlavní poselství – plňte si
v životě své cíle, ať jste šťastní vy i lidé
okolo vás – se krásně doplňovalo s hlavní
myšlenkou našich dalších besedujících,
Máji Šnajderové a Aleny Mahlejové. Tyto
naše dvě bývalé paní učitelky vyrazily na
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t is hard to believe that more than two
months have passed since we met, in
a festive mood, in the Sports Hall at the
opening ceremony of the new school year.
Soon there will be the end of the first
quarter and there is revaluation in front of
us. Pupils, together with their teachers and
parents, can evaluate if and how they are
achieving their academic goals.
Obviously, the life in our school is very
dynamic. In the past few weeks, we have
had the opportunity to welcome a number
of respected personalities and interesting
people. We could welcome the climber Klara
Kolouchova, who was the first Czech woman
on Mt. Everest and who climbed one of the
most difficult peaks this May – K2. Her main
message “Fulfill your goals in life, because it
will make you, as well as the people around
you, happy” corresponds perfectly with
the main idea of our other visitors, Maja
Snajderova and Alena Mahlejova. These are
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cestu kolem světa, na které zvládly projít
větší část přes 4.000 km dlouhé Pacifické
hřebenovky, a jejich motto zní: „Žádný sen
není dost velký, aby se nedal splnit.“ Ne
všechny besedy se však nesly v podobně
radostném duchu. V říjnu žákům osmého
ročníku povyprávěla o nelehkém životě
v uprchlických táborech v Řecku a na Kypru
mladá slečna učitelka Jana Lejskeová,
která v nich pracovala jako dobrovolnice,
a počátkem listopadu nás navštívila
paní Dita Krausová – 90letá dáma,
která jako mladá dívka přežila věznění
v koncentračních táborech v Terezíně,
Osvětimi a Bergen-Belsenu a o svém osudu
napsala knihu Odložený život.
První dva měsíce školního roku s námi
strávily také studentky učitelství z americké
The College of New Jersey, které zde
pod vedením našich zkušených mentorů
dělaly své první učitelské krůčky. Rodičům
žáků základní školy a gymnázia bylo
představeno pozměněné kurikulum 2. stupně
a gymnázia a rodiče předškoláků se
mohli seznámit se způsobem vzdělávání

na 1. stupni naší školy a s průběhem zápisu
do prvních tříd. Druhý stupeň se již počtvrté
zapojil do celorepublikového programu
72 hodin dobrovolnictví a rovněž byl
ustanoven žákovský parlament, který bude
mít opět možnost podílet se na chodu školy.
V říjnu jsme si také připomněli kanadský
Den díkůvzdání a na závěr měsíce nás čekal
angloamerický svátek Halloween, který
se tentokrát nesl v duchu Walta Disneyho
a pro rodiče a učitele představoval hezkou
příležitost k přátelskému popovídání.
Ve výčtu zajímavostí, které nám přinesly
první dva měsíce, bych mohla pokračovat
ještě dlouho – raději si o nich přečtěte
v našem Newsletteru. Za celý tým SCIS Vám
přeji příjemné chvíle při jeho čtení.

two of our former teachers who completed
a journey around the world where they
managed to go through most of the Pacific
Crest Trail (2,650 miles) and their motto is:
"No dream is big enough to be impossible
to fulfill." However, not all discussions were
held in a similar joyful spirit. In October,
a young teacher Jana Lejskeová told the
pupils of Grade 8 about the difficulties of life
in refugee camps in Greece and Cyprus and
in the beginning of November we welcomed
Dita Krausova – a 90 year old lady who
survived concentration camps in Terezin,
Auschwitz and Bergen-Belsen and wrote the
book ‘A Delayed Life’ about her experience.

parents could learn about the educational
content at the 1st Stage and with the rules
of enrollment to the Grade 1. For the fourth
time, 2nd Stage students participated
in the nationwide program of 72 hours
of volunteering. A student´s parliament
was established so students will have the
opportunity to participate in the running of
the school again.

In September and October, student teachers
from the American College of New Jersey,
under the guidance of our experienced
mentors, were taking their first teacher steps
in SCIS. Parents of ES and HS students were
acquainted with a modified curriculum of
the 2nd Stage and HS. Preschool childrens’

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

In October, we also commemorated
Canadian Thanksgiving Day and at the end
of the month we celebrated Halloween,
this time the theme was Walt Disney. This
celebration represented a great opportunity
for a friendly conversation between parents
and teachers.
I could continue with other interesting things
from the first two months for a long time,
sbut it is better to read about them in our
Newsletter. I wish you a pleasant reading on
behalf of the whole SCIS team.
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Spolupráce s americkou univerzitou The College
of New Jersey

J

iž od roku 2013 máme tu čest a potěšení rozvíjet plodnou
spolupráci s College of New Jersey a tento rok nebyl žádnou
výjimkou. V rámci programu Global Student Teaching nás
v tomto školním roce navštívily tři studentky, které usilovaly
o získání zkušeností v zahraničí. Seznámily se s naší zemí,
učily se jazyk, poznávaly naši kulturu i historii a současně
získávaly cenné učitelské zkušenosti v naší škole, kde se
jim věnovaly zejména Lauren Barta, Meredith Wurtz a Shiva
Moradi.
Na konci září se přijela do naší školy podívat jejich
supervizorka Tabitha Dell´Angelo. V Sunny Canadian
International School byla poprvé a velice se jí zde líbilo.

I my si této mezinárodní spolupráce velice vážíme – ceníme
si lidí, kteří vykonávají své povolání s nasazením a láskou.
Věříme, že naše spolupráce je velkým přínosem pro všechny
zúčastněné. Navíc se v tomto školním roce těšíme na další
studentky, které by k nám do školy měly z College of New
Jersey dorazit již v lednu 2020.
Bc. Amy Valeš,
Koordinátor pro mezinárodní
studia na 1. stupni /
Coordinator for International
Studies for First Stage

Cooperation with the College of New Jersey

S

ince 2013 we have enjoyed a fruitful
and symbiotic relationship with the
College of New Jersey’s Global Student
Teaching programme, and this year has
been no different. We have enjoyed
the fresh perspectives offered by three
students seeking international teaching
experiences abroad. They get to travel,
learn language, culture, history while
at the same time gaining valuable
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teaching experience in the Art, Grade 2,
and Grade 4 classrooms here at SCIS
with Lauren Barta, Meredith Wurtz, and
Shiva Moradi.
At the end of September their supervisor
Tabitha Dell’Angelo came to observe
them and enjoyed visiting our school
for the first time and seeing the great
collaboration we have with the student

teachers.
We are very proud of this international
cooperation, thankful to those willing
to give their time to their profession
and feel it is a great experience for all
involved. More, we are looking forward
to other more students coming from the
College of New Jersey in January.
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Přijímací zkoušky na gymnázium CIS

aše škola pro své budoucí absolventy
N
nabízí jako každý rok přípravy na
přijímací zkoušky z českého jazyka

a z matematiky, pro zájemce je možné
i doučování z matematiky a českého
jazyka. Jako nadstandardní službu jsme
otevřeli 7 běhů simulací přijímacích
zkoušek. Žáci zažijí zcela věrnou simulaci
procesu přijímacích zkoušek od vstupu
do školy až po závěrečnou administraci
zápisových archů. Nácvik prostřednictvím
simulací pomáhá zúčastněným psychicky
zvládnout nezvyklé situace a umožnuje
jim soustředit se především na kvalitu
práce. Simulace nejsou vzdělávacími
společnostmi běžně nabízeny, protože
jsou časově náročné, proto vřele
doporučujeme – využijte jedinečné
možnosti, navíc přímo v domovské škole.
Termíny simulací: 9. 11., 7. 12., 11. 1.,
8. 2., 14. 3. a 28. 3.
Harmonogram procesu přijímacích
zkoušek 2019/2020

• do 31. ledna – ředitelé středních
škol (SŠ) zveřejní na webu podmínky
přijímacího řízení pro svoji školu
• do 1. března – žáci doručí přihlášky
na dvě SŠ (u gymnázia není potřeba
lékařské potvrzení)
• do 15. března – žáci obdrží od své
základní školy jeden zápisový lístek
• do 28. března – ředitelé SŠ zašlou
pozvánky k přijímacím zkouškám
• 1. termín státních přijímacích
zkoušek (český jazyk, matematika)
– úterý 14. dubna
• 2. termín státních přijímacích
zkoušek (český jazyk, matematika)
– středa 15. dubna
• 1. termín školních přijímacích
zkoušek SCIS (anglický jazyk + pohovor
s vedením školy) –16. dubna
• 2. termín školních přijímacích
zkoušek SCIS (anglický jazyk + pohovor
s vedením školy) – 17. dubna
• Okolo cca 22. dubna společnost

Entrance Exams for CIS (HS)

ur school offers preparation for
O
entry examinations from Czech
and mathematics, as well as possible
afternoon tutoring, for its future
graduates. As an above-standard
service, we opened 7 runs of simulation
of entry examinations. Students will
experience realistic simulations of the
whole admission process from the
entrance to the school, until the final
administration of the enrollment sheets.
Simulation training helps participants
mentally manage unusual situations and
allows them to concentrate on the quality
of work. Simulations are not normally
offered by educational companies
because they are very time-consuming,
so we strongly recommend that you take
advantage of the unique opportunity we
present. Dates: 9. 11., 7. 12., 11. 1. , 8.

Maturita – jaro 2020

rok studia našich maturantů je
Poslední
ve znamení intenzivní přípravy.
Co je v nejbližších měsících čeká?

• po 11. listopadu 2019 – žáci obdrží
od ředitele školy formulář přihlášky
k maturitní zkoušce (MZ);
• do 2. prosince 2019 – žáci odevzdají
vyplněnou přihlášku k MZ řediteli školy;
• do 21. prosince 2019 – žáci obdrží
od ředitele školy výpis z přihlášky,
správnost údajů stvrdí podpisem;
• od 1. ledna 2020 – žáci se mohou
registrovat na Výsledkovém portálu žáka
(VPŽ);
• od 1. do 15. ledna 2020 – žáci

months?
• after November 11, 2019 – students
receive an application form from the
school principal to the maturita exam
(MZ);
• by December 2, 2019 – students
submit their filled-in application to the MZ
at the school principal;
• by 21 December, 2019 – students
receive a copy of the application form from
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V případě dotazů na přijímací řízení na
SŠ a na přijetí na CIS se obracejte na
PaedDr. Janu Zbirovskou nebo na Mgr.
Markétu Zeihammerovou.

