Školní rok 2016/2017, 3. term

Okénko do
Okénka
Zpravodaj neziskové organizace
Okénko pro českou a slovenskou
komunitu v Londýně

Slovo úvodem
Milí Okenkáři a milí přátelé,
vítejte u třetího vydání letošního zpravodaje Okénka. V tomto zpravodaji se dočtete o všech
našich aktivitách v třetím termu, od sobotního vyučování přes mimoškolní activity po rozhovory a také informace o akcích, které připravujeme.
V termu 3 proběhla velká celoškolní schůze o budoucnosti Okénka a jeho dalším fungování
jako nezisková dobrovolnická organizace. Na schůzi jsme mluvili o různých možnostech fungování Okénka a nakonec jsme dospěli společně k závěru, že chceme, aby OKénko nadále fungovalo jako komunitní organizace s dobrovolníky a zachovalo si školné dále na nízké
úrovni. Což tedy znamená, že rodiče všech dětí Okénka se zapojí co nejvíce budou moci
do provozu a správy Okénka či organizování mimoškolních akcí, ze kterých čerpáme finance na fungování školy. Musím říct, že jsem byla velice mile potěšena velkou odezvou lidí,
kteří se okamžitě nabídli, že se zapojí a postupně se již zapojují, a to lidí, kteří jsou v Okénku
déle I takových, kteří jsou u nás doslova pár týdnů. Kdo je ještě nerozhodný s tím, k čemu se
upsat, nebojte se, ozvěte se a můžeme probrat co by vám vyhovovalo nejvíce.
Mimo naše pravidelné sobotní vyučování v deseti různých skupinkách proběhl v třetím
termu, a to 21.1. náš první ples Okénka u příležitosti 5. výročí založení Okénka (podrobnosti
níže). Ples se opravdu vydařil a jeho organizátorka Valerie Guerinová, které moc děkujeme,
už začíná plánovat příští, tak se všichni máme na co těšit.
Na konci třetího termu jsme s celou školou zavítali do zajímavého Muzea Londýna, kde se
líbilo nejen dětem, ale i rodičům a všem, kdo se nemohl účastnit a ještě tam nebyl, vřele
doporučujeme se tam podívat.
V termu 4 nás čeká hned první sobotu 25.2. oslava 5.výročí založení Okénka, na kterou jsme
požádali rodiče o příspěvky v podobě nějákého kulinářského výrobku, na kterém si můžeme
společně při svačinkách pochutnat.
V sobotu 11.3. budou mít všechny skupinky od 10-12 individuální schůzky rodičů s učitelkami,
a mezi 12-13 bude společná schůzka pro všechny rodiče o výuce v Okénku. Vaše učitelky s
vámi budou v kontaktu ohledně času.
V sobotu 11.3. máme take náš další Knižní klub, tentokrát s knihou Marka Šindelky Mapa Anny. Na Knižní klub, který začíná v 19.00 jsou vítání všichni, ať už četli či ne knížku. Je to příležitost si popovídat u skleničky vína v dobrém kolektivu.
Upozorňuji také, že 25.3. není vyučování, a to proto, že v neděli 26.3. bude naše Velikonoční
oslava, na kterou se jistě již všichni těší. Jako vždy budeme potřebovat dobrovolníky, kteří
pomohou další společnou velkou akci zorganizovat. Tyto akce jsou opravdu důležité pro
běžný chod Okénka, protože z výdělku potom dotujeme sobotní školu.
V Okénku bude v termu 4 probíhat nejen 10 tříd pro české a slovenské děti, máme také výuku češtiny pro dospělé. Náš taneční soubor Kvítek pro školní děti byl v minulém termu
doplněn o taneční soubor pro předškoláky od 3 do 6 let Kvíteček a taneční soubor pro
dospělé Květ (bez věkového limitu:) od 11-11.30 v tanečním sále ve třetím patře. Do Květu
nepotřebujete žádnou zkušenost s tancem, jen nadšení a smysl pro humor. Pro dospělé také
připravujeme divadelní kroužek, o kterém napíšeme později.
Přeji hezké počtení a na viděnou v sobotu.
Jana Nahodilová
Předsedkyně Okénka
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Sobotní výuka v Dunraven School
10. 00 – 13. 00

Skupinka Sluníček je pro všechny rodiče s malými dětmi a koná se od 10.00 do 13.00
hodin v hlavní hale. Děti si mohou hrát na žíněnkách s různými hračkami, rodiče dostanou kávu nebo čaj a sušenky. V 11 hodin si spolu ve skupince 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
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Smolíčci se v průběhu třetího termu setkali celkem pětkrát. První sobotu zavítali na návštěvu ke Krtkovi, který jim představil novou kamarádku – Zimu. Další týden se přišla seznámit Ledová královna a týden na to Šípková Růženka. Při povídání o tématu Moje tělo
jsme se dostali k pohádce Dlouhý, široký, bystrozraký a při tématu Nakupování
k pohádce Hrnečku, vař.
Protančili jsme se k básničkám, říkadlům, a tak jsme zapojili celé naše tělo, ať nám v těch
říkankách pomáhá. Svůj um děti předvedly při výtvarných činnostech, které se jim moc
krásně povedly.

