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milí rodiče, 
v tomto předvánočním čase vám přinášíme pár přání
přímo od dětí.

„přála bych si, aby byli lidi šťastní a aby měli někoho,
kdo je má rád. Já mám takové štěstí, že mám skvělou
rodinu, ale i učitelky a asistentku, která dělá věci,
které nemusí, protože mne má ráda.“ (Evička, 7. třída)

„my všem přejeme hodně štěstí, ať všichni dlouho žijí,
aby byli zdraví a aby byli lidi na sebe hodní.“ (děti z 1.
třídy)

„přejeme ať nikdo není sám, radost, lásku, zdraví, ať
mají lidi samé štěstí. a škole přejeme, ať tam není Covid a
ať tato škola pořád funguje.“ (družina, děti ze 4. a 5.
třídy)

Já se k našim dětem přidávám a za celý tým B-English
Vám všem přeji klidné adventní dny a krásné vánoční
svátky v kruhu svých nejbližších. 

sylvie  jančiová 
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v posledním vydání školního časopisu the bee times jsem
si všimla pozvánky do rodičovské kavárny. celá
myšlenka mě zaujala a tak jsem se neváhala přihlásit.
první rodičovská kavárna se konala minulý týden a
byla na téma emoční inteligence. po příchodu nás
přivítala paní sylvia s výbornou kávou a bonusem ve
formě dortíků.
prezentace byla velmi zajímavá, příklady ze života
dokreslily celou přednášku, a k tomu byla pohodová
atmosféra.
informace pro mě nebyly úplně nové, ale bylo fajn
zamyslet se nad emocemi našich dětí, nad tím, jak na ně
reagujeme a co od nich vlastně očekáváme. pocit, že v
tom nejste sami je k nezaplacení.
moc se těším na další rodičovskou kavárnu a doufám, že
se sejdeme v hojném počtu.

rodičovskárodičovská
kavárnakavárna
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nástup dětí do školky je důležitým obdobím nejen pro děti,
ale také pro rodiče.
jejich „malé štěstí“, které měli do té doby vždy na očích, bude
najednou nejen v cizím prostředí, ale také s úplně cizími
lidmi. zvládne to? a zvládneme to my? co když bude chtít a
nikdo mu nebude rozumět? není na to ještě malé? … to jsou
otázky, které určitě napadají mnoho rodičů.
věřte nebo ne, ty slzičky při ranním loučení, které jsou i tak
velmi ojedinělé, s odjezdem rodičů mizí a na tváři všech dětí
se objeví úsměv a spokojenost. všechny děti se krásně
adaptovaly jak na prostředí, tak na režim, nové kamarády a
pravidla školky. už samy ví, kdy bude svačinka, jak si
sednout do ranního kruhu, co se musí připravit na spinkání,
kam patří hračky, že je třeba umýt si ručičky před každým
jídlem…není toho málo. 
po třech měsících už není vůbec poznat, kdo je ve školce
nováčkem. a víte, jaká je největší odměna pro nás paní
učitelky? Když přijdou odpoledne maminky a děti nechtějí ze
školky domů.
přeji vám všem krásné vánoce a těšíme se na další zážitky s
vašimi dětmi.

martina podhrazská
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dne 11. 11. slaví svátek martin.  jak pranostika praví, 
 martin přijíždí na bílem koni. v letošním roce na bílém
koni nepřijel, ale to nám nezabránilo uspořádat naše
tradiční svatomartinské  lucerničkování.  
naše společná cesta začala před školkou, kde jsme se 
 všichni sešli a společně vyrazili na průvod. byla to
opravdu nádherná podívaná.  děti měly krásné lampiony
nejrůznějších tvarů a velikostí. všechny lampiony nám
krásně svítili na cestu. 
když  jsme  dorazili zpět ke školce, čekalo tam na nás
překvapení v podobě občerstvení. děti se mohly zahřát
horkou čokoládou nebo čajem a k tomu mohly
zakousnout skvělé muffiny a perníčky.   byl to prostě
perfektně strávený podvečer.                                                                                    
 redakce  tbt 