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

2., 14. 3. a 28. 3.
Schedule of the entry examination
process 2018/2019
• By 31 January - the principals of high
schools publish the admission procedure
on the web
• By 1 March – students send
applications for two high schools (no
need to have medical confirmation for
grammar schools)
• By March 15 - students receive one
registration card from elementary school
• By March 28 - principals send
invitations for entry exams
• 1st term of State Examination (Czech,
Maths) – Tuesday, 14 April
• 2nd term of State Examination (Czech,
Maths) – Wednesday, 15 April
• 1st term of SCIS Entry Examination
(English + interview with the school

management) – Thursday, April 16
• 2nd term of SCIS Entry Examination
(English + interview with the school
management) – Friday, April 17
• Around 22 April, Cermat sends better
results to both high schools. Within two
days, the principal publishes a list of
accepted students and sends decision
about non-acceptance
• The applicant submits a registration
card to the school that he/she has
chosen within 10 days since the date of
notification of the decision of admission

se mohou registrovat prostřednictvím
VPŽ
(https://vpz.cermat.cz)
ke
zkoušce Matematika+. Matematika+
je nepovinnou výběrovou zkouškou,
proto nemá její výsledek žádný vliv na
výsledek maturitní zkoušky a nebude
uveden na maturitním vysvědčení. Jako
doklad o absolvování zkoušky obdrží
žáci Výpis výsledků didaktického testu
z Matematiky+ elektronicky podepsaným
e-mailem.
• 15. ledna 2020 – zveřejnění termínů
státních zkoušek a testů
• do 31. března 2020 – žáci odevzdají
řediteli školy svůj seznam literatury ke

zkoušce z českého jazyka.

Maturita – Spring 2020

last year of our Maturita programme
TWhatheis marked
by intense training.
is awaiting them in the upcoming

Cermat zašle lepší výsledek státních
přijímacích zkoušek na obě střední
školy, na které se žák hlásil. Ředitel SŠ
do 2 dnů zveřejní seznam přijatých žáků
a rozešle rozhodnutí o nepřijetí.
• Uchazeč do 10 dnů ode dne
oznámení
rozhodnutí
o
přijetí
(tj. zveřejnění seznamu přijatých
uchazečů) podá zápisový lístek na školu,
kterou si vybral.

the principal, the data will be validated
with their signature;
• by January 1, 2020 – students can
register on the Student Outcomes Portal;
• January 1 – 15, 2020 - students can
register for the Mathematics + exam
through the Student's Outcome Portal
(https://vpz.cermat.cz). Mathematics +
is an optional exam, so its result has no
effect on the outcome of the graduation
examination and will not be included in
the school graduation certificate. As a
proof of passing the exam, students will

For inquiries regarding entry examination
for high schools and for admission to CIS,
please contact PaedDr. Jana Zbirovská
or Mgr. Markéta Zeithammerová.

Pro informace o maturitní zkoušce
se obracejte na paní PaedDr. Janu
Zbirovskou.
Přejeme našim maturantům hodně
štěstí.

PaedDr. Jana Zbirovská,
Zástupkyně ředitele
pro Gymnázium /
Vice Principal for HS
receive the results of the didactic test
from Mathematics + electronically signed
by email.
• January 15, 2020 – Cermat publishes
terms of state exams and testing;
• by March 31, 2020 – students submit
their literature list to the principal for the
Czech language exam.
For information regarding the maturita
exam, please contact PaedDr. Jana
Zbirovská.
We wish our graduates good luck.
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Kanadské díkůvzdání

S

vět Kanaďany s Američany neustále
porovnává. Srovnává jejich pracovní
kulturu, jídlo... a oslavy díkůvzdání
nejsou výjimkou. Kanadské díkůvzdání
se koná druhé říjnové pondělí, zatímco
Američané oslavují čtvrtý čtvrtek
v listopadu. Nabízí se logický předpoklad,
že Kanada jako mladší z těchto dvou
zemí, převzala tradici oslav z USA. Opak
je však pravdou — tradice díkůvzdání se
pravděpodobně zrodila v Kanadě.
Podle některých historiků lze
kanadské Díkuvzdání vysledovat až
do roku 1578. Právě tehdy se z Anglie
vypravil cestovatel Martin Frobisher,
který hledal severozápadní průchod do
Indie. Jeho cesta však byla strastiplná.
Nejenže ztratil jednu ze svých tří lodí
(chystal se založit osadu v zálivu později
po něm pojmenovaném Frobisherův
záliv), ale také přišel o hodně stavebního
materiálu, který vezl. Anglikánský
kaplan výpravy Robert Wolfall pronesl
kázání, ve kterém nabádal účastníky
výpravy, aby byli vděčni Bohu. Později,
na počátku sedmnáctého století, se
do Kanady dostal průzkumník Samuel
de Champlain spolu s francouzskými
osadníky a přišli s myšlenkou uspořádat
hostinu coby poděkování za hojnou
úrodu.
Tyto hostiny se brzy pořádaly v té či
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oné podobě po celé Kanadě. Během
osmnáctého století se však některá
tradiční sváteční jídla začala ustalovat.
Důvodem byla skutečnost, že se do
Kanady po americké revoluci (1776–
1783) z nově vytvořených Spojených
států začali v rámci loajality k britské
koruně stěhovat lidé, kteří si s sebou
přivezli tradici pečených krocanů
a dýňových pokrmů.
Díkůvzdání se v Kanadě stalo
oficiálním svátkem v roce 1879
a slavilo se dne 6. listopadu. Kanadský
parlament však v roce 1957 tento
datum změnil na druhé říjnové pondělí
(aby nekolidovalo se Dnem válečných
veteránů, který připadá na 11. listopad).
Jak tedy Američané a Kanaďané slaví
Den díkůvzdání? Kanaďané obvykle
tráví Den díkůvzdání s rodinou a přáteli.
Na rozdíl od Američanů však necítí
potřebu cestovat přes celou zemi, jen
aby se v daný den setkala celá rodina.
V Quebecu je díkůvzdání, také nazývané
„Action de Grâce“, ještě méně důležité
– mnoho Quebečanů svátek vůbec
neslaví.
Obecně platí, že tradiční jídlo na
Den díkůvzdání je v USA i Kanadě
podobné. Obvykle se peče krocan, i když
někteří dávají přednost kuřeti či šunce.
Většinou nechybí nádivka (směs pečiva,

vajec a bylinek), dále se podávají sladké
brambory, kukuřice, omáčka a podzimní
zelenina jako např. tykev. Typickým
moučníkem je dýňový koláč.
Mnozí Kanaďané vyrážejí na Den
díkůvzdánů na delší procházku. Datum
spadá do poloviny října, což je ideální
roční období pro procházky a obdivování
krajiny. Američané slaví Den díkůvzdání
na konci listopadu, kdy je v mnoha
částech USA dost chladno. Mnozí
Američané tedy tento i následující
den tráví nakupováním. Jak v Kanadě,
tak v USA jsou však oblíbené průvody
a americký fotbal.
Ve
skutečnosti
se
kanadské
díkůvzdání příliš neliší od amerického.
Existují sice mezi nimi určité rozdíly,
nejsou však nijak významné a obecně
slouží k vzájemnému kulturnímu
obohacení.
Tradici díkůvzdání jsme si v říjnu
připomněli i v naší škole. V krásně
vyzdobené jídelně na nás čekalo několik
výtečných do zlatova upečených krocanů
a skvělých dýňových koláčů, na kterých
jsme si nakonec všichni náramně
pochutnali. Velice děkujeme našemu
výbornému kuchařskému týmu, v jehož
čele stojí Lenka Sapíková.
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Canadian Thanksgiving

T

he world is constantly comparing
Canadians to Americans. From their
work cultures to diets, there are certainly
plenty of ways the two huge countries are
similar-yet-different — and Thanksgiving
is no exception. Canadian Thanksgiving
takes place on the second Monday in
October, instead of the fourth Thursday
in November, which is when those in the
US celebrate. It is easy to assume that
Canada, being the younger of the two
countries, copied the tradition from the
US. However, Canadian Thanksgiving
may have actually come first.
According to some historians, Canadian
Thanksgiving can be traced all the way
back to 1578. This is when voyager
Martin Frobisher set out from England
in search of the Northwest Passage.
However, his trip was perilous. Not
only did he lose one of his ships – he
took three on the journey to set up a
settlement at Frobisher Bay – but he
also lost much of the building material
he took with him. Robert Wolfall – an
Anglican priest who was appointed
to be chaplain to the expedition –
gave a sermon encouraging everyone
associated with the expedition to be
thankful to God. Later, during the early
seventeenth century, explorer Samuel
de Champlain and some French settlers
arrived in Canada and began to host
feasts of thanks that included local,
indigenous plants and animals.
This feast was soon celebrated in
one form or another all over Canada.
However, during the eighteenth century
some of the traditional holiday foods and
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celebrations began to consolidate. This
is because after the American Revolution
(1776-1783) those who moved from the
newly formed United States to Canada
as a sign of their continuing loyalty to
the British Crown, began to bring many
American Thanksgiving dishes that were
centred around turkey and pumpkin
dishes.
In 1879, Canadian Thanksgiving became
an official holiday that was celebrated
on November 6th. However, this was
changed in 1957 by the Canadian
Parliament to be the second Monday in
October to prevent it from falling in the
same week as Remembrance Day.
So, how are American and Canadian
Thanksgiving
Days
celebrated?
Canadians typically see Thanksgiving as
a time to visit with family and friends,
but on the whole, they are generally
more low-key about it than in the U.S.
(For example, they are not as likely to
travel across the country to celebrate
with family). In Quebec, Thanksgiving,
also called “Action de Grâce,” is even
less important; many Quebeckers do
not celebrate the holiday at all.
In general, the food served at American
and Canadian Thanksgivings is fairly
similar. Turkey is usually eaten for
Thanksgiving in Canada, though some
choose to eat ham or chicken. The turkey
is usually accompanied by stuffing (a
kind of bread mixed with herbs), sweet
potatoes, corn, gravy, and fall vegetables
like squash. The standard dessert is
pumpkin pie.

For many Canadians, a long walk in the
outdoors is an annual Thanksgiving
tradition. Because Thanksgiving is in
mid-October, it is the perfect time of year
for walking and admiring the landscape.
In many parts of the U.S., it is already
too cold by late November to do a lot
of outdoor activities on Thanksgiving.
Another difference between the
American and Canadian versions of this
holiday is that the American version
usually focuses on heavy shopping on
the day of the holiday and the day after,
while the Canadian version usually
does not. However, the two holidays do
share a love of parades and of American
football.
In effect, Canadian Thanksgiving is
not too different from its American
counterpart. While there are some
differences between the two, they are
not that significant and generally serve
the purpose of adding cultural flair to
each nation.
We remembered the tradition of
thanksgiving at our school in October. We
enjoyed beautifully decorated cafeteria
and dining hall with delicious, goldenroasted turkeys and great pumpkin pies.
Big thanks to our excellent cooking team
of Lenka Sapíková!
Mgr. Aidan Smyth,
Koordinátor pro mezinárodní
studia na 2. stupni a gymnáziu
/ Coordinator of International
Studies for Second Stage
and HS
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Čtvrté třídy vyrazily
na dopravní hřiště do Říčan

V

úterý 10. září se třídy IV. A a IV. B vypravily do Říčan na
dopravní hřiště. Tam žáci strávili dopoledne věnované
pravidlům silničního provozu. Poté si teoretické znalosti
vyzkoušeli v praxi jízdou na kole či koloběžce přímo na
dopravním hřišti za dozoru lektorky a třídních učitelek.
Žáci si tento den moc užili a již teď se těší na pokračování
na jaře roku 2020, které bude zakončeno zkouškou z pravidel
silničního provozu. Třešničkou na dortu bude získání malého
„řidičáku“!

