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Milí rodiče a přátelé školy,
jsem moc ráda, že mám příležitost vás všechny pozdravit a
pozvat vás do Rodičovské kavárny.
Nápad vznikl kombinací dvou, pro mne, důležitých věcí. První z
nich je přesvědčení, že škola má být otevřeným prostorem pro
všechny, kdo se zajímají o vzdělávání, jsou přístupní novým
myšlenkám, chtějí se inspirovat nebo být inspirací pro druhé. A
možná už tušíte, že tou druhou věcí je dobré kafe . A tak je tady
Rodičovská kavárna - neformální prostor pro setkávání rodičů,
učitelů a všech, kteří hledají cesty,  jak zvládnout výchovu a
vzdělávání našich dětí co nejlépe.
První Rodičovská kavárna se uskuteční ve čtvrtek 25. listopadu
2021 od 17:50 hod. v prostorách dolní budovy ZŠ B-English. Naše
setkání bude tematicky zaměřeno na povídání o emoční
inteligenci. O tom, jak emoce ovlivňují naše životy a jak se
vypořádat s emocemi našich dětí i s těmi svými. Tímto tématem vás
budu provázet já, ráda se s vámi podělím o své znalosti z této
oblasti. Prostor bude také pro sdílení vašich zkušeností,
rodičovských úspěchů i nezdarů.
Přeji všem hezké podzimní dny a budu se na vás těšit u dobré
kávy!

Sylvie  Jančiová
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úvodní slovoúvodní slovo

Poznámka: Pokud máte zájem zúčastnit
se Rodičovské kavárny, prosím pište na
mail: janciova@b-english.cz. Počet míst
je omezen na 20 účastníků. V případě
většího zájmu budeme setkání opakovat
v dalším termínu.



Co všechno se událo u nás ve školce za měsíc říjen?
Byl to pro nás měsíc, kdy jsme si užívali veškerých krás,
které k podzimu patří.
Ptáte se, co všechno jsme zažili? Na začátku října byl Den
učitelů, a tak si i naši předškoláci okusili, jaké to je být v kůži
učitele a zkoušeli ostatní kamarády z ovoce a zeleniny. Tímto
tématem jsme říjen odstartovali a využili jsme při něm všech
smyslů.
K podzimu neodmyslitelně také patří podzimní práce na poli
či pouštění draků. Celá škola měla druhý říjnový týden ve
znamení drakiády, a tak jsme se k pouštění draků připojili i
my ze školky. Po zkušenostech z minulých let jsme se
rozhodli pro pouštění jednoho draka dohromady a užili
jsme si při tom mnoho legrace. 
Zvířata, stromy, krásné barvy a plody přírody, to vše patří k
podzimnímu lesu. Při tomto tématu jsme se snažili využít
přírodních materiálů nejen k tvoření, ale také třeba k
cvičení. Předškoláci si na výletě přičichli přímo k lesu
křivoklátskému, ve kterém nás provedl lesník a přidal k
tomu i poutavý výklad. Vnitřní lesní výstavu v Křivoklátu
můžu každému jen doporučit.
Poslední říjnový týden pravidelně patří u nás ve školce
svátku s názvem Halloween, a tak jsme si společně vydlabali
dýně, školku si strašidelně vyzdobili a už se těšíme na naší
školní party.  
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adaptace prvňáčkůadaptace prvňáčků
Prvňáčci se již rozkoukali a pilně pracují. Postupně se učili
školním pravidlům, pravidlům chování a chování jeden ke
druhému, seznamovali se s novými kamarády, spolužáky. 
Brzy jsme se společně učili písmenka, začli jsme počítat a
poznávat číslice.
V uplynulých dvouch měsících jsme také navšívili např. ZOO
Plzeň, dopravní hřiště nebo zahradnictví Lisý. 
Učíme se pracovat nejen společně, ale i samostatně a ve
skupinách. Každý den objevujeme spoustu nových a pro
život důležitých věcí. 
Mám radost z toho, jak se nám daří a věřím, že jednou budou
letošní prvňáčci vzpomínat, jak začli svá školní léta.  

