Okénko do Okénka
Zpravodaj neziskové organizace Okénko pro

Školní rok 2016/2017, 1. term

Slovo úvodem
Milí Okenkáři a milí přátelé,
vítejte u prvního vydání letošního zpravodaje Okénka, který pro nás připravila naše stážistka Lucka Říhová.
V tomto zpravodaji se dočtete o všech našich aktivitách v prvním termu, od sobotního vyučování přes mimoškolní
aktivity po rozhovory a také informace o akcích, které připravujeme. Jsem ráda, že mohu tento školní rok přivítat
zpátky nejen všechny naše staré známé, ale také nové děti, rodiče, dobrovolnice a stážistky. Doufáme, že se vám
bude všem líbit v naší česko-slovenské komunitě.
Okénko je dobrovolnická organizace, což znamená, že my všichni, všech 44 dobrých duší, které se nějákým
způsobem podílíme na chodu Okénka od svačinářek přes učitelky po recepční děláme vše zdarma. Proto bych zde
chtěla všem poděkovat za čas, energii a nasazení, který věnují Okénku, všem dětem a celé komunitě. Bez vás by
Okénko nebylo – jste neskutečný tým!
A pro vás, kdo se ještě nezapojil, ale byl by ochotný věnovat alespoň hodinu svého času na pomoc během vyučování
nebo svoji znalost v oblasti administrativy či získávání finančních darů, vždy rádi uvítáme nové nadšence.
V termu dva nás čeká nejdříve náš zábavný Knižní klub – tentokrát s knihou Josefa Formánka Úsměvy smutných
mužů. Kopie jsou k dispozici buď na poslání poštou nebo e-mailem. Přijďte si popovídat u skleničky vína o knize a
dalších věcech v sobotu 19.11. od 19.00. Pokud máte zájem, dejte nám vědět na e-mail.
Začínáme Kurz češtiny pro dospělé. Ukázková lekce 26.11. od 11-13.00 je zdarma, s tím, že kurz bychom v plné
parádě rozjeli od ledna 2017. Plánujeme, že by se jednalo o dvouhodinové lekce, které budou probíhat souběžně s
vyučováním dětí každou sobotu. Prosíme o potvrzení účasti, případně pokud víte o někom, kdo by měl zájem –
budeme rádi, pošlete-li zprávu dál.
A v prosinci, 10.12. nás samozřejmě čeká naše největší akce celého roku - Mikulášská besídka. Doufáme, že se
budete moci zůčastnit, pokud budete chtít, kupte si lístky co nejdříve. Rodiny pravidelně chodící do školy mají
lístky za zvýhodněnou cenu. Chtěli bychom vás také požádat o pomoc při organizaci akce, ať už při přípravě jídla
nebo s přípravou prostor, u aktivit během akce nebo po akci s úklidem. S čímkoliv můžete pomoct, pomůže
v konečné fázi Okénku, protože Mikulášská besídka je jedna z našich největších výdělečných akcí – zisk z této
akce pak používáme během celého roku.
za všechny v týmu Okénka přeji úspěšný školní rok,
Jana Nahodilová
Předsedkyně Okénka

Sobotní výuka v Dunraven School 10. 00 – 13. 00

Tato skupinka je pro všechny rodiče s malými dětmi od 10.00-13.00 hodin v hlavní
hale. Děti si můžou hrát na žíněnkách s různými hračkami a rodiče dostanou kávu
nebo čaj a sušenky. V 11 hodin si spolu ve skupince potom zazpíváme, používáme
znakování nebo si zahrajeme dětské hry. 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. Do této skupinky
vítáme jak česky tak slovensky mluvící rodiče s dětmi.

UČITELKA: Věra Cush, ASISTENTKY: Petra Marková, Markéta Benešová

Smolíčci jsou tvorové malí, proto vyučování trvá pouze 45 minut. Ale i tak si spolu
s učitelkou děti zvládnou zazpívat úvodní písničku, při které se všichni pozdraví a
následně si zazpívají lidové písničky, což samozřejmě obohatí hrou na hudební
nástroje. Nejoblíbenější hudební nástroj jsou zatím dřívka. K rozvoji komunikace
v českém jazyce slouží básničky, které jsou doprovázené pohyby vyplývajícími
z textu básně. Každý týden děti navštíví skrz divadelní představení učitelky novou
pohádku. První term se děti dostaly do pohádek k červené Karkulce, loupaly
perník v Perníkové chaloupce, tahaly řepu s dědečkem, babičkou, vnučkou,
pejsek, kočičkou a myškou v pohádce O veliké řepě a posledně dokonce
s Pejskem a Kočičkou pekly dort.
Po divadélku se přesouvají ke stolečkům, kde tvoří nejrůznější díla a také si
procvičují jemnou motoriku v práci s modelínou. Až uplyne doba kreativní,
nastává čas literární, kdy si děti osvojují další básničku a tak i nová slovíčka.
Hodina končí relaxací u uklidňující písničky a zpěvem písně rozlučovací.