Grade 4 on the Traffic
Playground in Říčany

O

n Tuesday, September 10th, classes IV. A and IV. B
went to Říčany on a traffic training playground. There
the pupils spent the morning devoted to traffic rules. Then
they tried their theoretical knowledge in practice by riding a
bicycle or scooter directly on the traffic playground under the
supervision of a lecturer and class teachers.
The pupils enjoyed this day very much and are already looking
forward to continuing in spring 2020, which will end with a
road test. The culmination of the event will be getting a small
"driving license" for each student!

Mgr. Pavla Žďárská,
třídní učitelka 4. B /
4. B Class Teacher

Milujeme šťastné konce

N

a jaře letošního roku vyhlásila
společnost Skanska již 4. ročník
literární soutěže Bambini litera. Zadání
pro děti ve věku 6–12 let bylo stejné jako
v předchozích letech – napsat pohádku.
Jen téma je každý rok jiné. Letošní
pohádky měly být o přírodě.
Předala jsem tuto výzvu dětem 1.–5.
tříd v naší škole a přála jsem si a doufala,
že se najde někdo, kdo bude usilovat
o to, aby jeho pohádka byla porotou
vybrána a jako jedna z dvaceti vyšla
ve čtvrté Knížce pohádek od dětí pro
děti. Pravda, nebyla jsem zasypaná
hromadou pohádek, ale několik jedinců

se o splnění zadání pokusilo, a tak jsem
před uzávěrkou odeslala do soutěže
několik prací žáků loňských druhých,
třetích a čtvrtých tříd.
Pak pro nás nastala doba čekání
prosycená zvědavostí, jak to všechno
dopadne.
Porotě v čele s Martinou Drijverovou
prošlo rukama přes 400 pohádek.
K dvaceti nejlepším namalovala krásné
obrázky Martina Matlovičová a během
léta se opravdu narodila knížka. Ta byla
v sobotu 19. října týmem dospěláků,
kteří pomáhali zrodu tohoto miminka,
slavnostně pokřtěna za přítomnosti

všech dvaceti dětských autorů. Byli mezi
nimi i dva naši žáci Lukáš Klak a Marek
Sikora.
Z tohoto úspěchu mám velkou radost
a vám všem doporučuji knížku k přečtení.

Mgr. Blanka Volfová,
třídní učitelka 1. B /
1. B teacher

We Love Happy Endings

I

n the spring of this year, Skanska
announced the 4th annual literary
competition - Bambini Litera. The task for
children aged 6 - 12 years was the same
as in previous years - to write a fairy tale.
The theme is different every year, and
this year's fairy tales were supposed to
be about nature.
I gave this challenge to the children in
the 1st through 5th grades in our school.
I wished and hoped that there would be
someone who would try to get their fairy
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tale chosen by the jury, as one of twenty
came out in the fourth book for kids.
True, I was not given a lot of fairy tales,
but a few individuals tried to complete
the assignment. So, before the deadline
I sent work to pupils from last year's
second, third and fourth grade classes.
Then it was time to wait, filled with
curiosity about how it would all turn out.

Martina Matlovičová painted beautiful
pictures for the top twenty stories, and
a book was truly born during the
summer. It was officially christened on
Saturday, October 19 by a team of adults
who helped give birth to this baby in the
presence of all twenty children's story
authors. There were also two of our
students: Lukáš Klak and Marek Sikora.

The jury headed by Martina Drijver
reviewed over 400 fairy tales.
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První schůze studentského parlamentu
ve školním roce 2019/2020
rok se první schůze žákovského den workshopů, ale i případná pomoc ostatních spolužáků. Parlament by chtěl
Tříjna.ento
parlamentu konala na začátku s přípravou každoroční filmové noci, v tomto roce podpořit studenty studující
Prvním tématem bylo studentské tzv. Movie Night. Dále jsme navrhovali španělštinu a dohodnout se s panem
shromáždění v polovině měsíce, kde
parlament dostal prostor na malou
prezentaci, aby ostatním spolužákům
připomněl výhody a hlavní důvod své
existence. Také zde byla možnost
představit nové a i staré „parlamenťáky“
a vylíčit plány pro tento školní rok. Mezi
ně bude patřit sportovní den nebo

zlepšováky pro školu – např. přidělání
závěsů do sprch u tělocvičny a k nim
háčky na ručníky, umytí školního loga
nebo pořízení nového fotbálku a k němu
háčků na tašky, aby se nepovalovaly
všude kolem. Byl vznesen i zajímavý
nápad pořídit speciální školní ponožky
a motýlky – tady by nás zajímal i názor

Tamezem na případných akcích, které by
měly za cíl nalákat nové zájemce o tento
jazyk (návštěva španělské instituce,
workshopy, španělský den). Parlament
má toho tento rok v plánu mnoho, tak se
těšte!
Anna Ebertová, žákyně 4G3 / 4G3 Student

The First Meeting of the Student Parliament in
2019/2020

T

his year, the first student parliament
meeting took place in early October.
The first topic was the student assembly
in the middle of the month, where
the parliament was given room for
a small presentation to remind other
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classmates of the advantages and
main reason for the existence of the
student parliament. There was also the
opportunity to introduce new and old
members and to set out plans for this
school year. These will include a Sports

Day or Workshop Day, as well as help
with the preparation of the annual Movie
Night. In addition, we introduced some
improvements – for example, putting
curtains on the gym showers and towel
hooks, washing the school logo, or buying
a new football and bag hooks etc. There
was also an interesting idea of special
school socks and bow ties – we would
be interested in the opinion of other
classmates. This year, Parliament would
like to support Spanish students and in
cooperation with our Spanish teacher
Mr. Tamez, to come with some activities
to attract new people interested in this
language (visit to a Spanish institution,
workshops, Spanish Day). Parliament is
planning a lot this year, so you can look
forward to it!
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Soutěž a podnikej

D

ne 10. září 2019 navštívil naši školu
spolumajitel firmy Fundchaser David
Friedl. Pod křídly své firmy vytvořil
neziskovou organizaci pro program
Soutěž a podnikej. Tu nám toho
odpoledne přijel představit zajímavou
prezentací, kterou uvedl příběhem, jak
vydělal svůj první milión v sedmnácti,
čímž zaručeně zaujal naši pozornost.
Po úvodu nám představil hlavní
důvody, proč lidé nechtějí podnikat,
mezi které patří např. strach, lenost či
peníze. Poté nás pobídl k interaktivnímu
workshopu, který spočíval ve vymyšlení
podnikatelského nápadu ve skupině
během několika minut. Každá skupina

následně vybrala jednoho či dva členy
k prezentaci nápadu. Tímto cvičením
se nám pan Friedl snažil dokázat, že
k nalezení skvělého nápadu stačí málo
a hlavním důvodem, proč jsou lidé
zdrženliví, je jejich lenost. Ve finále, než
nám představil soutěž, nám poradil, že
se nápady dají také koupit na internetu
za méně než dolar. To nás všechny velmi
překvapilo a pobídlo k uvážení investice
do nápadů.
Nakonec se dostal k finálnímu
bodu jeho prezentace, a to uvedení
projektu Soutěž a podnikej. Ten spočívá
v předložení svého nápadu v písemné
formě pod sníženým vstupním poplatkem

tři sta korun pro první tucet přihlášených.
Svůj nápad budete se svojí skupinou
prezentovat v několika kolech, a pokud
vyhrajete, zajistíte tím celé skupině výlet
do Chicaga, kde si prohlédnete město
a potkáte se s investory na byznysových
konferencích. Tato soutěž vám má zajistit
mnoho nových zkušeností a přátel.
Prezentace
zaujala
většinu
zúčastněných, kteří z ní odešli inspirovaní
a nadšení k podnikání. David Friedl
doufejme inspiroval další generaci
podnikatelů, kteří budou pokračovat ve
šlépějích velikánů.
Frederic Boualay, žák 4G3 / 4G3 Student

Compete and Do Business

O

n September 10, 2019 the co-owner
of the firm Funchaser, Mr. David
Friedl, visited our school. Under the wings
of his company, he created a non-profit
organization for the ‘Compete and Do
Business program’. He came to present
us with an interesting presentation,
in which he told us about the story
which was sure to attract our attention,
about how he earned his first million at
seventeen.
After the introduction, he presented the
main reasons why people do not want
to do business, such as fear, laziness
or money. He then directed us to an
interactive workshop, which consisted
of devising a business idea in a group
within minutes. Each group then selected
one or two members to present the idea.
With this exercise, Mr. Friedl tried to
show us that little is needed to come up
with a great idea, and the main reason
people are reserved is their laziness. In
the end, before he introduced us to the
competition, he advised us that ideas
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can also be bought online for less
than a dollar. This surprised us all and
prompted us to consider investing in
ideas.
Finally, he reached the last point of his
presentation, namely the introduction of
the project Compete and Do Business.
It consists of submitting an idea in
written form under a reduced entry fee
of three hundred crowns for the first
dozen applicants. You will present your
idea with your group in a few rounds.
And, if you win, you will receive a trip to
Chicago for the entire group to see the
city and meet with investors at business
conferences. This contest is designed to
provide you with many new experiences
and friends.
The presentation attracted most of the
participants who left it inspired and
enthusiastic about business. Hopefully,
David Friedl inspired the next generation
of entrepreneurs who will continue in
the footsteps of the greatest.
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Nová školská rada

V

září proběhly volby zástupců do
školské rady. Školská rada je orgán
školy umožňující zákonným zástupcům
nezletilých
žáků,
zletilým
žákům
a studentům, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet
se na správě školy.
Školská rada má 6 členů:
Za zřizovatele školy: Jana Malčánková

a Jana Mojžišová
Za zákonné zástupce nezletilých žáků
a zletilé žáky a studenty: Lada Dobrkovská
a Lenka Smíšková
Za pedagogické pracovníky: Magdalena
Jiříková a Radka Horáková
Zákonní zástupci nezletilých žáků
a zletilí žáci a studenti mohou svými
připomínkami a podněty kontaktovat

New SCIS School Council

I

n September, representatives of the
school council were elected. The School
Board is a school authority that allows
legal representatives of children, adult
students, school teachers, founders and
other persons to participate in school
matters.
The school council has 6 members:
Founder of the school: Ms. Jana
Malčánková and Mrs. Jana Mojžišová
For legal representatives of children and

adult students: Mrs. Lada Dobrkovská
and Mrs. Lenka Smíšková
For pedagogical staff: Mrs. Magdalena
Jiříková and Mrs. Radka Horáková

své zástupce — paní Dobrkovskou
a Smíškovou prostřednictvím emailové
adresy skolskarada@sunnycanadian.cz
Děkujeme voličům za podporu a těšíme
se na spolupráci všech zúčastněných
stran.

