
 1 

 Základní škola a Mateřská škola,  

Praha 6, náměstí Svobody 2 
náměstí Svobody 2/930, 160 00 Praha 6 – Bubeneč 

www.zs-ns2.cz; tel.: 224 311 371, info@zs-ns2.cz 

tel.: 224 324 783, infoskolka@zs-ns2.cz 

ID datové schránky: h73v3hz 

 

 

Školní noviny – květen 2019 
 

21. 3. 2019- Ponožkový den 

Třída 3. B si připomněla tento den, který je věnován podpoře lidem s Downovým syndromem. 

 

Návštěva dětí z MŠ u nás ve škole 

V měsíci březnu naši školu navštěvovaly děti z různých MŠ. Přišly se podívat na své budoucí kamarády  

a spolužáky. Ti jim zahráli pohádku „O dvanácti měsíčkách“. Velká spokojenost byla na obou stranách. 

Všichni se příjemně bavili a užili si společné chvíle. 

 

            Mgr. Martina Charvátová, tř. uč. 3. B 
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Noc s Andersenem 

Letošní páté třídy se seznámily se spisovatelem Pavlem Žiškou. Spisovatel s dětmi hovořil o svých 

tvůrčích začátcích a předal své zkušenosti. Ze svých děl přečetl několik básní a pohádek. 

Následně děti řešily sedm detektivních případů. Za řešením se musely vydat do neznámých míst naší 

školy. 

Noc jsme si pěkně 

užily! 

                 

 

              Páté třídy 

Veletrh pracovních příležitostí JOBS 

Pedagogická fakulta UK pořádala 10. 4. 2019 veletrh pracovních příležitostí PedF UK JOBS. Na tomto 

veletrhu jsme nabízeli studentům možnost praxe nebo pracovní příležitost v naší škole. 

 

 

 

 

Příroda kolem nás 

Žáci třidy 3. B v měsíci březnu pracovali na tématu živé a neživé přírody. Nejdříve zjišťovali zajímavé 

informace o vesmíru a vytvořili krásnou prezentaci našich planet. Dále se zaměřili na živou přírodu. 

Studovali rostliny a živočichy. Získané informace zaznamenali a následně je vzájemně sdíleli. Práce se 

jim moc povedla, můžete se přesvědčit. Vše najdete v přízemí naší školy. 

.                        

Mgr. Martina Charvátová, tř. uč. 3. B 
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Pyžamový den 

V pátek 29. března proběhl v naší škole tzv. Pyžamový den, tj. den, kdy mohl každý přijít do školy  

v pyžamu. Učení nás sice neminulo, ale hodiny byly jiné než obvykle.  Celé vyučování jsme strávili 

v pyžamech a  veselých overalech.  Den se moc vydařil. 

. 

 

 
Anglická soutěž Come and show 

V tomto roce se naši žáci již po sedmé zúčastnili anglické soutěže, kterou každoročně 

pořádá ZŠ Dolní Chabry. I v tomto roce naši žáci předvedli vynikající výkony, soutěžili ve 

všech osmi kategoriích a získali sedm prvních míst a jedno místo druhé. Ukázali tak, že 

jejich znalost angličtiny je na vysoké úrovni.  

V kategorii nejmladších žáků – Starters – se žák 2. B Vincent 

Bezdíček umístil na 1. místě s recitací básničky k Valentýnu, 

V této kategorii žáci 2. C – J. Švarc, J. Patrák, J. V. Truefitt, D. 

Kapal, A. Kalčíková, A. Panova a L. Mülpacherová předvedli 

dramatizaci pohádky „Červená karkulka“ a za svůj výkon si 

odnesli první místo. V kategorii žáků 3. a 4. tříd (Beginners) 

předvedli žáci 4. B a C dramatizaci pohádky „ The foolish frog“ a také se umístili na 

zaslouženém 1. místě. Jsou to žáci P. Macháček, J. Opavská, J. Braunová, P. Heider, M. 

Kopecká, F. Limburg,  

J. Szotkowski, B. Bezděková, E. Beranová, Z. Herčík, B. Czivišová a A. Nováková. V této věkové kategorii vystoupila 

v jednotlivcích se zpěvem žákyně 4. C J. Sýkorová, a také si vyzpívala 1. místo.  

V kategorii žáků 5. a 6. tříd (Intermediate) vystoupili žáci 6. A a 6. B  -  

N. Topolánek, J. Stein, T. Trembulak, J. Votrubová, B. Mikulíková a K. Jačková 

s pohádkou „The King and the Wiseman“. I oni si za svůj výkon odnesli  

1. místo. V jednotlivcích vystoupila se zpěvem žákyně 6. A  S. Palma, také 

získala zasloužené 1. místo.  