UČITELKA: Andrea Ortizová

STÁŽISTKA: Andrea Seidlerová
Hana Šašinková
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S dětmi jsme zavítali hned první sobotní výuku do tématu „Zima“, kdy jsme si zahráli
koulovanou a podívali jsme se na pohádku O Krtkovi a zimě. Děti si vyrobily rukavice a
čepice, které si pořádně ozdobily. Další týden jsme navštívili pohádku, ve které hrála
hlavní roli Ledová královna, v navazující výtvarné činnosti si děti vyrobily sněhuláka.
Třetí hodina byla věnována tématu Moje rodina, s dětmi jsme si povídali o členech
rodiny, o tom, jak se jakému říká a pak jsme pozorně poslouchali pohádku O Šípkové
Růžence. Ve výtvarné aktivitě jsme si vyrobili domeček, ve kterém bydlíme společně
právě se členy rodiny. V hodině čtvrté jsme se dostali k tématu Moje tělo, pojmenovali jsme si všechny části a užili si pohádky Dlouhý, široký, bystrozraký. Poslední týden
před muzeem jsme se věnovali tématu Nakupování. Pohádka byla moc pěkná – Hrnečku, vař. Děti se naučily spoustu nových básniček tematicky zaměřených, písní a
zahrály si krásné hry.
Pár slov na rozloučenou se stáží: od Andrei Seidlerové: Při své stáži ve skupinkách
Smolíčků a Budulínků jsem si poněkolikáté utvrdila, že to je to, co chci dělat. Takové
chvilky jsou pro mě důležité, zvláště v době studia, kdy člověk plní několikero seminárních prací, projektů, předmětů a k samotné praxi se dostává v rámci studia minimálně, v těch lepších případech se mu poštěstí najít si něco z vlastní iniciativy.
Další – stejně významnou položkou v kladech – se pro mě staly kolegyně stážistky.
A co mi bude po návratu chybět? To nevím, to zjistím možná až v době, kdy budu
v České republice. V Londýně zůstávám, tak kdyby mě nějaké dítko či rodiče chtěli
vidět, můžeme klidně protrajdat chvíli v jednom z mnoha krásných parků.

UČITELKY: Martina Běta Lakomá, Andrea Ortizová
STÁŽISTKY: Andrea Seidlerová, nově Hana Šašinková
ASISTENTKA: Romana Szabová
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Po Vánocích jsme mezi námi přivítali několik nových dětí, které se velmi rychle a úspěšně
zapojily v hodinách. Máme radost z toho, že si děti hodiny užívají a těšíme na lepší počasí, které nám dovolí zase chodit na hřiště.
Ve třetím termu jsme s dětmi zopakovaly roční období a snažily se rozšířit slovní zásobu
spojenou se zimou – povídaly jsme si o zimních sportech a zimním oblečení, dlouhém
zimním spánku některých zvířátek a vyrobily obrázek sněhuláka. Ten také dobře zapadl
do tématu o tvarech. Děti by měly být schopny rozeznat a pojmenovat 2D geometrické
tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, hvězda, ovál) a také rozeznat barvy. Děti už
barvy samozřejmě znají, ale v češtině jim trvá déle, než správnou barvu určí. Hrou na čápa, který ztratil čepičku – měla barvu barvičku, se děti učily určit barvu i v prostoru kolem
nich.
Začátek nového roku je v naší skupince většinou spojen se začátkem psaní písmen. Děti
v minulých měsících pracovaly na rozvoji jemné motoriky při kreslení, stříhání a lepení
tvaru (okénka, dveře atd. do domečku). Představily jsme tedy dětem abecedu – hravou
básničkou, která všechny ujistí, že číst a psát zvládne každé dítě. Začaly jsme prvním písmenkem jména dětí, které si v sešitech vyzdobily podle svého vkusu.
Ve čtvrtém termu se podíváme do školy s Machem a Šebestovou, kteří dětem pomohou
s výukou psaní. Určitě s námi budete souhlasit, že Mach a Šebestová budou výbornými
pomocníky.

UČITELKA: Kamila Mosqueda

ASISTENTKA: Monika Kociánová

STÁŽISTKA: Martina Slezáčková
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Je za námi 3. term a s ním také spousta změn. Nejenže jsme se společně přehoupli do
roku 2017, ale také došlo ke změně učitelek. Pořád se u nás sejdete s paní učitelkou
Mončou, ale stážistku Káju vystřídala koncem měsíce ledna stážistka Lucka, která si
k nám, prckům, odskočila od starších Žabáčků.
Třetí term byl opět plný nových a naučných věcí. V českém jazyce jsme překonaly
nástrahy, jež nám způsobovala písmenka Y, R, Ř, CH a H. I tak složité hlásky jako jsou R
a Ř jsme zvládly bez sebevětších problémů a jsme na dobré cestě je používat tak, jak
se mají.
Začátkem termu jsme se v prvouce věnovali tématu Vánoc a zimním radovánkám.
Od sněhu a zimních sportů jsme se přesunuli do obchodů a míst, kde můžeme nakupovat a abychom nezapomněli, že všude na nás číhají nemoci a bakterie, řekli jsme si
spoustu důležitých věcí o našich tělech a hygienických návycích.
Pár slov na rozloučenou se stáží od Karolíny Svořeňové: Protože právě píši můj poslední článek do zpravodaje, na závěr v rychlosti shrnu vše, co mi stáž dala. V první řadě
mi dala nové přátelé (snad na celý život), dala mi možnost kdykoliv vycestovat zpět
do Londýna s tím, že budu mít vždy kde složit hlavu (viď, Moni? J), otevřela mi oči a
teď vím, co bych jednou v životě chtěla dělat a jakým směrem bych se v budoucím
povolání chtěla vydat. Poznala jsem spoustu skvělých malých broučků, kteří jednou
všem ukážou, zač je toho loket. Z Londýna si odvážím spoustu zážitků, ať už z toulek po
městě nebo z vtipných anekdot s dětmi. A co mi bude chybět? Volnočasové toulky
po kavárnách, ruch města a laskavost lidí, kteří vám vůbec neznají a v neposlední řadě všichni ti, kteří mi dělali pobyt v Londýně krásnější.