We thank the voters for their support and
we look forward to the cooperation of all
stakeholders.

Legal representatives of children
and adult students can contact their
representatives - Ms. Dobrkovská
and Smíšková with their comments
and suggestions via email address:
skolskarada@sunnycanadian.cz

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

Projekt 72 hodin dobrovolnictví – sázení stromů

U

dělat něco pro přírodu a zároveň si
procvičit dovednosti, jako je zacházení
s krumpáčem a vykopávání pořádné díry?
To zní jako výzva! Této výzvy se chopily
třídy 6. A, 6. B a 7. A, když společnými
silami zasadily několik ovocných stromků
v rámci projektu 72 hodin dobrovolnictví.
K samotnému sázení stromů žáci
přistoupili velmi zodpovědně. Nenechali
se odradit ani pravým podzimním

počasím, kdy se těsně za plotem
ohraničujícím školní pozemek rozlézala
hrozivá mlha. Půjčovali si nářadí,
povzbuzovali se navzájem, přilákali
i pozornost žáků z prvního stupně.
Některé stromky zasadili na místa těch
starých, které bohužel zahynuly, a jiným
na školní zahradě vybrali úplně nová
místa.
Nových ovocných stromků je celkem

šest. Vyrostou z nich jabloně a třešně
a studenti Sunny se tak v budoucnu
možná dočkají vlastního ovoce.

Mgr. Lenka Khýrová
Učitelka základní školy /
ES Teacher

72 Hours of Volunteering – Planting Trees

D

oing something for nature and
practicing skills like using a pickaxe
and digging a huge hole? That sounds like
a challenge! This challenge was accepted
by classes 6.A, 6.B and 7.A – they planted
several fruit trees as a part of the project
called 72 Hours of Volunteering.
Students took planting itself very
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responsibly. They didn’t let the true
autumn weather to discourage them, not
even the scary fog crawling from the very
behind the school fence. The students
shared the tools, they encouraged each
other, they even attracted the attention
of the 1st Stage students. Some of the
trees were planted instead of those old,

unfortunately dead ones, and some of
the trees got completely new placements
in the schoolyard.
There are six new fruit trees. They will
grow into apple trees and cherry trees
and Sunny students might have their own
fruit in the future.
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Horolezkyně Klára Kolouchová navštívila žáky
a studenty v Sunny Canadian International School

D

ne 17. 10. se konalo první assembly,
shromáždění žáků 2. stupně ZŠ a
studentů gymnázia, na kterém jsme
přivítali speciálního hosta — Kláru
Kolouchovou — horolezkyni, manažerku,
manželku a maminku dvou dětí.
Klára jako první Češka zdolala
tři nejvyšší vrcholy světa (Mount
Everest 8848 m n. m, K2 8611m n. m
a Kančendžangu 8586 m n. m), přičemž
na vrchol K2 vylezla až na třetí pokus
v červenci tohoto roku. Všichni jsme se
zaujetím naslouchali jejímu vyprávění
o cestě k nejvyšším horám světa,
která začala v Londýně v roce 2004,
kde se horolezectvím začala vážněji
zabývat a vyjížděla odtud na první větší
expedice. V roce 2005 zdolala nejvyšší
jihoamerickou horu Aconcaguu a za

další dva roky světovou jedničku Mount
Everest.
Našim dětem na svém příkladu
ukázala, že když děláte něco s láskou
a dáte do toho vše, tak se to většinou
podaří. Ale hlavně – pokud můžete jít za
svým snem, jste šťastní jak vy, tak i lidé
okolo vás.
Vyhrazená hodina se poněkud
protáhla, protože děti zasypaly Kláru
všemi možnými dotazy. Zejména je
zajímalo, jak se ve výšce 8000 metrů
nad mořem řeší běžné věci, jako je pitný
režim, jídlo, spánek, dobíjení baterií atd.
Všichni jsme se během denního
školního shonu na chvíli zastavili
a obdivovali videa a fotografie
z nejvyšších hor naší zeměkoule.
Potlesk naplněné jídelny ukončil Klářinu

návštěvu, její povídání v nás však bude
ještě dlouho rezonovat. Možná si někteří
z nás po práci obují tenisky a vyběhnou
do lesa, jiní vyjedou na vysněnou
cestu kolem světa a děti se ještě více
zakousnou do své oblíbené aktivity – na
Klářině příkladu jsme totiž viděli, že vše
je možné, jen chtít.
Kláře velice děkujeme za zajímavou
a podnětnou prezentaci a přejeme
jí hodně štěstí při zdolávání dalších
vrcholů – ať těch skutečných, či těch,
které před nás staví sám život.

Mgr. Markéta Zeithammerová /
Admission & PR Manager

The Climber Klara Kolouchova Visited Students
at Sunny Canadian International School

O

n 17 October, at our first student
assembly this year, we had an
opportunity to welcome a special guest,
Klara Kolouchová - a climber, a manager,
a wife and a mother of two.
Klara was the first Czech woman to
climb the three highest peaks in the
world (Mount Everest 8,848 m, K2 8,611
m and Kanchenjunga 8,586 m) – her
latest success was the summit of K2 this
July (her third attempt). We all listened
with interest to her story about the
journey to the highest mountains in the
world. This journey began in London in
2004, where she started to think about
climbing more seriously and planned her
first big expedition. In 2005, she climbed
Aconcagua, the highest mountain in
South America, and then in 2007 she
was looking around from the top of
Mount Everest.
She showed our children that if you
do something with real love and passion
and you try really hard, you can succeed.
And most of all – following your dreams
makes you, as well as people around you,
happy.
This assembly was too short for
students questions. They were interested
in many things, particularly how to deal
with common issues such as drinking
regime, food, sleeping, battery charging
etc. at 8000 meters above sea level.
We all slowed down for a while
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admiring videos and photos from the
highest mountains in the world. The
applause of the crowded Dining Hall
ended Klara's visit, but her thoughts and
ideas are still here with us to think about.
Maybe some of us will wear trainers and
go running after work, others will realize
a dream trip around the world, and our
children will pay even more attention to
their favorite activity – because Klara

showed us that everything is possible, you
just need to want it enough.
We would like to thank Klara very
much for an interesting and inspiring
presentation and wish her good luck in
everything she does.

Vydání/Issue 50, Listopad–Prosinec / November–December 2019

Když cílem je cesta a cesta je splněný sen…

P

řed dvěma lety odjely naše bývalé
paní učitelky Alena Mahlejová
a Mája Šnajdrová na cestu kolem světa
a nedávno se z ní v pořádku vrátilly. Za
deset měsíců objely svět. Začaly v Číně,
pokračovaly přes Vietnam a Indonésii až
do Austrálie a zastavily se i na Novém
Zélandu. Přešly pěšky téměř celou
Ameriku po tzv. Pacific Crest Trail od
mexicko-americké hranice až k hranicím
s Kanadou. Svoji cestu snů ukončily na
Aljašce.
Souhrn této cesty se vejde
do pár řádků textu. Vyprávěly nám o ní
devadesát minut. Ale zážitky mají určitě
na celý život.
Milé paní učitelky, Májo a Alčo,
děkujeme, že jste se přišly s námi
do Sunny podělit o svoje cestovatelské
dobrodružství, a tady je pro Vás několik
vzkazů od žáků:
„Obdivuji vaši kuráž a odvahu pro
dobrodružství.“ (Adam)

„Beseda se mi moc líbila. Sice bych
asi nechtěla být bez vody, ale chápu,
že to pro vás bylo dobrodružství.
Dověděla jsem se spoustu zajímavých
věcí. Máte můj obrovský obdiv, protože
tohle by zvládlo jen málo lidí. Taky hraju
na ukulele, takže jsme ráda viděla, že
jeho prostřednictvím můžu komunikovat
s lidmi, které ani neznám. Tímto
bych vám chtěla popřát hodně štěstí
do příštího dobrodružství.“ (Elin)
„Jste borci a ať se vám povede vaše
cesta na konec světa. Vaše přednáška
se mi moc líbila.“ (Tomáš)
„Tato přednáška mne povzbudila
ve víře v můj sen. Přeji vám mnoho
dalších úspěchů v plnění snů o dalších
cestách.“ (Lucie)
„Bylo zajímavé slyšet vyprávění
o tom, jak jste se skrývaly před sluncem.“
(Illja)
„Hodně štěstí ve vašich ostatních
dobrodružstvích.“ (Adam)

„Vaše přednáška se mi velice líbila
a přeji vám hodně štěstí do příštích
dobrodružství a doufám, že si splníte
ještě další sny.“ (Anika)
„Paní učitelko Májo, chtěla bych vám
říct, že mi moc chybíte, a doufám, že
se i s paní učitelkou Alčou u nás zase
stavíte.“ (Karolína)
„Beseda mě velmi zaujala a byla
vtipná. Doufám, že se vám další cesta
splní jako tato.“ (Emma)
„Tato přednáška mě nadchla a chtěla
bych se vydat na cestu kolem světa.“
(Alice)
„Obdivuji, jak jste nám řekli, že jste šli
pěšky přes Ameriku do Kanady.“ (Petr)
„Byla to první přednáška, která mě
bavila.“ (Alex)
„Přeji
vám
další
švandu
a dobrodružství a těším se na příští
besedy, pokud přijdete.“ (Bořek)

When the Journey Becomes a Dream…

T

wo years ago, our former teachers
Alena Mahlejová and Mája Šnajdrová
left for an Around the World Journey.
They have recently returned from their
trip. In ten months they travelled the
world. They started in China, continued
through Vietnam and Indonesia to
Australia and stopped for a while in
New Zealand. They walked almost all of
the Pacific Crest Trail from the MexicanAmerican border to the border with
Canada. They ended their journey of
dreams in Alaska.
The summary of this path fits in five
lines of text.
They told us about their journey within
ninety minutes.
However, they certainly have experiences
for a lifetime.
Dear teachers Mája and Alča,
Thank you for coming to Sunny to share
your travel adventure with us. Here are
some messages from the pupils:
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"I admire you for your adventure."
(Adam)
“I enjoyed the discussion. I might
not want to be without water, but I
understand it was an adventure for you.
I learned a lot of interesting things. You
have my great admiration because only
a few people can do this. I also play
ukulele, so I was glad to see that I could
communicate with people you didn‘t
even know by using the ukulele. I would
like to wish you good luck in your next
adventure." (Elin)
“You are wonderful. I wish you made
your way to the end of the world. I loved
your lecture very much.“ (Thomas)
“This lecture encouraged me in believing
in my dreams. I wish you many more
successes in making your dreams come
true.” (Lucie)
"It was interesting to hear a story of how
you were hiding from the sun." (Illia)
"Good luck in your other adventures."(Adam)

