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ŠKOLNÍ	ROK	2018/	2019	
ŠKOLA	29	žáků	(učí	V.	Macleod,	R.	Petersen)	

ŠKOLKA	16	dětí	(učila	I.	Škamlová,	L.	Malachová,	nyní		
I.	Grablewská)	

KLUB		10	dětí		(vedou	V.	Jurečkova,	P.	Kašpárek,	P.	Kápičková)	
asistenti:	J.	Musil,	M.	Fišerová,	Z.	Miles,	J.	Hajdová	a	rodiče	

Slovenská	škola:	4	děti	(učí	Mirka	Trnková,	učila	Jana	Palšáková)	
……………………………………………………………………………………………………….	
	
2.	8.	2018		
Účast	na	10.	Mezinárodní	konferenci	ČŠBH	a	spolupracujících	škol	
	
26.	8.	2018	
Povídání	 se	 spisovatelem	 a	 ilustrátorem	 dětských	 knih	 Petrem	
Horáčkem	pro	děti	a	rodiče	v	češtině.	Autorské	čtení	krajana,	 jehož	
workshopy	 a	 přednášky	 pro	 děti	 jsou	 každý	 rok	 vyprodány		
na	 Edinburském	 knižním	 festivalu.	 Konalo	 se	 v	Broughton	 High	
School.	
	
	
1.	9.	2018	
DIVADLO	 Michaely	 Váňové,	 hra	 Inscenace	 přes	 hranice	 ve	 školní	
třídě,	povídání	o	válce,	holokaustu	
Výuka	ve	školce	a	dětském	klubu	–	seznamovací	hry,	zpívání	
	

	
	



	
22.	9.	2018			
Vyučování	ve	škole,	školce	a	klubu	
Klub	–	zpívání,	tvoření	
Školka	–	části	stromu,	tvary,	plnění	úkolů	na	zahradě,	tvorba	stromu	
lepením	listů	z	venku	
Škola	–	třída	A	(mladší)	–	téma	Česká	republika	a	rodina,	abeceda	
Škola	 –	 třída	 B	 (starší)	 téma	 –	 srpen	 1968,	 přišla	 pamětnice	 Alena	
Linhartová,	video	Pražské	jaro,	opakování	–	čas,	data	
	
	
6.	10.	2018		
Klub	–	zpívání,	tvoření	
Školka-	 pohádka	 Boudo,	 budko,	 lesní	 zvířata,	 dramatizace,	 výroba	
medvědích	masek,	učení	písně	Zajíček	ve	své	jamce	sedí	sám	
Škola	 třída	A	–	písmenka	s	diakritikou,	krátké	a	dlouhé	samohlásky,	
podzim,	svatý	Václav,	píseň	Ach	synku,	synku	
Škola	třída	B	–	téma	podzim,	ovoce	a	zelenina,	podstatná	a	přídavná	
jména,	sv.	Václav	
	
27.	10.	2018		
	OSLAVA	100	LET	OD	VZNIKU		ČESKOSLOVENSKA	
Ve	 škole	 spojení	 se	 slovenskou	 třídou,	 společná	 oslava,	 podoba	 a	
rozdíly	v	jazycích,	kvíz,		poslech	hymny,	zpěv	Ach	synku,	synku	
Škola	třída	A	–	téma	podzim,	ovoce	a	zelenina,	pohádka	O	veliké	řepě,	
písmeno	Ř,	vytleskávání	slabik	
Škola	třída	B	–	fakta	o	založení	Československa,	T.	G.	Masaryk,	tvrdé,	
měkké	a	obojetné	souhlásky	
Školka	–	Jak	pejsek	s	kočičkou	slavili	28.	říjen	
Klub	–	tvoření	z	ponožek	s	maminkou	Gábinou	
	
	
24.	10.	2018	
	účast	 na	 setkání	 zástupců	 českých	 škol	 na	 rezidenci	 ambasadora	
Libora	Sečky	v	Londýně	
	
