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Slovo úvodem 

 

 

 
Milí Okénkáři, 

Vítejte u čtvrtého Zpravodaje Okénka.  

V prvé řadě bych chtěla ještě jednou poděkovat našim podzimním stážistkám, které nás 

opustily na konci ledna. Zároveň bych chtěla ještě jednou přivítat v Okénku naše nové 

stážistky, Hanku Šašinkovou ze Smolíčků a Budulínků, Martinu Slezáčkovou ze Včeliček, 

Anežku Šmídlovou z Kuriatek a Kozliatek, Katku Šmolíkovou z Mravenečků, Lucku Chme-

lovou z Krtečků, Terezku Vybíralovou ze Žabáčků a logopedku Terezku Pazdírkovou a 

zpět přivítat také naši staronovou stážistku Lucku Říhovou, která se nyní přemístila do 

Broučků od Žabáčků, kde působila minulého půlroku. Nové stážistky již absolvovaly celý 

jeden term v Okénku a musím říct, že jejich práce, nasazení a nadšení pro Okénko je 

opravdu vynikají.  

V tomto Zpravodaji se dočtete o všech aktivitách, které naše stážistky dělají s dětmi 

v hodinách i o dalších kroužkách a jiných aspektech vyučování včetně logopedie a 

čtení, kterým se v Okénku věnujeme. Nenechte si ujít ani zajímavé rozhovory a na konci 

Zpravodaje pro vás jeho redaktorka Lucka Říhová připravila informace a aktivity na Veli-

konoční tématiku. 

Čtvrtý term byl především významným tím, že právě 25. 2. mělo Okénko přesně pět let 

od založení. Tuto událost jsme všichni spolu krásně oslavili s neskutečným dortem z dílny 

Katky Price a výrobky dalších šikovných maminek. Musím říct, že těch pět let fungování 

Okénka nebylo vždy nejjednodušší, ale jsem opravdu pyšná na naši česko-slovenskou 

komunitu Okénka, kterou se nám podařilo vytvořit. Právě taková dobře fungující česko-

slovenská komunita byl jeden z našich hlavních cílů při zakládání Okénka. Díky vám 

všem za to! 

Během čtvrtého termu jsme také společně oslavili Velikonoce a právě během této akce 

bylo opět potvrzeno, že Okénko je dobře fungující stmelenou organizací, jejíž členové 

jsou ochotní pro své děti i děti ostatních Čechů a Slováků obětovat svůj čas a energii 

s velkým zápalem a zároveň s úsměvem na tváři. Díky ještě jednou všem dobrovolníkům, 

kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na chodu akce. Výdělek z akce jde vždy zpět na 

běh Okénka a pomáhá nám fungovat bez toho, abychom museli zvyšovat školné.  

V termu 5 nás krom pravidelného sobotního programu také čeká 22.-23.4. Noc 

s Andersenem, 29. 4. Šlapáček, 20. 5. Dětský den a 26.-29.5 jarní víkendový rodinný tá-

bor. Více informací o těchto akcích dostanete v emailu.  

Přeji vám všem krásný jarní den a na viděnou opět v sobotu v Okénku. 

 

Jana Nahodilová 

Předsedkyně Okénka 
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Sobotní výuka v Dunraven School  

10. 00 – 13. 00 

 
Do skupinky Sluníček vítáme všechny rodiče, jak česky, tak slovensky mluvící, s malými 

dětmi. Skupinka se schází mezi 10.00 a 13.00 hodinou v hlavní hale. Děti si zahrají na ží-

něnkách s různými hračkami, které jim pomáhají s rozvojem jemné motoriky, a rodiče si 

mohou dát kávu nebo čaj a sušenky a popovídat si s ostatními rodiči. V 11 hodin si 

spolu ve skupince zazpíváme. Společně zpíváme české i slovenské dětské písničky, dě-

ti se také učí pohybové říkanky a aktivně se zapojují hraním na dětské hudební nástro-

je. Momentálně máme české i slovenské zastoupení, takže zpíváme oblíbené české i 

slovenské písničky. Máme i řadu pohybových říkanek, při kterých se všichni protáhne-

me. V uplynulém termu jsme si ukázali základní prvky první pomoci pro tuto věkovou 

kategorii. 

Příští term se budeme věnovat znakování, které napomáhá ke komunikaci s těmi nej-

menšími členy Okénka. Do budoucna můžeme nabídnout masáž miminek, dětskou 

jógu, diskuze na různá témata o výchově a výživě a další aktivity dle zájmu – dejte 

nám vědět, o kterou z těchto aktivit máte zájem. 

UČITELKA: Věra Cush 

ASISTENTKY: Petra Marková, Markéta Benešová 
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Se Smolíčky jsme se potkali ve čtvrtém termu pětkrát. První hodina nás přenesla do ves-

míru, kam jsme se dostaly vesmírnou raketou, kterou si děti vytvořily stejně tak jako Tip a 

Tap v pohádce, kterou děti mohly v první společné hodině nového termu shlédnout. 

Druhá hodina byla plná jara. Venku svítilo sluníčko, a i my jsme si o sluníčku a kytičkách 

povídali a zazpívali za doprovodu kláves a především hudebních dřívek, na které děti 

taky rády hrají. Abychom protáhly svá tělíčka, naučili jsme v průběhu termu nové pohy-

bové písničky a to „Kdo má ruce, tleskat musí“ a „Když máš radost a víš o tom, zadupej“. 

