
 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, mstychonova@centrum.cz 

 

 

Školní noviny – listopad 2013 
 

iPady ve škole! 
   

V rámci projektu Městské části Prahy 6 Škola na dotek jsme zrealizovali zakázku na dodávku iPadů, kterou 

z větší části financovala právě MČ Prahy 6, škola se na financování podílela 10%. O co jde? 

 

➢ do školy jsme zakoupili 39 iPadů od Apple s operačním systémem iOS, základny pro jejich dobíjení  

a synchronizaci a učitelskou stanici pro obsluhu všech iPadů (k nákupu byly využity i prostředky 

z účelových darů rodičů a z projektu OPPA) 

➢ součástí zakázky bylo i zbudování sítě pokrývající všechny učebny 

➢ v 10 učebnách jsou instalovány Apple TV pro přenos obrazu a zvuku z tabletů na datové projektory 

➢ v tabletech je nainstalována sada výukových aplikací, nákup dalších vzdělávacích programů už bude 

v režii školy 

➢ učitelé absolvovali první školení (spíše technického rázu), měli iPady na 14 dní zapůjčeny domů 

➢ připravena jsou další školení – již více zaměřena na metodiku práce s iPady ve výuce (tato školení jsou 

v režii Městské části a jsou rozdělena dle zaměření učitelů – 1. stupeň, český jazyk, cizí jazyky, 

matematika, společenskovědní a přírodovědné předměty)   

➢ k čemu budou iPady využívány? 

• k výuce využívající moderní multimediální prostředí, která jsou pro děti zábavná a věříme, že se 

pro ně učení stane více motivující 

• k individualizaci výuky (učitel má možnost ve stejnou chvíli zadat žákům práci na různých 

úrovních), k okamžité zpětné vazbě (cvičení vyhodnotí sám iPad) 

• k propojení teorie s praktickými ukázkami, možnostmi okamžité práce s různými informačními 

zdroji 

• k práci dětí v centrech aktivit, při skupinové i individuální projektové práci, k prezentaci nového 

učiva i k procvičování (např. slovní zásoby či gramatiky)  

•      iPady budou mít učitelé pro výuku k dispozici od tohoto týdne, předpokládáme větší využívání 

po odborných školeních 

• iPady budou chráněny pevnými obaly typu Super Shell, neboť je budeme používat po celé 

budově a budeme je tedy muset přenášet  

➢ půjde všechno hladce? 

• pokud se na začátku objeví některé obtíže, zvl. technického rázu, věříme, že je překonáme – 

součástí zakázky jsou konzultace dodávající firmy 

• ustanovili jsme nového pracovníka – správce iPadové sítě – který bude mít na starost veškerou 

péči o síť a samotné iPady 

• předpokládáme, že projekt vlastního využití iPadů, jakož i všechny organizační záležitosti budeme 

průběžně upravovat dle prvních zkušeností 

➢ budou mít rodiče možnost se s výukou s využitím iPadů seznámit? 

• ano, v době konání třídních schůzek dne 13. ledna 2014 pro Vás bude připraven seminář, kde 

Vás seznámíme (spolu s dodávající firmou) s realizací celé akce 
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 Co ještě se událo v říjnu?   
➢ děti navštívily několik zemí (Rakousko, Rumunsko a Francii), šesťáci absolvovali adaptační kurzy 

➢ práci zahájil žákovský parlament  

➢ zahájeny byly preventivní programy pro 1. stupeň (Prevence pohádkou a příběhem a program 

Policie České republiky) 

➢ také učitelé absolvovali první semináře (k práci s interaktivními tabulemi, k preventivním 

programům či k fyzikálním pokusům) 

➢ začali jsme navštěvovat anglická divadelní představení a dopravní hřiště 

➢ žáci se učí pracovat bezpečně s počítači v rámci akce „Praha bezpečně on-line“ 

➢ prvňáčci a jejich rodiče měli možnost vyrobit halloweenské dýně, které nám krásně vyzdobily halu 

➢ dokončujeme rekonstrukci učebny poškozené havárií vody v letních měsících 
 

Deutsch in der Stadt aneb výjezd do Rakouska 
  

Studijního zájezdu do Salzburgu ve dnech 29. září až 4. října 2013 se v rámci programu Otevřený svět, který 

financuje Městská část Prahy 6, zúčastnilo 9 žáků. 