UČITELKA: Andrea Ortizová

STÁŽISTKA: Andrea Seidlerová

Budulínci jsou již o něco starší a tak zvládnou vliv českého jazyka a aktivit v rámci
dvou hodin. V první vyučovací hodině se děti přivítají s učitelkou a s ostatními
dětmi. Na písničku naváže básnička obohacená pohyby. Následuje část
diskuzní, kdy se dětem dostane většího prostoru hovořit na dané téma v českém
jazyce. Protože diskuze je část hodiny, kdy je rozvíjena stránka intelektuální,
naváže na ni pohybová hra, kdy se děti protáhnou a poskotačí, aby následně
krásně zvládly dávat pozor při divadélku. I v Budulíncích vplouvají děti do světa
pohádek, příběhů a pohádkových postav. Problém jim nedělá ani činnost
výtvarná, kdy ve třídě vznikají jedinečná cenná díla.
Budulínci mají po výtvarce pauzu, aby se nasvačili, lehce si odpočinuli a
připravili se na pokračování dobrodružství. Uvítací básničkou se pozdraví a pak
se naučí básničky nové. A protože všichni rádi a krásně zpívají, za doprovodu
kytary a ozvučných dřívek si zpívají písničky v českém jazyce. Ke zpěvu však patří
i tanec – tento term byl nejoblíbenější Ptačí tanec. Ke konci zbyde trocha času i
na hru. Až hru dohrají, všichni se rozloučí a jdou za maminkami a tatínky.

UČITELKA: Bára Andrejkovičová

STÁŽISTKA: Andrea Seidlerová

ASISTENTKY: Andrea Ortizová, Šárka Sýkorová

Předškoláčci si rozvíjí slovní zásobu ze školičky a zároveň ji prohlubují s dalšími
tématy. Každá hodina začíná s povídáním o tématu, písničkami a pokračuje hrami
na opakování slovíček, rozcvičkami s básničkami, představením pohádek, a
výtvarnými hrami na téma. Podporujeme hlavně aktivní produkci jazyka.

UČITELKA: Kamila Mosqueda

ASISTENTKA: Monika Kociánová

Výuka Broučků začíná každou sobotu v 10 hodin. Na začátku dne se společně
pozdravíme, řekneme si, jaký byl uplynulý týden, a během povídání čekáme na děti,
které po cestě za Broučky zastihla „traffic“. Když už jsme všichni, rozdáme si
hvězdičky za to, že jsme dnes dorazili. Hvězdičky dostáváme také za splnění
domácího úkolu a na konci dne, kdy hvězdičku dostanou ti, kteří byli pilní a nezlobili.
Nejhodnější z nás pak dostává na celý týden postavičku broučka. Ve třídě je v nyní
13 dětí, a když se sejdeme všichni, dokážeme rozpoutat velkou melu. Paní učitelky
však mají vše pod kontrolou a malým uličníkům nedají možnost vystrkovat růžky. Po
přivítání nás čeká logopedická prezentace, kterou pro nás týden co týden chystá
naše šikovná logopedka Anička. Poté si vždy procvičíme pusinky, abychom mohli
správně nacvičit hlásku.
Za pomoci pracovních listů, her a prezentací pak
pokračujeme ve výuce.
První hodinou dne je český jazyk. Začátkem termu jsme se snažili písmena abecedy
učit psát, ale v průběhu termu jsme od psaní upustili a raději se soustředíme na slovní
zásobu. K nácviku využíváme zejména prezentace s obrázky, pracovní listy, dětskou
fantazii a hry. Hra na konci hodiny pro nás znamená, že se blíží přestávka a s ní
konečně svačinka a odpočinek. Zatím se nám podařilo nacvičit hlásky Č, Š, Ž a C.
Po skončení přestávky následuje hodina prvouky. Kromě prezentací plných obrázků
máme také nově pracovní sešit Já a můj svět. Práce s pracovním sešitem nás
všechny moc baví a to hlavně díky krásným ilustracím. V prvním termu jsme se
zabývali orientací v čase, ročními obdobími - zejména podzimem.
Nás Broučky nejvíce baví vybarvování, a také když můžeme u tabule ukázat to, co už
umíme. Když nás ale vezmou paní učitelky na koberec, jsme nejšťastnější.

