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 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, mstychonova@centrum.cz 

 
 

Školní noviny – červen 2013 
 
 
 

Co se dělo v červnu v naší škole? 
 

 

➢ v rámci projektu Comenius jsme vyjeli do Španělska  

 

➢ uspořádali jsme studijně poznávací pobyt v Anglii 

 

➢ paní učitelky 1. stupně připravily pro děti projektový den „Napříč Evropou“ 

 

➢ ukončili jsme sběr a vyhodnotili nejlepší účastníky soutěže 

 

➢ konaly se obhajoby závěrečných prací žáků 9. třídy 

 

➢ zakončili jsme projekt „Bezpečné cesty do školy“ 

 

➢ uspořádali jsme Turnaj o pohár ředitelky školy v házené škol Prahy 6 

 

➢ pro rodiče budoucích prvňáčků jsme připravili informační schůzku 

 

➢ pro žáky jsme uspořádali řadu dalších vzdělávacích programů 

 

➢ předali jsme části výtěžku z Vánočních trhů dětem v Dětském centru v Krči a přispěli jsme sdružení APLA 

(Asociace pomáhající lidem s autismem) na prázdninový táborový pobyt nemocného chlapce; sdružení APLA 

na oplátku připravilo pro žáky 8. a 9. ročníku přednášku o tomto onemocnění 

 

 

 

Projekt Comenius -  Partnerství škol ve Španělsku 
 
       

V rámci projektu Comenius se čtyři žáci a dva učitelé ve dnech 1. – 9. června účastnili návštěvy partnerské školy 

ve španělském Castelldefels. Cílem návštěvy byla diskuse o uplynulém a nadcházejícím školním roce. Stanovili 

jsme program a úkoly pro setkání v rumunském Rašnově, které proběhne v říjnu 2013. Žáci navázali kontakty 

s ostatními účastníky během vodních her, při návštěvě Barcelony či během znalostní soutěže o partnerských 

zemích. Možnost zapojit se do práce na projektu a účastnit se zahraničních výjezdů bude i v příštím školním roce. 

Pro žáky, kteří mají zájem, budou probíhat pravidelná setkání. 

Barbora Čapková, koordinátorka projektu 
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Výstava Tutanchamon, jeho hrob a poklady 

 

V úterý 21. května jsme se po čtyřech namáhavých hodinách ve škole vydali Stromovkou na Výstaviště 

v Holešovicích. Došli jsme k velkému stanu, kde nám paní učitelky koupily vstupenky. Ještě než jsme mohli 

vstoupit, řekly nám pokyny k výstavě. Do šatny jsme si odložili tašky a bundy. Rozdali nám sluchátka a mini 

elektronického průvodce. Konečně přišla ta chvíle - uviděli jsme první exponát. Byla to velká Rossetská deska. 

Na průvodci jsme si zmáčkli jedničku a dozvěděli jsme se, co je na té desce napsané. Byly to sice nudné úřední 

zápisy, ale rozluštit je trvalo hrozně dlouho. Pak jsme viděli další dva exponáty. Sochu samotného Tutanchamona 

a maketu jeho hrobky. Postoupili jsme do další místnosti, kde nám promítli dva krátké filmy o hledání 

Tutanchamonovy hrobky. Našel ji Howard Carter a lord Carnarvon. Ve třetí místnosti jsme viděli, jak hrobku 

úplně poprvé, od doby faraonů, uviděli archeologové. Prohlídli jsme si další místnosti jeho hrobky, kde jsme 

viděli Tutanchamonovy dary do posmrtného života a samotný sarkofág s mumií Tutanchamona. V největší 

místnosti jsme si dopodrobna prohlédli všechny poklady, které v jeho hrobce našli. Od různých šperků až po jeho 

zlatou masku a kanopy s orgány. Prohlédli jsme si celou výstavu a šli jsme. Odevzdali jsme sluchátka a 

elektrického průvodce, naposledy jsme se ohlédli na exponáty a vydali se na cestu zpátky do školy. Výstavu jsme 

si všichni moc užili, doporučujeme ji navštívit. 

 

Mediální výchova 7. ročníku: Anne-Marie Kratochvílová a Anežka Sekerová 

 

Zájezd do Anglie s výukou anglického jazyka 

Každoročně žáci naší školy jezdí do Anglie na poznávací zájezd s výukou anglického jazyka a ubytováním 

v hostitelských rodinách. V letošním školním roce se zájezdu do anglického Plymouth ve dnech 16. až 23. června 

zúčastnilo 42 žáků z 5. až 8. ročníku.  

