Okénko do Okénka
Zpravodaj neziskové organizace Okénko pro

Školní rok 2016/2017, 2. term

Slovo úvodem
Milí Okenkáři a milí přátelé,
vítejte u druhého vydání letošního zpravodaje Okénka. V tomto zpravodaji se dočtete o všech našich aktivitách
v druhém termu, od sobotního vyučování přes mimoškolní aktivity po rozhovory a také informace o akcích, které
připravujeme.
Mimo naše pravidelné sobotní vyučování v devíti různých skupinkách proběhla v druhém termu, a to 10.12., naše
pravidelná největší akce, Mikulášská oslava, o které podrobněji píše její organizátorka Katka Šandová níže.
Dříve, v sobotu 19.11., proběhl daleko komornější, ale o to neméně zajímavý Knižní klub, kde jsme mimo jiné
diskutovali o knize Josefa Formánka Úsměvy smutných mužů. Kopie knihy je stále k dispozici v naší knihovně.
Navíc se také uskutečnila naše první zkušební lekce češtiny pro dospělé, jíž se zůčastnilo 8 tatínků dětí v Okénku
a která se podle všech ohlasů moc líbila.
V termu 3 nás čeká pět týdnů vyučování, a to od 7.1. do 4.2. a návštěva Muzea Londýna 11.2. Mimo běžné vyučování
se chystá pokračování češtiny pro dospělé, a to každou sobotu od 14.1. - 10-11.30 pro začátečníky a 11.45-13.15 pro
středně pokročilé. Nezapomeňte se zaregistrovat do 7.1., ať získáte slevu.
Dvě hlavní mimoškolní akce budou náš úplně první Ples Okénka, u příležitosti 5.výročí založení Okénka, a to 21.1.
Pokud jste se ještě nezaregistrovali, učiňte to tak co nejdříve.
Čeká nás také další Knižní klub, tentokrát o knížce Mapa Anny Marka Šindelky, který bude zároveň rozloučením
s našimi současnými stážistkami. Dejte vědet, pokud se chcete zůčastnit a my vám můžeme zaslat kopii knihy.
Důležitým dnem je také 28.1. a to od 12-13 kdy proběhne stěžejní schůzka pro všechny rodiče o budoucnosti a
dalším fungování Okénka, ujistěte se tedy, že se budete moci zůčastnit.
Na závěr bych chtěla opět poděkovat všem našim dobrovolníkům, protože Okénko funguje jako dobrovolnická
organizace. My všichni, všech 44 dobrých duší, které se nějákým způsobem podílíme na chodu Okénka od
svačinářek přes učitelky po recepční či členky výboru, děláme totiž vše zdarma pro naši česko-slovenskou
komunitu.
za všechny v týmu Okénka přeji úspěšný rok 2017,
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 do13.00 hodin v
hlavní hale. Děti mají možnost si hrát na žíněnkách s různými hračkami a začít
vnímat ostatní děti kolem sebe. Rodiče si mohou dát kávu nebo čaj a sušenky a
popovídat si s ostatními maminkami/tatínky. V 11 hodin si pak spolu ve
skupince zazpíváme a zkoušíme jednoduché znakovaní a pohybové říkanky. Do
této skupinky vítáme jak česky tak slovensky mluvící rodiče s dětmi.

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

Smolíčci se v druhém termu seznámili se spoustou nových věcí. Písničky, básničky,
říkanky, koledy a v neposlední řadě pohádky. Tři prasátka a tři kůzlátka byly
pohádky, díky kterým jsme se skamarádili s číslicemi. Vše se odehrávalo co
nejvíce nenápadně a přirozeně, aby děti nebyly z tolika nových věcí vystrašené.
Říkanky dopomáhaly k celkovému utužení znalostí a dovedností počítat - Jedna,
dva, tři, čtyři, pět, cos to vlku, cos to sněd.
Další pohádka Tři medvědi nás zavedla do světa Marušky a medvědů. Položila
dětem základní otázku – co se smí a co ne, když k někomu přijdeme. Další
pohádka – pohádka O Budulínkovi dětem přiblížila hudební nástroje. Téma
poměrně těžké, avšak děti jej přijaly velmi dobře.
Ve výtvarných aktivitách se děti vyřádily v lepení a také lehce v kreslení. Velmi
příjemnou činností se pro děti stalo tancování s padákem a s bublinkami. Děti se
po celou dobu termu scházely pravidelně, v dobré náladě, s rodiči a vždy si svou
hodinu užily. 