UČITELKA: Monika Michalíková

STÁŽISTKA: Karolína Svoreňová

Třídu Mravenečků v současné době navštěvuje 13 dětí – původně nás bylo 11,
ale na konci I. termu jsme se rozrostli o dvě nové holčičky. Každou sobotu se
přivítáme v 10 hodin a začínáme hodinou českého jazyka. Zde probíráme
písmenka abecedy, se kterými se seznamujeme pomocí her, obrázků,
prezentací a pracovních listů. Na začátku hodiny se seznámíme s tématem a
společně se protáhneme podle naší oblíbené říkanky. Poté se vrhneme na
logopedické cvičení, které pro nás připravuje naše milá logopedka. Pomocí
prezentace a pracovních listů se seznamujeme s nově probíraným písmenkem,
učíme se nová slovíčka na dané písmenko začínající, nebo písmenko obsahující
a rozšiřujeme si tak naší slovní zásobu. V závěru hodiny nám nesmí chybět
pohybová aktivita, kterou si děti velmi oblíbily. Pro zajímavost v tomto termu jsme
se zaměřili na všechny samohlásky a tyto souhlásky – P, B, V, F.
Po přestávce, kdy hladové děti zaplní svá bříška, následuje hodina prvouky.
Probíráme zde samá zajímavá témata – např. Moje škola, Chování na silnici či
Pozorování stromů – listnaté a jehličnaté stromy. Nové znalosti
získáváme především z prezentací či pracovních listů, ale některá cvičení
vyplňujeme v našich nových pracovních sešitech. V závěru hodiny přichází
řada na Ferdu Mravence – to je náš kamarád, který každou sobotu putuje
k někomu jinému. Ten, kdo si ho odnese domů, nám potom vypráví, co s ním
Ferda za celý týden zažil. Na konci si udělíme hvězdičky za to, že jsme dnes přišli,
za naše správné chování a také za splnění domácích úkolů.

UČITELKA: Jana Nahodilová

STÁŽISTKA: Veronika Groušlová

Do druhého ročníku je nás přihlášeno celkem devět, šest holek a tři kluci. Na
začátku roku jsme si vytvořili pravidla, která nám pomáhají, aby se všichni cítili
při výuce dobře. V hodinách také pracujeme se sebehodnocením, díky
kterému vidíme, co už jsme se naučili.
V českém jazyce jsme si zopakovali abecedu, naučili jsme se, co je to slovo,
věta a slabika. Zjistili jsme, že máme několik druhů vět, co vyjadřují a jaká mají
znaménka. Pracujeme s pracovním listem a také s logopedickou aktivitou,
kterou nám připravuje naše logopedka Anička.
O přestávce nabereme síly, někdo se posilní svačinkou, paní učitelky
dohlédnou na to, abychom se protáhli, a pokračujeme prvoukou.
Na prvouku máme pracovní sešity, kde je spousta obrázků, které nám
pomáhají si věci představit. V hodinách prvouky jsme si nejdříve povídali o tom,
co už všichni Krtečci dobře znají - o škole. Jak to tam vypadá, jaké máme ve
škole místnosti, co všechno tam děláme a na jaké osoby můžeme ve škole
narazit. Naučili jsme se, podle čeho je možné se orientovat v přírodě a co nám
pomůže se neztratit. Seznámili jsme se s dopravními prostředky a prohlédli jsme
si dopravní značky a předpisy, které je nutné dodržovat. Vydali jsme se ale i
mezi listnaté a jehličnaté stromy, diskutovali jsme o tom, proč je pro nás les
důležitý, co nám dává a kdo v něm žije.
V hodinách procvičujeme psaní, ale snažíme se především si povídat,
diskutovat o nových věcech a zapojit i naše zkušenosti a názory

UČITELKA: Katka Šandová

STÁŽISTKA: Anička Veletová

Třetí ročník Žabáčků navštěvuje od začátku termu pravidelně 9 dětí, ale na
konci termu jsme se rozrostli ještě o jednoho nového člena, takže je nás 10. Na
začátku září jsme si ve třídě určili pravidla, podle kterých se v hodinách a
navzájem k sobě chováme. Na konci každé hodiny si také rozdáváme
hvězdičky za účast, domácí úkol a aktivitu. Kdo je v hodině nejaktivnější a
nejméně ruší, dostane domů plyšového žabáčka.
V hodinách českého jazyka jsme se zatím naučili, z čeho se skládá věta, že
máme věty jednoduché, rozvité a také souvětí, učili jsme se o slovech
jednoznačných, mnohoznačných, o synonymech a antonymech, slovech
citově zabarvených, spisovných a nespisovných a také o slovech příbuzných.
V hodinách pracujme s pracovními listy, logopedickými prezentacemi od naší
logopedky Aničky, píšeme do sešitu a hrajeme hry na procvičování probírané
látky. Na konci hodiny většinou dostáváme domácí úkol, ale někdy jsme tak
šikovní a rychlí, že žádný není.
Po českém jazyce následuje krátká přestávka, kterou většinou prosvačíme nebo
strávíme hraním různých her, zejména s míčem vzadu na koberci. Jakmile jsme
dostatečně odpočatí, čeká nás prvouka.
V prvouce jsme se zatím učili o pravidlech slušného chování, o vztazích mezi
kamarády, ale také o tom, jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí, jaké dopravní
prostředky můžeme použít ve městě, jak cestujeme do školy a také jsme se učili
o České republice a jejích státních symbolech, krajích či sousedních zemích.
V hodinách používáme krásné pracovní sešity, pracovní listy, někdy si pustíme
prezentaci nebo zahrajeme hru na odreagování. V poslední hodině jsme měli
kytarovou vsuvku, takže jsme si i zazpívali - a nejspíš to nebylo naposled!
V hodinách často píšeme, čteme a povídáme si, abychom si procvičili slovní
zásobu. Na odreagování hrajeme odpočinkové či protahovací hry a v poslední
době i zpíváme. Ke konci každého setkání si zopakujeme učivo daného dne a
rozdáme si slovíčka. Na rozloučenou se obdarujeme sladkou odměnou.