UČITELKA: Monika Michalíková

STÁŽISTKA: Karolína Svoreňová
nově Lucie Říhová
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Blíží se nám konec třetího termu a třída Mravenečků se rozrostla o dalšího člena. Přišla
k nám nová holčička Viky a nyní je náš celkový počet 12. Naše vyučování začíná v 10
hodin, ale většinou o něco později, neboť čekáme na opozdilce. Na začátku hodiny
se protáhneme a procvičíme naše pusinky pomocí básničky. A jaké nové vědomosti
jsme získali za III. term? Tak například: v hodinách českého jazyka jsme procvičovali
hlásky a slabiky jako – J, Y, Ť, Ď, TI/TY a DI/DY. Naše hodiny jsou vždy pestré – jak už bylo
zmíněno, na začátku se protáhneme, poté většinou následuje prezentace s daným písmenkem a následně děti vyplňují pracovní listy. V závěru hodiny se odreagujeme vždy
nějakou hrou.
V prvouce jsme se dozvěděli něco o tom, jak hospodařit s kapesným, o pravidlech
zdravé výživy a taky jsme si povídali o našich zubech (jak rostou, k čemu je potřebujeme apod.). V posledních dvou hodinách jsme probrali témata o vědě, laboratoři a
vlastnostech látek. V závěru hodiny prvouky si povídáme s našim Ferdou, který každý
týden putuje k někomu jinému (podle zásluh). Nechybí ani udělování hvězdiček za docházku, snahu, plnění úkolů a správné chování.

Pár slov na rozloučenou se stáží od Veroniky Groušlové: Co mi stáž dala?

Díky stáže jsem získala bohaté zkušenosti do mého budoucího povolání. Jsem ráda za
to, že jsem si mohla vyzkoušet vzdělávat děti v praxi. Moc si cením kamarádů, které mi
stáž dala (hlavně Karla J). Také jsem poznala spoustu krásných míst, a to nejen
v Londýně!
Co se mi nejvíce líbilo v Londýně (místo/vlastnost) a co mi bude v Česku chybět?
V Londýně bylo spoustu hezkých míst, ale za to NEJ bych označila Greenwich a určitě
Skygarden. A co „londýnského“ mi bude v česku chybět? Jelikož jsem velký milovník
jídla, tak to bude arašídové máslo z Lidlu (och♥), hummus a dobrá káva, která je tady
na každém rohu. Ale určitě mi budou chybět i všichni skvělí lidé, které jsem tady poznala.

UČITELKA: Jana Nahodilová

STÁŽISTKA: Veronika Groušlová
nově Kateřina Šmolíková
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Třetí term ve třídě Krtečků s sebou přinesl mnohonohých zážitků a znalostí. V hodinách
českého jazyka nás celým termem provázely samohlásky a souhlásky. Zjistili jsme, že je
velký rozdíl mezi samohláskami krátkými a dlouhými a co by to bylo za zmatek, kdybychom je ve slovech popletli. Seznámili jsme se s tím, kdy píšeme nad u kroužek a
v jakých případech čárku.
V hodinách prvouky jsme si povídali o domácnosti a o tom, jaké práce kdo vykonává,
jak si můžeme v rodině pomáhat. Dostali jsme se i k domácím zvířatům, která chováme pro radost. V hodinách českého jazyka jsme pak tvořili jejich popis. Poslední dvě
soboty jsme věnovali tématu o našem domově a České republice.

Pár slov na rozloučenou se stáží od Anny Veletové: Protože tento článek je
mým posledním na stáži v Okénku, ráda bych poděkovala všem dětem
„Krtečkům“ se kterými jsem mohla objevovat nové věci a také jejich rodičům,
kteří s nimi do Okénka jezdí. Když jsme přijela do Londýna, byla jsem nadšená,
že tak obrovské město může působit tak milým a přátelským dojmem a už teď
se těším, že se tam zase někdy vrátím (i když už jen jako turista). Takže třeba někdy zase na viděnou, milé Okénko (a jeho přátelé)! :)