4.	11.	2018	
Drakiáda	pořádaná	Slavomírem	Literou	v	Meadows	parku	
	
17.	11.	2018		
Škola	 –	 psaní	 dopisu	 pro	 Českou	 republiku	 jako	 projekt	 do	 soutěže	
Srdce	s	láskou	darované,	povídání	a	fakta	o	ČR,		17.	listopad	1989	



Školka	–	 téma	vítr,	pohádka	O	drakovi,	vytleskávání,	 slabikování,	 co	
létá,	pouštění	draka	na	zahradě	
Pro	rodiče	a	veřejnost	v	kostele	proběhla	přednáška	o	bilingvismu	
v	angličtině	od	Bilingualism	Matters	
Pro	veřejnost	-	Český	Bookbug	v	knihovně	-	zpívání	
	
	
	
	
1.	12.	2018		
Škola	 třída	 A	 –	 nácvik	 vánočních	 písní	 a	 koled	 s	kytarou,	 povídání		
o	 Mikulášovi,	 kreslení	 čerta	 Emana	 podle	 popisu,	 Vánoce	 a	 zvyky,	
dopis	Ježíškovi,	Chaloupka	na	vršku	
Škola	třída	B	–	Vánoce	a	Mikuláš,	logico	s	vánoční	tematikou,	tvrdé	a	
měkké	 souhlásky,	 slabiky,	 kvíz	 na	 opakování,	 písně	 Rolničky	 a	
Ježíšku,	panáčku.		
Školka	–	téma	Mikuláš,	pohádka	Čert	a	Káča,	skupinová	kresba	čerta,	
nácvik	písně	Mik,	miku,	Mikuláš	na	besídku	
po	výuce	MIKULÁŠSKÁ	BESÍDKA	(16:00-17:00)	děkujeme	Lence	a	
Denise	za	organizaci	
	
12.	1.	2019	
Klub	–	výroba	tašek,	omalovánky	
Školka	–	zimní	sporty,	zvířata	v	zimě,	přezimující	a	tažní	ptáci	
Škola	třída	A	–	rok	2019,	měsíce,	kdy	máme	narozeniny,	Tři	králové	–	
Chaloupka	na	vršku,	zima,	samohlásky,	slabiky	
Škola	 třída	B	 –	 zima,	 Tři	 králové,	 zimní	 sporty,	 obojetné	 souhlásky,	
vyjmenovaná	slova	
	
20.	1.	2019		
Účast	na	setkání	Asociace	českých	a	slovenských	škol	v	UK	v	Leeds	
	
26.	1.	2019	
Klub	–	koláž	se	zvířátky	
Školka	–	české	pohádky	–	klasické	a	filmové,	pohádkové	postavy	
Škola	třída	A	–	krátké	a	dlouhé	samohlásky,	čtení	slabik,	písmeno	C	a	
hraní	s	céčky,	písmeno	Č,	pohádka	O	dvanácti	měsíčkách	
Škola	 třída	B	–	 téma	Česká	 republika,	 rozdělení,	 	města	v	ČR,	 státní	
symboly.	Ustálená	slovní	spojení,	vyjmenovaná	slova	po	B	
Pro	veřejnost	-	Český	Bookbug	–	zpívání	v	knihovně	
	
	



	
2.		2.	2019	
Klub	–	panenky	z	vařeček	
Školka	–	Masopust,	maškary,	zvířecí	masky,	zdravá	a	nezdravá	 jídla,	
zvířátková	jóga	s	Veronikou	Svatošovou	
Škola	 třída	 A	 –	 opakování,	 písmeno	 Š,	 měsíce,	 roční	 období,	 dny		
v	týdnu,	český	kalendář,	svátky,	zpívání	Holka	modrooká,	logico	hra	
Škola	 třída	B	 –	ČR,	 čeština,	 písmeno	Ř	 a	 jazykolamy,	 referát	 o	Brně	
(Terry),	vyjmenovaná	slova	po	B	
	