UČITELKA: Valerie Guerinová

STÁŽISTKA: Lucie Říhová

SLOVENSKÉ OKIENKO

V prvom terme školského roka 2016/2017 sa mi dostalo tej pocty, že som ako
študentka na pracovnej stáži mohla učiť práve malé „kuriatka“ v slovenskej
sekcii Okénka. Filozofiou školy je naučiť deti rozprávať spisovnou slovenčinou,
keďže je to ich materinský jazyk a na tomto základe sme sa snažili vystavať
všetky činnosti a aktivity na hodinách. S deťmi sme sa hlavne veľa komunikovali
a dávali sme im čo možno najviac priestoru na to, aby rozprávali a aby sa mohli
samé vyjadrovať a odprezentovať.
V septembri a októbri bola nosnou témou našich stretnutí jeseň a jesenné
aktivity. Rozdelili sme si rok na štyri ročné obdobia. Vieme, že keď po
prázdninách znova začína škola a povinnosti, prichádza jeseň. Naučili sme sa
veľa o zmenách, ktoré prichádzajú spolu s jeseňou. Tiež sme rozpoznávali rôzne
prírodné materiály a plody, ktoré nám príroda dáva na jeseň. Spoznávali sme
niektoré vtáčiky a ukázali sme si, ktoré vtáky odlietajú do teplých krajín a prečo.
Spolu s deťmi sme ťahali repku, robili sme si zvieratká z gaštanov, výtvarnou
technikou koláže sme dotvárali lastovičky a vyrábali sme si šarkana s farebným
chvostom.
Počas pohybových činností sa deti naučili nové riekanky a pesničky.
Najobľúbenejšími boli: „Prší, prší, len sa leje.“ a „Kolo, kolo mlynské“, ale aj
„Spadla hruška zelená“.
So všetkými deťmi sme si užili veľa zábavy a srandy a som vďačná za každú
jednu minútu, ktorú som mohla stráviť v tak skvelej spoločnosti vašich detí.

UČITELKA: Eva Moody

STÁŽISTKA: Terezia Vaníková

ASISTENTKY:Radka Dlugošová, Nina Ilovičová, Betka Moravčiková

UČITELKA: Katka Jašicová
ASISTENTKY:Radka Dlugošová, Nina Ilovičová, Betka Moravčiková

Tanečně pohybový kroužek probíhá každou sobotu
po obědové pauze, kdy už máme za sebou výuku, něco dobrého k snědku a je ta
pravá chvíle se pořádně protáhnout a zaskotačit si. Kroužek vede šikovná Pavlína
Šindelková s pomocí stážistek Lucky a Aničky. Na začátku hodiny se rozcvičíme,
k rozcvičce si zazpíváme lidovou písničku (samozřejmě česky, ale nezapomínáme
ani na slovenštinu  ) a jako doprovod využíváme rytmické nástroje. Chvilku
obvykle strávíme v sálu s žíněnkami, které přímo vybízejí k tomu vyzkoušet
gymnastické prvky, jako je kotoul nebo hvězda a hlavní část kroužku věnujeme
tancování, již jsme také začali trénovat na vystoupení, které se čím dál tím více blíží.
Určitě se máte na co těšit!

Sportovní kroužek se každou sobotu koná
v tělocvicně vedle jídelny. Nejdřív se rozcvičíme a potom hrajeme různé hry,
nejčastěji fotbal, vybíjenou nebo různé běhací hry. Kroužek vede Andrea Nová,
Radka Masih, Jindra Bělka a stážistky Verča a Kája.