V kategorii nejstarších žáků (Advanced) v jednotlivcích vystoupila žákyně 7.B 

M. Marková, a za svou píseň si odnesla hezké 2. místo. V soutěži skupin 

vystoupili žáci 8. A a 8. B – D. Erebai, V. Maťátko, V. Kocourek, I. Stojková,  

S. Jirmanová, J. Hořejší, J. Vojíř, A. Dárková, J. Tomanová, M. Málková, V. Aru, A. Beranová, T. Turečková, M. 

Kopecký a E. Weisová s dramatizací náročného historického příběhu „Robin Hood“. Své role bravurně zvládli, 

připravili si velmi hezké rekvizity a převleky, za což byli vysoce oceněni 1. místem a cenou publika. 

Rádi bychom poděkovali vyučujícím anglického jazyka paní učitelce 

Michaele Rybářové, Věře Kejvalové, Šárce Hackerové, Soně 

Háječkové a také Evě Jeřábkové, která v letošním roce získala 

speciální ocenění „Za výbornou dramatizaci příběhu o Robinu 

Hoodovi“. 
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Projekt ChorALARM - Drážďany 
 

5. dubna  jsme si udělali výlet do Drážďan na nacvičování a vystoupení v Semperoper v Drážďanech. 

První den jsme se po večeři vydali na procházku do města. 

Cestou jsme objevili park se skluzavkami a usoudili jsme, 

že tu zůstaneme a budeme skákat na trampolíně a uděláme 

si společné foto. 

Druhý den ráno po snídani jsme šli pěšky do Rathaus (Nová 

radnice), kde jsme společně nacvičovali se školou z Polska 

a Německa. 

Městská radnice je 100,30 m vysoká. Z vyhlídkové paluby 

v nadmořské výšce 68 metrů byl výhled na celé Drážďany, říční krajinu Labe a v dobré viditelnosti celou 

cestu až do Saského Švýcarska. 

Na oběd jsme se přesunuli do jedné části budovy, která patří 

k Semperoper. Zde jsme si zašli do kantýny na oběd. 

Semperoper se nachází v těsné blízkosti Zwingeru a parku 

s rybníkem. V tomto parku jsme společně odpočívali  

a krmili divoké husy a kachny.  

Po odpoledním nacvičování písní jsme šli na procházku do 

města a do obchodu Muller, kde si žáci koupili něco na zub.  

Navštívili jsme Residenzschloss, kde se nachází historická 

muzejní sbírka Grünes Gewölbe, která byla původně klenotnicí saských kurfiřtů a králů z rodu Wettinů. 

Jsou zde shromážděny předměty z období renesance až po klasicismus. Také zbrojnice v Drážďanech 

patří ke Státním uměleckým sbírkám a řadí se ke světově nejproslulejším sbírkám zbraní, brnění  

a historických textilií. Turecká komnata je součástí zbrojnice v Rezidenčním zámku. Do turecké komnaty 

nasbírali saští kurfiřtové v průběhu několika staletí orientální umělecká díla. Velká část těchto děl byla 

diplomatickými dary nebo cílenými nákupy. Jen relativně 

malou část představují válečné kořisti z různých bitev 

proti Osmanům. 

V pondělí jsme šli na autobus „Hop on, hop off“. Cesta trvala 

asi 2 hodiny. Podívali jsme se i na druhou stranu řeky Labe, 

kde se nachází část Drážďan „Nové Drážďany“.  

 

 

 

 

V úterý 9. dubna nás už čekalo slavnostní vyvrcholení 

dvouletého projektu Chor ALARM, který v česku 

podporoval Fond česko-německé budoucnosti. Zde se 

představili zpěváci i hudebníci ze 6 škol z Polska, Německa 

a Česka. Koncert měl velký úspěch, děti byly rády, že je 

z domova přijeli podpořit i jejich rodiny. 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Osman%C3%A9


 5 

 

Rádi bychom vás pozvali na druhé vystoupení, které se bude konat 11. 5. 2019 v Betlémské kapli. Třetí  

a poslední vystoupení se uskuteční ve Wroclawi 18. 5. 2019.  

 

 
 

Projekt zpočátku vedla p. učitelka Bára Bučková, následně jej převzali kolegové František Valena  

a Lucka Mandová. Na výjezdu do Drážďan jim pomáhala p. asistentka Hanka Absolonová. Patří jim 

velký dík za vedení žáků a všem zúčastněným žákům poděkování za vzornou reprezentaci školy. 