Třetí hodina byla plná zvířátek a nejoblíbenější písničkou se stala melodie „Starý farmář 

farmu měl“. Děti zvířátka napodobovaly a učily jsme se také jejich zvuky. Pohádkovou 

branou jsme se dostali za příběhem Krtek v ZOO. Čtvrtou hodinou nás doprovázelo téma 

Velikonoc. Vyzkoušely jsme novou výtvarnou techniku rozmazávání barev přes fólii, díky 

které si děti odnesly domů krásně barevné velikonoční vejce. Term jsme ukončili 

s dinosaury, které si děti vykreslily. Novou písničku „Máme doma obludu“ si snad budou 

zpívat i doma s rodiči. Oblíbenou činností tohoto termu se nám stalo řádění s bublinami, 

aneb když bublifuk a veselá česká písnička stačí k tomu, aby v dětských očích byla vi-

dět obrovská radost.    

UČITELKA: Andrea Ortizová  STÁŽISTKA: Hana Šašinková 
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Čtvrtý term byl pro Budulínky nabitý. Setkali jsme se spolu v pěti sobotách. Nejprve 

jsme se podívali do vesmíru a seznámili se s naší planetou a kosmonauty. Děti si ve vý-

tvarné chvilce vytvořily svůj vlastní vesmír a také raketu, kterou by mohly odletět na 

měsíc, jak to viděly v pohádce. V další hodině jsme přivítali jaro, ať už novou písničkou 

Pam pam pampelišky či jarními pohybovými básničkami. Na zvířátka jsme si hráli 

v další sobotní hodině a vytvořili jsme si i zvířecí masky. Také dinosauři nás přišli do jed-

né z hodin navštívit. Toto téma bylo dětem velmi blízké a bylo na nich vidět nadšení, 

se kterým si hodinu užily. Každý týden zavítáme také do pohádkové říše. Ani v tomto 

termu tomu nebylo jinak. Termem nás provázely pohádky jako Zvířátka a loupežníci, O 

neposlušném dinosaurovi nebo Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko. A čemu 

patřila největší část tohoto termu? Přece Velikonocům. Děti se díky večerníčku „Jak 

se pomlázky ztratily“ dověděly o velikonočních tradicích v Česku a naučily se také ty-

pickou velikonoční koledu „Hody hody doprovody“. Abychom si jen nepovídali, neu-

čili se básničky a netvořily, tak jsme si také každou hodinu zatancovaly a to většinou 

pohybové tanečky pod názvem „tančíme s Míšou“, ale nechyběl ani taneček Káčát-

ka, který je u dětí tolik oblíbený.  

 

UČITELKY:  Martina Běta Lakomá, Andrea Ortizová  

STÁŽISTKA: Hana Šašinková                  ASISTENTKA: Romana Szabová 
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Ve čtrvtém termu jsme se Včeličkami začali probírat abecedu. Učili jsme se poznávat 

některá písmenka, říkali jsme si s dětmi, na které písmenko začíná jejich jméno. Děti byly 

opravdu moc šikovné a z písmenek dokázaly poskládat svá celá jména.   

Dále jsme probírali měsíce v roce a roční období. Společně jsme si říkali, jaké změny pro-

bíhají v přírodě, ve kterém ročním období, co dělají zvířátka a jaké svátky nás čekají, pří-

padně, které významnější události budeme slavit.  

Dětem jsme představily pohádkové postavičky Macha a Šebestovou a také postavu 

Večerníčka. Děti dostaly obrázky všech pohádkových postav a jejich úkolem bylo je vy-

kreslit.  

V hodinách probíhala i spousta jiných výtvarných aktivit, např. děti vykreslovaly veliko-

noční vajíčko dle své fantazie, lepily z listů a květin koláž na téma jaro, vyráběly hnízdeč-

ka pro kuřátka, kreslily strom ve všech ročních dobách.  

Když nám přálo počasí, šli jsme všichni společně na hřiště, kde si děti vyčistily hlavu na 

čerstvém vzduchu a vydováděly se.  

UČITELKA: Kamila Mosqueda  ASISTENTKA: Monika Kociánová 

STÁŽISTKA:  Martina Slezáčková 
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Ve čtvrtém termu jsme s Broučky začali v hodinách postupně vítat jaro, a to nejen jar-

ními tématy v hodinách, ale i teplotou v naší třídě, která se velmi rychle vyhřeje a 

špatně větrá. I tak jsme si ale čtvrtý term s Broučky moc užili.  

Čtvrtý term nám v českém jazyce přinesl další zajímavá písmenka. Konkrétně jsme 

probírali slovíčka s písmenky F, V, B, P, D a Ď. Během hodin jsme se slova neučili jenom 

z prezentací, ale i formou zábavných her.  

Prvouku jsme ve čtvrtém termu zahájili tématem jídlo a pití, které během dne jíme a 

bavili jsme se i o tom, které potraviny jsou zdravé a které méně. Poté byly naším téma-

tem barvy v našem okolí, a další hodinu už jsme se přesunuli k tématu oslavy Veliko-

noc v ČR a UK. U jarních náplní prvouky jsme už zůstali, protože dále jsme probírali jarní 

květiny, keře, stromy, počasí, oblečení, bavili jsme se o zvířátkách na statku nebo o 

sportech a hrách, které můžeme na jaře hrát venku. 

Novinkou u Broučků je průběh čtení. Na čtení v Okénku  ve 3. hodině připravujeme 

pro Broučky  čtecí listy, které jsou zaměřené na právě probírané písmenko. Domů 

Broučci místo knih dostávají vytištěné pohádky, na které máme i průhledné zavírací 

kapsičky s barevným okrajem, aby se nám čtecí listy neztratily. :)  

 

UČITELKA: Monika Michalíková   STÁŽISTKA: Lucie Říhová                                                                           
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Je tu konec čtvrtého termu a třída Mravenečků zůstává v počtu 11 dětí. Většinou se 

nás sejde ve třídě devět. Od 28. ledna ve třídě pohybuje nová stážistka Katka a od po-

loviny března také nový pan učitel Vojtěch Eliáš, který bude učit převážně prvouku. 

