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Tento newsletter pro Vás připravili žáci 8. a 9. třídy. V tomto čísle najdete spoustu informací o historii 
Českých škol, o vzniku České školy v Londýně, ale i o tom, co se právě odehrává v jednotlivých třídách 
a na co se můžeme těšit v druhém half-termu nebo příští rok.
A pozor – na naše malé předškoláky čeká výtvarná soutěž a malá sladká odměna. Nejlepší obrázky budou 
uveřejněné v našem dalším newsletteru.
Je to náš první pokus o  tento formát – budeme moc rádi, pokud nám napíšete, co se Vám líbilo a o čem 
byste si rádi přečetli příště.



Historie České školy v Londýně

Česká škola byla založena v říjnu 2007 v Českém Centru 

na Harley Street.

Její zakladatelka Zuzka 

Jungmanová dokončila v roce

2005 vysokou školu a pak 

se přestěhovala do Paříže, 

kde studovala umění a její

přítel uměleckou akademii. 

Zuzka pořádala workshopy pro děti v Louvru a moc ji to bavilo. 

Chtěla dělat i workshopy pro malé děti, ale ostatní ji odrazovali. 

Říkali, že to nebude fungovat. Ale Zuzka na tom stále pracovala a ono 

to fungovalo!

Lucie Slavíková Boucher v té době pracovala na aktivitách pro české 

děti žijící v Paříži a okolí. Mluvily hodně o společném projektu pro 

všechny české děti žijící v zahraničí a tak vznikl název projektu Česká 

škola bez hranic.

V londýně se pak Zuzka skamarádila s Renatou Clark z Českého centra 

a s Renatou Rust, která pracovala v kostele St. Mary Magdalene. 

Všechny tři spojily síly, a tak to všechno začalo…

Juliette Keates

České školy bez hranic ve světě

Českou školu najdete skoro v každé 

zemi. Ta v Londýně je největší, ale 

ta ale nejstarší je v Paříži. V sobotu

30. září 2017 tam slavili Evropský 

Den jazyků, s dětmi hráli hry a pro 

rodiče připravili zábavné jazykové 

soutěže. Taky tam mají i šachový kroužek, pořádají výlety do Nimes

a Mikulášskou besídku. V Mnichově pořádají Noc s Andersenem, tak 

jako my tady v Londýně.

V Ženevě se v červnu konal letní koncert, kde děti zpívaly 

nacvičené písně a zahrály na hudební nástroje. Školy v 

Lucembursku a v Paříži se setkaly 6. října  2017.

Miriam Quhali



Hvězda dne

V sobotu 30.září byl hvězdou dne

Viggo, protože moc dobře mluvil

v hodině. 

Na fotce je Viggo s třídním

maskotem Ježkem Jendou.

Nultý ročník a jeho plyšáci

V nultém ročníku mají dva plyšáky. Pandu Vandu 

a Pandičku Vandičku. Děti si nechají na celý týden oba 

plyšáky doma a pak napíšou, co s nimi dělaly. 

Panda Vanda s dětmi cestuje a Pandička Vandička se 

s nimi učí číst. Každá Panda má svoji vlastní knížku.

Pandička Vandička

Děti odpovídají na otázky, které jsou napsané na první 

stránce knížky.

o Co Pandičku Vandičku zajímá?

o Jakou knížku jste si spolu četli?

o O čem ta knížka byla?

o Jaké obrázky byly v té knížce?

o S kým jste si tu knížku četli?

o Kdo napsal tu knížku?

o Jakou knížku budeš číst příště?

Panda Vanda

Děti na začátku knihy mají úkoly, které mají splnit.

o Vezmi si Pandičku Vandičku všude s sebou 

o Popros dospělého, aby tě s Pandou Vandou vyfotil 

o Napiš k fotce, jaký jste měli týden 

Aimie Korn

Předškoláci

Ve školce se učí děti od dvou do pěti let. Když jsem 

tam vstoupila, ve třídě byla uvolněná atmosféra 

a děti byly plně zaujaty právě probíhající aktivitou. 

Mluvily česky plynně, jako kdyby to byl jejich první

jazyk. 

Předškoláci jsou rozděleni na dvě skupiny, A a B. 

Děti baví tancovat, zpívat, tvořit a dívat se na

pohádky, jako například: Kanfásek, Pat a Mat, 

Krteček, Bob a Bobek a Křemílek a Vochomůrka. 

Večerníčky můžete najít tady:

 http://pohadky-online.webnode.cz/pohadky-

vecernicky/

 http://www.pohadkar.cz/video/bob-a-bobek-

truhlari/

 http://www.ceskatelevize.cz/porady/0-

vecernicek/

Mia Pachansky



Knihovna České školy

Dopřejte dětem české knížky; knihovna České školy je tu pro ně. 