UČITELKA: Andrea Ortizová

STÁŽISTKA: Andrea Seidlerová

Budulínci se scházeli stejně jako v prvním termu po celé dvě hodiny od 11 do 13
hodin. Dětí se účastnilo dost, ale i tak jsme si zvládli vše podle programu zahrát,
zažít a vyrobit. Přivítali jsme se, pověděli si básničku, kterou jsme si i ukázali,
zazpívali si s dřívky. Zlatou bránou a básničkou jsme se dostali do jiné dimenze –
do dimenze pohádek, kde vyhrálo vždy dobro nad zlem. V každé pohádce jsme
si našli něco, co se nám hodilo k diskuzi. Po pohádce jsme si vyrobili (nalepili,
namalovali a hlavně vzali domů ukázat mamince) vždy něco, co se vztahovalo
k tématu a pohádce.
Po náročném tvoření jsme si odpočinuli u svačinky, než skončila přestávka,
chvilinku si pohráli i s hračkami a pak jsme se znovu vrhli na společný program.
Zpívali jsme, tancovali, hráli si s padákem, hráli jsme i různé hry a v neposlední řadě
jsme se s pomocí písničky zklidnili, abychom se mohli v klidu rozloučit a těšit se na
příště. 

UČITELKA: Bára Andrejkovičová

STÁŽISTKA: Andrea Seidlerová

ASISTENTKY: Andrea Ortizová, Šárka Sýkorová

Včeličky byly na podzim velmi pilné a spolu s novými prostorami si zvykly I na
novou strukturu hodin.
Hry – jeden z nových konceptů je představení pravidelných her na začátku
první hodiny a po přestávce. Děti mají možnost hrát si s různými skládačkami,
hlavolamy, duplem, pexesem, stavebnicemi nebo hrát kuželky. Jsme si
vědomy toho, že většina jejich vrstevníků mluví při hrách anglicky a dáváme tedy
dětem možnost zapojit se do hry v českém jazyce. Jako učitelky v této třídě se
snažíme do hry s dětmi také zapojit a takto dále podpořit rozvoj spolupráce a
komunikace v češtině.
Fyzický rozvoj – pravidelně využíváme přístupu na hřiště a průlezky, kde si Včeličky
zdokonalují hrubou motoriku, fyzické dovednosti a obratnost. Hřiště nám také
nabízí více místa ke skupinovým hrám Na sochy nebo na Rybáře a rybičky.
Témata
Bob a Bobek – v prvním termu (září-říjen) jsme dětem představily nové kamarády
z Večerníčku – Bob a Bobek byli hlavním tématem obou měsíců. Využily jsme
rozcvičku, kterou králíci na začátku každé pohádky předvedou, k rozvoji hrubé
motoriky, cvičení a s tím spojenou slovní zásobou.

Maxipes Fík - druhý term nám představil Maxipsa Fíka a spolu s ním slovní zásobu
popisující vlastnosti zvířat a lidí, jako velký/malý, rychlý/pomalý, atd.
Roční období - zaznamenaly jsme také změny ročních období podzim a zima,
které se odrazily I ve výtvarné práci dětí a písničkách/říkankách jako Prší, prší,
Foukej, foukej větříčku, Padaly kapičky, atd. S přípravami na Vánoce a
Mikulášskou oslavu se děti také učily koledy – Pásli ovce valaši, Štědrej večer
nastal a Rolničky, rolničky.
Od ledna budeme pokračovat v představování postaviček z Večerníčku, které
dětem představí písmenka. I když se s dětmi v této skupince ještě nesnažíme psát,
jméno už většinou napsat umí z anglické školy a v našich hodinách této znalosti
dále využijeme.
Děti dále povedeme k pozorování změn v přírodě, povyprávíme si o rozdílech
mezi životem ve městě a na vesnici, o zvířátkách v lese a na statku, naučíme se
nové říkanky. Určitě se Včeličky ani v příštím termu nudit nebudou.