"I liked your lecture very much and I wish
you good luck in the next adventures
and I hope you will make your dreams
come true." (Anika)
"Ms. Mája, I would like to tell you that
I miss you very much, and I hope that
you and teacher Alča are coming back
to visit us soon." (Karolina)
“The discussion was very interesting
and funny. I hope you will have another
journey like this.” (Emma)
"I was excited about this lecture and
would like to go around the world."
(Alice)
"I admire you telling us that you went on
foot across America to Canada." (Peter)
"It was the first lecture I enjoyed." (Alex)
"I hope you have more fun and
adventure, and I look forward to the next
discussions if you come." (Bořek)
Žáci 8.A / 8. A Students

Vydání/Issue 50, Listopad–Prosinec / November–December 2019

Dvě hodiny s uprchlíky

V

íte, jaký je rozdíl mezi migrantem
a uprchlíkem? A kolik je na světě
nuceně vysídlených lidí? A kolik je
z toho dětí? A jak to vypadá v uprchlickém
táboře, odkud sem lidé přicházejí, proč,
jak dlouho a v jakých podmínkách zde
žijí?
Vy to možná nevíte. Ale naši osmáci už
vědí, že podle údajů OSN muselo v roce
2018 opustit své domovy 68 milionů
lidí. Že více než polovina z nich pochází
ze Sýrie, Jižního Súdánu a Afgánistánu
a že více jak 10 milionů lidí na světe
je bez státní příslušnosti, tedy bez
přístupu k základním lidským právům.
A nejhůře jsou na tom samozřejmě
děti, obzvláště ty, kteří migrují samy,
bez svých rodinných příslušníků, o které
přišly za často dramatických okolností.
O všech těchto datech a o podmínkách
v uprchlických táborech nám v pátek
12. 10. na besedě vyprávěla paní

Mgr. Jana Lejskeová, která opakovaně
působila jako dobrovolník v uprchlických
táborech v Řecku a na Kypru.
A zde jsou dojmy z přednášky
od samotných posluchačů, žáků osmých
tříd naší základní školy:
„Líbilo se mi, jak nám paní
přednášející říkala, jak se chovají děti,
a taky mne zaujaly jejich příběhy.“ (Petr)
„Nejvíce mě dojala písnička, kterou
nám pouštěli. A díky tomu videoklipu
jsem se dozvěděla, jak to v Sýrii vypadá.“
(Alice)
„Zaujalo mne, kolik dětí je bez
rodičů a kolikrát měly ve svých životech
špatnou chvilku a jak je lehké je naštvat,
nebo jim můžou přetéct nervy, něco vidí
a hned začnou brečet.“ (Emma)
„Nejvíc mne vyděsilo, kolik dětí
musí cestovat samo bez rodiny nebo
bez kamarádů, aby se ukryly před
nebezpečím a aby neumřely hlady

Two Lessons with Refugees

D

o you know the difference between
a migrant and a refugee? And how
many forcibly displaced people there are
in the world? And how many of them are
children? And what does it look like in
a refugee camp; where do these people
come from; and how long and under
what conditions do they live there?
You may not know. But our students
already know. According to UN figures,
68 million people had to leave their
homes in 2018. More than half of them
come from Syria, South Sudan and
Afghanistan, and more than 10 million
people in the world are stateless, which
means without access to fundamental
human rights. And, of course, those
in the worst position are the children,
especially those who migrate alone,
without their family members who have
been lost or died, often in dramatic
circumstances.
Mrs. Mgr. Jana Lejskeová talked to us
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these data and the conditions in the
refugee camps on Friday 12.10. She has
often worked as a volunteer in refugee
camps in Greece and Cyprus.
And here are the impressions of the
lecture from the students of the eighth
grade of our elementary school:
“I liked how the lecturer told us how
children behaved, and I was also
interested in their stories.” (Peter)
“I was most touched by the song they
played. And thanks to this video, I
learned what it looks like in Syria.”
(Alice)
“I was intrigued by the number of
children without parents and how many
times they had a bad time in their lives
and how easy it is to upset them, or they
can overwhelm them, see something
and start crying right away.” (Emma)
"What scared me most was how many
children had to travel alone without
family or friends to hide from danger

nebo zimou.“ (Lucie)
„Překvapilo mě, jak dokáží být lidé
zlí.“ (Kája)
„Smutné, jak se některým lidem tak
těžce žije.“ (Janko)
„Dojalo mne, kolik dětí migruje bez
rodičů, protože o ně přišly.“ (Anika)
„Nevěděl jsem, že lidé, kteří tam žijí,
se bojí letadel.“ (Illia)
„Mě nejvíc zaujalo, jak musejí žít
v těch stanech a při každé vlně jim teče
do stanu.“ (Tomáš)
„Myslím si, že je dobře, že se o těchto
věcech učíme, protože si uvědomíme,
co všechno máme. A že ty ubohé děti
nemají nic a dokáží se radovat z každé
maličkosti. My si žijeme krásný život
a musíme si uvědomit, co všechno
máme, protože se to ze dne na den
může změnit.“ (Elin)
Žáci 8.A / 8. A Students

and not die of hunger or cold." (Lucie)
"I was surprised at how evil people can
be." (Kaja)
"It is sad how some people live so hard."
(Janko)
"I was touched by how many children
migrated without their parents because
they lost them." (Anika)
"I did not know that the people who live
there are afraid of aircraft." (Ilia)
“I was most interested in how they had
to live in those tents, which might be
flooded with water.” (Tomas)
“I think it's good that we learn about
these things because we realize what
we have. And that the poor children
have got nothing and can enjoy every
little thing. We live a beautiful life and
we have to realize what we have got,
because it can change day by day.”
(Elin)
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Paní Dita Krausová v SCIS

J

ak jste se vyrovnávala s běžným
životem po svém návratu? Na co jste
nejvíc myslela v době svého uvěznění?“
Jen málo otázek přerušilo hluboké
ticho, které vládlo při vyprávění paní
Dity Polachové Krausové 4. listopadu
2019. Důvodem, proč jindy tak
komunikativní gymnazisté nenacházeli
slova, byl hluboký dojem, který v nich
vyprávění paní Krausové zanechávalo.
Drobná devadesátiletá dáma prostými
slovy popisovala své mládí, kdy se stala
jednou z obětí holocaustu, ač sama
do té doby ani netušila, že přísluší
k židovskému národu, pro který nacisté
přichystali tak strašný osud.
Popis
postupného
omezování
možností a lidských práv pro židy,
včetně zákazu chodit do školy,
následný přesun do Terezína, transport

do Osvětimi, selekce pod vedením
Dr. Mengeleho, absolutní blízkost smrti
v Bergen Belsenu, těžká fyzická
práce v bombardovaném Hamburku,
umírání nejbližších členů rodiny… nikdo
ze zúčastněných ani v jedné hodině
svého života nezažil to, co mladá Dita
prožívala každý den, měsíce a roky.
Dlouhá léta mohla o tomto období
mluvit jen s lidmi, kteří sdíleli stejný
osud, protože nikdo nechtěl věřit,
že něco tak nelidského se opravdu
mohlo stát. Teprve po zatčení a soudu
s Adolfem Eichmannem v roce 1961,
kdy v přímém rozhlasovém přenosu
běžely hodiny a hodiny výpovědí očitých
svědků zvěrstev holocaustu, si začal
svět v plném rozsahu uvědomovat
a přijímat, co se vlastně tehdy dělo. Od
té doby se také paní Krausová rozhodla

Mrs. Dita Krausova at SCIS

“H

ow did you cope with everyday life
after your return? What did you
think about most at the time of your
imprisonment? ”

Just a few questions broke the silence
that prevailed during the narration
of Mrs. Dita Polachová Krausová on
November 4, 2019. The reason why
our High School students could not find
words was the fact that her story deeply
impressed them. A tiny ninety-yearold lady described her youth when she
became one of the Holocaust victims,
even though she had no idea that she
belonged to the Jewish nation for which
the Nazis had prepared such a terrible
fate.
The description of the gradual restriction
of human rights for Jews, including a ban
on going to school, subsequent transfer
to Terezin, transport to Auschwitz,
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selection led by Dr. Mengele, the absolute
proximity of death in Bergen Belsen, the
hard physical work in bombed Hamburg,
the death of closest family members…
none of the participants in one hour of
their life experienced what young Dita
experienced every day for months and
years.
For years, only
people
who
shared the same
fate could talk
about this period,
because no one
wanted to believe
that
something
so inhuman could
really
happen.
Only after the trial
of Adolf Eichmann
in 1961, when
people could listen to testimonies of

veřejně sdílet své vzpomínky a zážitky
přesto, že je pro ni každý návrat do
minulosti znova prožívaným traumatem.
Velmi si vážíme toho, že jsme mohli
osobně zažít setkání s touto statečnou
dámou. Studenti od ní dostali úkol:
kdyby někdo někdy zlehčoval události,
které se děly v průběhu holocaustu,
řekněte „ne“ na všechny podobné řeči,
„my jsme slyšeli očitého svědka“.
I vy se můžete seznámit s osudy
paní Krausové v její autobiografické
knize Odložený život, nebo v románu
Osvětimská knihovnice, kde její zážitky
s uměleckou licencí zpracoval Antonio
G. Iturbe.