23.	2.	2019	
Klub	–	třpytivé	čtverečky	
Školka	–	Detektivové,	profil	zloděje,	průkaz	detektiva,	 lidský	obličej,	
poklad	
Škola	 třída	 A	 –	 zvířata,	 dětská	 zvířátková	 jóga	 s	 Veronikou	
Svatošovou,	 zvířecí	 zvuky	 v	 češtině,	 písmeno	 Ž,	 dvojhlásky	 AU,	 OU,	
EU,	píseň	Když	jsem	já	sloužil	
Škola	 třída	 B	 –	Masopust,	 slovní	 zásoba	 –	 jídlo,	 opakování	 zvířat	 a	
mláďat,	vyjmenovaná	slova	po	B	a	slova	příbuzná	
Pro	veřejnost	–	Český	Bookbug	–	zpívání	
	
9.	3.	2019	
Klub	–	korálky	a	přáníčka	k	MDŽ	
Školka	 –	 lidské	 tělo	 –	 části,	 barvy	 kůže,	 vlasů,	 očí,	 výrazy	 obličeje,	
smysly,	prsty	na	ruce,	strany,	pohyb	
Škola	 třída	A	 –	 Březen	měsíc	 knihy,	 písmeno	CH,	 lesní	 a	 cizokrajná	
zvířata,	 písně	Kočka	 leze	 dírou,	 Skákal	 pes,	 hraní	 pexesa	 se	 zvířaty,	
pohádky	o	zvířatech	
Škola	třída	B	–	jaro,	Den	knihy	–	co	čteme,	článek	o	J.	Foglarovi,	píseň	
Medvědi	nevědí	
	
16.	3.2019		
CEILIDH	 –	 skotské	 tancování	 pro	 děti	 z	 komunity	 a	 pro	 veřejnost.	
Fundraising	
	
	
23.	3.	2019	
Klub	–	vajíčka	a	krabička	se	zajíčky	
Školka	 –	 Velikonoce,	 zvyky,	 život	 na	 statku,	 domácí	 zvířata	 a	 jejich	
mláďata	
Škola	třída	A	–	jaro,	zvířata,	čtení	z	knihy	Kiko	a	tajemství	papírového	
motýla,	 maminka	 Michaela	 naučila	 děti	 skládat	 origami	 motýla,	



písmena	Ď,	Ť,	Ň,	Velikonoce,	Chaloupka	na	vršku,	píseň	Chytila	jsem	
na	pasece	žížalu,	zvířecí	pohádkové	postavy	z	Večerníčků	
Škola	třída	B	–	jaro	a	Velikonoce,	zvyky,	mláďata,	rostliny,	píseň	Jaro	
dělá	pokusy	(Svěrák),	vyjmenovaná	slova	po	B	
	
27.	4.	2019		
Klub	–		výroba	motýlků	z	roliček	
Školka	–	zahrada,	ovoce	a	zelenina,	potravinová	pyramida,	 zdravá	a	
nezdravá	jídla,	pravidla	stolování	
Škola	 třída	 A	 –	 Čarodějnice,	 1.	 máj,	 Čtyřlístek	 komiks,	 pohádkové	
postavy,	 skládání	 Večerníčkovy	 čepice,	 video	 Hurvínek,	 Ferda	
Mravenec	
Škola	 třída	 B	 –	 jaro,	 cestování,	 kvíz	 o	 ČR,	 článek	 o	 české	 remosce,	
povídání	o	letech	1938	a	1939,	vyjmenovaná	slova	po	B	
Pro	 veřejnost	 -	 povídání	 s	 generálním	 konzulem	 Ivo	 Losmanem		
v	Manchesteru	
	
	
11.	5.	2019	
Škola	 -	 LADY	 MILENA	 GRENFELL-BAINES	 –	 pamětnice	 vyprávěla	
v	angličtině	pro	školu	a	širší	veřejnost	(Kindertransport	story)	
Školka	–	dopravní	prostředky,	druhy	dopravy	
Klub	–	výroba	hrkátek	
Proběhl	také	český	Bookbug	v	knihovně	–	zpívání	
	