UČITELKA: Kamila Mosqueda

ASISTENTKA: Monika Kociánová

Máme za sebou druhý term a s ním spoustu nových nabitých vědomostí. Druhý
term jsme ukončili v počtu dvanácti Broučků (devět chlapců a tři slečny) a
doufáme, že v této sestavě (možná i větší) se budeme scházet i nadále.
Na začátku výuky se vždy pozdravíme, řekneme si, jaký byl náš týden, a rozdáme
si hvězdičky za docházku. Žák, který měl na týden doma Broučka, nám vypráví,
co s ním zažil a kde všude ho bral sebou.
První hodinou výuky je stále čeština. Každou hodinu českého jazyka začínáme
logopedickou prezentací, kterou nám připravuje naše milá slečna logopedka.
Poté se pouštíme do učiva. V češtině jsme se v druhém termu zaměřili na nácvik
hlásek S, Z, K, G a J. Pracujeme s prezentacemi a pracovními listy, hodně se
zaměřujeme na mluvené slovo. Na konci hodiny si vždy zahrajeme nějakou hru,
aby došlo k fixaci písmene.
Druhou hodinou je prvouka. Druhý term jsme začali tématy jako je Moje rodina a
Náš dům. Od těchto témat jsme se pomalu přesunuli k reáliím a geografii dvou
pro nás nejpodstatnějších zemí, tedy ke Spojenému království a České republice.
I v prvouce se snažíme hodně si povídat, pracovat s interaktivní tabulí a malujeme
(protože malování je naše nejoblíbenější činnost).
Na konci dne zhodnotíme, jak nám to šlo, udělíme si hvězdičky za poslušnost a
nejšikovnější z nás dostane na celý týden našeho maskota.

UČITELKA: Monika Michalíková

STÁŽISTKA: Karolína Svoreňová

Je zde konec druhého termu a třída Mravenečků má stálý počet 11 žáků. Každou
sobotu začínáme výuku v 10 hodin. První hodinu máme češtinu a než se začneme
učit, vždy se maličko protáhneme, ať nám to lépe myslí. Tento term jsme se naučili
novou „protahovací“ básničku! A co jsme se ještě naučili v hodině českého
jazyka za druhý term? – procvičili jsme si hlásky T, D, M, N a souhlásky AU, OU. Také
jsme si rozšířili své slovní zásoby o nějaká ta nová slovíčka z prezentací a
pracovních listů.
Do hodin českého jazyka zařazujeme i pětiminutové
logopedické cvičení, které máme od naší milé logopedky. V tomto termu jsme se
zaměřili na singulár a plurál (u ženského, mužského i středního rodu). Na konci
hodiny hrajeme hru, kdy děti mají za úkol rozeznat jednotlivé souhlásky - tato hra
je velmi oblíbená.

Po desetiminutové „papací“ přestávce následuje prvouka. Ve druhém termu
jsme se zaměřili na téma Stromy, také jsme si řekli o tom, jaké části mají rostliny a
něco o jejich plodech. Dalším tématem byla Rodina – jak je pro nás důležitá, co
máme s rodiči společného a také to, že rodiny mohou vypadat různě. Posledním
tématem byly Příbuzenské vztahy – takže jsme probírali tety, strejdy, sestřenice a
mnoho dalších členů širší rodiny. Na závěr hodiny si povídáme s naším Ferdou
Mravencem, který každý týden putuje k někomu jinému (podle zásluh ).
Nechybí i udělování hvězdiček za docházku, snahu, plnění úkolů a pěkné
chování.