Lucie Zbirovská, žákyně 4G4 /
student 4G4

eyewitnesses of the Holocaust for hours
and hours on radio, the world became
fully aware of what had been happening
during the war. Since then, Mrs. Krausova
has also decided to share her memories,
although every return to the past is
a traumatic experience for her.
We greatly appreciate the fact that we
could personally meet this brave lady.
She asked the students: if someone
denies the Holocaust, say: "No, we
heard an eyewitness".
You can read about the life of Mrs.
Krausova in her autobiographical book
A Delayed Life, or in the novel The
Librarian of Auschwitz by the Spanish
journalist and writer Antonio G. Iturbe.
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Digitální technologie v mateřské škole SCIS

V

tomto školním roce naše mateřská
škola do výuky nově zařadila
moderní technologická zařízení – iPady
a interaktivní tabuli Promethean.
Technologie jsou nedílnou součástí
našeho světa, děti se s digitální technikou
denně setkávají v běžném životě
i v domácím prostředí jako pozorovatelé
a mnohdy již i jako uživatelé. Je zcela
zřejmé, že současné děti budou ve
svých budoucích dospělých životech
technologie hojně využívat. I my,
pedagogové ze SCIS, bychom rádi přispěli
k přípravě dětí na jejich budoucnost.
Naším hlavním cílem v současné
chvíli je, aby děti získávaly zkušenosti
s používáním digitálních pomůcek
a přesvědčily se, že to nejsou jen hračky
pro volný čas, ale že s jejich pomocí
mohou objevovat nové poznatky, učit
se novým dovednostem nebo si je
zajímavou a zábavnou formou opakovat.
Pochopení, že digitální zařízení nejsou
hračky, je jistě základem pro pozdější
racionální pohled na jejich funkci v životě
člověka. Přejeme si, aby se naše děti ve
školce rozvíjely v kontextu s tím, co je
obklopuje.
K naplnění našich předsevzatých
cílů je zapotřebí si plně uvědomit, kdy
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je zařazení technologií do života dítěte
smysluplné a vhodné a určit přiměřený
čas k jejich využívání. Dalším důležitým
předpokladem je nabízet dětem kvalitní
digitální vzdělávací obsah.
Interaktivní tabuli používají děti ve
třídě například k rozvoji grafomotoriky,
kreslení či psaní. Procvičováním různých
grafomotorických cviků a psaním čísel
a písmen na velkoformátové ploše
dochází k uvolnění ramenního, loketního
kloubu, zápěstí a prstů. Zároveň si dětí
procvičují koordinaci ruky a oka. Děti
si na tabuli volí tloušťku čáry, její barvu
a vzor, což je velmi atraktivní. Mezi
nejoblíbenější činnosti patří kreslení
různých obrázků, které mohou tvořit
samostatně, ale i ve dvojicích či malé
skupince.
Nově zakoupené iPady s edukačními
aplikacemi jsou zaměřeny na rozvíjení
kreativity a rozšiřování znalostí v oblasti
matematiky, jazyka a vědy. To vše
zábavnou a hravou formou.
Vzdělávací hry aplikace „Kiko Labs“
jsou podloženy výzkumy zabývajícími
se tvorbou neuronových spojení, která
jsou klíčová pro zdravý vývoj lidského
mozku, učení a paměť. Jednotlivé
hry jsou rozděleny do oblastí, které

procvičují paměť, pozornost, flexibilitu
v rozhodování, prostorovou orientaci,
třídění dle různých kategorií a uvažování.
Každá z nich vždy nabízí jednodušší
a těžší variantu hry.
V předškolních třídách je využívána
aplikace „Jolly Phonics“. Děti se
učí rozeznávat tvary a zvuky hlásek
používaných
v
anglickém
jazyce
a seznamují se s jejich následným
spojováním do slov v mluveném
i psaném projevu.
Mezi další obílenou aplikaci patří
„The Very Hungry Caterpillar“, která
navazuje na oblíbenou knižně vydanou
pohádku stejného názvu. Děti mohou
pomocí animací vytvářet vlastní příběh,
rozeznávat rozdíly v podobných obrázcích
nebo skládat puzzle různé obtížnosti.
Elementární matematice učí aplikace
„Splash Math“, kde je například
jedním z úkolů nakrmit hladovou opici
požadovaným množstvím banánů.
Věříme, že vhodným využíváním
digitálních technologií a nabízením
odpovídajícího kvalitního vzdělávacího
obsahu
děti
získají
zkušenosti
s bezpečným a účelným využíváním
těchto zařízení a zároveň přispějeme
k rozvoji digitální gramotnosti.
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Digital Technology in Sunny Canadian Kindergarten

T

his year our Kindergarten introduced
digital technology as part of our
education program - iPads and a
Promethean interactive board. Digital
technology has become an integral part
of our world. We at Sunny Canadian,
as educators, would therefore like
to contribute by equipping the young
students with the necessary education
and knowledge needed for going forward
into adulthood.

Guiding the children in realising the value
of learning new skills and knowledge
as well as do revision with the help of
digital technology, is the objective we
have in mind. We hope to teach them the
value thereof as an important tool in the
modern process of education.
As children grow, the capacity of
digitalization to shape their life
experiences grows with them, offering
seemingly limitless opportunities to
learn and to socialize, to be counted and
to be heard.
In order to fulfil our stated goals, it is
necessary to fully realize when the
inclusion of technology in the life of a
child is meaningful and appropriate, and
thus to determine a reasonable time for
its use. Another important requirement
is to offer quality digital educational
content to the children.
The interactive whiteboard is used in the
classroom, among others, to develop

Den laskavosti

D

ěti z mateřské školky Sunny
Canadian
se
zapojily
do
celostátního projektu na oslavu
Světového dne laskavosti, který
se konal dne 13. listopadu. Svým
pěveckým
vystoupením
potěšily
babičky a dědečky v kulturním domě
v Jesenici u Prahy. Děti si pro seniory
připravily básničky a písničky v českém
i anglickém jazyce, kterými jim udělaly
velkou radost. Také společně se svými

graph motor skills, as well as drawing
and writing skills. By practising writing
various graph motor exercises, numbers
and letters on a large format area,
the shoulder, elbow, wrist and fingers
are relaxed and prepares the child for
writing later on a smaller scale. At the
same time, children practice hand-eye
coordination. The children can choose
the line thickness, colour and pattern
on the board, which are all very exciting.
Among the most popular activities are
drawing various pictures, which the
children can draw individually or small
groups.
The newly purchased IPads equipped
with educational applications are aimed
to advance knowledge in various areas,
i.e. in mathematics, language, science
and creativity.
The application “Kiko Labs” is based on
research in neuroplasticity, creation of
neural connections, which are crucial
for healthy development of the human
brain, learning and memory. Individual
games are divided into areas that
practice memory, attention, cognitive
flexibility, and spatial orientation, sorting
by different categories and thinking.
Individual games always offer a simpler
and more advance level of the game.
Pre-first classes use the Jolly Phonics
application, which complements the
method used to teach children to
recognize the shapes and sounds of

letters used in the English language and
link them into words in both spoken and
written language.
Another popular application is "The Very
Hungry Caterpillar", which follows the
well-known children’s story by Eric Carle.
Using animations, children can create
their own story, recognize differences in
similar images, or compose puzzles of
varying difficulty.
Elementary mathematics are additionally
developed by “Splash Math”, where for
example one of the tasks is to feed the
hungry monkey with the required amount
of bananas.
We believe that by using the digital
technology available and offering quality
digital educational content, we will
create and extend the experience of the
kindergarten children and contribute
to the development of their digital
literacy.

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

Bc. Zuzana Jaffari,
učitelka White Foxes /
White Foxes Teacher

učitelkami připravily
sladké
pohoštění.
Vystoupení
se
předškolním dětem
velice
povedlo
a hezky prezentovaly
naši školku. Potlesk
byl pro všechny
účinkující
velkou
odměnou.

World Kindness Day

C

hildren from Sunny Canadian
Kindergarten took part in a
nationwide project to celebrate World
Kindness Day on the 13th of November.
The children were delighted to perform
and sing for the seniors in the Jesenice
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Centre of Culture. They prepared
poems and songs in Czech and English
language for seniors, which everyone
enjoyed. The children also prepared,
together with the teachers sweet treats.
The performance was very successful for

preschool children and they represented
our kindergarten nicely. The applause
was a great reward for the children.
Veronika Birnbaumová, Dani Hadaway,
učitelky třídy Orange Tigers / Orange
Tigers teachers
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Na den prvňáčkem

P

oslední týden před podzimními
prázdninami jsme ve škole přivítali
rodiče budoucích prvňáčků, které jsme
seznámili s průběhem zápisu do 1. tříd
a s tím, jak se na něj připravit.
Představili jsme rodičům i letošní
novinku Na den prvňáčkem, kdy
předškoláci mohou zažít, jaké to je být
celé dopoledne ve škole v 1. třídě, užijí
si rodinnou atmosféru v Sunny a zbaví
se obav z přechodu do nového prostředí.

Termíny: 25. 11. 2019 a 13. 1. 2020
Program: 8:00–11:40 hod.
1. hodina – český jazyk
2. hodina – matematika – Hejného
metoda
3. hodina – anglický jazyk – prvouka
4. hodina – tělesná výchova s první
třídou
Svačina a oběd s našimi prvňáčky
Přihlášky: emailem na admissions@
sunnycanadian.cz

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

Mgr. Markéta Zeithammerová /
Admission & PR Manager

Become a Grade 1 Student For a Day

L

ast week before the autumn holidays
we welcomed into our school the
parents of the future Gr 1 students. We
informed them about the Enrollment to
Gr 1 and how to prepare for it.
We introduced parents this year's
novelty Become a Gr 1 Student for a
Day, where preschoolers can experience
what it is like to spend a day in Grade

1, experience the family atmosphere in
Sunny and not to be afraid of moving
into a new environment.
Dates: November 25, 2019 and January
13, 2020
Program: 8:00 – 11:40 am
1st lesson – Czech
2nd lesson – Mathematics – Hejny
method
3rd lesson – English – Humanities

4th lesson – Physical Education with Gr 1
Snack and lunch with our Gr 1
Applications: email to admissions@
sunnycanadian.cz

nikdo, kdo by si je nechtěl vzít domů.
Na farmě jsme si vyslechli povídání
o tom, jak ze semínka vypěstovat dýni
a kolik různých barev a tvarů dýně mohou
mít. Některé z nich byly opravdu komické!
A dokonce tam byly i takové, co vypadají
jako brambory a chrastí jako rumba koule.
Byl to den plný vzrušení a zajímavostí!
Zůstávali jsme přes oběd, který byl jak
jinak než dýňový. Dostali jsme vynikající
dýňovou polévku, která byla tak čerstvá,

jako by do talíře skočila přímo z pole! Na
závěr výletu jsme měli možnost podívat
se do Kukuřičného bludiště a pobloudit
si. Přes kukuřici opravdu nebylo nic vidět
a vše působilo velmi tajemně. Pak už nás
jen čekala cesta domů, kterou většina
našich malých objevitelů prospala. Není
se čemu divit, po tak náročném dni.
Už se těšíme zase na příští rok, až se
na farmu budeme moci vrátit.

a day full of new and exciting things!
We stayed through lunch which was, as
you can imagine, something made with
pumpkins. We were served pumpkin
soup, which was so fresh, that I am sure

the pumpkins jumped straight from the
field to our plates! At the end of our trip we
had the chance to visit a corn maze and
got a little bit lost. It was a very mysterious
experience as we couldn’t see anything
but corn. Then there
was only our journey
home and most of our
little explorers slept
through. It is no wonder
after a day like this.

We hope that at the end of the day,
preschoolers will feel good about how
they have mastered their stay at the
school and will be looking forward to
enrolling in the Gr 1.

Dýně!