Naše vyučování začíná v 10 hodin,  i když většinou o něco později, protože čekáme na 

opozdilce. Na začátku hodiny českého jazyka si vždy řekneme básničku Dobrý den, 

dobrý den, kdy si slíbíme, že dnes zlobit nebudeme a hned vzápětí básničku o malém 

broučkovi, co spinkal v trávě. Poté následuje prezentace, kde se zaměřujeme na pís-

menko, které se zrovna v hodině probírá. Ve čtvrtém termu jsme zvládly slabiky TI/TY, 

DI/DY a NI/NY a také písmenka K, G, C, H, CH, Č, L a R. Také jsme si vyzkoušeli vytvaro-

vat písmenka z vlastních těl a nebylo to pro nás jednoduché! V hodinách českého ja-

zyka si také najdeme čas na krátké čtení, většinou ve formě básniček. Po prezentaci 

následuje práce v lavicích, kdy dětí vyplňují přichystané pracovní listy a v závěru hodi-

ny si vždy zahrajeme nějakou hru. 

Po krátké přestávce následuje hodina Prvouky. Během čtvrtého termu jsme se dozvě-

děli, jak správně pečovat o domácí mazlíčky,  a dozvěděli jsme se, kde všude nám 

mohou být nápomocní pejsci. Také jsme si s panem učitelem Eliášem povídali o domá-

cích zvířátkách a jejich příbytcích, s Katkou jsme si namalovali les plný lesních zvířátek a 

sami si vytvořili knížky o jarních květinách.  

A tak probíhal čtvrtý term u nás, u Mravenečků! 

 

UČITELÉ: Jana Nahodilová                  STÁŽISTKA:  Kateřina Šmolíková 

                        Vojtěch Eliáš          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 
Čtvrtý (a zároveň můj – jako stážistky první) term u Krtečků byl plný nejen seznamování 

s dětmi, ale také plný nových a zajímavých věcí!  Každé sobotní Okénko vždy zahaju-

jeme rozcvičením našich mluvidel či jiným logopedickým cvičením.  Během hodin čes-

kého jazyka a prvouky potom udělujeme hvězdičky a na konci vždy předáváme ply-

šového Krtečka. Toho vždy dostane ten, o kterém si myslíme, že se během hodin snažil 

nejvíce nebo se pěkně choval. Tento žák má potom za úkol vzít si Krtečka domů a za-

psat do společné kroniky, co s Krtečkem zažil. Následující hodinu si o tom společně po-

vídáme. Dále také u Krtečků rozvíjíme sebehodnocení, se kterým začala pracovat mi-

nulá stážistka Anička, pomocí sebehodnotících knížek. A co zajímavého jsme se nauči-

li, procvičili, dozvěděli a vytvořili během čtvrtého termu?  

V hodinách českého jazyka jsme pronikli do tajů tvrdých a měkkých slabik a trošku i 

naťukli slabiky obojetné. Naučili jsme se, jak rozlišit souhlásky párové. Byli jsme tak šikov-

ní, že jsme uspořádali i malou soutěž. Potom jsme se dostali do pohádky o Ďukovi, Ťu-

kovi a Ňukovi, kteří nám pomohli rozlišovat slabiky dě, tě, ně. Na tyto jsme potom na-

vázali se slabikami bě, pě, vě, mě. Čtvrtý term uzavřeme slohovou výchovou, kdy se 

budeme pokoušet vymyslet vyprávění podle obrázkové osnovy.  

V hodinách prvouky nás čekalo také spoustu zajímavých věcí! Naučili jsme se rozpo-

znávat části lidského těla, zkusili jsme si, jak poskytnout první pomoc a povídali si o 

zdravém životním stylu. Naučili jsme se něco nového o průběhu roku, ročních obdo-

bích a zajímavých událostech, které se slaví/konají v ČR. Vytvořili jsme si kalendář, kte-

rý nám bude připomínat, kdo z Krtečků právě slaví narozeniny. Společně jsme si také 

zazpívali a naučili se novou písničku a v neposlední řadě oslavili Velikonoce!  

Ačkoliv je nás, Krtečků, početně nejméně (8), o to víc se na sebe vždy těšíme a sobot-

ní Okénko si užíváme!  

UČITELKA: Katka Šandová  STÁŽISTKA: Lucie Chmelová 
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V novém termu se toho u nás hodně změnilo. Naše stážistka Lucka už neučí u nás, ale 

přešla vedle do týmu Broučků. Ale nebojte, my jsme bez stážistky nezůstali, máme tady 

nováčka Terku. Kromě Terky se u nás zabydlel taky Jirka, takže už jsou na nás spolu 

s Valerií celkem tři dospěláci. Nás se většinou sejde tak šest, i když za pět minut deset 

to vypadá, že nepřijde vůbec nikdo. Na těch pozdních příchodech bychom měli ještě 

zapracovat. 

Když už se všichni sejdeme ve třídě, vrhneme se rovnou do práce. Na rozhýbání jazýč-

ků si projdeme prezentaci od slečny logopedky, no a pak už pokračujeme v češtině. 

Už minulém termu jsme se začali zabývat slovními druhy. Skloňování podstatných jmen 

nám dalo zabrat, dokonce jsme si napsali i pár testíků, abychom tomu přišli na kloub. 

Rozeznáme podstatná jména od přídavných, se zájmeny stále trochu bojujeme, ale 

číslovky, ty zvládáme s přehledem. V dalším termu budeme pokračovat se slovesy a 

dalšími slovními druhy.  