Anna Chromá

Je téměř notoricky rozšířeným mýtem, že logopedie znamená pouhou nápravu
výslovnosti. Jak však před mnoha lety napsal Hubert Synek: „Logopedie je
souborem nauk, které si všímají všech složek lidské řeči a všemi prostředky pečují o
její zdokonalení, zušlechtění a kulturu.“ V Okénku se všechny aspekty této definice
snažíme naplňovat a během individuální i skupinové práce s dětmi tak
podporujeme nejen správnou výslovnost jednotlivých českých hlásek, ale také se
systematicky zaměřujeme na rozvoj slovní zásoby a gramatické stránky českého
jazyka. Češtinu zde vnímáme jako součást přirozeného multilingvního a
multikulturního vývoje jednotlivých dětí. Ačkoliv s sebou vícejazyčná výchova může
přinášet těžkosti a někdy i frustraci, věříme, že dítě nestojí ve střetu kultur a jazyků,
ale že se naopak stává mostem, který je navzájem spojuje. Abychom mu pomohli
tento potenciál naplnit, poskytujeme každému dítěti a jeho rodičům individuální
logopedickou intervenci. Každý školák a předškolák v Českém Okénku projde
orientační diagnostikou, na jejímž základě je pak vytvořen plán další podpory jeho
jazykového a řečového vývoje. V tomto plánu se snažíme zohlednit jak jedinečné
potřeby každého z dětí, tak i nároky a očekávání jednotlivých rodin. Právě
individuální přístup a vnímání unikátnosti jednotlivých druhů vícejazyčné výchovy,
chápeme jako základ pro naplnění veškerých pozitiv, které dětem vícejazyčnost a
náležení k více kulturám mohou přinést.

Individuální čtení
Každý žák ve škole má desetiminutové individuální čtení, aby se lépe zdokonalili.
S dětmi čte: Jirka Kobalíček, Veronika Matuš, Veronika Šlégrová, Lucka Roberti, Jana
Mutiti, Radka Da Costa, Míša Cuninghame

Stážistky

Podzim 2016
Krátké představení našich stážistek, které do Okénka přijely
dobrovolničit díky programu Erasmus+.

Anna Veletová
Budoucí paní učitelka pochází z malé vesnice na Vysočině a
studuje na Masarykově univerzitě v Brně. Od malička ráda jezdila
na letní tábory a tak se jich už pár let účastní jako vedoucí. Ráda si
zahraje na klavír, miluje zpěv, plavání, hory a les, pečení, své
přátele, divadlo a dobrou kávu. V Okénku obdivuje nadšení všech
dobrovolníků, ale také rodičů a dětí, které se výuky účastní.

Anna Chromá
Studentka Masarykovy univerzity, kterou do Okénka na pozici
logopedky přivedla mimo jiné láska k anglickému a českému
jazyku, fascinace bilingvismem a zájem o poznávání nových kultur.
Věří, že výchova a vzdělávání dětí patří k nejpřínosnějším a
zároveň nejnáročnějším profesím, protože jsou to právě
pedagogové, kteří se v zásadních okamžicích podílejí na
formování a usměrňování našich budoucích kroků. I proto doufá,
že ke své práci bude vždy přistupovat s respektem a patřičnou
pokorou, k čemuž jí velikou měrou pomáhá i její první zahraniční
stáž.

Lucie Říhová
Studentka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Speciální pedagogiky na
Masarykově univerzitě a také asistentka pedagoga, kterou Okénko
zlákalo umístěním v Londýně a myšlenkou české školy v Anglii. Už od
základní školy chtěla být učitelkou, což se jí i díky stáži v Okénku
splnilo. Ráda pracuje s dětmi, cestuje, chodí do divadla, fotografuje
a účastní se jako vedoucí sborových soustředění, kde kromě zpěvu
organizuje i herní program. Díky stáži sbírá cenné zkušenosti pro
budoucí povolání, nachází nové přátele a objevuje krásy Anglie.

Andrea Seidlerová
Budoucí paní slečna učitelka Andrea pochází z Ostravska.
V posledním roce si nesmírně oblíbila hru na piano, pití kávy a
fotografování. Teoretické poznatky ze studia svého oboru si
upevňuje v mateřské škole v Ostravě.

Karolína Svoreňová
„Teta“ z karvinského dětského domova a studentka navazujícího
magisterského studia speciální pedagogiky Ostravské Univerzity.
Kája je coffe lover s láskou ke psům, ráda řádí na svahu i mimo něj
na lyžích či snowboardu a v létě si ráda vyrazí na brusle, do přírody
nebo se jen tak povaluje u vody. V Londýně si užívá kavárenský
život a výlety, které ji tato stáž umožnila. Okénku vděčí za novou
životní zkušenost a snad také za přátele na celý život.
Veronika Groušlová
Studentka Ostravské univerzity navazujícího magisterského
studia speciální pedagogiky a budoucí paní logopedka
pocházející z Písku. Mezi její koníčky patří sport – především běh
v londýnských parcích, jízda na bruslích a turistika. Tato
milovnice zvířat má ráda cestování, hory a přírodu. Její slabostí
je káva a dobré jídlo, nepohrdne ani dobrým filmem s přáteli.
Díky Okénku má možnost prohloubit svou pedagogickou praxi a
získat mnoho zkušeností pro své budoucí povolání.

Zatím první a snad ne poslední společná fotka našich stážistek!