 

Paní učitelce Lucce Mandové, kterou děti na výjezdu asi trošku pozlobily, na usmířenou složily tuto 

básničku: 

Báseň pro paní učitelku 
 

Věnujte nám prosím chvilku, 

to naše chování je špatný, 

ale teď už je to fakt trapný. 

Proto se Vám chceme omluvit, 

aby bylo zas vše fit. 

Máme Vás moc rádi, 

tak buďme zas kamarádi. 

Dejte nám ještě šanci, 

než bude tma jako v ranci. 

Věnujte nám prosím ještě 

chvilku, 

teď máte čas se podrbat na 

zátylku. 

 

 

 

Milá paní učitelko, 

také paní léčitelko. 

Chceme se Vám omluvit 

a taky si promluvit, 

o tom, že náš malý lid, 

narušil Váš vnitřní klid. 

Tak přijměte omluvu, 

za naši hloupou mluvu. 

A za naše protesty, 

zasloužili jsme si tresty. 

 

 

(trestem byla večerka v 21:00 a zákaz nakupování v Primarku) 
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Výsledky v matematických soutěžích  

ve školním roce 2018/19 

Naše škola se v letošním školním roce zúčastnila několika matematických soutěží. Největších úspěchů 

jsme dosáhli v Matematické olympiádě, kde v obvodním kole se jako úspěšní řešitelé umístili tito žáci: 

Zuzana Buchová, 9. A, Alexandra Kryvoscheyeva a Kryštof Judl ze 7. A, Adam Chotěborský, 5. A, 

Ráchel Švastová, Kristýna Švastová a Benjamin Martin z 5. B, který byl úspěšným řešitelem obvodního 

kola soutěže Šikula i úspěšným řešitelem soutěže Klokan. 

Ve školním kole soutěže Klokan v kategorii Kadet zvítězila Zuzana Buchová z 9. A, v kategorii 

Benjamin byl vítězem David Petrásek z 6. B, v kategorii Klokánek již zmíněný Benjamin Martin z 5. A  

a v kategorii Cvrček zvítězil Mauric Daniel z 3. A 

Další školní soutěží byla Pythagoriáda., kde se na prvních místech umístili žáci: Kristýna Švastová 5. B, 

David Petrásek, 6. B, Alexandra Kryvoschyeva, 7. A a Jonáš Machek, 8. B. 

Všem těmto žáků děkujeme za výbornou práci v oblasti matematiky a přejeme hodně štěstí v dalším 

školním roce. 

Mgr. Miroslava Pešková,  učitelka matematiky 

Lyžařský výcvikový kurz 2019 
 

V letošním roce se již po čtvrté konal lyžařský kurz  

v Krkonoších na Benecku v termínu 17. – 23. 3. 2019. 

Žáci byli ubytováni v Hotelu Kubát, který se nachází 

přímo nad sjezdovkou, což usnadňuje přístup na lyžařský 

výcvik. Díky tomuto velmi vhodnému umístění hotelu 

byli žáci ušetřeni dlouhých pochodů v přeskáčích, nošení 

lyží a veškerého vybavení. I letos nám počasí přálo, užili 

jsme si jarního firnu a hodně sluníčka. 

Hned po příjezdu jsme se ubytovali a po obědě byli žáci 

rozděleni do čtyř družstev. V jednom z družstev byli na 

začátku kurzu nelyžaři (8 žáků), kteří se během kurzu naučili nejen stát na lyžích a sjíždět svah, ale  

v posledních dnech bravurně sjížděli červenou sjezdovku a na závěr si většina účastníků projela i slalom.    

Patří jim veliká pochvala za vytrvalost a snahu. 

 

V ostatních družstvech žáci opakovali správný postoj na lyžích, držení hůlek, nacvičovali různé druhy 

oblouků, včetně carvového, který v různé míře zvládli 

všichni. Spoustu legrace jsme si společně užili i během 

večerních programů. Při večerní bojovce si žáci užili napětí 

a v neposlední řadě se snažili i o udržení pořádku na 

pokojích. Lyžařský kurz se vydařil a máme spoustu 

krásných zážitků. Velký dík patří nejen žákům, kteří byli 

úžasní, ale i všem instruktorům a vychovatelům, kteří se 

kurzu zúčastnili a zasloužili se o dobrou pohodu. 
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Pozvánka na soutěž Mouth 

and Story 

Mouth and Story je soutěž o nejlepší mluvenou prezentaci v angličtině.  