V prvouce jsme si povídali o rostlinkách, už víme, proč jsou pro nás tak důležité a že je 

musíme chránit. Umíme pojmenovat jejich jednotlivé části, a dokonce s přehledem 

zvládneme říct, která květina je chráněná a co to znamená, když je nějaká rostlina 

užitková. Dalším obrovským tématem našich hodin byli živočichové. Kromě toho, že 

jsme si o nich hledali informace v encyklopediích, jsme také zvířátka předváděli pan-

tomimou a byla to velká legrace. 

Začali jsme hodně pracovat ve skupinkách a snažíme se nesedět většinu času 

v lavicích. Používáme obrázky, kartičky a encyklopedie a také často tvoříme plakáty. 

Náš plakát o přídavných jménech se nám opravdu povedli a vy jste měli možnost ho 

vidět na Velikonoční oslavě.  

Taky bychom Vám chtěli říct, že jsme se spolu s týmem Krtečků zapojili do literární sou-

těže. Psali jsme o naší oblíbené knížce a snažili se vysvětlit,  proč máme knížku rádi a co 

jsme se díky ní naučili. Ještě nevíme, jak to dopadlo, tak nám držte palce!  

UČITELÉ: Valerie Guerinová, Jiří Týř  STÁŽISTKA: Tereza Vybíralová   
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SLOVENSKÉ OKIENKO 

  
Tento term sme sa v triede Kuriatok tešili z hojnej účasti detí a snažili sme sa program pri-

pravovať tak, aby bavil ako starších, tak aj mladších členov našej skupiny. 

Hlavnou témou, ktorá nás po celú dobu sprevádzala, bol príchod jari a všetko s ňou spo-

jené. Rozprávali sme sa o zmenách v prírode nastávajúcim koncom zimy, naučili sa ná-

zvy niektorých jarných kvetiniek a mláďat rôznych zvierat. Zoznámili sme sa taktiež 

s obľúbenou Včielkou Májou a zaspievali sme si veľa pesničiek, z ktorých nám asi najviac 

utkvela pieseň Kukulienka. Každú sobotu sme sa tiež venovali výtvarným aktivitám – vyro-

bili sme si napríklad papierové včielky, vymaľovali veľkonočné kraslice a prichystali brlôž-

tek pre malé zvieratká. 

 

 

UČITELKA: Katarína Jašicová     STÁŽISTKA: Anežka Šmídlová  
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V triede Kozliatok sme sa s deťmi venovali rôznym témam z prvouky, ktoré sme sa snažili 

vždy prepojiť s výučbou slovenského jazyka. Rozprávali sme sa napríklad o rôznych za-

mestnaniach a voľbe povolania, precvičovali sme názvy farieb a čísel a skúšali aj počí-

tať v slovenčine. V druhej polovici termu potom došlo tiež na jarnú tematiku a zoznámili 

sme sa s rôznymi tradíciami spojenými s oslavou Veľkej Noci na Slovensku. Hlavným okru-

hom gramatiky v tomto terme bolo mäkčenie. 

Musíme pochváliť všetky deti, ktoré sa toto obdobie zúčastnili vyučovania – za ich veľkú 

snahu a nadšenie! 

Za obe triedy chceme touto cestou veľmi poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sú 

nám v slovenskej sekcii k dispozícii, a bez ktorých pomoci by výučba nemohla prebie-

hať. Ďakujeme! 

 

UČITELKA: Magdaléna Kubíková     STÁŽISTKA: Anežka Šmídlová 

ASISTENTKA: Radka Kocourková 
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Kvíteček 

Kvíteček je taneční soubor pro děti předškolního věku (3 - 5 let), který vede Barbora 

Andrejkovičová. Kvíteček je každou sobotu od 10.00 do 10.45. Děti se učí tancovat 

folklorní tance a moderní tance. Na Velikonoční oslavě Kvíteček vystupoval s tancem 

“Kuřátka”. Kvíteček také vystupoval s tancem “Čížeček”, kde děti doprovázel Kvítek 

zpěvem a nakonec dětí zatancovaly folklórní tanec “4 husy biele”. Nyní se děti budou 

věnovat trénování prvků na další vystoupení.  
Kvítek 

Kvítek je taneční soubor pro děti školního věku, který vede Pavla Šindelková a 

Barbora Andrejkovičová. Kvítek je každou sobotu od 12.10 do 13.00. Kvítek nyní 

vystupoval na Velikonoční oslavě, kde děti nejen tancovaly, ale i zpívaly a recitovaly 

Velikonoční básničky. Kvítek nám na Velikonoční oslavě zatancoval folklórní tanec 

“Koník” a country tanec “Zuzana”. Nyní se děti budou věnovat nácviku prvků na další 

vystupování a také gymnastice. 
Květ 

Květ je taneční soubor pro všechny dospělé, který vede Barbora Andrejkovičová a 

Pavla Šindelková. Květ chystá vystoupení na Sportovní den v květnu. Momentálně 

se Květ věnuje nácviku Spartakiády - Poupata. Pokud se k nám chcete přidat, 

neváhejte a přijďte mezi nás každou sobotu od 11.00 do 11.30.  

 

 
Sportovní kroužek se koná každou sobotu v tělocvičně od 12.20 do 13.00. Sportovní krou-

žek máme rozdělen do  tří pomyslných částí. V první části si většinou zahrajeme honičku, 

mezi kluky je nejoblíbenější honička "na auta". Druhá část hodiny je zaměřena na procvi-

čování všech pohybových dovedností a provádí se formou soutěžení ve skupinkách v 

nejrůznějších disciplínách nebo formou stanovišť. V poslední části hodiny si kluci mohou 

zahrát oblíbený fotbálek nebo basketbal.  