UČITELKA: Katka Šandová

STÁŽISTKA: Anička Veletová
nově Lucie Chmelová
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Ve třetím termu mají Žabáčci už 10 žáků. Ještě nikdy jsme se sice nesešli úplně
všichni, ale jednou nás bylo dokonce 9! Snažíme se začínat v 10 hodin, ale většinou ještě čekáme na opozdilce a výuku tak zahajujeme o trošičku později. Vzhledem k tomu, že v hodinách pracujeme moc pěkně, stíháme všechno udělat a
drobný posun začátku první hodiny nám vůbec nevadí. Na konci výuky se také za
práci v hodině a docházku odměňujeme hvězdičkami.
V hodinách českého jazyka jsme už dokončili vyjmenovaná slova, probrali jsme
všechny – po B, F, L, M, P, S, V i Z - a začali jsme probírat slovní druhy. Začali jsme
podstatnými jmény a jejich skloňováním, projdeme přídavná jména, zájmena, atd.
a na konci roku skončíme citoslovci. Po českém jazyce následuje krátká přestávka,
většinou během ní svačíme nebo ji trávíme hraním různých her, zejména s míčem
vzadu na koberci. Jakmile si dostatečně odpočineme, čeká nás druhá hodina prvouka.
V prvouce jsme se učili o planetě Zemi. Povídali jsme si o lidech, kteří na ní žijí, a jejich povoláních či koníčcích, ale také o vodě, vzduchu, půdě, světlu, teplu a vesmíru. V dalších termech se Žabáčci budou zabývat převážně živočichy.
V hodinách českého jazyka i prvouky jsme často pracovali s pracovními listy, četli a
povídali si a někdy také zpívali – to vše, abychom si procvičili slovní zásobu a mluvili
hezky česky. Na odreagování jsme hráli odpočinkové hry, soutěže zaměřené na
pozornost a procvičování nového učiva.

Pár slov na rozloučenou se stáží u Žabáčků od Lucie Říhové: Protože je tohle můj
poslední článek o Žabáčcích, ráda bych se s nimi rozloučila a popřála jim do nového termu hodně zdaru! Na stáži se mi velice líbilo, myšlenka československé komunity, která učí děti a udržuje je v kontaktu s mateřským jazykem mi připadá skvělá. Zamilovala jsem si i Londýn, a jelikož budu psát diplomovou práci o bilingvismu,
rozhodla jsem se, že mám více než dost důvodů k tomu, že si stáž prodloužím. Od
konce měsíce ledna jsem ve třídě Broučků, ale za Žabáčky budu ráda občas chodit na návštěvy. ;)

UČITELKA: Valerie Guerinová

STÁŽISTKY: Lucie Říhová
nově Tereza Vybíralová
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SLOVENSKÉ OKIENKO
Ve slovenské sekci Okénka fungují dvě třídy, předškolní Kuriatka a třída školáků – Kozliatka.

O výuku Kuriatek se stará Katka Jašicová, nově se stážistkou Anežkou Šmídlovou. Výuka
Kuriatek se koná běžně v sobotu mezi 11:00 a 13:00 a probíhá formou povídání, zpívání,
pohybových aktivit a výtvarných činností. V první hodině si děti zopakují to, co se dozvěděli předchozí sobotu, a potom se s paní učitelkou věnují dalšímu tématu. Druhá hodina
je pak věnovaná hlavně vyrábění, které vždy nějak souvisí s tématem daného týdne a
děti se během manuálních činností většinou i spontánně rozmluví.

UČITELKA: Katarína Jašicová

STÁŽISTKA: Anežka Šmídlová

ASISTENTKY: Radka Dlugošová, Nina Ilovičová, Betka Moravčiková
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Kozliatka vyučuje Magdaléna Kubíková za pomoci dobrovolnice Radky Kocourkové.
Starší děti v Kozliatkách se už zaměřují i na čtení a psaní, při kterém si také rozšiřují svou
slovní zásobu. Kromě procvičování slovenské abecedy se věnují také různým tématům
z prvouky. Výuka Kozliatek probíhá od 10:00 do 12:00, a poté mají děti možnost se
v rámci třetí hodiny zapojit do jednoho ze tří volitelných kroužků (výtvarná hodina, taneční kroužek, nebo cvičení a sport). V jarním termu se můžete těšit na řadu zábavných
činností souvisejících s přicházejícím jarem a oslavou Velikonoc.

UČITELKA: Magdaléna Kubíková

STÁŽISTKA: Anežka Šmídlová

ASISTENTKA: Radka Kocourková
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Třetí term tanečků je věnovaný nácviku tanců na folklorní, country i moderní písničky. Tanečníci, jejichž soubor se jmenuje Kvítek, tančí stále ve 3. patře a to pod vedením Pavlíny Šindelkové, Báry Andrejkovičové, k ruce jim je nově stážistka Terka Vybíralová.
S Bárou kromě školáků tančí dopoledne i školkáčci ve věku od 3 do 5 let ve skupině zvané Kvíteček. Navštěvují ho děvčata i chlapci. Všichni tanečníci se jistě těší, až se zase
budou moci předvést při vystoupení. To nejbližší bude na Velikonoční oslavě.
Kromě dětských tanečních skupin má Okénku i soubor Květ pro maminky a tatínky. Zatím
ho nenavštěvují žádní tatínci, ale věříme, že se nějací v budoucnu přidají. Momentálně
nacvičujeme "Spartakiádu", do budoucna bychom chtěli s nacvičováním pokračovat.
Tancováním se snažíme udržet jak kondici tak i českou kulturu.