Navazuje na úspěšnou soutěž Pen and Story z minulého roku. Tentokrát se nebude psát, ale mluvit, 

přednášet, prezentovat. 

 

Kategorie, pravidla a doporučení najdete na 

www.icmpraha.cz/icm/Aktivity_naseho_ICM/Pen_and_Story. 

Ještě stále se můžete přihlásit! Nebojte se a přijďte ukázat, co 

umíte!  

Kdy: 12. 5. 2019, začátek v 15:00 

Kde: Stanice techniků DDM hl. M. Prahy, Pod Juliskou 

2a 

Kdo: Žáci ZŠ Prahy 6 

Pořádají: DDM hl. m. Prahy, Svoboda – nadační fond přátel 

školy a nakladatelství Pinwheels  

Doufáme, že Mouth and Story bude pro všechny zúčastněné 

inspirací a zábavou.  

                                                                  Budeme se těšit! 

  

Velikonoční tvoření a skvělé mazance 

 

Těsně před velikonočními prázdninami v hale školy proběhlo 

tradiční velikonoční tvoření a prodej charitativních mazanců 

z Pekařství Jan Mašek. Cílem bylo vybrat finance na příští školní 

rok, abychom i nadále mohli přispívat na navýšení úvazku školního 

psychologa, který pomáhá žákům a jejich učitelům s mnoha 

různými problémy, a také na dozor v relaxační zóně školy. 

Děti zdobily vajíčka, vyráběly si skleněnou mozaiku, malovaly trička  

a některá děvčata si ozdobila tylovou sukénku. Každou hodinu 

probíhala tombola, ale pozor, každý lístek vyhrával.  Hala byla 

stále plná dětí, v jednu chvíli jich bylo třicet dva.   

Měli jsme se co otáčet. Naštěstí nám na pomoc přispěchaly 

dobrovolnice z řad rodičů a žáků školy: Alžběta Perglová, Pavla 

Schillerová a za sedmé třídy Míša & Míša (Smetanová a Kučerová). 

Moc jim děkujeme.  Podařilo se utržit neuvěřitelných 8.731 Kč! 

Materiál na tvoření byl zakoupen z účelově vázaného daru  

a poskytnut firmou Rej dětí s. r. o, která provozuje Krámek u tatínka 

(Jugoslávských partyzánů 20).  

Všem rodičům a přátelům školy za jejich podporu děkujeme.                                  

Irena Kučerová 

http://www.icmpraha.cz/icm/Aktivity_naseho_ICM/Pen_and_Story
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Koncert BraAgas 
  
Přijďte strávit příjemný a téměř už letní podvečer na konci školního roku s hudební skupinou BraAgas.  

„BraAgas jsou jednou z nejvýraznějších hudebních skupin v žánru world music a v žánru lidové 

historické hudby u nás. Jejich repertoár tvoří lidové písně z celé Evropy - Španělsko, Okcitánie, Galície, 

Skandinávie, Balkán či písně Sefarditů. Kapela se vyznačuje především výraznými a barevnými vokály  

a temperamentní rytmikou, ale i používáním netradičních nástrojů (cistra, dudy, šalmaje, šalim).“  - citace 

z webu Jazz Dock (https://www.jazzdock.cz/cs/koncert/braagas-2) 

 

Kdy? ve čtvrtek 13. 6. od 18:00 

Kde? na školním dvoře 

 

 

 

                                                                                                                    Foto z koncertu v roce 2016 

Čarodějnice 

 

V úterý 30. dubna jsme se ve třídě 2. C proměnili v kouzelnou třídu v čarodějné škole. Otestovali jsme se 

ze znalostí o známých osobnostech ze světa čar a kouzel, zjistili jsme, kdo je kdo ve světě ježibab, naučili 

jsme se smršťovací kouzlo, uvařili si Lektvar pohlazení a moc si to užili. 

 

  

 

 

 
Co nás čeká v květnu 2019? 

 
 ředitelské volno 6. a 7. května 

 

 vystoupení pěveckého sboru ChorALARM v Betlénské kapli v sobotu 11. května 

 

 v neděli 12. Května soutěž  Mouth and Story 

 

 ve středu 15. května Den otevřených dveří pro veřejnost 

 

 Den s Integrovaným záchranným systémem v pátek 17. května 

 

 v sobotu 18. května vystoupení souboru ChorALARM v Polsku 

 

 ve čtvrtek 23. května účast našich zástupců na regionální konferenci žákovských parlamentů v ZŠ 

Chýně 

https://www.jazzdock.cz/cs/koncert/braagas-2