UČITELKA: Jana Nahodilová

STÁŽISTKA: Veronika Groušlová

V hodinách českého jazyka se zaměřujeme především na rozvíjení slovní zásoby
a schopnost mluvit smysluplně v celých větách. Během druhého termu jsme se
seznámili například s pořádkem slov ve větě, slovy nadřazenými, podřazenými,
souřadnými, slovy mnohoznačnými. Vyzkoušeli jsme si popis osoby a umíme
správně rozdělit slova na slabiky. Hodiny českého jazyka doplňuje také
logopedická aktivita, kterou nám připravuje logopedka Anička.
Během přestávky máme čas na svačinu a protáhnutí, abychom se plni sil mohli
vrhnout na další poznávání a objevování.

V hodinách prvouky nás v druhém termu provázela témata spojená s podzimem
a zimou. Dozvěděli jsme se, co se děje na podzim u rybníku, jak probíhá například
takový výlov, proč někteří ptáci odlétají do teplých krajin a jak se s podzimem
změní naše zahrady. Při ochutnávce ovoce a zeleniny jsme procvičovali také
naše smysly – chuť a čich. Učili jsme se o tom, které části zeleniny a ovoce jíme.
S příchodem chladnějšího počasí na nás v prvouce čekala zima – jak se chovají
zvířata v zimě, jak jim můžeme být nápomocni, kdy krmit ptáčky, aby to nebylo
na škodu, poznávali jsme stopy ve sněhu a v posledních hodinách, když už se
blížily Vánoce, jsme si povídali o vánočních tradicích, které v našich rodinách
dodržujeme.

UČITELKA: Katka Šandová

STÁŽISTKA: Anička Veletová

Ve druhém termu je ve třídě Žabáčků zapsáno10 dětí, 4 chlapci a 6 děvčat.
V hodinách českého jazyka jsme se začali věnovat obojetným souhláskám a
vyjmenovaným slovům. Zatím jsme probrali vyjmenovaná slova po písmenech B,
F, L, M a P. V dalším termu nás pak budou čekat písmenka S, V a Z. Pracujeme
zejména s pracovními listy, na kterých nás nejvíce baví křížovky a osmisměrky.
Promítáme si také prezentace od naší logopedky Aničky, občas si něco zapíšeme
do sešitu, vybarvujeme, lepíme a hrajeme pohybové hry na vyjmenovaná slova.

Na konci hodiny si zadáváme domácí úkol, uklízíme si svoje místo a těšíme se na
přestávku. Krátkou přestávku většinou trávíme ve třídě vzadu na koberci, kde si
hrajeme s míčem a skotačíme. Někteří svačí anebo si povídají v přilehlé šatně. Až
jsme odpočatí, můžeme se vrhnout na prvouku.
V prvouce jsme se ve druhém termu věnovali tématům Orientace v krajině, Voda
v krajině, Životní prostředí, Povolání a naše zájmy, Rodina a Vánoční zvyky.
Pracujeme hodně s pracovním sešitem a učebnicí, většinou si do sešitu nalepíme
i malý pracovní lísteček s domácím úkolem a poznamenanými stranami
v pracovním sešitě a v učebnici, se kterými jsme v hodině pracovali. Ve druhém
termu jsme také do prvouky zařadili pravidelné zpívání s naší kytaristkou Šárkou.
Zpíváme táborové písničky jako Červená řeka, Bláznova ukolébavka, českou i
slovenskou hymnu a před Vánoci také koledy.
Na konci našeho sobotního setkání si nalepíme do sešitu všechny materiály, které
jsme dostali včetně slovíček, uklidíme si svoje věci, pěkně se rozloučíme a
rozdáme si hvězdičky za účast, splněné DÚ a aktivitu a chování v hodině.