Sportovní kroužek se každou sobotu koná v tělocvičně vedle jídelny. Po rozcvičce následuje hraní fotbalu, pohybové hry ve družstvech či hry s míčem. První část termu sportovkami provázely stážistky Kája Svořeňová a Verča Groušlová, na konci termu je vystřídala
Katka Šmolíková s Luckou Chmelovou.

Nově máme v Okénku
také výtvarný kroužek. O děti se v něm stará paní učitelka Monika Michalíková
a stážistka Lucka Říhová. V hodinách kreslíme nebo vyrábíme věci, které se tematicky hodí k nějaké události nebo ročnímu období. Nejde nám
o dokonalost výrobků, hlavní je, aby tvoření děti bavilo.

Ve třetí hodině v průběhu výše zmíněných aktivit či po nich probíhá také čtení. Děti čtou
spolu s dospělými čtenáři knížky z knihovny, ke kterým mají i čtenářské deníky a nosí si je
domů. Do deníku zaznamenáváme název knížky, počet přečtených stran a čtenářský
pokrok. Jejich čtení je nakonec odměněno hvězdičkou.

Anna Chromá, vystřídá se s Terezou Pazdírkovou
Ve třetím termu jsme se v rámci logopedických chvilek věnovali orientačnímu vyšetření
jazykových rovin řeči u dětí docházejících do Včeliček, a u starších dětí přistoupili
k individuálně pojaté formě terapie. Některé děti se pomocí citoslovcí učily směrovat jazyk do správné polohy, jiné již se správně nastavenými mluvidly vyslovovaly nejrůznější
slovíčka obsahující problematickou hlásku. Krom výslovnosti jsme se zaměřovali také na
rozvoj dalších oblastí a to zejména na rozšiřování české slovní zásoby a gramatické stránky jazyka. To vše pokud možno hravou formou, během níž si děti ani nestačí všimnout, že
se něčemu vlastně učí.
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V rámci třetí hodiny jsme se také v Okénku rozhodli zavést společné chvilky se čtenáři, do kterých se zapojila veliká spousta rodičů, kterým bychom tímto také chtěli moc poděkovat. Čtenářská gramotnost je nedílnou součástí znalosti českého jazyka a české kultury, a tudíž jsme
v Okénku moc rádi, že se nám daří rozjet projekt směřovaný na její rozvoj. Děti ze školních tříd
dostaly každé svou knížku, kterou si vzaly domů a do čtenářských deníků si za pomoci rodičů zaznamenávají pokroky i problematická slova či slovní spojení. V sobotu pak rodiče střídají dobrovolníci, kteří s dětmi cca 10 minut čtou. Jedná se o nenásilnou formu, kterou se snažíme dětem
zprostředkovat další cestu k českým kořenům a snad i trvalejší zájem o čtenářství jako takové.
Rozloučení se stáží od logopedky Anny Chromé: Co ti stáž dala?
Díky stáži jsem potkala spoustu skvělých lidí, vytvořila si nejen přátelské, ale i pracovní vazby,
shromáždila materiály k diplomové práci, vyzkoušela si, nakolik moje kariérní volba odpovídá
mým schopnostem, ale i představám.
Co se Ti nejvíc líbilo v Londýně?
Do Londýna jsem se zamilovala, přestože bych v něm nežila. Nejsem velkoměstský typ, nicméně
Londýn má tolik tváří, že nikdy nezačne nudit. Jako správný kavárenský povaleč jsem jej prochodila s mapou kaváren, což je způsob velkoměstské turistiky, který mohu jen doporučit. Konkrétně
jsem si zamilovala Greenwich, East Dulwich, Tate, Camden Town, procházky po nábřeží.
Co Ti bude nejvíc chybět doma?
Angličtina, britská zdvořilost a multikulturní vlivy na každém kroku.
Jak zkušenost ze stáže zužitkuješ ve svém budoucím povolání?
To zatím nevím. V tuhle chvíli si pohrávám s myšlenkou logopedie pro bilingvní děti, překladatelstvím publikací pro logopedy z angličtiny. Uvidíme.

V sobotu po prázdninách proběhne ve 3. patře ve třídě Mravenečků nábor do divadelního rodičovského souboru. Pokud máte rádi divadlo a chcete se odreagovat, hledáme právě vás! Pro
více informací kontaktujte paní učitelku Kateřinu Šandovou nebo stážistku Kateřinu Šmolíkovou.

16

Taneční a sportovní hodina
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Čtení a logopedie
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Stážistky
Jaro 2017
Krátké představení našich nových stážistek, které do Okénka přijely dobrovolničit díky
programu Erasmus+.
Tereza Vybíralová
Jediná Pražačka z týmu stážistek, studentka oboru Učitelství
pro 1. stupeň Univerzity Karlovy, bere stáž jako obrovskou výzvu. Věří, že díky stáží získá hromadu zkušeností, zážitků a přátel, a zároveň doufá, že se jí svou činností podaří Okénko
aspoň maličko obohatit. Přijela se seznámit se zdejší kulturou
a načerpat trochu té britské atmosféry. Ve volném čase je
kavárenským povalečem s kvalitní knihou v ruce nebo věrným návštěvníkem výstav, galerií a koncertů.