 

 

  

Výtvarný kroužek probíhá v čase 12.10 - 13.00 ve třídě Broučků ve 3. patře. Skupinka dětí 

není příliš početná, ale to nám nebrání ve vyrábění  tematických obrázků a výrobků. Co 

budeme kterou hodinu vyrábět se snažíme odvodit od ročního období či svátků a příleži-

tostí, které v daném týdnu/měsíci jsou. Ve čtvrtém termu jsme se soustředili hlavně na jar-

ní a velikonoční témata, formou koláže jsme vytvářeli kytičky z barevných papírů, malo-

vali jsme velikonoční vajíčka či zajíčky a také jsme začali pracovat na  projektu Bubno-

vání pro Bubny, když jsem tvořili přáníčka. 
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V průběhu ledna se začalo více pracovat na čtení, a tak v našem milovaném Okénku již 

podle nového systému fungují individuální čtecí chvilky se školáky.  Po dlouhém plánová-

ní a hledání těch nejlepších variant, můžeme s klidným srdcem říct, že nyní už čtení běží 

bez problému a nese svá ovoce.  Snažíme se touto cestou podpořit nejen čtenářské do-

vednosti děti v českém jazyce, ale také komunikační kompetence ve všech jejich slož-

kách. V rámci třetí hodiny se tak společně s dobrovolníky scházíme nejprve se sportovce, 

výtvarce a následně v Kvítku, abychom zde četli a  rozvíjeli čtenářskou gramotnost.  

Každé dítě tak dostává od své paní učitelky knihu, kterou pak společně s dobrovolníkem 

po deset minut čte. Největší změnou prošla v rámci organizace třída Broučků. Děti čtou 

z pracovních listů v rámci čtení ve škole. Tyto listy by měly odpovídat jejich čtenářské 

úrovni, v rámci čtení doma pak děti dostávají naskenované logopedické knihy, jejichž 

jednotlivé kapitoly jsou odstupňovány od jednoslabičných slov po mnohoslabičná slova. 

Třída Mravenečků čte písmenkové knihy, které odpovídají jejich potřebám. Krtečci a Ža-

báčci pak čtou první a druhé čtení, které by už měli hravě zvládnout. Našim největším 

cílem je, abychom v dětech probudili zájem o literaturu a čtení jako takové.  

 

 

 

 

V naší knihovně nastalo za poslední term spoustu změn. Konečně se nám podařilo, aby 

každá knížka našla na poličce svoje místo, knížky jsme roztřídili do kategorií a máme tam 

krásné barevné rozdělovače. 

Další radostnou zprávou je, že již máme online katalog, ze kterého si může každý, kdo se 

zaregistruje, z pohodlí domova vybírat, kterou knížku by si rád přečetl.  

Naše knihovna čítá desítky knih, a najdete zde jak české, tak slovenské knížky, několik ti-

tulů máme i v angličtině. Máme knihy jak pro nejmenší dětičky, tak pro zdatnější čtenáře 

a samozřejmě se zde najde i spousta beletrie pro dospělé.  Naše nabídka se neustále 

rozšiřuje a momentálně čekáme na nové knížky, které k nám putují z Čech.  

Poslední novinkou v naší knihovně je tablet, díky kterému vám budeme knížky okamžitě 

připisovat na účet, registrovat vás do naší databáze či vyhledávat knížky, které by vás 

mohly zaujmout. 

Neváhejte a přijďte si nějakou hezkou knížku půjčit. Více informací můžete najít na strán-

kách Okénka.  
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Tereza Pazdírková 
 

Milí rodiče a přátelé Okénka,  

Chtěla jsem vám prvně poděkovat za vřelé přijetí, jakého se mi dostalo. Jsem velice rá-

da, že mohu navázat na práci své kolegyně Aničky Chromé a věnovat se každou sobo-

tu logopedické intervenci u bilingvních dětí. Logopedie je oborem, kterému bych se veli-

ce ráda věnovala i v budoucím životě a jsem velice potěšena, že zde mohu načerpat 

nové zkušenosti a zdokonalit své dovednosti.  

V rámci našich logopedických čtvrthodinek jsem se snažila s dětmi držet toho, co již za-

vedly slečny logopedky přede mnou a rozvíjet dále komunikační kompetence dětí. Za 

první dva měsíce jsem provedla orientační diagnostiku u téměř všech dětí, které už byly 

zařazeny do logopedické péče a snažila se navázat na reedukaci jednotlivých složek 

řeči. U většiny dětí se snažím věnovat nejen reedukační péči ve výslovnosti hlásek, ale 

také preventivní péči, především se zaměřujeme na rozvoj slovní zásoby a gramatiky.  

Logopedická prevence je tou nejdůležitější složkou celé intervence. Neboť díky ní se sna-

žíme předcházet možným problémům v komunikační kompetenci dětí. Tento koncept 

napomáhá komunikační vybavenosti dětí a podporuje tak jejich přirozený řečový vývoj. 

Činnosti a aktivity vycházejí z praktického života a z věcí, které děti běžné obklopují.  

Jedním z dalších faktorů, které ovlivňují logopedické intervence, je přítomnost rodiče na 

logopedickém sezení a jsem velice ráda, že mnoho z vás tak činí. Protože pokud chce-

me, aby naše práce byla kvalitní, je třeba se tomu věnovat nejen jednou za týden 

v sobotu, ale také během celého týdne alespoň (ideálně) pět minut denně. Jen tak do-

sáhneme společnými silami kýžených výsledků. Pro ty z vás, kteří se nemohou účastnit 

logopedie, připravujeme novou službu a to logopedická videa na nových webových 

stranách, kde se budete moci přihlásit a podívat se na videa, na kterých je názorně uká-

záno, jak jednotlivá cvičení mají správně vypadat a mohou se tak stát opěrným bodem 

pro všechny ty, kteří s dětmi cvičí i doma.  