Dobrovolné knihovnice Dáša a Helena otevírají mobilní knihovnu každou 

sobotu v 1. patře akademie, třidě 1.2 od 10:35 do 12:15. Čtenáři od 

předškoláků (skupina B) výše mohou knihovnu navštívit se třídou nebo ti 

starší sami o přestávce. Malí předškoláci (skupina A) budou vítáni s rodiči.

Paní knihovnice Vám dají hodně času na přečtení knihy. Připomínat se vám 

budou až po dvou měsících. Také s radostí přijmou české knížky, které byste 

chtěli darovat.

Hledáte leporela, romány, pohádky, 

nebo zábavně naučnou literaturu? 

Vše najdete u nás v české knihovně! 

A máme tu i novinku, na stránkách

www.vkaras.cz/knihovna

možnost se podívat na seznam 

všech knížek.

Isabella Kraft

Podzimní tábor

Letošní podzimní tábor se konal v Cudham Environmental Activities

Centre, který je situovaný v jižním Londýně. Okolí je lesnaté 

s loukami a celkově ideální pro děti. Děti tam jely veřejnou 

dopravou, cesta trvala asi 2 hodiny. Centrum je rozděleno na tři 

budovy. V prvním jsou pokoje, kde budou děti i učitelé spát. 

V druhé budově je jídelna a společenská místnost. Poslední budova 

je nová chata, která se používá jako čítárna. 

Děti byl připraven program inspirovaný filmem „Ať žijí duchové!“ 

Čekal na ně rytíř Brtník a výroba „francovky“, hajný, který daruje 

dřevo, jen když ho děti rozveselí písničkou, pletení věnečků pro 

Leontýnku, stavba hradu, a dokonce i pribináčky. Večer pozorovali 

hvězdnou oblohu, šli na noční stezku odvahy a zpívali u krbu.

Tentokrát se tábora zúčastnilo 22 dětí.

Matyáš Polenský

Víte, že…
 pravidelní čtenáři mají až o polovinu vyšší kapacitu paměti než jejich nečtoucí 

vrstevníci?

 pravidelné čtení zvyšuje slovní zásobu minimálně o dvacet procent?

 texty v dětských knihách jsou bohatší na slovní zásobu než televizní programy 

nejen pro děti, ale i pro dospělé?



Já a česká škola

Začala jsem chodit do České školy v roce 2007, když mi bylo 5 let. Teď jsem v deváté 

třídě a tento rok je můj poslední v České škole bez hranic. Pamatuju si i ‚předškoláky‘, 

kde jsme dělali různé aktivity a zpívali písničky, učili se básničky.

Chodím do České školy, protože mi to pomáhá mluvit ‚hezky česky‘, mám možnost chodit 

do školy v Česku, umím číst a psát a kdybych chtěla, můžu jít v budoucnosti studovat na 

univerzitu v České republice.

Líbí se mi, že můžu každý týden vidět své kamarády, kteří jsou také z českých rodin a umí 

také mluvit česky i anglicky, tak si můžeme spolu popovídat a rozumíme si.

Učitelé jsou moc milí a učí nás češtinu, zeměpis a dějepis a připravují nás na závěrečné 

testy.

Babetka Rust

Příští rok?

Všichni se ptají, co se bude dít příští rok. Tak 

tedy tento článek vám odpoví.

Co se stane příští rok s devátým ročníkem?

Příští rok v létě devátý ročník končí. Ale 

Česká škola by chtěla, aby letošní deváťáci 

dál spolupracovali s Českou školou a s učiteli. 

A tak po skončení deváté třídy můžou 

pomáhat v nižších třídách  školy a zapojit se 

do projektů České školy.

Jako děti, které chodily do České školy, 

můžeme pomoc školu zlepšit. Také můžeme 

učit malé děti ne jako učitelé, ale jako 

kamarádi.

Co se stane příští rok s osmým ročníkem?

V osmém ročníku se toho moc nezmění, 

jenom že budou osmáci samostatná třída, 

protože letošní devátý ročník končí. Ten 

poslední rok budou osmáci (vlastně už 

deváťáci) opakovat, co už ví, a učit se nové 

dovednosti, které neznají. 

Amelia North



Co se děje v jednotlivých třídách?

V nultém ročníku si děti hrají hry,  zpívají si, 

čtou písmena nahlas a někdy i píšou. Hraním 

her se děti naučí více gramatiky mnohem 

jednodušším způsobem.