Kateřina Šmolíková
Katka pochází z okresního města Benešov nedaleko hlavního
města. Nyní již půl roku studuje na Masarykově univerzitě v Brně
magisterský obor Speciální pedagogika a Speciální andragogika.
Má bohaté zkušenosti s lidmi s postižením, jak ze svých praxích ve
škole, tak i ze svého předchozího zaměstnání, kde se věnovala
převážně dospělým s mentálním postižením. Své prázdniny tráví
jako vedoucí na dětském letním a podzimním táboře na Vysočině, kde ji především baví plánování a příprava různých aktivit a
scének pro děti. Ve svém volném čase hraje s přáteli ochotnické divadlo, kde se ujímá
menších rolí, ale také role nejdůležitější – nápovědy J. Katka často chodí na procházky.
Má ráda přírodu, divadlo, koncerty, posezení nad dobrou kávou, knížky a především
cestování, o kterém tvrdí, že je to nejvíce obohacující věc v životě.

Hana Šašinková
Tato slečna pochází z jihu Moravy, kde si oblíbila hlavně folklor a místní tradice. Studuje v Brně na Pedagogické fakultě obory Učitelství pro
1. stupeň ZŠ a Speciální pedagogiku. Práce s dětmi byla vždy jejím
přáním, proto ji také zaujala nabídka stáže v Okénku a po zvažování
pro a proti přece jen do Londýna na stáž přijela. Je živel, který rád
zpívá ve schole, hraje na klavír, žongluje a pořádá tábory či jiné akce
pro děti a mládež. Ráda by tady nabyla nové zkušenosti a našla čas
na poznávání nových míst, na čtení knih a také na relaxování, protože tato činnost v jejím denním harmonogramu často chybí.
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Lucie Chmelová
Lucka je rodačka ze Slovácka, která nedá dopustit na folklor a tradice svého bydliště. Pochází z malé vesničky poblíž Uherského Hradiště. Hodně času však nyní tráví v Brně – studuje zde čtvrtým rokem
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. K tomuto zaměření a lásce k dětem ji přivedla především dlouholetá činnost ve skautském oddíle – se svou
družinkou tráví spoustu času, podílí se na přípravě akcí pro veřejnost,
výletů s oddílem a také na přípravě každoročních letních táborů.
Lucka má ráda lidové písničky a folklor, svou víkendovou práci
v kavárně, ráda si také zazpívá a zahraje u táboráku na kytaru, neodolá posezení s přáteli u cimbálu. Největší relaxací jsou pro ni výlety
a stanování v přírodě. Na zahraniční stáž v Okénku ji přilákala náplň
jeho programu a také chuť zkusit něco nového.

Tereza Pazdírková
Tereza je původem z Ostravy. Svou studijní dráhu započala na Ostravské univerzitě
v Ostravě, kde se momentálně věnuje studiu speciální pedagogiky, se zaměřím na logopedii a surdopedii. V budoucnu by se velice ráda stala logopedkou a pomáhala tak dětem rozvíjet jejich
komunikační dovednosti. Tereza miluje cestování a vždycky snila o
studiu v zahraničí, když ji ale byla nabídnuta možnost pracovní
stáže v Londýně v československé škole Okénko, neváhala ani minutu a okamžitě se přihlásila. Svou pracovní stáž bere jako jedinečnou příležitost, která ji pomůže ve zdokonalení jejich znalostí a
dovedností a možnost poznat jedinečnost bilingvismu, který ji odjakživa fascinoval. Jejími koníčky jsou tanec, četba, cestování a
hlavně poznávání nových věcí, kultur a osobností. Miluje dobrou
kávu a jídlo. Od svého pobytu v Londýně očekává, že ji obohatí
po všech stránkách, ať už profesních, osobnostních tak také zážitkových. Vždycky se řídí
heslem: Žij si svůj sen!
Martina Slezáčková
Martina pochází z Brankovic, ale již nějakou dobu žije v Brně, kde také
studuje na Masarykově univerzitě. Bakalářské studium absolvovala na
filozofické fakultě, kde vystudovala obor Český jazyk a literatura. Na
navazujícím magisterském studiu se věnuje Učitelství českého jazyka
pro střední školy. V Brně se živí jako lektorka českého jazyka pro cizince. Tato práce ji velmi baví a to je také důvod, proč se rozhodla absolvovat stáž v Okénku. Chtěla se seznámit s dalšími možnostmi, jak
vyučovat češtinu. Martina ve volném čase ráda čte, jezdí na kole a
tráví čas s přáteli nebo rodinou. Nejvíce se těší, až v Londýně ochutná
různá jídla a cizokrajné kuchyně, protože také velmi ráda jí.
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Anežka Šmídková
Budoucí učitelka anglického a německého jazyka původem ze Sušice,
která dokončuje studium na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Zajímá se o problematiku vzdělávání přistěhovalců a multikulturní
výchovu, což byl i jeden z důvodů, proč ji zaujala právě práce
v Okénku, kde se bude věnovat především slovenské sekci. Miluje jazyky a hudbu, ráda si pro radost hraje na kytaru a zpívá a její velkou vášní
je i cestování, objevování nových míst a sbírání nevšedních zážitků. Na
soboty v Okénku se těší hlavně proto, že bude moct zapojit svou kreativitu a vymýšlet zábavné aktivity, při kterých se děti učí hrou. Doufá, že
se na oplátku něco přiučí od svých nových kolegyň i od dětí samotných.
Lucie Říhová
Studentka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně a také asistentka pedagoga, která v Okénku již jeden semestr na stáži absolvovala. Jelikož se jí ale líbí myšlenka československé komunity a školy v Londýně a na stáži s jí moc líbilo, rozhodla se
ještě půl roku zůstat. Kromě práce ve škole se mnoho let účastní sborových soustředění jako vedoucí, kde kromě zpěvu organizuje i herní program. Ráda pracuje s dětmi, cestuje, čte, chodí do divadla a fotografuje. Díky stáži již nasbírala a dále určitě i nasbírá cenné zkušenosti pro budoucí povolání, našla si již nové přátele, ráda se seznámí s novými lidmi
a bude objevovat krásy Londýna a celé Anglie.

