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krásný nový rok!
rok se s rokem sešel a je tu opět čas rekapitulace, hodnocení,
bilancování a vzpomínání na vše, co nám minulý rok přinesl i odnesl.
upřímně musím říci, že letošní rok byl (nejen z pohledu školy) další
velkou zkouškou pro nás všechny ať již po stránce studijní,
pracovní i vztahové. žáci se vídali méně, než je obvyklé a udržet si
opravdová přátelství nebylo jen tak.
celý rok 2021 byl opět poznamenaný vlnami Covid-19, které
ovlivňovaly chod nejen našeho školství. navzdory tomu všemu se
nám povedly pěkné akce, bylo možné již navázat na naše mimoškolní
aktivity a celá škola se mohla vrátit ke klasické výuce, i když někdy s
omezením. všem nám to chvílemi navrátilo pocit, že život v b-english
je zase jako dříve a dovolilo nám to radovat se z maličkostí, které
můžeme dělat zase všichni společně.
během této doby a zejména od září, jsme začali pracovat na dalším
zkvalitnění služeb pro vás, a především pro vaše děti. mým dobrým
zvykem bylo „vyjít“ s novinkami, až v době, kdy je jasné, že realizace
je na spadnutí a nic ničemu nebrání. na druhou stranu, je tu vize do
nového roku, a tak se pojďme těšit společně, že něco nového vzniká a
pojďme si držet palce, ať vše dopadne tak, jak jsme si vysnili. právě
pracujeme na rozšíření prostor školy o odborné učebny pro první i
druhý stupeň základní školy, včetně dalšího zázemí, se zachováním
aktuální kapacity školy. Pevně věřím, že tento krok školy vás
všechny na začátku roku potěší.
za celý tým b-english vám přeji, ať je náš společný rok 2022 plný
radosti, štěstí a hlavně zdraví! 

barbora  novotná
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s prosincem přichází do školky jedno z nejkrásnějších
období. všechny děti jsou plné očekávání. v jejich očích
stále vidíte těšení se na ježíška a s každým “utrhnutím”
dalšího dne z adventního kalendáře se nadšení zvětšuje.
společně jsme tvořili vánoční atmosféru. pouštěli jsme si
koledy, tancovali, zpívali a vyráběli přání i další
výrobky, které nás postupně k vánocům přibližovaly.
chvilkovým vytržením z předvánočních příprav pro nás
byl crazy hair day. překvapením pro nás předškoláky
bylo, když nám školáci přišli přečíst své autorské
příběhy o skřítcích. věřím, že v této spolupráci budeme i
dále pokračovat. 
nemohl samozřejmě chybět ani výlet za vánočním
stromem a betlémem na berounské náměstí. s většími
dětmi jsme tuto chvíli ozvláštnili procházkou zpátky
přes návštěvu kostela a Městskou horu.

eliška jirásková

NOVINKYNOVINKY    VV    MŠMŠ



15. 12. proběhl ve škole crazy hair day.  jak již název
napovídá,  celý den se nesl v duchu bláznivých vlasů. 
hned ráno to byla přehlídka nejrůznějších účesů. viděli
jsme vánoční účesy, fotbalové účesy, jednorožce i
všechny možné paruky. byla to opravdu parádní
podívaná a všem dětem to moc slušelo. do akce se zapojili i
učitelé, kteří byli také velmi kreativní. 
během dne probíhala soutěž o nejvíce bláznivý účes. bylo
opravdu těžké vybrat jedno nebo dvě děti, které mají
nejlepší účes. z každého ročníku se tedy vybralo hned
několik vítězů. o hlavní výhru se soutěžilo na facebooku
a instagramu.
podívejte se sami,  jak to dětem  slušelo. 

redakce tbt
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v tomto celoročním projektu jsme se zaměřili na
vyhledávání státem chráněných nebo zajímavých stromů.
vytváříme ke každému stromu, který jsme navštívili,
kartu. v kartě je uvedeno stanoviště stromu, druh
stromu, stáří, výška, šířka, fotografie, zajímavost. 
cílem projektu je monitoring života stromu, změn v
průběhu ročních období, měření růstu - šířka kmene.
uvědomění si,  jak důležitou roli v životě člověka stromy
mají a důležitost jejich ochrany a ochrany přírody. v
první fázi budeme provádět záznamy společně, ve druhé
fázi by si děti již měly začít stromy vyhledávat a
zaznamenávat samy.

olga zítková

PROJEKTPROJEKT  
  STROMSTROM
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PROJEKTPROJEKT  
MŮJ MAZLÍČEK VEMŮJ MAZLÍČEK VE    2. A2. A  

VÁNOČNÍ VÝŠLAPVÁNOČNÍ VÝŠLAP
21. 12. jsme uskutečnili první vánoční přechod plešivec,
kterému se také říká olymp brd. vyšli jsme z klínku,
prohlédli jsme si viklan, z vrcholu byla krásná
vyhlídka do okolí a přes smaragdové jezírko jsme došli
do lhotky, celkem jsme ušli 6 km. po cestě jsme hráli hry,
sledovali okolní stromy, poznávali stopy. Moc se nám
zde líbilo, určitě se sem budeme pravidelně vracet.

