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Druh člunkového běhu

Atletický den

Redakce novin je tvořena žáky 9. tříd, kteří se
práci s novými médii učí v předmětu mediální
výchova. Pokud byste měli nějaký nápad,
s čím byste se chtěli na těchto stránkách
setkat nebo již máte vlastní tvorbu, kterou
byste rádi do našich Svoboda news přispěli.
Zde je e-mailová adresa: casopis@zs-ns2.cz.
Školní parlament opět zasedá.
Žákovský parlament je součástí naší školy.
Parlamentu se účastní dva demokraticky zvolení žáci od 3. do 9. třídy. Scházíme se každou 1. středu v měsíci od 7 hodin ráno ve 3.A.
Vedou nás paní učitelky Věra Kejvalová a Iva
Žáková - Jilková. My „parlamenťáci“ se snažíme tlumočit názory a nápady našich spolužáků
vedení školy. V loňském roce se nám podařilo
vytvořit základy pro relax - zónu a v letošním
roce budeme opět pořádat zábavné tematické pátky. Dodržíme tradici školního valentýnského plesu a vánočního antikvariátu. Pokud
máte zájem, můžete se se svými nápady u nás
zastavit . První schůze se koná 7. října 2015.

Sportovní křížovka
R

Vážení čtenáři,
od říjnového čísla Školních novin se budete také setkávat s přílohou s názvem Svoboda news, jejímiž tvůrci budou především
žáci naší školy. Měli byste se v ní dočíst nejen
o akcích, které již proběhly, ale i o akcích, které plánujeme. Součástí přílohy budou i zdařilé
práce našich žáků a pravidelné příspěvky
z dění na půdě Žákovského parlamentu.
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Za žákovský parlament
Vavřinec Holeček a Jakub Votruba, VIII.A
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Školní akce:
Pražský hrad
Dne 4. 9. 2015 jsme vyrazili společně s paní
učitelkou Horkou a Čapkovou na Pražský hrad.
Jako první jsme se zastavili na Hradčanském
náměstí, kde jsme si povídali o historii Hradu.
Poté jsme se přesunuli před katedrálu sv. Víta,
kde většina z nás posvačila, když učitelky čekaly frontu na lístek do katedrály. Když jsme
dojedli, přesunuli jsme se do katedrály s tím,
že ji celou projdeme a dozvíme se o ní něco
zajímavého. Po získání nových informacích
jsme šli do Vladislavského sálu, do místnosti,
kde byla 3. pražská defenestrace. Po Vladislavském sálu jsme se přesunuli do Zlaté uličky, kterou jsme si mohli celou projít. Náš výlet
jsme zakončili procházkou po hradní zahradě
až k Letohrádku královny Anny. Výlet se nám
velice líbil a doufáme, že bude další.
Vědecký jarmark
Dne 9. 9. jsme s paní učitelkou Soukupovou
a panem učitelem Němečkem navštívili vědecký jarmark v Dejvicích. Kromě naší školy se
jarmarku zúčastnily školy z celé Prahy a jejího
okolí. Z naší školy jarmark navštívily třídy 8.A,
8.B, 9.A a 9.B. Naším úkolem bylo rozdělit se
do skupin a obejít různá stanoviště s chemickou, biologickou nebo fyzikální tématikou. Na
celé akci jsme byli přibližně dvě hodiny. Dostali jsme pracovní list, kam každý člen skupiny
měl zapsat jeden pokus. Na stanovištích nám
s pokusy pomáhali vysokoškoláci. Na jarmarku bylo nejzajímavější přenosné planetárium.
Všem se jarmark moc líbil jediné, co nám jarmark kazilo, bylo strašné horko. Jinak to bylo
příjemně strávené vyučování.
Marie Fojtíková a Veronika Birtová
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Šli jsme ..... do PKS Olympu Praha.
..... předklon.
Skok do jemného .....
Ke konci ....., proto jsme se museli schovat.
Hod těžkým ..... míčkem.
Na začátku jsme běželi ..... kolečko.
U paní učitelky Wendlíkové a Hackerové byl hod ..... míčem.
Měli jsme mít na sobě ..... oblečení

