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slovo ředitelky
Září 2021 pro mne bylo velmi významné a tak trochu
sentimentální. 

Byl to již desátý začátek školního roku B-English. 

Ano, je to až neuvěřitelné, ale věřte mi, že když jsem
B-English zakládala, neměla jsem tušení, že se mi můj
sen o vlastní školce rozroste do takových rozměrů. 

Jsem moc ráda, že díky Vám všem mohu nyní vítat děti
nejen v mateřské škole, ale i na prvním a druhém
stupni, ve vlastních budovách naplněných dětským
smíchem. 

Přeji naší škole do dalších let mnoho šťastných dětí,
spokojených rodičů a nadšených pedagogů se
spoustou kreativních nápadů. 

Barbora Novotná
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novinky v mš
Ani jsme se nestihli pořádně nadechnout a už za sebou máme první měsíc ve
školce. Pro mnoho z nejmenších dětí je to úplně první zkušenost bez maminek
a tatínků. 

I přesto všichni naši nováčci zvládli adaptaci na výbornou a i přes pár
ranních slziček poté tráví den ve školce s úsměvem a užívají si každou
aktivitu, kterou si pro ně  teachers připravili.
U starších školkáčků se sice adaptuje pouze pár dětí, ale všichni si zvykají na
nové role. Ze „Žluťásků“ se stali předškoláci a tudíž „kápové“ školky a do
skupiny Žluťásků nám poskočily děti z nejmladších. 
 Jak to většinou bývá, září pro nás bylo obdobím zvykání a poznávání nových
kamarádů i paní učitelek a pánů učitelů.
 Abychom si pobyt ve školce zpříjemnili, vymýšleli Teachers pro děti zábavné
aktivity, při kterých se děti naučily pravidla třídy, spolupracovat, režimu
ve školce atd. 

Také jsme si společně povídali o našich rodinách a tím se vzájemně více
poznávali. Děti již naplno naskočily do kroužků, a tak si užívají Tenis s
Radkem, Angličtinu s Erikou, Zumbu s Dominikou, Jógu s Eliškou, Sokolíka s
Kubou, Plavání s Martinou a další aktivity, na které se každý den všichni
těší.
Stihli jsme i první velký celoškolní projekt „ Den první pomoci“, což byl velký
zážitek pro všechny. Mít na zahradě opravdovou sanitku a ošetřovat
medvěda, který byl větší než děti, se líbilo úplně všem.

Těšíme se, že takových zážitků bude ještě více :-)
Martina Podhrazská



novinky v zš

www.b-english.cz

Ve středu 1. září jsme společně odstartovali nový školní rok a zároveň jsme
společně oslavili desáté narozeniny B-English.  

Po prázdninách jsme znovu potkali své kamarády a učitele.   Pro prvňáky to
bylo první setkání se školním prostředím.  Všichni naši prvňáčci si během
září  krásně zvykli.  Do některých tříd přišly nové děti, které rozšířily
kolektiv.   

Třetí školní týden se plně rozjely kroužky, kterých je v letošním roce
opravdu hodně. Můžeme získávat nové poznatky na lekcích Chemika, 
 zatančit si na Zumbě, protáhnout se na Gymnastice, uvařit si něco dobrého
na kroužku Vaření nebo se zlepšit v angličtině na konverzacích s rodilým
mluvčím. 

Během prvních týdnů v září jsme si opakovali látku, kterou jsme se naučili v
předchozím ročníku.  to jsme měli rychle hotové a teď už probíhá výuka
nového učiva.   

Počasí nám přeje a tak se snažíme hodně času trávit venku, na školní
zahradě nebo na přírodovědných procházkách, na které chodíme každý
pátek v rámci školní družiny.  

Eliška Binková



V úterý jsme měli naplánovaný odjezd na výlet s teacher Péťou
do Chrustenické šachty.
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výlet do  šachty 

Když jsme dorazili
do šachty, čekal
nás tam průvodce,
který nás prováděl
celou šachtou.