12.	5.	2019	
	První	 setkání	 rodičů	 a	 dětí	 v	GLASGOW	 	 v	Russell	 House,	 s	dětmi		
se	zpívalo,	hrály	se	hry	a	četlo	se.		
Přijela	také	Michaela	Váňová	a	zahrála	Inscenaci	přes	hranice.	
Rodiče	projevili	zájem	o	školu	jednou	měsíčně	od	září	2019	
	
20.	5.	2019	
	Poslanecká	 sněmovna	 v	Praze	 –	 vyhlášení	 vítězů	 soutěže	 Srdce	
s	láskou	 darované,	 kde	 jsme	 obdrželi	 Zvláštní	 cenu	 za	 šíření	
myšlenky	v	zahraničí	
	
25.	5.	2019		
Klub	–	výroba	domečků	z	roliček	
Školka	 –	 pravidla	 silničního	 provozu,	 levá	 a	 pravá	 strana,	 značky,	
dopravní	hřiště,	dopravní	pexeso,	auta	a	vlaky	na	dopravním	koberci	
Škola	 třída	 A	 –	 předání	 cen	 a	 medailí	 za	 umístění	 v	soutěži	 Srdce	
s	láskou	darované,	zmínka	o	Senátu	a	Poslanecké	sněmovně,	o	Praze,	



Cecilia	 Horacek,	 dcera	 spisovatele	 Petra	 Horáčka	 přečetla	 kousek	
z	jeho	 knihy	 Dlouhá	 cesta,	 píseň	 Na	 tom	 pražském	 mostě,	 poslech	
Dášeňka	od	K.	Čapka,	mláďata,	slabiky	DĚ,	TĚ,	NĚ,	jaro	
Škola	 třída	 B	 –	 historie,	 2.	 světová	 válka,	 piloti	 v	 UK,	 atentát		
na	Heydricha,	uzavření	vyjmenovaných	slov	po	B.	
Pro	veřejnost	Český	Bookbug	v	knihovně	–	zpívání	
	
26.	5.	2019		
KURZ	PRVNÍ	POMOCI	pro	12	učitelů	a	dobrovolníků	z	Czech	School	
Scotland	CIC	
	
	
	
	
8.	6.	2019		
DEN	DĚTÍ	ve	škole,	školce	i	v	klubu	–	menší	děti	hrály	pohybové	hry,	
starší	děti	vice	vzdělávací	hry,	děti	dostaly	ceny	a	diplomy	
	
16.	6.	2019	
GARDEN	 PARTY/	 Zahradní	 slavnost	 pro	 bývalé	 členy	 SCS	 fund		
a	členy	Czech	School	Scotland	CIC	(fundraising)	
	
22.	6.	2019		
Klub	–	výroba	rámečků	a	přání	s	kytičkami	
Školka	–	profese,	obchody,	nakupování,	peníze,	čísla	
	Škola	 -	 VYSVĚDČENÍ,	 výuka,	 téma	 –	 léto,	 cestování,	 zpěv	 českých	
táborových	písní,	čtení	
Pro	veřejnost	Český	Bookbug	v	knihovně	–	zpívání	
	
……………………………………………………………………………………………………….	

	
ŠKOLA	 	 výuka	 probíhá	 dvě	 soboty	 v	 měsíci	 ve	 dvou	 třídách		
v	Broughton	High	School,	Edinburg.	
Pomáháme	také	slovenské	komunitě	a	pronajímáme	jim	třídu	
	
ŠKOLKA	A	KLUB	jsou	ve	stejnou	dobu	v	blízkém	kostele	St.	Stephen	
Comely	Bank,	Edinburg.	
	