olga zítková

v hodinách prvouky se děti seznámily s domácími
mazlíčky svých spolužáků. uspořádali jsme si ve třídě
prezentace některých vybraných zvířátek. děti si
přinesly většinou morčata, králíky, křečky, ale i jednu
kočku a šneka. lucince maminka přivedla jejich psa maxe.
děti velmi pěkně o svých zvířecích kamarádech
vyprávěly. dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o životě
a chovu jednotlivých zvířat.                                                olga zítková



před vánocemi jsme se s třeťáky zapojili do
charitativního projektu krabice od bot. děti prošly své
hračky, se kterými si už nehrají a vybraly ty, které by
ještě někomu mohly udělat radost. hračky a knížky jsme
pak společně ve škole zabalili do celkem 11krabic od bot a
pomohli jsme tak ježíškovi udělat radost 11dětem z
chudých rodin z berounska. bylo krásné pozorovat, jak
byly při balení děti soustředěné, usmívaly se a braly svojí
misi pomocníků Ježíška velmi vážně. jediné, co nás maličko
mrzelo, bylo, že se polovina třídy nemohla balení
zúčastnit, protože byla v karanténě. aby nám ale
nechyběly na závěrečné dárkové fotce, tak jsme si holky
alespoň dokreslili. 
srdečnost našich třeťáků se ostatně ukázala i na podzim,
když jsme při tréninku zapisování adresy psali pohledy s
pozdravy do domovů pro seniory.
v posledním týdnu před vánocemi druháci a třeťáci jeli na
výlet do ořechu do muzea českých betlémů a vánoc.
vyráběli jsme ozdobičky z medových plástů a viděli
největší výstavu betlémů ve střední evropě.

jana rybáková

P R O S I N E CP R O S I N E C   
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měli jsme hodinu přírodovědy. probírali jsme jehličnaté a
listnaté stromy. povídali jsme si také o dni stromů a
památných stromech, když anežku h. napadlo, že zasadíme
strom. Naše paní učitelka petra s tím souhlasila.
každý dostal jednu svoji povinnost. nela dostala za
povinnost obstarat nářadí, kája dostala za úkol zjistit
něco o dubu, kuba měl zjistit průměrné ceny stromů atd.
když jsme měli všechno napsané a zjištěné, vybírali jsme
vhodný strom. vyřadili jsme některé, které jsme nemohli
zasadit na podzim. mezi ostatními jsme hlasovali. vyhrála
to lípa, náš národní strom.
Vybrali jsme nelu a anežku b., že o našem nápadu řekne
paní ředitelce báře a sylvii. řekli jim, jaká bude průměrná
cena a co bychom od nich potřebovali.
o týden později přijel pan křeček ze zahradnictví a začali
jsme sázet strom. vykopali jsme díru, vyndali jsme strom z
velkého květináče a zakopali. a strom byl zasazen.

Karolína Rejmanová a Soňa Saburová (4. ročník)

JAKJAK    JSME ZASADILIJSME ZASADILI
STROMSTROM  
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Jednoho dne jsme dostali papír a měli jsme napsat krátký
příběh o skřítkovi. Téma se nám líbilo, a tak jsme nakonec
napsali dlouhé příběhy. Když jsme je dokončili, udělali
jsme ilustrace. Pak jsme se rozhodli, že z toho uděláme
knížku.
Nejprve jsme si hotovou knížku přečetli u nás ve třídě.
Moc se nám to líbilo, a tak jsme se rozhodli, že to
přečteme i předškolákům, protože všechny děti mají rádi
skřítky a my jsme jim chtěli ukázat, co všechno se v té
„velké“ škole dělá. Mělo to velký úspěch.

Nela Petržílková (4. ročník)
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J A KJ A K     J S M EJ S M E     Č E T L IČ E T L I
P Ř E D Š K O L Á K Ů MP Ř E D Š K O L Á K Ů M

jak tojak to  
vidí mikyvidí miky  



Těsně před Vánoci jsme stihli jeden dlouho plánovaný
výlet do berounského muzea. Měli jsme domluvený velmi
zajímavý program o horninách a minerálech týkajících
se Berounska. 
Bohužel nám to ani tentokrát nevyšlo a z důvodu
nemoci našeho domluveného průvodce jsme na poslední
chvíli vybrali výstavu Jídlo deseti staletí“. Dozvěděli
jsme se tak, co jedli naši předkové nejen o Vánocích, jak
jídlo skladovali nebo z jakých koutů světa k nám putuje
různé koření. 
Před Vánoci jsme všichni velmi ocenili praktickou
ukázku, jak uplést vánočku, zkusili jsme si také umlít
strouhanku nebo kávu. Nakonec jsme nasáli
předvánoční atmosféru na náměstí v Berouně a
spokojeně vyrazili zpět do školy.

petra voříškova
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VÝLET DO MUZEAVÝLET DO MUZEA  

výlet očima mikyho
výlet očima mikyho  

ze 4. třídyze 4. třídy



co nás čeká v lednu? 
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tři králové

sledujte nás na sociálích sítích 

BENGLISHskola

benglish__school

6. 1. 2022 
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z našeho instáče 
@benglish__school