II. A
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Redakční rada:
žáci 9.A a B
příspěvky zasílejte na adresu: casopis@zs-ns2.cz

Adaptační kurz 6.A a 6. B
První den na 2. stupni byl velký zmatek, protože jsme nemohli najít svoji třídu. Když jsme ji
konečně našli, každý se představil a pak jsme
si povídali o odjezdu na zážitkový kurz, který
nás ten den čekal. Kolem 10. hodiny jsme vyrazili do Motola a tam odtud v příšerném pařáku
do sportovního areálu Břve. Tam jsme se rozlosovali do pokojů. Ohromilo nás, jak jsou

pokoje velké. Postupně jsme si vybalili a začali si zvykat na novou třídu. Někteří se již
znali z minulých ročníků, někteří kamarádi byli
pro nás noví. Po obědě jsme začali hrát různé hry, díky kterým jsme se poznali ještě lépe.
Hry vymýšlela psycholožka Lenka. Také jsme
si zahráli bowling a mohli jsme se vykoupat ve
vířivce. Nejlepší byla asi závěrečná diskotéka.
V pátek jsme už jeli domů. Adapťák se nám
všem moc líbil.

výrobu živé vody. Po barevných květinách to
dnes byla semínka ze šišek. Lesní strážci si rádi
hrají a tak jsme si dnes vyzkoušeli jejich verzi
Člověče, nezlob se! Jiná byla v tom, že jsme
neměli figurky, se kterými bychom hráli, ale
my jsme je představovali. Také jsme si zkoušeli živé pexeso a testovali skupinový balanc na
pařezech. Největší úspěch ale sklidila hra na
stříhání a hledání stromů ve správném pořadí.
Po náročném výletovém a běhacím dni jsme
strávili večer sledováním filmu Království lesních strážců.

Jelen wapiti ve 2.A !!
V rámci centra přírodovědy jsme se dozvěděli
spoustu zajímavostí o jelenech. Ukázku parohu z jelena wapiti nám přinesl tatínek žáka 2.A
(pan M. Platil). Paroh našel na začátku září
v Kanadě. Jelen Wapiti váží přibližně 500 kg
a jeho paroh měl hmotnostl 6.5 kg. Všichni
jsme si vyzkoušeli, kolik paroh vážil.
S paní učitelkou Andreou zapsala 2.A

ČTVRTEK

Třeťáci vyrazili na školu v přírodě u Orlické
přehrady
Z našeho deníku……
PONDĚLÍ

Tak jsme se v pořádku ubytovali. Bažiňáci nám
zatím do cesty nepostavili žádné překážky.
Seznámili jsme se s týmem instruktorů a vyrazili poznávat krásy okolních lesů. Po několika hrách jsme našli zničenou vesnici Lesních
strážců s prosbou o pomoc. Pomohli jsme jim
postavit nové domky a celý týden je budeme
chránit před Bažiňáky. Dobrodružství začíná!
ÚTERÝ

Dnes jsme poprvé pomáhali Lesním strážcům
hledat přísady do živé vody. Všechno jídlo,
které jsme jim přinesli večer, snědli a hned nás
požádali o další pomoc. Po dni plném her nás
navštívili zelení pomocníci Lesních strážců
a vysvětlili nám, jak to v lese chodí. Ukázali
nám i zvířátka, která můžeme v lese potkat,
a protože měla Miriam narozeniny, vypálili salvu na její počest. Už se těšíme, co nás čeká
zítra.
STŘEDA

Dnes dopoledne jsme se vydali na výlet do
nedaleké vesnice, kde jsme nakoupili pohledy
a rovnou je poslali domů. Také jsme navštívili
místní sámošku a nakoupili si nějaké sladkosti. Po obědě jsme se vydali zkontrolovat domečky Lesních strážců a nalezli od nich další dopis, ve kterém nás prosili o suroviny na