Lada Zajícová 
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naši prvňáčcinaši prvňáčci
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V týdnu od 11. - 15. 10. byla naplánovaná drakiáda. Na
každou drakiádu je potřeba se pořádně připravit. V                  
 b-english probíhaly přípravy celý týden před samotnou
drakiádou. Každý žák si  vyrobil svého draka.

Počasí bylo ideálnía tak jsme jako každý rok šli pouštět
draky na nedaleký kopec a draci nám krásně létali.  
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Mediální výchova



Dne 26. října, poslední školní den před začátkem
podzimních prázdnin čekala naši třídu páťáků exkurze do
Muzea loutek. 
Již týden před akcí začali žáci postupně nemocnět, nakonec
nás na výlet vyrazilo jen deset včetně teacher Katky. 
V muzeu nás čekala paní průvodkyně, která se nám přes
hodinu a půl věnovala. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí o historii, výrobě a druzích loutek. Mohli jsme
si loutky půjčit a prohlédnout, dokonce si s nimi i zahrát
divadlo. Muzeum je plné interaktivních loutek i obrazovek,
vše jsme si mohli vyzkoušet a bylo to velmi zajímavé. Žáci
obdrželi pracovní list, který v průběhu exkurze
vyplňovali, nakonec si jej vzali domů.
 V rámci výletu zbyl ještě čas prohlédnout si náměstí
Republiky v Plzni. Celé dopoledne jsme si užili a obohatili se
o plno nových informací a zážitků z loutkářského světa.

NÁVŠTĚVA MUZEANÁVŠTĚVA MUZEA
LOUTEK V PLZNILOUTEK V PLZNI

www.b-english.cz

Kateřina Bock



5. 10. Světový den učitelů
Akci jsme si naplánovali do tří částí. Nejprve jsme se
společně zamysleli, proč jsou pro nás učitelé důležití, jaký
by měl učitel být, co od něj děti očekávají. Seznámili jsme se
s osobností J. A. Komenského a proč usiloval o změny ve
škole. Některé děti si také chtěly vyzkoušet roli učitele.
Musím děti pochválit, protože se velmi dobře na výuku
připravily. Přinesly si pro děti pomůcky a vytvořily
pracovní listy. Ostatní děti jejich učitelské vystoupení
ocenily a naši „noví učitelé“ si zase uvědomili, že to není
tak lehké stát před tabulí. V poslední části si roli tutora
vyzkoušeli žáci z 5. ročníku. Dostali instrukce, podle
kterých pracovali ve dvojicích, vždy jeden druháček a
jeden páťák. Všichni splnili své úkoly na výbornou a budou
se těšit na další lekci tutorského čtení. 
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říjen ve 2. aříjen ve 2. a  
dne 1. 10. si třída 2. a vyzkoušela jízdu na
koloběžkách na dopravním hřišti v Berouně. Před
jízdou se děti seznámily s trasou, dopravními
značkami a pravidly na dopravním hřišti. Děti se
rozdělily do skupin. Jedna skupina dělala chodce na
přechodech, druhá skupina dětí jezdila na
koloběžkách a pak zde byla skupina, která
dohlížela na dodržování pravidel provozu na
hřišti. Skupiny si role vyměňovaly. Den se nám
vydařil, děti byly spokojené a těší se na další
podobné akce.



 

12. 10 Drakiáda
Počasí nám přálo, ráno ještě poprchávalo, ale během
několika málo hodin začalo svítit sluníčko a pofukoval
vítr. Děti měly radost, když se jim podařilo draka pustit a
drak létal vysoko. Jen rozmotat všechny provázky nám
dalo dost práce, ale stálo to zato.

15. 10. Dýňohraní Zahradnictví Lisý
Každoroční výrobu halloweenské dýně jsme si užili. Děti si
vybraly dýni a vzor k vyřezávání. S vyřezáváním
strašidelného obličeje nám ochotně pomohli zaměstnanci
zahradnictví. Dýně si poté děti odnesly domů na výzdobu.