 

Žáci dopoledne navštěvovali jazykovou školu, kde se pod vedením rodilých mluvčích zdokonalovali v konverzaci 

v anglickém jazyce. Odpoledne jsme podnikali zajímavé výlety, navštívili jsme největší prehistorickou památku 

Stonehenge, bájný Artušův hrad na pobřeží Atlantského oceánu Tintagel, jeli přes pustá vřesoviště s divokými 

koňmi. Zavítali jsme do unikátních futuristických skleníků deštného pralesa, do modelové vesnice s miniaturami  

a mořského akvária s různorodými mořskými živočichy a zajímavými rostlinami. Na zpáteční cestě jsme 

navštívili Londýn, svezli jsme se na obrovském londýnském kole i v double deckeru.  

 

Mimo poznávání památek a výuky anglického jazyka měli žáci možnost poznat typický anglický životní styl 

v rodinách, způsoby stolování, ochutnat typické pokrmy a navázat bližší přátelské vztahy.  

 

Ing. Eva Jeřábková, organizátorka zájezdu 

 

Sběr papíru v letošním školním roce 

 

Po celý školní rok nosily děti sběrový papír, konečný stav je 10 435 kilogramů ☺. Nejlepším sběračem se stala 

žákyně z 5. A Nami Havelková, za svoji snahu byla odměněna iPadem. 

 

Nejlepším třídním kolektivem se stala 5. A, na záda jí dýchají děti ze 3. A a pomyslnou bronzovou příčku 

obsadily děti z 2. B. 

 

Všechny třídy obdržely podle přinesených kilogramů papíru finanční obnos, za které se nakoupily odměny, 

pohoštění ke konci školního roku nebo hry do třídy. 

I sběr pet-víček se velmi vydařil. Vaneska, která má motýlí nemoc, využila peníze za víčka na léky a obvazy, 

které si musí několikrát denně vyměňovat. 

Dětem i rodičům moc děkuji a věřím, že v příštím roce budeme pokračovat, že se připojí další a společně 

překonáme letošní nasbírané kilogramy. Za pomoc přírodě to stojí. 

 

Markéta Belzová, sběrová koordinátorka 
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Konec školního roku v naší mateřské škole 

 
Ve školce jsme si v květnu užili výlet do železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Nebylo sice žádné teplo, 

ale pršet přestalo, když jsme dojeli na místo a začalo zase na zpáteční cestě.  

Parní mašiny jsou krásné. Viděli jsme několik historických i spoustu dalších, novějších. Dozvěděli jsme se, že  

i lokomotivy mají svá jména, ne jen čísla. Některým se říkalo Kafemlejnek nebo Matěj, Matylda, Nohatá, 

Všudybylka, Mikádo, taky Dvojka a Čtyřkolák, Ušatá, Rosnička, Šlechtična a mnoho dalších. Prošli jsme si 

výtopnu. To je vám zajímavá garáž pro mašinky, tady se vždycky před cestou muselo zatopit mašinkám v kotli, 

dolít voda a doplnit uhlí. Když roztopená mašinka vyjela z výtopny, dojela na „točnu“ a tam ji nasměrovali na tu 

správnou kolej. Všechno to bylo velmi pěkné. Nakonec jsme si prohlédli modelovou železnici. Všechno tam 

jezdí, hýbá se a svítí. Nádhera. Určitě se jeďte do Lužné podívat. Někdy tam jezdí z Prahy i „párovka“. 

Po prohlídce muzea nás pan řidič odvezl do Krušovic k restauraci U lípy, kde jsme měli báječný oběd. Po obědě 

jsme se vydali po červené turistické značce lesem ke Kozímu hrádku. Tam jsme v rozvalinách hradeb našli 

poklad. Cestou zpět jsme poslouchali ptáčky a místo po promáčené úvozové cestě jsme šli stezkou vyšlapanou 

zvířátky. Šli jsme opatrně, pěkně za sebou, abychom zvířátkům stezičku nezničili. Cestou jsme ještě potkali 

krásné koníky. Byli zvědaví a přišli se podívat až k ohradě. Škoda, že jsme pro ně neměli jablíčka. Tak příště. 

 

Lišácké děti, které půjdou po prázdninách do školy se se školkou rozloučily spaním. To se vždycky sejdeme ve 

čtvrtek po školce, uděláme na zahradě ohýnek a upečeme si buřty. Ještě chvilku si hrajeme na zahrádce a pak 

vyrazíme na večerní procházku na Karlův most. Projdeme „myší dírou“ na Klárov a Kampou k mostu. 