Před vchodem jsme troubili na vodní trubku. Průvodce nám
vyprávěl, kdy šachta vznikla.
Když jsme vstoupili do šachty,
bylo tam velké bahno a na
zdech svítily malé světla.
V šachtě nám průvodce
vyprávěl, jak se vrtá do zdi a
pak na závěr jsme si to mohli
vyzkoušet také.

Některé děti měly strach z
velkého hluku a tmy.

Průvodce nám ukazoval, jak horníci nakládali bagrem
železnou rudu.

Zpátky jsme se svezli takovým malým vláčkem až ven.

Adélka, 4. ročník
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den první pomoci
Dne 13. 9. 2021 na naší škole proběhl Světový den první pomoci. 

Celý projekt byl rozdělen do tří částí. V první části žáci měli možnost
seznámit se s činností záchranné služby Kladno. Záchranář měl velkého
pomocníka v podobě plyšového medvěda, na kterém modeloval způsob první
pomoci.
Zopakovali si společně důležitá
telefonní čísla a zásady chování
v případě požáru, zranění,
dopravní nehody nebo loupeže.
Proběhlo krátké modelování
situace vytáčení čísla 155 a
rozhovor s asistentkou. Na co se
bude asistentka ptát? Je
postižený při vědomí? Dýchá?
Jaký druh zranění? Kde se
nacházíte? Jak se jmenujete? 

Také si žáci po ukázce mohli vyzkoušet masáž srdce, ošetření tepenného
krvácení a popáleniny. Dále si měli možnost prohlédnout auto záchranné
služby a vyslechnout zvuk sirény.

Ve druhé části, kterou uváděl Jakub Husa se žáci seznámili, jakým způsobem
provést první pomoc, jak komunikovat s postiženým člověkem, jak ho dát do
správné stabilizační polohy. 

Třetí část probíhala ve třídě, kde si každý třídní učitel připravil samostatný
program dle výběru.

Ve třídě 2. A jsme se seznámili s obsahem lékárničky a KPZ (krabička poslední
záchrany), samostatně žáci vypracovali pracovní list, kde si zopakovali
důležitá telefonní čísla záchranných složek, osoby a dopravní prostředky,
nakreslili si obrázek, vyrobili si lékárničku. Na závěr zhlédli krátké
ilustrační video, jak správně přecházet přechod pro chodce, které žáky dále
motivovalo k velké diskusi.

Olga Zítková



žáci 2. b adoptovali sovu
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Rodiče a žáci 2. B se tento školní rok rozhodli, že společně přispějí na dobrou
věc a adoptují si zvíře ze záchranné stanice.

Tím zvířátkem se nakonec stala sova pálená, které po celý rok budou hradit
náklady na péči v záchranné stanici.

Protože jejich sovičku chtěly všechny děti vidět na vlastní oči, tak vyrazily
na třídní výlet do Ochranny fauny Hrachov, kde se starají o divoká zvířata
v nouzi. V záchranné stanici se děti dozvěděly, jak se mají chovat, když
najdou divoké zvíře, které potřebuje pomoct a na koho se v případě obrátit.

Také si zde mohly prohlédnout zvířata, která v záchranné stanici žijí,
protože by ve volné přírodě již nepřežila. Bylo zde spoustu malých i větší
savců a také hodně ptáků a sladkovodních ryb. Děti se také dozvěděly, že
jejich adoptovaná sova, zrovna vyvedla mladé a má spoustu práce s
obstaráváním tří malých soviček.

Po návratu do školy děti zjistily, že budou mít tento školní rok u sebe
maskota a to sovu pálenou Julču. Ta s nimi bude zažívat spoustu zážitků,
které budou děti zapisovat do jejího deníčku.

Treza Jílková 



Co nás čeká v říjnu? 
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Sledujte nás na sociálích sítích 
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