Rodiče	 platí	 £10	 za	 školu/2	 hodiny	 a	 £8.50	 za	 školku/2	 hodiny	 a		
£3	za	klub	(10%	sourozenecká	sleva)	
	



Nabízíme	 také	kurzy	 češtiny	pro	 cizince,	 využily	 je	 dvě	 studentky	 a	
vyučujeme	 i	 kurzy	 angličtiny	 pro	 českou	 a	 slovenskou	 komunitu.		
Na	kurz	chodí	dva	studenti.	
	
Učitelé	 i	 dobrovolníci	 jsou	 PVG	 registrovaní	 (výpis	 z	 trestního	
rejstříku	a	způsobilost	práce	s	dětmi)	
	
Ve	Stockbridge	knihovně	probíhá	dvě	soboty	v	měsíci	také	tzv.	Český	
Bookbug	 (zpívání	 s	dětmi),	 kde	 pracuje	 Irena	 Glablewská,	 která	
zároveň	učí	v	naší	školce.		
	
Snažíme	 se	 zapojovat	 celou	 českou	 komunitu.	 Máme	 několik	
studentů	 dobrovolníků	 a	 několik	 dobrovolnic	 maminek.	 Uvítáme	
každého,	kdo	může	dětem	předat	nové	dovednosti	a	zároveň	rozvíjet	
český	jazyk.	Maminky	ve	škole	hrály	na	hudební	nástroje,	studentka		
přišla	zacvičit	 jógu	do	školy,	 školky	 i	klubu,	 jiná	maminka	učila	děti	
skládačky	 z	 papíru,	 další	 nám	 vytvořila	 logo	 školy	 a	 další	 napekla	
chléb	 a	 jiné	 dobroty.	 Mladý	 pár	 z	 české	 komunity	 zorganizoval	
drakiádu.	 Tři	 maminky	 dobrovolnice	 vedou	 dětský	 klub	 a	 vymýšlí	
aktivity,	 pomáhají	 s	 organizací	 akcí.	 Většina	 rodičů	 pomáhá		
i	 ve	 školce.	 Nápomocny	 jsou	 i	 členky	 již	 zaniklé	 charity	 Scottish,	
Czech	and	Slovak	Fund,	která	v	Edinburgu	fungovala	téměř	dvacet	let	
a	 na	 jejíž	 činnost	 propojovat	 kultury	 jsme	 navázali.	 Dostali	 jsme		
od	 nich	 take	 finanční	 pomoc,	 kterou	 jsme	 hlavně	 na	 začátku	 velmi		
potřebovali.	 Zakladatelky	 charity	 paní	 Alena	 Linhartová	 a	 Olga	
Franks	 pořádají	 i	 Zahradní	 slavnost	 a	 výtěžek	 věnují	 škole.	 Všem,	
kteří	 za	 celý	 rok	 něčím	 přispěli	 nebo	 školu	 podpořili	 už	 jen	 tím,		
že	děti	do	školy	vozí,	velmi	děkujeme.	
	
Jako	 nezisková	 orgnizace	 ve	 Skotsku	musíme	 prokázat	 prospěšnost	
celé	 komunitě	 a	 této	 zemi,	 výuka	 angličtiny	 pomáhá	 rychlejšímu	
zařazení	našich	krajanů	do	práce	a	společnosti.	Stavíme	mosty	mezi	
českou	 a	 skotskou	 kulturou	 tím,	 že	 pořádáme	 přednášky		
i	 v	 anglickém	 jazyce	 pro	 širší	 veřejnost.	 	 Měli	 jsme	 přednášku		
o	biligvismu	a	byla	 tu	pamětnice	Lady	Grenfell-Baines.	Mikulášskou	
besídkou	představujeme	ostatním	něco	z	naší	kultury	a	při	Ceilidh	se	
zase	bavíme	místními	zvyky.	
	
Děkujeme	 České	 republice	 za	 grant	 MZV	 a	 za	 3	 stipendia	 pro	 dvě	
studentky	 a	 jednoho	 dobrovolníka.	 Budeme	 rádi	 za	 podporu		
i	do	budoucna.	