Pozdravíme Čertovku, Bruncvíka a jeho lva.  Na mostě pozorujeme hudebníky a malíře, nakonec se zastavíme  

u křížku a něco tajného si přejeme. Než se vrátíme zpět, tak se krásně rozsvítí Pražský hrad. Z Malostranského 

náměstí se zase vrátíme tramvají ke školce. Paní učitelky nás osprchují, usteleme si ve třídě na lehátkách a spíme 

do rána jako dudci. Ráno, když zbaštíme snídani, ještě dostaneme něco na památku na školku a taky vyhlašujeme 

„vítěze hvězdiček“. Pak si normálně hrajeme a pracujeme, až si nás rodiče zase vyzvednou. Je to prima společný 

zážitek. 

 

Všichni se už těšíme na léto a prázdniny. Po prázdninách nás čeká ve školce překvapení. V patře u Myšáků 

budeme mít novou koupelnu se záchůdky. Bude větší, světlejší a krásná. Tak AHOJ v září a přejeme všem 

báječné prázdniny. 

 

Pro rodiče:  

 

Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ začne 3. 7. 2013, předpokládáme, že během prázdnin bude hotovo.  

O případných změnách vás budeme informovat na stránkách školy www.zs-ns2.cz, Mateřská škola v sekci 

Aktuality. 

Renáta Vlasáková, zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání 

 

 

Testy a dotazníky 

 

Součástí práce školy je také ověřování, zda žáci dosahují dobrých výsledků i jak jsou děti, rodiče i zaměstnanci 

školy spokojeni s rozvojem školy. 

Testy SCIO a celoplošné srovnávací testy 

➢ testováni byli žáci 5., 6. a 9. ročníku v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce 

➢ v anglickém jazyce dosahujeme vynikajících výsledků, řadíme se mezi 10% nejúspěšnějších škol v České 

republice 

http://www.zs-ns2.cz/
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➢ naše výsledky v českém jazyce a matematice odpovídají průměrným výsledkům základních škol, 

zapracujeme v příštím školním roce na větším využití studijního potenciálu našich žáků v těchto 

předmětech 

➢ žáci obdrželi v „papírové“ podobě své individuální výsledky v testech SCIO, výsledky srovnávacích testů 

budou mít k dispozici v elektronické podobě 

 

Dotazníky 

➢ v průběhu prázdnin budou výsledky dotazníků zveřejněny na webových stránkách školy, zástupci rodičů 

s nimi byli seznámeni na schůzce s ředitelkou školy; v grafech na nástěnkách je uvidíte při 1. třídních 

schůzkách v září 

➢ nejdůležitější výsledky: 

• rodiče jsou nejvíce spokojeni s programem ZAČÍT SPOLU včetně Center aktivit, s rozšířenou 

nabídkou výuky angličtiny, s celkovým zaměřením výuky 

• oceňovány jsou doplňkové programy vzdělávacího charakteru (projekty, exkurze, zahraniční 

výjezdy, …) 

• jako problematické se jeví školní jídelna a školní bufet (viz dále) 

 

Jaké změny nás čekají v novém školním roce? 

➢ na základě výsledků dotazníků a dalších analýz bude připravena Koncepce rozvoje školy v následujících  

5 letech 

➢ bude upraven školní vzdělávací program (osnovy jednotlivých předmětů), začneme učit více cizích 

jazyků, žáci 2. stupně budou mít samostatnou vyučovací hodinu se svým třídním učitelem (obdoba ranních 

kruhů z 1. stupně) 

➢ provedeme změnu v objednávání obědů – žáci, kteří budou mít zaplaceno, budou mít automaticky 

objednán oběd č. 1 (závěr z rodičovských dotazníků) 

➢ peníze na obědy posílejte od srpna na nový účet školní jídelny-výdejny:   2853678349/0800 

➢ připravíme novou podobu školního bufetu 

➢ rozloučíme se s některými vyučujícími: 

• za dlouholetou práci pro školu a děti děkujeme paní učitelce Mgr. Evě Píchové 

• na mateřskou dovolenou odcházejí kolegyně Mgr. Zuzana Šrůmová a Mgr. Petra Pavlasová,  

i jim děkujeme za práci pro naši školu 

• svůj pobyt u nás končí asistentka slečna Merve Sarili – děkujeme jí za spolupráci při výuce Aj 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 

 

Všem dětem, jejich rodičům i zaměstnancům školy přejeme pohodové prázdniny! 

Školní rok 2013/14 začíná v pondělí 2. září 2013 v 8.00 
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