ROZHOVORY

… se slečnou stážistkou Karolínou Svoreňovou
Proč ses rozhodla jet na stáž do Okénka? Uvažovala jsi i o jiných zemích, nebo Tě lákala
Anglie?
Nikdy jsem o výjezdu v rámci školy neuvažovala, tak trochu jsem se bála toho, že budu
daleko od věcí, na které jsem zvyklá. Pak v průběhu státnic přišla nabídka ze strany jedné
z našich vyučujících a já si řekla, buď teď, nebo nikdy. No a teď jsem tady.
Co Tě na práci v Okénku nejvíce baví?
Baví mě pracovat s věcmi, které jsou pro mě úplně nové. I když studuji na pajdáku,
zkušenosti s přípravou na výuku a samotným vedením výuky nemám. Takže práce
v Okénku je pro mě velká challenge, která mě ale posouvá hodinu od hodiny dále. Za
tohle jsem moc vděčná, protože ráda stojím před novými výzvami.
Kromě práce v Okénku, jak trávíš svůj volný čas v Londýně?
Pokud zrovna nehlídám blonďaté pidilidi, vyrážím ráda na průzkum různých čtvrtí Londýna
a jako správný milovník kávy si samozřejmě nenechám ujít návštěvy kaváren. Nástrahou při
mých toulkách bývají obchůdky s oblečením.. Jak na konci stáže poletím s horou nového
oblečení vážně nevím. Do konce stáže bych také chtěla procestovat co největší kus
Anglie.
Co se Ti líbí na životě v Londýně a je něco, co Ti tu chybí?
Líbí se mi multikulturní složení města, to, jak jsou tady lidé laskaví a obětaví vůči neznámým.
Užívám si tady jakousi volnost, kterou doma nemám, protože stále bydlím u rodičů. Tady
jsem se naučila samostatnosti a uvědomila si, co bych v budoucnu chtěla dokázat a dělat.

… s paní učitelkou Monikou Michalíkovou
Jak jste se dostala k práci učitelky v Okénku?
Vlastně docela náhodou.  Můj syn začal docházet do Okénka v září 2015 a velice rychle
jsme se oba cítili v Okénku jako doma. Ze začátku bylo fajn moct si popovídat s ostatními
rodiči u kávy a sušenek, ale brzy jsem si uvědomila, že bych moc ráda vypomohla víc.
Začala jsem tedy s dětmi číst, sem tam jsem vypomohla s pokladnou a svačinkami atd.,
atd. … až jednoho dne najednou chyběly učitelky a bylo potřeba zaskočit.  Po vyučování
jsem byla "požádána" naší úžasnou ředitelkou Janou jestli bych byla ochotná zhostit se role
učitelky oficiálně od září 2016. A moje odpověď je jasná – SAMOZŘEJMĚ!!! 
Co se Vám líbí na českém vzdělávacím systému a co na anglickém?
Těžko se mi bude odpovídat, protože se současným českým školstvím nemám moc
zkušeností - valná většina dětí z ČR, jejichž maminky (pochopitelně  ) znám, ještě do školy
nechodí nebo teprve začali první třídu. Můžu ale s jistotou opovědět co se mi líbí na školství
v Anglii a hlavně na základní škole, kterou navštěvuje můj syn (což plně připouštím, nemusí
platit pro všechny školy). Od Recepční třídy, která je víceméně jako první třída v České
škole, jsem byla unesena přístupem učitelů k dětem (žádná třída nemá jen jednu učitelku,
mají jich několik), vzhledem tříd (děti nesedí u lavic, ale u stolečku ve skupinkách, všude visí
výkresy a jiné výtvory děti, všechno mi přijde "veselejší" ), rozvrh je mnohem volnější (děti
mají dostatek času během dne i na hraní a pohyb venku) a nemůžu si vynachválit ochotu
učitelů se s rodiči kdykoli poradit o prospěchu děti. Rodičovská sdružení jako taková tu
nejsou - učitelky se schází s rodiči jednotlivě. Na druhou stranu co se mi trochu příčí, jsou ta
kvanta vědomostí, která jsou po dětech požadovány do jejich hlaviček nastrkat - řekla
bych, že podle ročníků jsou na tom stejně jako v ČR, ale v Anglii začínají základní školu o 2
roky dříve!

Myslíte, že jsou děti v Anglii jiné než čeští školáci?
 Ráda bych řekla, že určitě ne, ale také určitě ano. Děti jsou děti a budou děti bez ohledu
na to, kde žijí. Přizpůsobí se ale prostředí, takže se nedá očekávat od dětí v ČR (řekněme
na malém městě nebo vesnici), že budou naprosto identické s dětmi, kteří žijí ve skoro 10-ti
milionovém velkoměstě. Velkou roli v chování dětí hrají samozřejmě rodiče, takže pokud
jsou děti vedené "správným" směrem, je jedno, kde jsou.
Co se Vám v Okénku nejvíce líbí?
Trochu se asi budu opakovat, ale Okénko je úžasná komunita (troufnu si říct - rodina)
Čechů a Slováku, kteří ač milují Anglii a v našem případě Londýn, nechtějí zapomenout na
to, odkud jsou - jejich zvyky, tradice a samozřejmě jazyk. A samozřejmě chtějí, aby i jejich
děti věděli, odkud maminka/tatínek pochází. Já sama se v Okénku cítím jako "doma" a můj
syn je na tom dost podobně - během prázdnin se nemůže dočkat, kdy uvidí kamarády z
"České školy" znovu a já se těším na ostatní maminky/učitelky/kolegy.  Všichni, naprosto
všichni v Okénku jsou úžasní. 

