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Jesenický kurýr SUNNY

S potěšením vám oznamuji, že jsem velice hrdý 

na první výsledky maturitních zkoušek IGCSE, 

a děkuji všem rodičům a učitelům, kteří podpo-

rovali žáky, aby k těmto zkouškám přistupovali 

odpovědně. Mnozí žáci si v „ostrých“ zkouškách 

vedli lépe než ve zkouškách „nanečisto“, někteří 

dokonce i v několika předmětech. Opravdu pří-

pravu nepodcenili, a to nás v SCIS těší. 49 z 60 

známek (82 %) se pohybuje na stupnici hodno-

cení od A* do C. Na tento výsledek by mohla být 

pyšná každá dobrá státní škola ve Spojeném krá-

lovství. Navíc 63 % testů bylo hodnoceno znám-

kami A* a B! Do budoucna se zaměříme na to, 

aby na stupnici hodnocení od A* do C bylo celých 

100 % našich žáků. Tyto výsledky umožní žákům 

pokračovat ve studiu na mnoha zahraničních uni-

verzitách a jsou srovnatelné s výsledky, kterých 

dosahují studenti britských výběrových gymnázií. 

Ještě jednou srdečně gratuluji žákům a učitelům 

naší školy k úspěšnému složení prvních zkoušek 

IGCSE. Jsem na vás velice hrdý.

Mgr. Ron Stiles, ředitel

Ahoj, jsem hnědý los západokanadský (Alces alces andersoni), prima kluk ve školním věku s krásným 

parožím lopatovitého tvaru. Od 4. září 2017 jsem ofi ciálním maskotem školy a školky Sunny Canadian 

International School v Praze. V České republice žije i můj vzdálený brácha los evropský, ale je docela 

vzácný, nepotkáte ho prý často. Proč jsem byl vybrán maskotem SCIS zrovna já? Losi žijí jak na území 

Kanady, tak na území České republiky a hlavně jsou povahově dost odlišní od ostatních druhů své če-

ledi. Losi se totiž neplaší a neutíkají bezhlavě. Situaci většinou vyhodnocují s přehledem a jsou zdravě 

sebevědomí. Navíc vypadáme fakt dost dobře. Zatím nemám jméno, ale těším se, že mi žáci nějaké 

vyberou. Myslím, že se mi na škole bude moc líbit, v Jesenici prý nežijí ani medvědi, ani šedí vlci. Ti totiž 

v Kanadě nás losy loví. Brr. Mějte se krásně!

Mgr. Jitka Hošková, Activities 

První maturitní zkoušky byly úspěšné

Máme nového maskota