Na závěr bych ráda podotkla, že obdivuji vás rodiče, kteří vychováváte své děti 

v bilingvním prostředí. Výchova sama o sobě není snadnou věcí a neumím si představit 

jak těžká je výchova ve dvojjazyčném prostředí. Nastavit pravidla tak, aby byl tento styl 

výchovy úspěšný, jistě není nic jednoduchého. Bilingvismus jako takový je poměrně ne-

probádaná věc a každý se k tomu musíme postavit dle svého nejlepšího svědomí. A já 

díky své práci vidím, že jste se všichni tohoto úkolu zhostili nejen s láskou, ale i oddaností 

a trpělivostí, což jsou ty nejlepší vlastnosti, které můžeme dětem nabídnout.  

 

Tereza Pazdírková 

Logopedka Okénka 
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Logopedie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 1. dubna proběhla ve 3. patře ve třídě Mravenečků první schůzka divadelního 

rodičovského souboru. Pokud i vy máte rádi divadlo a chcete se odreagovat, hledáme 

právě vás! Společně vytvoříme představení pro naše milé děti a při zkoušení si užijeme 

spoustu zábavy.  Budeme se scházet ve 12.30. 

Pro více informací kontaktujte Kateřinu Šandovou nebo stážistku Kateřinu Šmolíkovou. 

A není to Apríl! :) 
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Rozhovory 

… se slečnou stážistkou Martinou Slezáčkovou 

Marťo, jako jediná stážistka „opouštíš“ Okénko už na začátku dubna. Čím to? Jaké máš v Česku pracov-

ní/studijní závazky? 

Ano, odjíždím dříve, protože v létě bych chtěla odevzdat svoji diplomovou práci, jít co nejdříve ke státni-

cím a ukončit tak studium. Ráda bych se poté naplno věnovala práci. Učím češtinu pro cizince a angličtinu 

v Brně. Práce byla pak druhým důvodem, proč se vrátit.  

Jak se Ti práce pro Okénko líbila a co Ti dala do života? 

Práce pro Okénko se mi líbila, zkusila jsem si něco nového. V Brně učím pouze dospělé, a to je úplně jiné 

než práce s dětmi.  Jsem ráda, že jsem získala nový pohled na výuku češtiny.  

Je v něčem velký rozdíl mezi Českem a Anglií, který Tě překvapil a případně sis na něj déle zvykala? 

V Londýně mi hrozně rychle utíkal čas. Pokaždé, když jsem se vydala sama do města, jsem si říkala, že za 

dvě, tři hodinky budu zpět, ale vždy mi to nakonec trvalo celý den. Nikdy jsem si pořádně neuvědomova-

la, jak velký Londýn je. Podle toho samozřejmě vypadá cestování. V Brně bydlím na okraji města, v Bystrci 

a dojíždím do centra necelých 30 minut. Po dvou měsících v Londýně si už nikdy nebudu stěžovat, že Bys-

trc je daleko. :D 

Kde se Ti v Londýně či jeho okolí nejvíce líbilo a proč? 

V Londýně je spousta krásných míst, kam jít. Líbil se mi Notting Hill a trhy na Portobello Road, které jsou 

mnohem klidnější než ty v Camden Townu, ale pro mě měly správnou „anglickou“ atmosféru. S ostatními 

stážistkami jsme také navštívily Cambridge a Brighton. Obě města měla svoje kouzlo.  

Kde a s kým budeš slavit Velikonoce?  

Velikonoce budu trávit s rodinou a přítelem. Určitě pojedu navštívit rodiče a prarodiče, když tak nad tím 

přemýšlím, naposled jsem byla doma o Vánocích. :D 
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… s paní  učitelkou Martinou Bětou Lakomou 

 
 

Pokud vím, jako učitelka působíš v Okénku krátce. Jak je to dlouho a jak ses do Okénka vlastně dostala 
Před pěti lety mě jedna z maminek požádala o pomoc při jedné akci českého Okénka a okamžitě jsem si 
české Okénko zamilovala a chodila jsem vypomáhat při velkých akcích. Je úžasné být součástí naší české 
komunity a bezvadných lidí, kteří do Okénka chodí. Když se mi narodila moje dcera Amy, tak jsme chodily 
pravidelně a něco přes rok jsem vypomáhala s vedením skupinky s miminky. Bohužel jsme asi rok necho-
dily kvůli mému náročnému studiu, které jsem úspěšně ukončila a opět pravidelně navštěvujeme Okénko. 
Před pár měsíci jsem převzala skupinku Budulínků. 
Co máš nejraději na práci s dětmi? Je to odlišná činnost od Tvého běžného zaměstnání, nebo pracuješ v 
podobné sféře?  
Pracuji s dětmi už 16 let a vidět jejich vývoj a růst jejich osobnosti mě velmi motivuje. Jsem montessori 
učitelka a bylo pro mě bylo úplně přirozené se znovu zapojit do výuky v Okénku. 
Jaké je Tvoje oblíbené místo v Londýně nebo jeho okolí, kam chodíš/jezdíš na výlety, když je pěkné po-
časí?  
Bydlíme v Southfields a tato oblast Londýna je velice krásná, když je pěkné počasí, spoustu času trávíme 
ve Wimbledon Parku. 
Jak se připravuješ na Velikonoce? Budeš je trávit v Anglii, v Česku, nebo někde úplně jinde?  
Na Velikonoce jsme v České republice a těšíme se na tradiční oslavu Velikonoc s barvením vajíček.  