D

ýně! Všude samé dýně a nic než dýně!
Dovedete si to představit? Asi takhle
vypadalo pondělní ráno 14. října pro děti
ze školky Sunny Canadian. Vydaly se totiž
na speciální podzimní výlet. Pro některé
byl zážitek už samotná cesta autobusem,
jiné si pohled plný údivu schovaly až
na farmu. Tam už na nás čekali nejen
majitelé, ale také slepice a páreček
chundelatých králíčků, které jsme si
dokonce mohli pohladit. Myslím, že nebyl

Pumpkins

P

umpkins! Pumpkins and more
pumpkins! Can you imagine the
picture? This is what the morning looked
like on Monday, October 14, for the
children from Sunny Canadian as they
went on a special field trip. Some of the
children were already excited by just the
bus ride, others saved their astonishment
for the farm. On the farm we were
greeted not only by the owners, but also
by chickens and a pair of fluffy bunnies
which we even could touch. I am sure
there wasn’t one child, who didn’t want to
take the bunnies home.
On the farm we were told about growing
the pumpkins from seeds and about all
the different colors and shapes pumpkins
can have. Some of them were hillarious!
There were even some that looked like
potatoes and rattled when shaken. It was
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We are looking forward
to next year’s trip to the
pumpkin farm.
Jana Položijová, Graziella
Ines, učitelky Purple Dinos
/ Purple Dinos teachers
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Karnevalový Halloween s postavami
od Walta Disneyho
ok utekl jako voda a škola uspořádala v 18 letech jako ilustrátor reklam a v roce a zábavných aktivit – vytvořili jsme si
R
další
velkolepou
halloweenskou 1928 vytvořil postavičku slavného Mickey tak ve škole takový malý Disney World
tematickou párty. V tento kouzelný Mouse. Po něm následovala Sněhurka, a společně oslavili Halloween 2019.
karnevalový večer jsme se ve škole
potkali s Mickey Mousem a ostatními
hrdiny Walta Disneyho, které všechny
děti velmi milují. Většina žáků a studentů
přišla v převlecích za jeho postavy, čímž
jsme uctili nejen 91. výročí Mickey Mouse,
ale také 118. výročí narození geniálního
Walta Disneyho – člověka, který dokázal
stvořit doslova kultovní filmové hrdiny
a svým talentem se zapsal do filmové
historie. Walt Disney se narodil v Chicagu
v roce 1901 a vždy rád kreslil. Začínal

Pinocchio, Dumbo a mnoho dalších.
O výsledcích jeho práce mluví i to, že za ni
získal celkem 26 Oscarů (Cen Akademie)
a 3 Zlaté glóby.
V tento karnevalový večer jsme se
všichni vrátili do dětství a s radostí si plácli
s Donaldem a Daisy, s Mickeym a Minnie
i s novějšími Disneyho postavičkami,
jako jsou například Nemo, Mimoni či Olaf
s Elsou a Annou, které vznikly v studiích
Walta Disneyho až po jeho smrti. Pro
děti byla připravena řada zajímavých

Sladkou třešničkou pak byl výborný dort
ve tvaru Mickey Mouse v téměř lidské
velikosti. Díky, že Vás přišlo tolik a na
viděnou na Halloweenu v roce 2020.

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

Halloween with Walt Disney Characters

T

ime flies and the school organized
another spectacular Halloween party.
In this magical carnival evening, we met
Mickey Mouse and other Walt Disney
heroes at school. Most of the pupils and
students came dressed as his characters,
honoring not only the 91st anniversary
of Mickey Mouse, but also the 118th
anniversary of the birth of Walt Disney,
a genius who created iconic film heroes
and went down in film history with his
talent. Walt Disney was born in Chicago
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in 1901 and has always liked drawing. He
started at the age of 18 as an illustrator
of commercials and in 1928 he created
the character of the famous Mickey
Mouse. It was followed by Snow White,
Pinocchio, Dumbo and many others. His
work was always respected and honored
– he won 26 Oscars (Academy Awards)
and 3 Golden Globes.

I

n this carnival evening, we all returned
to our childhood and were happy to

chat with Donald and Daisy, Mickey and
Minnie, as well as the newer Disney
characters, such as Nemo, Minions, Olaf,
Elsa and Anna, created in Walt Disney
Studios after his death. There was a lot
of exciting and entertaining activities for
kids – we created a little Disney World at
school and celebrated Halloween 2019
together. Thank you so much for coming
and we are looking forward to seeing you
at SCIS Halloween 2020.
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Pěšky do školy, pěšky do SCIS
posledním vydání Newsletteru byl prezentovat místa vhodná k vystoupení
V
zveřejněn článek na téma řešení a nastoupení starších dětí, nebo místa
dopravní situace, který popsal plány školy, vhodná k zaparkování a doprovodu dětí
jak ve spolupráci s městem Jesenice
vylepšit parkování v blízkosti školy.
Tento aktuální článek se pokusí shrnout

do školy a ze školy.
Samostatnou
kapitolou
jsou
pochopitelně akce školy, které nelze řešit

2) Straková
Vhodné místo k vystoupení a nastoupení
žáků. Doporučujeme vůbec nezajíždět do
části ulice, která vede ke škole. Z místa
je možné odjet ulicemi Kafková nebo
Lejsková postupně do ulice Zdiměřická.
Není nutné se v žádné z křižovatek
otáčet, ulicemi se dá projet dále od školy.
3) Lejsková
Vhodné místo k vystoupení a nastoupení
žáků. Z místa je možné odjet ulicí Kafková
postupně do ulice Zdiměřická.
4) Kafková
Vhodné místo k vystoupení a nastoupení
žáků.
5) Kafková
Vhodné místo k vystoupení a nastoupení
žáků. Stále ještě přiměřená docházková
vzdálenost do školy (7 minut).
6) Zdiměřická
Vhodné místo k zaparkování automobilu.
Kvůli chybějícímu chodníku a přechodu
v ulici Čejková doporučujeme doprovod
dospělé osoby. Stále ještě přiměřená
docházková vzdálenost do školy (7 minut).

současné možnosti, jak se dopravit
do školy autem nyní. Pražská kampaň
Pěšky do školy si klade za cíl mimo
jiné snížit dopravní zátěž před školami.
Inspirací pro tento text je oblast projektu,
která by ráda motivovala děti i rodiče,
aby podle svých možností co nejvíce
prodloužili tu část cesty, kterou jdou
pěšky. Do letošního ročníku se již
nepřihlásíme, ale pro rok 2020 bychom
se mohli pokusit dosáhnout jistých
vybraných cílů kampaně. Mapa okolí
školy s vyznačenými osmi body je snahou

níže popsaným způsobem. Toto je řešeno
výjimkou, která ve vybrané dny umožňuje
parkovat v ulicích v okolí školy ve zvláštním
režimu. Na závěr je nutno dodat, že
stále pokračujeme ve snaze o změnu
územního plánu, o zjednosměrnění ulice
Straková a realizaci dalších stavebních
úprav ve shodě s městem Jesenice.
1) Parkoviště školy
Na výjezdu z parkoviště odbočte doprava
a pokračujte do ulice Čejková a poté do
ulice Zdiměřická.

Walking to School, Walking to SCIS
n the latest issue of our Newsletter trying to change the land use plan, to
Isolution
we published an article about the make Straková Street a one-way road
to the traffic situation, where we and to realize other construction work
described our plans to improve parking
near the school in cooperation with the
Jesenice authorities. This article is trying
to summarize the current options how
to get to school by car now. The Walk
to School campaign in Prague aims,
besides other things, to reduce traffic
near schools. The project area, motivating
children and parents to extend the part
of the journey they walk, became an
inspiration for this text. We will not join
the project this year, but we could try to
achieve certain campaign goals in 2020.
The map of the school surroundings, with
marked eight points, represents places
suitable for older children to get in and
out of cars, or places for parking the car
and accompanying children to and from
school.

Of course, the school's actions cannot
be solved as described below. The
solution is an exception, allowing parking
in the streets around the school in a
special regime on certain days. Finally,
it is necessary to add that we are still
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in accordance
authorities.

with

the

Jesenice

1) School Parking
At the exit from the parking lot turn right
and continue to Čejková Street and then
to Zdiměřická Street.
2) Straková Street
Suitable place for pupils to get in
and out of cars. We recommend that you
do not drive into the part of the street that
leads to the school at all. From here you
can continue along Kafková or Lejsková
streets gradually to Zdiměřická Street.
There is no need to turn the car around on
the crossroads, the streets can be driven
through away from the school.
3) Lejsková Street
Suitable place for pupils to get in
and out of cars. From here you can continue
to Kafková Street and then to Zdiměřická
Street.

7) Kocanda
Vhodné místo k zaparkování automobilu.
Vhodné místo k vystoupení a nastoupení
žáků. Dobrá a bezpečná trasa, chodník
vede až ke škole. Docházková vzdálenost
spíše pro starší děti (10 min).
8) Na Blatech
Vhodné místo k vystoupení a nastoupení
žáků, kdy není nutné zajíždět na parkoviště
u Kocandy. Z místa je možné odjet ulicí
Na Blatech a Ke mlýnu postupně do ulice
Pražská.

4) Kafková Street
Suitable place for pupils to get in and out
of cars.
5) Kafková Street
Suitable place for pupils to get in and out
of cars. Still reasonable walking distance
to school (7 minutes).
6) Zdiměřická Street
A good place to park your car. Due to
the lack of pavement and pedestrian
crossing in Čejková Street we recommend
to accompany your child. Still reasonable
walking distance to school (7 minutes).
7) Kocanda
A good place to park your car. Suitable
place for pupils to get in and out of cars.
A good and safe route, walkway leads to
school. Walking distance more for older
children (10 min).
8) Na Blatech Street
A suitable place for pupils to get in and out
of cars when there is no need to drive to the
parking lot in Kocanda. From here you can
continue through Na Blatech Street to Ke
Mlýnu Street and then to Pražská Street.
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Fall Paper Collection Results

Výsledky
podzimního sběru papíru

P

ři podzimním sběru naši žáci nasbírali celkem
2.492 kg starého papíru. Nejlepší z nich byli po zásluze odměněni. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

D

uring the fall paper collection we copiled a total of
2,492 kg of waste paper! Below are the final results
along with individuals who received awards. Thanks to
all participated.

Tomáš Hruška, DiS
Provozní manažer /
Facilities Manager

Základní škola a Gymnázium (třídy)
1. místo 6.A
2. místo 7.B
3. místo 3.A
Základní škola a Gymnázium (jednotlivci)
1. místo Denis Adámek
6.A
2. místo Isabella Mansson
4.B
3. místo Natálie Ježková
3.A

335 Kg
163 Kg
148 Kg

Mateřská škola (třídy)
1. místo U Dráčků
2. místo Yellow Duck
3. místo Orange Tigers
Mateřská škola (jednotlivci)
1. místo Anna Szücs
2. místo Adéla Straková
3. místo Alžběta Bláhová

YD
Broučci
Broučci

175 Kg
84 Kg
70 Kg

During the fall paper collection we compiled a total of 2,492 kg of waste paper! Below are
the final results along with individuals who received awards. Thanks to all participated.
Czech Editor: Date / Name
Zbirovská 2019_10_28
English Editor: Date / Name
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Upozornění na platby

Payment Reminder

ážení rodiče,
V
dovoluji si připomenout, že splatnost
školného na druhé pololetí je 31. 12. 2019.

ear parents,
D
I would like to remind you that the tuition
for 2nd semester is due by 31. 12. 2019. Tuition

Předem děkuji za spolupráci a přeji Vám hezké
podzimní dny.