 

➢ žáci absolvovali teoretickou i praktickou výuku vedenou studenty germanistiky z Vídně a Grazu 

➢ navštívili muzeum Haus der Natur, salzburskou pevnost či solné doly Berchtesgaden 

➢ upevnili si komunikační dovednosti, vedli si také cizojazyčný pobytový deník 

 Mgr. Hana Bubenková, organizátorka zájezdu 

    

  

Výjezd do Rumunska    
 

  

 

 

     V rámci projektu Comenius jsme se ve dnech 13. až 19. října  zúčastnili s paní uč. Čapkovou a paní  

uč. Kejvalovou výjezdu do Rumunska. Přijely i další partnerské školy - ze Španělska, Polska, Itálie, Německa 

i Turecka. Celý tým Comenius pracoval již od začátku září na úkolech, které jsme tam za naši školu 

prezentovali. Ubytováni jsme byli v rodinách, takže jsme měli možnost poznat tamní životní styl. Theo (5. C) 

byl ubytován u chlapce jménem Darios, Karolína a Sarah (obě 7. A) byly ubytovány u dívky jménem 

Smaranda.  

     Chodili jsme do rumunské školy v Rašnově, která se jmenuje Scoala Gimnaziala Peter Thal. Žáci této školy 

se učí dva jazyky – první je němčina a druhý angličtina. Byli jsme překvapeni jejich znalostmi. Byli jsme 

navštívit dvě malá městečka (Bran, Rašnov) a jedno větší město (Brašov). Naše partnery jsme naučili hru 

Cukr, káva, limonáda či představili hru Krtečku, nezlob se. Zároveň jsme si zahráli hry ostatních partnerů, 

které naučíme i naše spolužáky. Poznali jsme rumunskou kulturu a zvyky, ale hlavně máme nové kamarády 

z celé Evropy! 

     Moc děkujeme za možnost účastnit se projektu Comenius a za krásně prožitý týden. ☺ 

Sarah Palesová, Karolína Šerpánová, Theodor Čapek, účastníci projektu Comenius 
 

Adaptační kurz 
Na začátku října žáci 6. tříd odjeli na 4 dny ke Slapské přehradě do osady Cholín. Cílem adaptačního pobytu 

bylo bližší poznání žáků, seznámení se s třídní učitelkou, zaměření se na týmovou spolupráci, odstranění 

rivality mezi třídami i mezi žáky a také sebepoznání. Občanské sdružení KreBul připravilo zajímavý program 

plný sportovních a psychosociálních aktivit, kde žáci diskutovali, tvořivě se vyjadřovali, přemýšleli a užili si 

hodně zábavy a legrace. 

 Barbora Čapková, Mgr. Věra Kejvalová, TU 6. tříd 
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Poznáváme Francii 
    

     Z říjnových zážitků bychom neměli vynechat náš školní zájezd do Francie! V termínu od 13. do 18. října 

vycestovala třicítka žáků naší školy na poznávací a také vzdělávací zájezd do Francie. Během celého zájezdu 

jsme měli možnost vstřebat spoustu informací o Francii, francouzské historii a kultuře, zažít francouzský 

životní styl, slyšet a obdivovat krásy francouzštiny a zjistit, že někde se opravdu jinak než francouzsky 

nedomluvíme.           

     Dva dny jsme objevovali krásy hlavního města Francie, Paříže. Hned první den nás ohromila majestátnost 

Eiffelovy věže a obrovským zážitkem pro všechny byl výhled ze třetího, nejvyššího patra této rozhledny. 

Prochodili jsme nejznámější místa Paříže a několikrát také zažili jízdu pařížským metrem.  

     Jeden den jsme věnovali návštěvě partnerské školy, která se nachází v městečku Gauchy, v regionu 

Picardie severovýchodně od Paříže. Zde nás přivítali francouzští žáci, kteří se s námi budou podílet na 

dvouletém projektu, kdy si pomocí nových technologií budeme předávat informace o naší kultuře, našich 

zájmech, zemi a městě, kde žijeme… Přijetí ve francouzské collège bylo vřelé, hned na prvním setkání padly 

bariéry a podařilo se nám navázat první kontakty.  

     A aby nám NĚCO v našem bohatém programu nechybělo, prožili jsme také jeden den v zábavním parku 

Disneyland Paris, což byl pro nás všechny obrovský zážitek. A protože nám celý den pršelo a pršelo a pršelo, 

slíbili jsme si, že příští rok pojedeme znovu!!!! 