Rozhovory
...se slečnou stážistkou Anežkou Šmídlovou
Jak se Ti zatím líbí stáž v Okénku?
Stáž v Okénku přede mě předkládá spoustu velkých výzev, což je skvělé. Hlavním z důvodů, proč jsem
se na tuto stáž vydala, bylo zkusit a naučit se něco nového, i když to někdy může být náročné. Zatím vše,
podle mě, probíhá dobře, i když jsme jako stážistky stále ještě v záběhu. Oceňuji ale to, jaký mám kolem
sebe kolektiv přátelských a ochotných lidí, ať už se jedná o stážistky, paní učitelky nebo maminky
z Okénka.
Co říkáš na anglické školy a jejich třídy, líbí se Ti více jak české? Vidíš v něčem velký rozdíl, když
srovnáš české a anglické školy?
Nemůžu posoudit, jak se liší samotná výuka, protože jsem se zatím nebyla na žádné hodině v anglické
škole podívat. Vzhled a uspořádání anglických tříd se mi ale moc líbí a našla jsem tam různé věci, kterými
bych se mohla nechat inspirovat, kdybych učila na škole v ČR. Podle zkušeností z hlídání anglických dětí
mi navíc připadá, že se tady děti do školy těší rozhodně víc než v Čechách.
Na jaká místa v Londýně se chceš nejvíce podívat/už ses podívala a proč?
Jelikož jsem už několikrát v Londýně byla jako turistka, doufám, že mi delší pobyt zde dá možnost objevit
nová zajímavá místa. Těším se, až bude tepleji a budu moct pořádně prozkoumat Londýnské parky, ve
kterých se moc ráda procházím. Také se mi líbí atmosféra pouličních trhů a určitě si někdy zajdu na nějakou pěknou vyhlídku, odkud si budu moct Londýn prohlédnout pěkně z výšky.
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… s paní učitelkou Kamilou Mosquedou

Jak dlouho už navštěvuješ Okénko a jak ses o něm dozvěděla?
O Okénku mi dala vědět jedna česká maminka, se kterou jsem se setkala v československé skupince pro maminky s dětmi v Collier’s Wood (tato skupinka již neexistuje).
Jednoho dne mi přišla SMS se zprávou, že se otevírá Okénko v Balhamu. Mé dceři bylo 2
a půl roku a začala jsem přemýšlet, kam s ní začít chodit, zpráva mi tedy přišla v pravý
čas a Okénko jsme začaly navštěvovat od jeho založení.
Kolik let působíš jako učitelka ve Včeličkách a jak ses vlastně stala učitelkou v Okénku?
Učení je můj koníček. Velmi mě to baví. Když se mi asi po roce navštěvování naskytla příležitost pomáhat s výukou, začala jsem pomáhat Janě Nahodilové. To bylo v lednu 2013.
Postupně jsem třídu převzala a s rostoucím počtem dětí a věkových kategorií jsem od
září 2013 začala učit vlastní skupinku, kterou jsme pojmenovali Včeličky.
Co Tě na práci s dětmi nejvíce baví?
Je to legrace. Děti v této věkové kategorii se učí formou hry a snažíme se takto pojmout
I hodiny Včeliček. Samozřejmé, že někdy je třeba i sedět a poslouchat, ale snažíme se
dětem dát prostor k tomu, aby se co nejvíce zapojily do diskuze.
Jazyky jsou mým dalším koníčkem. Věřím tomu, že osvojení si druhého (nebo I třetího) jazyka děti obohatí. Nejen po stránce kognitivního rozvoje, ale také po stránce kulturního
a sociálního rozvoje.
Kde trávíš prázdniny (letní či vánoční) - v Češku nebo v Anglii? A kde plánuješ být na
Velikonoce?
V létě k nám do UK většinou přijede někdo z rodiny spolu s Andrejčinou sestřenicí na týden či dva, potom si Andrejku odvezou do ČR na další týden a nakonec si pro ni letím
do ČR a týden tam také zůstanu. Na Vánoce jsme zůstali v UK, loni na Vánoce v ČR, střídáme to. Na Velikonoce budeme letos v Londýně, ale přiletí za námi babička a dědeček