… s maminkou Romanou Janků
Proč jste začala chodit do Okénka?
Kvůli doporučení dalších rodičů a dobrým ohlasům. Když se narodily děti, začala jsem
pociťovat novou potřebu české komunity, chtěla jsem, aby se děti více pohybovaly
v česky mluvícím prostředí a měly pravidelný kontakt se svými česky mluvícími vrstevníky.
Co se Vám v Okénku nejvíce líbí?
Přístup a nálada zdejší komunity a také fakt, že se zde líbí dětem.
Myslíte si, že se díky Okénku děti zlepšují v češtině?
Vytváří si tady české přátele, učí se české básničky a písničky, procvičují český jazyk
v instituční rovině české školy, komunikují v českém jazyce a poslouchají ho několik hodin
od různých lidí, takže určitě ano.

… se školákem Patrickem Guerinem (Broučci)
Jak dlouho už chodíš do Okénka?
Když mi byl rok, tak ještě ne a pak už jo. (Maminka: od 18 měsíců)
Co se Ti v Okénku nejvíce líbí?
V Okénku? Jak píšeme a děláme úkoly.
Co Tě tu nejvíce baví (jaký je Tvůj oblíbený předmět)?
Je to asi po škole, ve škole a před školou.
Co to přesně znamená?
Že se mi tam opravdu líbí.
A nejoblíbenější předmět?
Sportovní kroužky, hrajeme tam fotbal.
Co máš rád v Čechách, co se Ti líbí v Anglii? Máš v Čechách i Anglii nějaká oblíbená
místa, která rád navštěvuješ?
Tak v Anglii Wimbledon a v Čechách cukrárna v Bílovicích nad Svitavou a pak když jsme se
byli podívat na Orloj.
A v jakém městě jste se byli podívat na orloj?
V Praze.

KALENDÁŘ AKCÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2016-2017
33 týdnů školy (včetně 3 návštěv muzeí)
Term 1 – 7 sobot 10.9.-22.10.
 17.9. 12-13 – schůzka pro rodiče
 1.10. 13-15 Podzimní Šlapáček
 22.10. Okénko v muzeu (výuka není, místo toho
aktivity v muzeu)
 29.10. Volno - karavany
Term 2 – 6 sobot 5.11. – 17.12.
 19.11. 19.00 Knižní klub
 10.12. Mikuláš a vánoční besídka (vyučování není)
 24.12. Volno
 31.12. Volno
Term 3 – 6 sobot 7.1. – 11.2.
 7.1.
12-13 – schůzka pro rodiče
 14.1. 19.00 Knižní klub/ Rozloučení se stážistkami
 21.1. 19.00 Maškarní ples
 11.2. Okénko v muzeu (výuka není, místo toho aktivity v muzeu)
 18.2. Volno
Term 4 – 4 soboty 25.2. – 1.4. (vyučování není 25.3.)
 25.2. Oslava 5. výročí Okénka
 11.3. 19.00 Knižní klub
 26.3. Velikonoce = neděle!
 8.4. Volno – Noc s Andersenem 8.-9-4.
 15.4. Volno
Term 5 – 6 sobot 22.4. – 27.5. (vyučování není 20.5.)
 29.4. 13-15 – Jarní Šlapáček
 6.5.
12-13 – schůzka pro rodiče
 14.5. Neděle – Great Ormond Street Hospital Race for the kids
 20.5. Dětský den
 27.5. Okénko v muzeu (výuka není, místo toho aktivity v muzeu)
 3.6. Volno - karavany
Term 6 – 4 soboty 10.6. – 1.7.
 17.6. 19.00 Knižní klub/rozloučení se stážistkami
 24.6. 13-14 Výroční schůze Okénka
 1.7. Vyrovnávací zkoušky pro předškoláky, 13-15 Závěrečný piknik roku
Léto 2017





15.7. – výlet v Londýně
29.7. - stanování v Kentu
12.8. - tábor v Česku pro rodiny
26.8. – výlet k moři