     Chtěla bych poděkovat všem žákům za výbornou reprezentaci školy při návštěvě francouzské collège, za 

dodržování pravidel slušného chování ve všech situacích, za kolegialitu a pomoc těm, kteří utrpěli na zájezdu 

úraz či byli nemocní, za ochotu si navzájem pomáhat a za skvělou dochvilnost. Naše poděkování patří také 

MČ Praha 6, která svou dotací žákům studujícím francouzštinu umožnila tento krásný poznávací zájezd 

zorganizovat. 

Mgr. Lenka Šmejkalová, organizátorka zájezdu  
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Žákovský parlament 
  

➢ první jednání žákovského parlamentu se uskutečnilo ve středu 2. října  

➢ děti přednesly své návrhy, co by rády ve škole uskutečnily (zajímavé poslední pátky v měsíci, 

uspořádat diskotéku, více soutěží – např. uměleckých, dovybavení školy) 

➢ o čem děti jednají si můžete vždy přečíst na webových stránkách školy 

➢ příště se děti sejdou tuto středu 6. listopadu opět v 7.00 ve třídě I. A 

 

Mgr. Věra Kejvalová, koordinátorka žákovského parlamentu   

Rekonstrukce učebny I. B 
 

Po letní havárii (prasklá voda) bylo poškozeno 7 učeben, nejvíce učebna prvňáčků z I. B. Tuto místnost jsme 

museli nechat dostatečně vyschnout, proto byly rekonstrukční práce zahájeny až říjnu. 

Co jsme všechno opravili?     

➢ stěny učeben byly před vymalováním ošetřeny speciálním nátěrem 

➢ ve třídě I. B byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace 

➢   bylo položeno nové lino ve třídách I. B a II. B  

Celková škoda přesáhla 300.000,- Kč, plnění škody vyjednáváme s pojišťovnou. Předpokládáme, že prvňáčci 

do své třídy poprvé usednou v polovině listopadu a zároveň se děti z V. A budou moci vrátit do své třídy. 

Začneme tak plnohodnotně využívat i hudebnu. 

 

Školní bufet 
 

      Již dva měsíce funguje na škole školní bufet. Každý den připravujeme čerstvý ovocný nebo zeleninový 

salát, pomazánky (děti už ochutnaly rybičkovou, budapešťskou, sýrovou, …), čerstvé pečivo slané i sladké.  

Aby naše děti ve školním bufetu nejen jedly zdravě, ale také, aby jim chutnalo, k tomu i my čerpáme inspiraci 

na www.zdravasvacina.eu a FB profilu www.facebook.com/zdrava.svacina.  

     Jde o projekt Zdravá svačina, který probíhá pod záštitou Ministerstva zemědělství a i vy, rodiče, se zde 

můžete informovat o zdravém stravování a vhodnosti jednotlivých potravin. 

     Do konce roku zrealizujeme úpravu vybavení bufetu včetně doplnění nové lednice, na kterou nám přispěla 

Městská část Praha 6. 

     Při nakupování v bufetu se děti i dospělí setkávají s pí. Martou Tydlitátovou, s provozem bufetu vydatně 

pomáhají pí. hospodářky Hanka Tydlitátová a Jitřenka Rompotová. Jim také můžete adresovat své případné 

náměty na nové svačinky. 
  

Co všechno nás čeká v listopadu 
 

➢ pokračuje testování SCIO (žáci 6. a 9. ročníku) 

➢ pokračují preventivní i kulturní programy (viz Měsíční plán na webových stránkách) 

➢ dovybavíme novou přírodovědnou učebnu novými lavicemi 

➢ na čtvrtletní pedagogické radě budeme hodnotit výsledky žáků za první část letošního školního roku 

➢ vzhledem k organizování školení k iPadům je možné, že dojde ke změnám termínů pedagogické 

rady, třídních schůzek a setkání zástupců tříd s ředitelkou školy – prosíme, sledujte webové stránky 

školy a zápisy dětí v žákovských knížkách 

➢ a především: chystáme Vánoční trhy s vystoupením, a to na sobotu 7. prosince od 10.00 

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 

http://www.zdravasvacina.eu/
http://www.facebook.com/zdrava.svacina