 

 

 

 

… s žačkou Kamilkou Kociánovou 

 
Jak dlouho už chodíš do Okénka a kterou třídu teď navštěvuješ? 
Do Okénka chodím už 4 roky a teď jsem ve druhé třídě, která se jmenuje "Krtečci".  
Co se Ti v hodinách nejvíce líbí a co Tě v Okénku baví?  
Ve škole mě nejvíce baví prvouka, protože se tam učíme zajímavé věci, třeba o lidském těle nebo co má-
me dělat, abychom si neublížili a nedostali se do nebezpečí. Také tam vyrábíme různé věci, teď naposledy 
pomlázku a vajíčka na Velikonoce. Protože mám ráda pohyb a hudbu, tak pravidelně chodím do taneční-
ho kroužku, kde si nacvičujeme různé tance na vystoupení pro rodiče. 
Když si čteš nebo se díváš na televizi, máš raději knihy a filmy v češtině nebo angličtině?  
Filmy sleduji v češtině i angličtině, mám svoje oblíbené pořady a soutěže, ale knihy čtu spíš jen v an-
gličtině, protože se mi to zdá jednodušší. 
Kde budeš s rodiči slavit Velikonoce, v Česku nebo v Anglii? Na co se o Velikonocích nejvíce těšíš? 
Velikonoce budu slavit v Anglii. Nejvíce se těším na hledání vajíček se sourozenci a společné výlety do 
přírody.  
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KALENDÁŘ AKCÍ DO KONCE AKADEMICKÉHO 

ROKU 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Term 5 – 4 soboty 22.4., 29.4., 6.5., 13.5. (vyučování není 20.5.) 

22.4.   Vyhlášení Literární soutěže 

22.4. 14.00 - 23.4. 11.00 Noc s Andersenem 

29.4. 13-15 – Jarní šlapáček (změna data vyhrazena v závislosti na počasí) 

20.5. Dětský den (vyučování není) 

21.5. Schůzka českých škol v UK (13.00 Czech Centre) 

27.5.  Jarní víkendový rodinný tábor 

3.6. Volno 

 

 

 

 
Term 6 – 4 soboty 10.6., 17.6., 24.6., 1.7. 

17.6.  19.00 Knižní klub/rozloučení se stážistkami 

24.6. 13.30-14.30 Výroční schůze Okénka 

1.7.  Vyrovnávací zkoušky pro školáky, 13.30-15 Závěrečný piknik roku Streatham 

Common Rookery 

 

 

 

 
Léto 2017 

8.7. – výlet v Londýně - Greenwich Royal Observatory plus výlet lodí 

22.7. -  stanování v Kentu 

Začátek srpna -  tábor v Česku pro rodiny 

           26.8. – výlet k moři  



 22 

MIMOŠKOLNÍ AKCE OKÉNKA 
Ve čtvrtém termu jsme měli několik akcí, hned první a pro Okénko významná byla 

oslava 5. výročí Okénka, dále pak byl Knižní klub a Velikonoční oslava.  

 

Oslava 5. výročí Okénka 

Dne 25.2. se uskutečnila oslava 5. výročí založení Okénka. Za pět let se z malé skupinky 

scházejících se maminek vyvinula velká česko-slovenská komunita, která má třídy pro ty 

nejmenší děti až po třetí ročník, a která organizuje množství akcí pro děti i dospělé. Je to 

úctyhodný progres a  všichni si určitě přejeme, aby se Okénku i nadále dařilo tak dobře, 

jako teď!  

Oslava proběhla po druhé vyučovací hodině v jídelně, kde po proslovu paní ředitelky 

Jany Nahodilové přítomné děti  sfoukly svíčky na nádherném dortu. Ten se posléze roz-

krájel a spolu s dalšími dobrotami od rodičů jsme si na něm pochutnali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knižní klub 

V sobotu 18. 3. večer se uskutečnil  Knižní klub, tentokrát s knihou Báry Basikové Rozhovo-

ry s útěkem. Debut známé zpěvačky Báry Basikové Rozhovory s útěkem koloval od roku 

1982 v samizdatu a v letech 1989-1990 vycházel na pokračování v Literárním měsíčníku. 

O próze Basikové se mluvilo nejen kvůli tenkrát tabuizovanému tématu, kterým se zabý-

vala, ale také pro obdivnou podporu, kterou dodal knize spisovatel Bohumil Hrabal. 

Během večera jsme se nejen pobavili o knize, která předtím byla rozeslána přes e-mail, 

ale I o dalších tématech, to vše nad skleničkou vína a s přáteli. Noví členové jsou v Klubu 

vždy vítáni! 
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Velikonoční oslava 

Díky pečlivé a nepřetržité práci všech organizátorů a dobrovolníků, kterým patří velké 

díky, jsme se i letos mohli sejít v City Heights Academy, abychom společně oslavili nad-

cházející Velikonoce. Mohli jsme se tak sejít v příjemném prostředí a setkat se všemi příz-

nivci Okénka, ale také si užít spoustu zábavy.  

Akce vyvrcholila v neděli 26. března, ale přípravy probíhaly už dávno předtím. Obnášely 

přípravu výtvarných aktivit, při nichž děti mohly pustit uzdu své fantazii a ukázat svou kre-

ativitu nejen při výrobně tradičních vajíček nebo pletení pomlázek, ale také při tvorbě 

různých zajímavých výrobků jako například nazdobit si ubrouskovou technikou květináč, 

připravit velikonoční kolíček, nebo si vyrobit napichovátko do květináče a mnoho dal-

ších věcí. To vše si děti mohly schovat do pytlíčku, který si předtím nazdobily. Kromě toho 

si užily mnoho zábavy při Egg Huntu a plnění jeho úkolů, aby si vysloužily balíček dobrot. 

A zatímco si v sobotu návštěvníci užívali sluníčka, všichni za tuto akci zodpovědní se 

scházeli v prostorách školy, aby vše pečlivě připravili.  

V neděli jsme pak přivítali mnoho nadšených dětí a rodičů, příbuzných a návštěvníků, 

kteří se mohly pobavit u aktivit, nakoupit si ve stáncích dárečky anebo se občerstvit v 

našem bufetu řízkem a bramborovým salátem či jinými dobrotami, připravenými našimi 

úžasnými maminkami. Náladu nám zpestřilo vystoupení tanečních sborů Kvítek, Kvíteček 

a tanečního souboru Morena. Myslím, že oči každého diváka byly potěšeny.  