UČITELKA: Valerie Guerinová

STÁŽISTKA: Lucie Říhová

SLOVENSKÉ OKIENKO

UČITELKA: Radka Koucourková
ASISTENTKY:Radka Dlugošová, Nina Ilovičová, Betka Moravčiková

UČITELKA: Katka Jašicová

ASISTENTKY:Radka Dlugošová, Nina Ilovičová, Betka Moravčiková

Druhý term tanečně pohybového kroužku byl zejména ve znamení tance a
přípravy vystoupení na Mikulášskou oslavu. Opět jsme se s děvčaty scházely po
obědové pauze ve 3. patře, kde se děvčatům věnovala Pavlína Šindelková, které
byly k ruce stážistky Anička a Lucka. Na začátku hodin se protáhneme a
rozcvičíme, aby se nám dobře tancovalo, a pak už se můžeme vrhnout na tanec.
Ze začátku termu jsme tancovaly na různé lidové písně, někdy jsme se
doprovázely i dřívky a chrastícími vajíčky. Jak se přibližovala Mikulášská, začaly
jsme nacvičovat taneční vystoupení na píseň z Ledového království. Vystoupení
jsme trénovaly v krásných modrých načechraných sukýnkách, které jste mohli
vidět na Mikulášské oslavě. Tanečky nás moc baví a doufáme, že se vám naše
vystoupení líbilo!

V druhém termu nás opustila všechna děvčata, a proto se sportovky staly ryze
chlapskou záležitostí. Tuhle sestavu narušujeme pouze my, stážistky Kája a Verča.
Protože kluci jsou milovníci fotbalu, běhání za tou kulatou věcí se stalo v tomto
termu hlavní náplní třetí hodiny. Na začátku hodiny se vždy rozehřejeme a určíme
kapitány. Týmy se snažíme tvořit tak, aby byli spokojeni všichni a síly bylo
vyrovnané. Po skončení hodiny děti odvádíme do jídelny, kde si je přebírají rodiče,
případně je odevzdáváme na vrátnici školy.

Milí rodiče a přátelé Okénka,
v minulém Zpravodaji jsem se rozepsala o tom, k čemu vlastně logopedie slouží a
jak je logopedická prevence v Okénku pojata. Co se týče našich aktivit v druhém
termu, opět jsme se zaměřovali na podporu rozvoje komunikační kompetence
dětí v českém jazyce. Děti prošly individuální orientační diagnostikou, na kterou
jsme navázali logopedickou čtvrthodinkou, během níž jsme rozšiřovali slovní
zásobu, hledali jak správně postavit větu či se pomocí hry snažili připravit na
výslovnost nových hlásek. Jelikož se blíží vánoční čas, ráda bych tento prostor
pojala jako poděkování všem rodičům, které jsem dosud měla možnost poznat a
kteří se s takovou láskou a nadšením věnují podpoře bilingvismu a bikulturalismu
svých dětí. Díky tomu, že mě každou sobotu necháváte stát se na chvíli součástí
tohoto světa a nahlédnout do jeho nejrůznějších podob, jsem se jen utvrdila
v přesvědčení, že dvojjazyčnost a s ní spojená multikulturalita, je jeden
z nejkrásnějších a největších darů, který svým dětem můžete věnovat, a že si
zasloužíte veliký obdiv za to, s jakou láskou a trpělivostí tento ne vždy snadný
koncept naplňujete.
Anna Chromá, stážistka

ROZHOVORY
… se slečnou stážistkou Annou Veletovou
Proč ses rozhodla jet na stáž do Anglie – konkrétně do Okénka?
Pamatuji si, že jedním z mých „dětských snů“ bylo stát se cestovatelem. Přesto, že pak
zvítězila jiná přání, připadal mi Erasmus jako skvělý nápad a nakonec jsem se rozhodla se
přihlásit. Hlavním důvodem, proč jsem si vybrala pracovní stáž, byla zkušenost s bilingvními
dětmi, protože v praxi vidím, že v s bilingvismem se učitel setkává čím dál častěji i v České
republice a práce v takové třídě má svá specifika.
Co si myslíš, že Ti stáž dala?
Nejpřínosnější je určitě možnost nahlédnout do toho, jak organizace funguje. Také život v cizí
zemi, (i když jen chvilkový) je pro mě něco nového.
Když máš volno, co ráda v Londýně podnikáš?
Vyrůstala jsem pár metrů od lesa a v Londýně si to vynahrazuji procházkami v parcích, které
jsou tu překrásné. Když si najdu čas, ráda se jedu podívat na historické památky.
Jak se těšíš na Vánoce?
Mám Vánoce hrozně ráda (asi jako většina lidí  ), pro mou rodinu je to vždycky období
návštěv, dobrého jídla, nejlepšího cukroví od mé maminky a hlavně pohody a klidu, kdy si
najdeme čas na sebe navzájem. Takže se už nemůžu dočkat!