Dlouho jsme už neslyšeli nic o Bažiňácích,
určitě něco chystají!! Musíme být obezřetní.
V dnešním dopise nás lístkové prosili o lišejník,
poslední surovinu, která je potřeba na živou
vodu. Nějaké domečky byly ve vesnici lístků
rozbořené, asi tady prošli Bažiňáci. Namaskovali jsme se, jak nejlépe umíme a vyrazili našim
přátelům lístkům na pomoc v boji. Bažiňáky
jsme zahnali, ale dostali jsme poslední úkol.
Musíme v noci ochránit poupě, aby na něj dopadalo dostatek měsíčního světla a mohlo vykvést. Po táboráku jsme tedy sebrali odvahu
a samostatně nebo ve skupinkách se postupně vydali na palouk s poupětem. Poté už jsme
jen zapluli do postýlek. Zítra nás čeká balení
a odjezd.
Atletický den
Ve středu 23.9. jsme se spolu s ostatními žáky
2. stupně zúčastnili atletického dne v areálu
sportovního klubu Olymp Praha. Soutěžili
jsme po ročnících holky a kluci v disciplínách:
skok daleký, hluboký předklon, skok z místa,
postoj čápa, sprint, hod míčkem, T-běh a hod
basketbalovým míčem. Některé disciplíny
nás bavily více, některé méně. Všechny nás
mrzelo, že pršelo.
Atletický den jsme si i tak užili.

English and american project day
We had an English and American Project day.
There were three places. In first place we tasted their typical foods, like tea with milk or
toast with marmite or with orange jam. Marmite wasn´t very good. In second place we
listend about music in Great Britian and we
had a work paper. In third place we learned
something about American. We have found
that teacher Alex is from Tennesse and teacher Peter Kirk Jensen is from California.
After this places followed the competition.
The project day was very good and we thanks
for excellent work our teachers.
František Bucha 7.B, Filip Steinbach 7.B
Projektový den 6. tříd
Projektový den pro 6. třídy se odehrál ve škole. Měli jsme dvě hodiny přírodopis a dvě fyziku. Přírodopis vedla paní učitelka Soukupová.
Připravila pro nás mikroskopy a další pomůcky k pozorování buňky cibule a mechu. Mikroskopovali jsme hodně pečlivě a vše zaznamenávali do pracovního listu. O velké přestávce
jsme se vyměnili s druhou třídou a s panem
učitelem Němečkem jsme se věnovali magnetismu. Zkoumali jsme sílu a vlastnosti magnetu, ukázali jsme si, na jaké látky magnet nepůsobí, jakou sílu má magnetické pole. Používali
jsme i kompas. Naučili jsme se porušit gravitační pole a mnoho dalšího. Celý den se nám
velmi líbil a výuka nás bavila.

Projektový den
Žáky z osmých a devátých tříd, pod dohledem
učitelů, čekala ve čtvrtek 1.října v rámci projektového dne práce na dvoře, ve školní kuchyňce
a v jedné ze tříd naší školy. V přízemí se každý
z žáků zapsal, jaké z těchto aktivit se chce zúčastnit. Já jsem se zapsala na natírání. Protože
nás v této skupině bylo hodně, museli jsme se
ještě rozdělit na tři menší skupinky. První natírala dřevěné ,,atrakce“ pro nejmenší žáky.
Druhá skupinka se ujmula méně příjemné práce a to vytrhávání plevelu a zametání hlíny
a písku okolo hřiště a místa, kde byl vytrháván
plevel. Třetí skupinka pracovala uvnitř školy,
protože nosila nábytek, který se nacházel
v přízemí. My, co jsme natírali, jsme nejprve zašli za panem školníkem pro brusný papír, tím
jsme dřevo uhladili. Potom jsme si vymysleli,
jak chceme danou ,,atrakci“ natřít a poté jsme
se chopili štětců. Mezitím, co jsme všichni tvrdě pracovali, nám žáci, co vařili v kuchyňce,
přinesli menší občerstvení, které uvařili. Po nějakém čase jsme se ve skupinkách střídali, aby
každý přiložil ruku k dílu.
Po skončení práce jsme se na malou chvíli
mohli usadit ve skoro hotovém odpočinkovém
centru, které pro nás zdokonalovali a dodělávali žáci, kteří si vybrali šití. Myslím, že si každý projektový den v rámci možností užil, ale
hlavně většina z nás pomohla zkrášlit školní
dvůr, odpočinkové centrum a uspokojit žaludky těch co pracovali.
Karolína Šerpánová