Ve 3. třídě se v češtině zaměřují hlavně na 

gramatiku, pády a slovní druhy. Ve vlastivědě 

se učí o demokracii, státních symbolech, o 

hranicích a o československé mapě. V 

poslední části hodiny se věnují tvořivému 

psaní a čtení. Děti společně čtou knížku Malý 

princ. Dostanou list s obrázkem a krátkým 

textem z knížky. K tomu listu dostanou 

pracovní list, který v hodině vypracují.

V 7. třídě mají na vlastivědu a na dějepis 

historika Štěpána. S dětmi se dívají na videa, 

fotky a dokumenty o české historií. Při 

hodině češtiny hrají hry, jako AZ kvíz nebo 

„Chcete být milionářem“, aby si více 

pamatovali gramatiku. Ve čtení si děti 

přinesou svoji knihu do hodiny. Každý si čte 

deset minut a pak je někdo vyvolán a pak si o 

knihách povídají. Mají v plánu pokračovat 

takhle v budoucích hodinách.

Natálka Carter

Důležitá data 2. half-termu:

Sobotní vyučování: 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12., 16.12.

Mimoškolní akce:

Neděle 12.11. od 13:30 do 16:30

Projekce snímku Pat a Mat ve filmu, která se 

uskuteční v rámci filmového festivalu 

„Made in Prague“

13:30 – 13:50 | možnost vyfotografovat se     

s Patem a Matem

14:00 – 15:30 pm | Pat a Mat ve filmu

15:30 – 16:30 pm | výtvarný workshop pro děti 

pořádaný Českou školou

Sobota 02.12. od 15:00 do 18:00

Mikulášská besídka

Čekají nás již tradičně výtvarné aktivity, 

zdobení perníčků, koledy, dětské představení, 

občerstvení a hlavně příležitost nasát trochu 

předvánoční atmosféry, setkat se a popovídat si

Nicole Harrison 



Stěhování Českého centra

Jak možná víte, České centrum v Londýně se v pátek 6. října

2017 přestěhovalo z Covent Garden na svou novou adresu

26-30 Kensington Palace Gardens v Notting Hill Gate. Stěhování

proběhlo náklaďákem bez nějakých závažnějších problémů.  

Asi si říkáte proč se České centrum přestěhovalo? Odpověď je 

jednoduchá: finance. Pro České centrum je finančně výhodnější 

se přestěhovat do budovy ambasády České republiky, protože tam 

nemusí platit nájem. Také mají možnost využívat další prostory 

ambasády, například kino, kde budou promítat české filmy 

a dokumenty. České centrum také dostalo k dispozici prostor 

vedle budovy ambasády, kde dřív bývalo knihkupectví. Bude se 

jmenovat Bouda a plánují tam pořádat výstavy českých umělců. 

Bouda by měla v budoucnu být zázemím i pro Českou školu.

Pro studenty kurzů češtiny se mění pouze adresa. Časy kurzů 

a učitelé se nemění. 

Stěhování Českého centra je finančně výhodné a mělo by 

propagovat sjednocení české komunity pod jednou střechou. 

Na novou adresu Českého centra se dostanete metrem Circle, 

District a Central Line na stanici Notting Hill Gate. České centrum 

se na vás v blízké budoucnosti těší a doufá, že jej navštívíte.

David Oršulík

Filmová pozvánka

České centrum vás zve na film 

Učitelka. Bude součástí filmového 

festivalu Made in Prague, který se 

koná každý rok. Snímek je o škole 

na Slovensku během normalizace. 

Do školy přijde nová učitelka, která 

se jmenuje Marie Drazděchová. Je 

významnou členkou komunistické 

strany a chce, aby rodiče dětí, 

které učí, za ni dělali věci. Za 

odměnu jim dává odpovědi na 

otázky testů. K dětem, jejichž 

rodiče pro ni něco udělali, se chová 

líp než k dětem rodičů, kteří ji 

odmítnou. Když ji odmítnou, tak 

jejich dětem dává špatné známky 

a chová se k nim strašně hnusně. 

Film Učitelka budou dávat 

18. listopadu v 18:15, 

v Regent Street Cinema v Londýně. 

Doufám, že se všichni přijdete 

podívat na tento film. 

April Francesca Clark



Soutěž pro předškoláky

Kdo namaluje a vybarví nejlepšího Krtečka, dostane sladkou odměnu!
Bude se hodnotit provedení, ale i kreativita a originalita.

Obrázky spolu se jménem a třídou (skupina A nebo B) posílejte 
do 25. listopadu na adresu events@czechschool.org.uk.

Vítěze vybere a cenu předá Mia Pachansky, autorka článku 
o předškolácích.

Nejlepší obrázky budou uveřejněné v našem dalším newsletteru.

mailto:events@czechschool.org.uk