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

Školné se hradí s variabilním symbolem Vašeho
dítěte na účet:
ZŠ a Gymnázium 99829379/0800
MŠ 4866952/0800

is to be paid with your child's variable symbol to
account:
ES and HS 99829379/0800
KG 4866952/0800

Ing. Pavel Zikán,
Ekonom SCIS / SCIS Economist
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Sunny Canadian International School
School Year / Školní rok 2019/2020
Calendar – Important Dates / Kalendář – důležitá data
ALL SCHOOL
VŠICHNI

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

4. 11.

Mon

Po

4. 11. –
20. 12.

Mon
–
Wed

Po–St

SECOND STAGE
DRUHÝ STUPEŇ
KINDERGARTEN
MATEŘSKÁ ŠKOLA

5. 11.

Tue

Ut

HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM

6. 11.

Wed

St

7. 11.

Thu

Ct

7.–8. 11.

Thu–
Fri

9. 11.

Sat

11. 11.

Mon

11.–15. 11.
11.–15. 11.
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KINDERGARTEN
MATEŘSKÁ
ŠKOLA

Mon
–Fri
Mon
–Fri

11.–17. 11.

Mon
–Sun

12. 11.

Tue

12. 11.

Fri

17. 11.

Sun

18.–22. 11.

Mon
–Fri

18.–22. 11.

Mon
- Fri

28.–30. 11.

Thu–
Sat

29. 11.

Fri

ALL SCHOOL
VŠICHNI
HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM

SECOND STAGE
AND OLDER
DRUHÝ STUPEŇ
A STARŠÍ

HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM

Young Chemist – School Round (Gr 9)
Mladý chemik – školní kolo (9. ročník)
School Readiness Testing
Testování školní zralosti
Cambridge IGCSE Exam – English Literature (component 12)
Cambridgeské mezinárodní zkoušky IGCSE – Anglický jazyk –
literatura
Open House (9:00–15:00)
Den otevřených dveří (9:00–15:00)
Cambridge IGCSE Exam – English Literature (component 32)
Cambridgeské mezinárodní zkoušky IGCSE – Anglický jazyk –
literatura

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

Charity Drive
Dobročinný bazárek

ALL SCHOOL
VŠICHNI
ALL SCHOOL
Ne
VŠICHNI
FIRST STAGE AND
Po–Pá
OLDER
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ
KINDERGARTEN
Po-Pá
MATEŘSKÁ ŠKOLA
SECOND STAGE AND
OLDER
Čt–So
DRUHÝ STUPEŇ A
STARŠÍ
FIRST STAGE
Pá
PRVNÍ STUPEŇ

Registration and Payment Deadline for Winter Trips
Konec přihlašování a plateb zimních ozdravných pobytů

Čt–Pá

Pá

Diagnostic Day
Diagnostický den
Remembrance Day (Canada) and Poppy Appeal
Den válečných veteránů
KG Class Presentations
MŠ – Třídní prezentace
Anti-bullying Week
Týden proti šikaně
Science Week with Academy of Science of the Czech Republic
Týden vědy a techniky Akademie věd ČR
End of Quarter 1 and Pedagogical Council
Konec 1. čtvrtletí a pedagogická rada

Struggle for Freedom and Democracy Day
Den boje za svobodu a demokracii
Parent-Teacher-Student Conferences
Konzultace učitel-rodič-žák
Yearly KG Project – Year of Health – Week of Health
Celoroční projekt MŠ – Rok zdraví – Týden zdraví
SCHOLA PRAGENSIS School Fair
Veletrh škol SCHOLA PRAGENSIS
Payment Deadline for London Deposit (Gr 5)
Konec plateb zálohy na exkurzi do Londýna (5. ročník)
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SunnyCanadian
Canadian International
School
Sunny
International
School
SchoolYear
Year // Školní
Školní rok
School
rok2019/2020
2018/2019
Calendar
– Important Dates
Dates //Kalendář
– důležitá
datadata
Calendar
– Important
Kalendář
– důležitá

ALL SCHOOL
VŠICHNI

KINDERGARTEN
MATEŘSKÁ
ŠKOLA

3. 30.
9. 11.

MonSat

PoSo

5. 12.
4. 9.

TueThu

ÚtČt

4. 12.

Wed

St

5. 9.

Wed

St

7. 12.

Sat

So

5. 9.
7. 12.

Wed
Sat

St
So

5.–7. 9.
10. 12.

5.–7. 9.

Wed–Fri

St–Pá

Tue

Út

Wed–Fri

St–Pá

10. 12.
Tue
Út
5.–7. 9. Wed–Fri St - Pá

10. 9.
11. 12.

Mon
Wed

Po
St

10. 9.
10. 12.

Mon
Tue

Po
Út

10.
9. 12. MonWed
11.–12.
–Thu
Wed
11.–13. 12.
10. 9.
Mon–Fri

St–Pá
Po

13. 12.
10. 9.

Pá
Po

Po
St–Čt

Fri
Mon
Mon
16.–20. 12.
12. 9.
Wed–Fri

Po–Pá
St

12. 9.
17. 12.

Wed
Tue

St
Út

12. 9.

Wed

St

18. 12.–
13. 9.
20. 12.

Wed
Thu
–Fri

Čt
St–Pá

21. 12.–
13.9.
5. 1.

ThuSat–
Sun

Čt
So–Ne
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Color code:
FIRST STAGE
FIRST AND
AND OLDER
SECOND STAGE
PRVNÍ STUPEŇ A PRVNÍ A DRUHÝ
STARŠÍ
STUPEŇ

SECOND STAGE
AND OLDER
DRUHÝ STUPEŇ
A STARŠÍ

HIGH SCHOOL
GYMNÁZIUM

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

First Day of School (Opening Ceremony)
Cambridge Language Exams (FCE)
První školní den (Slavnostní shromáždění všech dětí a žáků
Cambridgeské jazykové testy (FCE)
školy)
Start of School Bus (also for KG), Morning and After School
St.Clubs
Nicholas at School
Mikulášská
nadílka ve
škole autobusu (i pro MŠ), šk. družiny a
Zahájení provozu
školního
šk. klubu
Open
House (9:00–15:30)
ALL SCHOOL
KINDERGARTEN
KG otevřených
Czech Programme
Class Meetings (U Broučků, U Dráčků)
Den
dveří (9:00–15:30)
VŠICHNI
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Třídní
schůzky
Českého
MŠ 16:30 (třídy U Broučků,
HIGH SCHOOL
Cambridge English Exams programu
CAE
U
Dráčků)
GYMNÁZIUM
Cambridgeské jazykové testy (CAE)
FIRST
STAGE
OLDER Swimming Lessons Gr 2 Start
FIRST
AND AND
SECOND
TOEFL Primary/Junior Test
PRVNÍ STUPEŇ
STAGE A STARŠÍ Zahájení výuky plavání 2. ročník
Testování
TOEFL Primary/Junior
KINDERGARTEN
Dental Prevention
PRVNÍ A DRUHÝ STUPEŇ
MATEŘSKÁ
Dentální prevence
FIRST STAGEŠKOLA
AND
Human Rights Day
SECOND
STAGE AND
OLDER
lidských právGr 6
OLDERA STARŠÍ Den
Teambuilding
PRVNÍ STUPEŇ
DRUHÝ
STUPEŇ
A
Adaptační
výjezd pro VI. ročník ZŠ
SECOND STAGE AND
STARŠÍ
OLDER
SCIS Student Assembly
HIGH STUPEŇ
SCHOOLA
Teambuilding
HS Gr 4G1
DRUHÝ
Shromáždění
studentů
SCIS
GYMNÁZIUM
Adaptační
výjezd
pro 1. ročník gymnázia
STARŠÍ
ALL SCHOOL
Extra Courses Start
KINDREGARTEN
+ ES Gr
Christmas
+ workshops
VŠICHNI
ZahájeníConcert
zájmových
kroužků (15:30–17:30)
1-4
Vánoční
koncert + dílničky
ALL
SCHOOL
September–October
SCIS(15:30–17:30)
Newsletter Issue
MŠ + 1.-4. ROČNÍK ZŠ
VŠICHNI
Vydání
SCIS
Newletteru
září–říjen
FIRST STAGE
Christmas Baking Course for Gr 2-5 (15:30–18:00)
SECOND
PRVNÍ STAGE
STUPEŇAND
Vánoční pečení pro 2.-5. třídu (15:30–18:00)
OLDER
Class Meetings
Second Stage and HS (16:00–17:00)
Christmas
Markets
ALL SCHOOL
DRUHÝ STUPEŇ A
Třídní
schůzky
pro
2. stupeň a gymnázium (16:00–17:00)
Vánoční trhy
VŠICHNI
STARŠÍ
ALL SCHOOL
Usborne Christmas Sale of English Books
KINDERGARTEN
RE, OT, BrB, WF Class Meetings (15:30–16:30)
VŠICHNI
Vánoční prodej anglických knih z nakladatelství Usborne
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Třídní schůzky tříd RE, OT, BrB, WF (15:30–16:30)
SECOND STAGE
Christmas Market in Leipzig (Gr 7–9)
KINDERGARTEN
Speech therapy screening (12:30–16:30)
DRUHÝ STUPEŇ
Vánoční trh v Lipsku (7.–9. ročník)
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Logopedická depistáž (12:30–16:30)
FIRST STAGE
Class Christmas Parties 1st Stage ES
FIRST STAGE
Class Meetings First Stage (16:00–17:00)
PRVNÍ STUPEŇ
Třídní vánoční besídky 1. stupeň ZŠ
PRVNÍ STUPEŇ
Třídní schůzky 1.–5. ročníků (16:00–17:00)
SECOND
FIRSTSTAGE
STAGEAND
Registration Open for Gr 5 Trip to London
OLDER
Christmas
PRVNÍ
STUPEŇ
VydáváníConcert
přihlášek na jazykový pobyt v Londýně (5. ročník)
Vánoční
DRUHÝ
STUPEŇ
A
KINDERGARTEN
BB, YD,koncert
GF, PD Class Meetings (15:30–16:30)
STARŠÍŠKOLA
MATEŘSKÁ
Třídní schůzky tříd BB, YD, GF, PD (15:30–16:30)
SECOND
SECOND STAGE
STAGEAND
AND
t Stage
OLDER
OLDER
Registration
for2nd
Grade
9 Trip
to Canada
Class
ChristmasOpen
Parties
ES and
HS
DRUHÝ
STUPEŇ
A
Vydávání
přihlášek
na
jazykový
pobyt
Třídní
vánoční
besídky
2.
stupeň
ZŠ
a G v Kanadě
DRUHÝ STUPEŇ A
STARŠÍ
STARŠÍ
ALL SCHOOL
SCHOOL
Open House
(9:00–15:30)
ALL
Christmas
Break
(No School)
VŠICHNI
Den otevřených
VŠICHNI
Vánoční
prázdninydveří (9:00–15:30)
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