Celkově se jednalo o vydařenou akci, našim cílem bylo těšit srdíčka hlavně dětí, ale sa-

mozřejmě nejen jejich. Není většinou hnací silou a potěšením vědět, že se vám dílo po-

dařilo, a že děti odcházely nadšeny a spokojeny? A to se nám myslím povedlo! 

 

  



 24 

 

   



 25 

Velikonoce 
Velikonoční oslava v Okénku sice už proběhla, ale podle kalendáře nás Velikonoce tepr-

ve čekají. Pojďme se tedy v krátkosti podívat na historii a pár zajímavostí o tomto svátku.  

 

Velikonoce jsou významným křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 

které dle křesťanské víry nastalo tři dny po jeho ukřižování.  

Jsou původně židovským svátkem, stejně jako Letnice. Byly to svátky přesnic (pascha) 

slavené na památku vysvobození Izraelitů z Egypta. U Slovanů a Germánů splynuly lido-

vé oslavy Velikonoc s pohanskými slavnostmi jara (pohanský název Easter), které oslavo-

valy procitnutí přírody ze zimního spánku. Díky tomu do lidových oslav Velikonoc přešly v 

germánském a slovanském prostoru mnohé původem pohanské zvyky. 

Symboly Velikonoc můžeme historicky vystopovat jako univerzální symboly jara a plod-

nosti až do starověkého Egypta.  

Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, který připadá každý rok na jiné datum – na neděli 

následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se 

Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel tak může připad-

nout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna. 
 

Pašijový týden: Poslední týden dlouhého postního období připomíná utrpení Ježíše Krista 

a každý den má své pojmenování: 

Květná neděle - připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma, současně také připomíná 

blížící se utrpení, smrt a vzkříšení  

Modré pondělí – v kostelech se vyvěšovaly modré látky 

Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly pavučiny a uklízely 

Škaredá (černá, popeleční ) středa – vymetaly se komíny a kdo se mračil, tak mu to zů-

stalo každou středu v roce, v tento den zradil Jidáš Ježíše. 

Zelený čtvrtek – v tento den by se měla jíst zelená jídla (špenát, kopřivy, řeřicha apod.), 

aby byl člověk zdravý, zvony „odlétají do Říma“ a vesnicemi obcházejí až do soboty 

„klapači“, chlapci s řehtačkami a klapači. 

Velký pátek – je dnem smutku, protože Ježíš byl vyslýchán, odsouzen a ukřižován. V ně-

kterých městech se hrají pašijové hry. Podle starobylých pověr se v těchto dnech otvíra-

la země s poklady, nesmělo se orat a kopat na poli, nepralo se prádlo. 

Bílá sobota – den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu. Doma se bílilo, vařily a pekly se obřad-

ní pokrmy, pekly se mazance a beránci, muži a chlapci pletli pomlázky, zdobila se vajíč-

ka. 

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je největším svátkem celého liturgického roku. 

Jedly se pokrmy posvěcené v kostele a každý, kdo do domácnosti přišel, musel být tako-

vým jídlem obdarován. 

Velikonoční (Červené) pondělí je dnes nejoblíbenějším dnem hlavně mužů. V tento den 

se mělo darovat červené vejce a dívka měla být vyšlehána, aby byla celý rok zdravá. 

 

 
 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovan%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_Egypt
http://zena.centrum.cz/volny-cas/clanek.phtml?id=772390
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Velikonoční říkanky a koledy (užitečné zejména pro chlapce, pokud chtějí dostat za 

mrskut vajíčko :) ) 

 

Hody, hody 

Hody, hody, doprovody,                                    

dejte vejce malovaný. 

Nedáte-li, malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

slepička Vám snese jiný.  
 

Slepička 

Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka, 

nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička, 

do horního rybníčka, 

a z rybníčka do louže, 

kdo jí odtud pomůže?  

 
Koledníček 

Já jsem malý koledníček, tetičko, 

přišel jsem si pro červený vajíčko. 

Pro vajíčko červený, 

pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko, 

koledníček milý?  

 
Zajíček 

Hody, hody doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 

nesl košík vajíček. 

Potkala mě koroptvička, 

chtěla jedno červené, 

že mi dá lán jetelíčka 

a já říkal: Ne, ne, ne. 

Na remízku mezi poli, 

mám já strýčka králíčka, 

tomu nosím každým rokem, 

malovaná vajíčka.  

 

 
Píšťalička 

Otloukej se, píšťaličko, 

otloukej se mízo-lízo, 

nebudeš-li se otloukati, 

budu na tě žalovati.  
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Vystřihni a vymaluj si velikonoční       

obrázek! 

Tyto a další obrázky najdete na webu 

www.predskolaci.cz/velikonocni-

omalovanky 
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Najdi vajíčko bez dvojčátka!  

Tuto hru a další podobné můžete najít na stránkách www.predskolaci.cz 
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SPRÁVNÍ RADA OKÉNKA 
 

Jana Nahodilová - předsedkyně 

Katarína Jašicová - tajemnice  

Kateřina Šandová - pokladnice  

Martina Kopecká - členka výboru  

Monika Michalíková - členka výboru  

Kamila Mosqueda - členka výboru  

 

Občerstvení: 

Eva Callister 

Sonia Talsi 

 

 

Knihovnice: 

Bára McDougal 

 

 

 

 

 

 

 
Informace o Okénku na: 

www.okenko.co.uk 

 info@okenko.co.uk  

facebook: Ceskoslovenske Okenko  

  

http://www.okenko.co.uk
mailto:info@okenko.co.uk