… s paní učitelkou Valerií Guerinovou
Jak ses dozvěděla o Okénku?
Dozvěděla jsem se o Okénku v podobě letáčku na pískovišti. V té době byl syn Patrick
ještě moc malý, abych s ním někam chodila, ale pak jsem Okénko našla za půl roku znova,
zavolala jsem Janě a začala chodit.
Jak dlouho jsi učitelkou v Okénku a co Tě na tom baví?
Učím v okénku teď čtvrtým rokem a baví mě to proto, že jsem hrdá, že jsem Češka a
můžu učit děti jiných českých rodičů. Myslím si také, že je velmi důležité učit děti jazykům
obou rodičů, jelikož potom mohou komunikovat s rodinami obou rodičů a zároveň je to
obohacuje a umožňuje mluvit dvěma jazyky.
Co se Ti líbí na českém systému školství a co na anglickém?
O tom se mi moc nechce mluvit. Jinou otázku bys neměla? 
Jak se těšíš na Vánoce? Slavíte je českým způsobem nebo po anglicku?
Na Vánoce se moc těším, jelikož mam malé děti a s dětmi jsou Vánoce ještě víc kouzelnější,
jelikož věří na Ježíška a jsou ze všech vánočních příprav a dárků moc nadšené. Teď, když
máme děti, každý druhý rok trávíme Vánoce buď v Čechách u rodičů, nebo zde s
manželovou rodinou. I když jsme v Anglii, slavíme Vánoce i 24.12.

… se školačkou Veronikou Šindelkovou (Žabáčci)
Jak dlouho už chodíš do Okénka?
Do Okénka chodím už 3 roky.
Co se Ti v Okénku nejvíce líbí? Jaké aktivity Tě v hodinách nejvíce baví?
V Okénku se mi nejvíce libí, když hrajeme hry, vybarvujeme v hodinách prvouky a taky mám
ráda tanečky s mou maminkou Pavlínou. V hodinách mě nejvíce baví kreslení a hry na
vyjmenovaná slova.
Těšíš se na Vánoce?
Ano, na Vánoce se moc těším, protože můžu každý den papat čokoládky z adventního
kalendáře. Taky se moc těším na to, jak budu rozbalovat dárky od Ježíška.
Slavíte je po česku nebo po anglicku?
Záleží na tom, jestli jsme v Česku, nebo tady v Anglii. V Česku trávíme Vánoce s naší nejbližší
rodinou a slavíme je tedy po „česku“. Pokud jsme s maminkou tady v Anglii, děláme i tady
české zvyky a tradice.

ZÁBAVA NA VÁNOCE
Zimní a vánoční říkadla
Zima
Cupy, dupy, cupy, dupy,
zima stojí u chalupy.
Vezmeme si rukavice,
sáně, boby a čepice,
vyběhneme rychle ven,
na sněhu se zahřejem.
Sněhuláček
Sněhuláček panáček
má na hlavě plecháček.
Místo očí uhlíky
a až dolů knoflíky.
Chodí, chodí bos
a má dlouhý nos.

Koleda, koleda, Štěpáne
Koleda, koleda, Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu,
upad jsem s ní na ledu.
Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.
Vánoční stromeček
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,
co byla schovaná v červeném
jablíčku.