svatomartinskésvatomartinské
luceničkováníluceničkování
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Děti z 2.B vyrazily na další třídní výlet a tentokrát to
bylo do Světa medúz v Praze. Všichni se moc těšily na
výlet do Prahy. 
Všude už byla nádherná vánoční výzdoba, což dětem
připomnělo, že Vánoce se už blíží. Ve Světě medúz se všem
moc líbilo. Bylo tu nespočet akvárií různých velikostí s
všemožnými druhy medúz, které zářily v přítmí výstavy.
Velký úspěch u dětí měla hlavně světelná show, kde to
vypadalo, jako kdyby se okolo nás vznášely obrovské
barevné medúzy. Navíc zde byly i interaktivní hry, kde si
děti mohly vyzkoušet přivést k životu svoje omalovánky.
Ty se po načtení objevily na stěnách a děti s nimi mohly
pohybovat. 
Nakonec jsme navštívili ještě venkovní hřiště s
trampolínami a děti si také mohly koupit nějakou
drobnost na památku v hračkářství. Musím říct, že se
výlet opravdu vydařil.

tereza jílková

2.  b ve světě medůz 2.  b ve světě medůz 
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Hned na začátku listopadu
proběhla u nás ve škole oslava
halloweenu. celý den se nesl v
hallowenském duchu. byl to den
plný zábavy, kostýmů, tance a
strašidelných úkolů.  
hallowenská atmosféra byla ve škole celý den.
dopoledne probíhala výuka, ale bylo to super, protože  
jsme všichni měli halloweenský kostým. od rodilých
mluvčích se děti dozvěděly, jak se slaví halloween ve
spojených státech. 
odpoledne se škola proměnila ve strašidelný hrad, ve
kterém bylo pro děti připraveno spoustu tajemných
úkolů.  
byl to den plný smíchu a my se už teď těšíme na další
podobné akce, které máme tolik  rádi.  

redakce tbt
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výzdoba pro fn motolvýzdoba pro fn motol  
když jsme si přečetli, že můžeme někomu udělat radost
pouze tím, že vyrobíme výzdobu, neváhali jsme a dali
jsme se do práce.
vyrobili jsme krásné dekorace, které vyčarují úsměv
na tváři nemocným dětem.  třída  2.a se vydala cestou
přírodního tvoření a využila především přírodní
materiály, jako jsou třeba šišky nebo skořápky od
vlašských ořechů.   děti si daly opravdu záležet a
vznikaly krásné dekorace. 
děti ze čtvrtého a pátého ročníku se rozhodly
dekoraci vyrobit z papíru. tak vzniklo papírové
náměstí plné nejrůznějších obchůdků. 
všechny výrobky byly opravdu povedené a my jsme
rádi, že  jsme  mohli pomoci.  

mediální výchova
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během listopadu se u nás ve třídě řešili především
vánoce, díky tomu jsme již v listopadu cítili vánoční
atmosféru.  domlouvali jsme se, kdo komu přinese dárek.
také jsme psali čtvrtletní práce z českého jazyka a
matematiky. 

ráda bych vám řekla pár zajímavých dnů, které se slaví v
listopadu. všichni víme, že 2. listopadu jsou dušičky
nebo, že  17. listopadu je den boje za svobodu a
demokracii. dost možná ale  nevíte, že 19. listopadu je
světový den toalet a mezinárodní nekuřácký den, 21.
Listopadu je Světový den televize a rybářství. A 25.
listopadu je den bez nákupů. to jsou jen takové malé
zajímavosti, které se listopadu týkají. 

za celou naší třídu vám přeji krásný prosinec a krásné a
pohodové vánoce.

laura birnbaumová
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Sledujte nás na sociálích sítích 

www.b-english.cz

BENGLISHskola

benglish__school



www.b-english.cz

z našeho instáče 
@benglish__school