MIMOŠKOLNÍ AKCE OKÉNKA
Od počátku školního roku jsme měli 3 mimoškolní akce.
První byl Šlapáček aneb hon za řemesly, původně plánovaný na 1/10. Díky velmi
nepříznivému počasí jsme jej museli přeložit na 15/10, kdy nám počasí přálo skvělé.
Děti prošly trasu dlouhou zhruba 2.5km v krásném prostředí Streatham Common
parku a v The Rookery. Po cestě plnily úkoly a poznávaly česká řemesla a
postavičky z dávných dob (např. mlynář, cukrář, princezna a vodník). V cíli na ně
čekala malá odměna. Akce byla velmi příjemná a přitáhla pozornost i mimo
členskou základnu Okénka.
Další akcí bylo Okénko v muzeu 22/10. Společně jsme se vydali do Muzea dětství
(Museum of Childhood). Stážistky připravily trasu s aktivitami pro děti a nakonec
jsme se všichni sešli na společný oběd a malování.
Poslední akcí tohoto termu bylo naše tradiční Karavanování, tentokrát ne v
karavanech, ale všichni pod jednou střechou, v termínu 28-30/10. V pátek jsme se
sešli na Hever castle, kde byla spousta halloweenských aktivit a zahrady byly tak
krásné, že já jsem se rozhodla se tam přestěhovat a žít tam! Hrad byl opravdu
nádherný a sluníčko svítilo celé odpoledne, část z nás přivezla plné náruče výrobků
z workshopů, část z nás plnou hlavu krásné architektury a zážitků z pobíhání
zahradami, prohlídky hradu a vodního bludiště.
Večer jsme se všichni sešli na Coldblow farm, kde nás přivítala opravdu
halloweenská scenérie. Husté nízké tunely ze stromů, kořeny plazící se podél
cest…musím říct, že tohle byl opravdu strašidelný zážitek pro nás všechny, i když
jsme byli v autě. Celý večer jsme kontrolovali dveře, jestli se neobjeví někdo se
sekyrou a šíleným výrazem v obličeji. V sobotu jsme naplánovali procházku, která se
proměnila v bloudění po polích uzavřených vysokým živým plotem. Nakonec jsme
se vloupali na soukromý pozemek farmy a byli jsme velmi důrazně vyhoštěni… no,
ne tak úplně, dostali jsme taky radu na cestu a podle té jsme se dopravili do
nádherné hospůdky na samotě, kde vařili krvavé večeře na sto způsobů. S plnými
břichy jsme se vrátili zpět a připravili halloweenskou noční stezku pro děti. Večer
patřil rodičům, věštění a mafii! Dozvěděli jsme se něco ze své budoucnosti a pak se
navzájem postříleli v mafiánské hře, odhalili jsme skryté talenty na vraždění a nasmáli
se tolik, že jsme sotva popadali dech. V neděli jsme náš víkendový pobyt zakončili
společným piknikem v Mote parku v Maidstone. Velmi povedená akce se skvělou
partou lidí.
CO NÁS ČEKÁ
Závratnou rychlostí se nám blíží Mikulášská. Tímto bych chtěla apelovat na všechny
členy Okénka, aby popřemýšleli, čím by mohli pomoct a přispět. Loni se na akci

podílelo přes 50 lidí. Budeme potřebovat lidí, kteří pomůžou na místě a lidi, kteří
připraví občerstvení. Prosím, neodbijte nás mávnutím ruky a rčením, že nemáte čas.
Každý může obětovat trochu času a tím komunitě přispět. Fungujeme na bázi
dobrovolníků, kteří vše dělají ve svém volném čase a ZADARMO a bohužel už to
začíná být nad lidské síly pro některé z nás. Potřebujeme víc lidí, víc pomoci.
Mikulášská je naší největší akcí a výdělek pomáhá při běhu školy. Pojďme si tuto akci
udržet pro naše děti. Také díky Mikulášské jsme schopni držet ceny školného na
současné úrovni. Tento rok bude poprvé na místě systém, kdy dobrovolníci můžou
mít slevu na vstupné - podle rozsahu pomoci. Pokud máte chuť se k nám připojit a
pomoct, byť I třeba jen hodinkou práce nebo přípravou mísy salátů, chlebíčku atd.,
prosím, kontaktujte mě v Okénku osobně, emailem na Okénko nebo na facebooku.
Každá pomoc je velmi vítaná a potřebná.
Katka Šandová
organizátorka akcí

Šlapáček

Museum of Childhood

Karavanování

SPRÁVNÍ RADA OKÉNKA:
Jana Nahodilová – předsedkyně
Veronika Marešová – místopředsedkyně komise
Martina Kopecká – tajemnice
Katka Šandová – organizátorka akcí
Kamila Mosqueda – předškolní sekce
Katarína Jašicová – slovenská sekce
Občerstvení:
Eva Callister
Sonia Talsi
Knihovnice:
Bára McDougal
Středeční skupinka:
Lucka Roberti
Účetnictví:
Radka Masih, Andrea Nová
Recepce:
Iva Adesanya, Jirka Šlégr, Andrea Hatami, Veronika
Balogunová, Stanislava McMaster
Výpomoc:
Pavla Contractor, Lenka Musilová
Informace o Okénku na:
www.okenko.co.uk
c.okenko@hotmail.co.uk
nebo na facebooku: CESKE OKENKO