Omalovánky

Vánoční hádanky – řešení najdete dole na stránce
Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.
Přišel k nám host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta, je přec pevný dost.
Čtyři nožky, dva trnožky, v zimě běží, v létě leží.
Stojí strom, má tři sta pětašedesát lístků, dvaapadesát kvítků, a jen čtyři červená
jablíčka.

Tradice na Vánoce

Kormě vánoční večeře v podobě kapra a bramborového salátu, pečení cukroví a
zpívání koled u stromečku Vánoce provázejí i další tradice a zvyky. Mnohé z nich mají
původ v pohanských dobách a jejich účelem jsou pokusy o nahlédnutí do
budoucnosti a vyčtení svého osudu z různých znamení. Zvyků jsou desítky, známé i
méně známé, krajové, lokální, přenáší se z generace na generaci.

Mezi tradiční vánoční zvyky a obyčeje patří na příklad lití olova. Na lžičce se nad
plamenem roztaví kousek olova. Do připravené misky se studenou vodou se pak
olovo rychle plynule přelije. Podle toho, jak ztuhlý odlitek vypadá a co připomíná,
můžete pak hádat, co vás v dalším roce čeká.
Další tradicí je rozkrajování jablíčka. Po štědrovečerní večeři se rozkrojí jablíčko
na poloviny. Jádřinec uprostřed jablka vám ukáže, co můžete čekat v příštím roce
– pokud se objeví křížek, budou to starosti, nemoc nebo dokonce smrt, pokud
hvězdička, čeká vás štěstí a všichni se zase za rok ve zdraví sejdete.

Pěkný zvyk je také dávání kapří šupiny pod talíř. Šupina má po celý příští rok
zajišťovat dostatek peněz.
Někteří možná znáte pouštění lodiček z vlašských oříšků. Do poloviny oříšku
kápnete trošku vosku a připevníte na něj malou svíčičku. Napustíte si vodu do
lavoru nebo třeba umyvadla a pusťte na ně lodičky. Pokud svíčky budou dlouho
hořet, čeká vás dlouhý život. Pokud se lodičky členů rodiny budou držet
pohromadě, celá rodina se za rok zase společně sejde. Pokud něčí odpluje
bokem, dotyčná osoba se vydá do světa.

Řešení hádanek: Sníh, mráz, saně, rok - 365 dní, 52 týdnů, 4 adventní neděle

MIMOŠKOLNÍ AKCE OKÉNKA – MIKULÁŠSKÁ
V sobotu 10. 12. proběhla naše nejdůležitější a největší akce, Mikulášská. Jako
každý rok, tak i letos jsme na ni spoléhali jako na naši nejdůležitější fundraisingovou
událost. Díky výnosům z Mikulášské (mimo jiného) můžeme ceny školného držet
na tak nízké úrovni. Opět se přihlásila obrovská spousta dobrovolníků, kterým tímto
moc a moc děkujeme! Vaše práce je opravdu moc důležitá pro naši komunitu a
bez vás by škola nemohla existovat. Vstupenky si pořídilo 741 lidí, z toho 323 děti,
což je naše historicky nejvyšší číslo! Prodej vstupenek musel být zastaven, i když
zájem stále ještě byl. Bohužel jsme nebyli schopni nabídnout víc míst.
Podrobnější informace o Mikulášské budou k dispozici po Novém roce. Do té doby
se můžete pokochat alespoň pár fotografiemi. 

¨

KALENDÁŘ AKCÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2016-2017
33 týdnů školy (včetně 3 návštěv muzeí)
Term 3 – 6 sobot 7.1. – 11.2.
 14.1. 19.00 Knižní klub/ Rozloučení se stážistkami –
Mapa Anny – Marek Šindelka
 21.1. 19.00 Ples k 5.výročí Okénka
 28.1. 12-13 Schůzka pro rodiče o budoucnosti Okénka
 11.2. Okénko v muzeu (výuka není, místo toho aktivity
v muzeu) – Museum of London
 18.2. Volno
Term 4 – 4 soboty 25.2. – 1.4. (vyučování není 25.3.)
 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 – Víkendový rodinný tábor
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

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