… s žákem Rayanem Taoujni

Jak dlouho už chodíš do Okénka a kterou třídu teď navštěvuješ?
Do Okénka chodím od září 2016 do třídy, navštěvuji třídu Žabáčci.
Co se Ti v hodinách nejvíce líbí a co Tě v Okénku baví?
Nejvíc mě baví sportovní aktivita – fotbal V hodinách se mi nejvíc líbí, když hrajeme hry.
Kolika jazyky mluvíš a kterým z nich mluvíš nejraději?
Mluvím čtyřmi jazyky. Anglicky, česky, španělsky a francouzsky. Jo a taky malinko arabsky.
Nejraději mám a mluvím všemi jazyky.
Jezdíte na prázdniny (letní či vánoční) do Čech nebo je trávíš v Anglii?
Vánoční prázdniny travím převážně v Anglii, většinou nás také někdo z rodiny přijede navštívit, nejvíce z Česka a Maroka a pak taky někdy ze Španělska nebo Holandska. Jsme
opravdu multikulturní. J A letní prázdniny trávíme převážně s rodinou bud v Česku nebo v
Maroku.
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KALENDÁŘ AKCÍ DO KONCE AKADEMICKÉHO ROKU 2016-2017

Term 4 – 5 sobot

25.2,4.3.,11.3., 18.3., 1.4. (vyučování není 25.3.)

25.2. Oslava 5. výročí Okénka
11.3. 10-12 Individuální schůzky rodičů, 12-13 schůzka pro rodiče o výuce
19.00 Knižní klub
25.3. není vyučování - 26.3. Velikonoce
8.4. Volno
15.4. Volno
Term 5 – 5 sobot

22.4.,29.4.,6.5.,13.5.,27.5. (vyučování není 20.5.)

22.4. Noc s Andersenem 22-23.4.
29.4.

13-15 – Jarní šlapáček

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) - Greenwich Royal Observatory
plus výlet lodi
3.6. Volno - Víkendový rodinný tábor
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
15.7. – výlet v Londýně
29.7. - stanování v Kentu
12.8. - tábor v Česku pro rodiny
26.8. – výlet k moři
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MIMOŠKOLNÍ AKCE OKÉNKA
Ve třetím termu jsme měli dvě velké akce, ples Okénka
a návštěvu Museum of London.

Ples Okénka
Ples Okénka se konal 21. 1. v kostele St Thomas´ Church ve Streathamu. Tématem plesu
byly masky, takže o různé škrabošky a krásné šaty nebyla nouze. Plesu se zúčastnilo kolem 40 lidí, k tanci hrála živá kapela, nechybělo ani občerstvení, které si každý donesl
podle své chuti. Ples se nesl v příjemné atmosféře a všichni zúčastnění si ho velmi užili. Za
organizaci plesu moc děkujeme paní učitelce Valerii Guerinové!

Muzeum of London
Dne 11. února se uskutečnila velká honba za poznáním historie Londýna. Této cesty za
poznáním se v Museum of London zúčastnilo 18 malých badatelů.

Na přípravě celé akce se podílelo 8 stážistek, které jely Museum of London prozkoumat o
týden dříve. Společně pak vymýšlely různé úkoly a aktivity, které by děti mohly plnit. Vše
se snažily udělat tak, aby to bylo jak zábavné, tak poučné. Nakonec byla cesta za poznáním historie Londýna rozdělena na čtyři hlavní stanoviště – pravěk, románské období,
středověk a Londýn od velkého požáru až po moderní město. Na každém stanovišti byla
vždy jedna ze stážistek a ta byla nápomocná malým badatelům při řešení úkolů.
Na konci byla pro děti připravena výtvarná aktiva. Jednalo se o pohádkový hrad rozstříhaný na čtyři menší části a děti, které byly rozdělené do skupin, měly za úkol vybarvit
jednotlivé díly. Poté byl hrad složen do jednoho obrázku jako puzzle.
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Na závěr každý z malých účastníků dostal diplom za absolvování poznávací cesty historií
Londýna.
Celá akce byla zdařená, vše si užily jak děti, tak jejich rodiče i stážistky.
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Karnevaly a plesy
Jelikož je období karnevalů a plesů, najdete v tomto čísle zpravodaje i malou přílohu
s touto tematikou.
Původ karnevalu
Masopust (lidově ostatky, fašank či karneval) v původním slova smyslu znamenal
„opuštění masa“ (slovo karneval pochází nejspíš z italského carne levare, „dát pryč maso“). Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami.
Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí čtvrtkem zvaným Tučný čtvrtek, který je spojený se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny masopustního období, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý jsou zvány ostatky, končiny, fašank
či přímo masopust. Konají se různé rituály, průvod masek, scénické výstupy a vše končí
taneční zábavou. Obecně je karneval třídenní svátek a také slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou.
Maškarní omalovánky
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Vystřihni a vybarvi si svoji masku!

Tyto i další masky můžete najít na stránkách www.etsy.com/shop/HappilyAfterDesigns
nebo na stránce https://cz.pinterest.com.
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SPRÁVNÍ RADA OKÉNKA
Jana Nahodilová – předsedkyně
Veronika Marešová – místopředsedkyně komise
Martina Kopecká – tajemnice
Kateřina Šandová – organizátorka akcí
Kamila Mosqueda – předškolní sekce
Katarína Jašicová – slovenská sekce
Občerstvení:
Eva Callister
Sonia Talsi
Knihovnice:
Bára McDougal

Informace o Okénku na:
www.okenko.co.uk
c.okenko@hotmail.co.uk
facebook: CESKE OKENKO
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