21. 10. Den stromů
Společně jsme si vysadili do květináčků semenáčky dubu. V
průběhu roku se děti o semenáčky budou starat a sledovat
jejich růst. Po zakořenění je vysadíme do lesa.
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říjen ve 2. aříjen ve 2. a  

Olga Zítková



 

V říjnu jsme vyrazili společně se spolužáky z 5. třídy na
výlet do Prahy. Jak výlet probíhal sepsala Anežka B.:

"Na nádraží jsme si rozdali svačinu a jakmile jsme byli
všichni, tak jsme šli na nástupiště. Nastoupili jsme do
vlaku a jeli do Prahy. Museli jsme se kousek popovézt
tramvají k Petřínu. Museli jsme jít pěšky, protože nejezdila
lanovka. Měli jsme krásný výhled na celou Prahu, tak jsme
se vyfotili. Nahoře nás čekala svačina. Rozhodli jsme se, že
půjdeme na rozhlednu. Museli jsme jít po dvou skupinách.
Nahoře hodně foukalo, takže jsme se báli. Vyšli jsme až
nahoru, viděli jsme celou Prahu. Pak jsme šli směr Pražský
hrad. Stráže byly legrační. Potom jsme šli po Zámeckých
schodech. Pak nás čekal buďto trdelník nebo obchod s
bonbony. Nakonec jsme stihli i Karlův most. Byl hezký, ale
pak jsme zjistili, že už nestíháme vlak, takže začal maraton.
Rychle jsme šli na tramvaj a potom na vlak. Naštěstí jsme to
stihli. Cesta byla celkem rychlá. Dorazili jsme na
berounské nádraží, tam čekal minibus a pak nás odvezl na
oběd do školy."

www.b-english.cz

výlet do prahyvýlet do prahy

výlet očima mikyho ze 4. třídyvýlet očima mikyho ze 4. třídy  



 

Měsíce září a říjen se nesl v duchu poznávání nových
přátel. A protože jedním z našich úkolů pro tento školní
rok je naučit se psát dopisy, rozhodli jsme se toto téma
pojmout velkolepě a najít si přátele na dopisování. Spojili
jsme se s brněnskou ZŠ Labyrinth a společně jsme začali
pracovat na projektu, jehož cílem je zejména pozitivní
motivace dětí do psaní. 
Protože, když učení baví, jde to samo! A jak to celé vnímali
sami žáci vypráví Kája (4. třída):

"Když jsme se učili psát dopis, většina už věděla jak. I tak
bylo třeba to natrénovat. Naučili jsme se jak nadepsat
obálku. Řekli jsme si jaké části dopis má. Jsou to: oslovení,
děj, rozloučení.
Paní učitelka Petra nám řekla, že budeme psát dopis našim
dopisovacím kamarádům v Brně. Každý jsme napsali jeden
dopis. V mém dopise jsem psala něco o mně, o škole, o mých
zvířátkách.
Když byly dopisy hotové, bylo potřeba je odnést na poštu.
Vylosovali jsme kdo půjde pro známky a společně jsme
obálku hodili do schránky."

Poznávání novýchPoznávání nových
přátelpřátel
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Ve 2. B se v měsíci říjnu začalo pracovat na plné obrátky.
Děti se postupně hodně zlepšují ve čtení, psaní i počítání a k
tomu se učí i další nové věci. Jako ostříleným druháčkům už
jim ve škole nic nedělá problém. 
Aby svoje nastřádané znalosti využily, zkusily si na Den
učitelů vyměnit místo s paní učitelkou. Zkoušely naučit
svoje spolužáky různé věci. Ostatní se tak dozvěděly
například něco o koních, starém Egyptě, ponorkách či
elektřině. Rozhodně ale všichni poznaly, že učit není tak
jednoduché, jak se zdá. 
V říjnu si děti vyzkoušely také tvorbu vlastního draka, se
kterým pak vyrazily na školní drakiádu. Počasí jim přálo a
někteří draci létali opravdu vysoko. Žáci i draci si
poletování na čerstvém vzduchu moc užili. Nakonec děti
ještě stihly vyzdobit třídu na blížící se Halloween, na
který se všichni moc těší.

říjen ve 2. bříjen ve 2. b  
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Co nás čeká v listopadu? 
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 11. 20211.
halloween Svatomartinské

lucerničkování

Sledujte nás na sociálích sítích 

BENGLISHskola

benglish__school

11. 11. 2021
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