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Školní noviny – listopad 2018 
 

Oslavy 100. výročí založení Československa 

 
V pátek 26. října si celá škola připomněla 

velmi významný den v historii naší země. 

Projektovým dnem jsme oslavili založení 

samostatného československého státu. 

Oslavu jsme zahájili společným setkáním 

všech žáků a pedagogů v hale školy, na 

úvod jsme všichni zazpívali hymny – 

tedy českou i slovenskou. Po seznámení 

s průběhem dne zazněla za doprovodu 

našeho školního orchestru i oblíbená 

píseň našeho prvního prezidenta „Ach, 

synku, synku“. 

 

 

 

 

Žáci 2. stupně byli rozlosováni do 8 skupin, v každé byli žáci ze všech tříd. Spolupracovali 

tak napříč ročníky, skupiny se věnovaly rozličným tématům souvisejícím s každodenním 

životem v období tzv. první republiky - od státních symbolů a měny, přes ozbrojené 

složky, dopravu či sport k architektuře, výtvarnému umění, hudbě, divadlu, filmu a módě 

20. a 30. let 20. století v Československu. Žáci zpracovávali plakáty, připravovali ústní 

prezentace a otázky pro ostatní spolužáky. V prvních listopadových hodinách Dějepisu či 

Českého jazyka proběhnou ústní prezentace plakátů všech témat ve všech třídách 

2. stupně. Všichni žáci se budou moci prostřednictvím svých spolužáků dozvědět 

zajímavosti z každodenního života v Československu v období mezi lety 1918 až 1938. 

Práce žáků budou vystaveny při individuálních konzultacích v prostorách školy tak, abyste 

si je mohli prohlédnout také vy, rodiče. 

 

Žáci 1. stupně se svými třídními učitelkami na tématu pracovali již před projektovým 

dnem, ten byl pro ně příležitostí seznámit své spolužáky z jiných tříd s výsledky své 

činnosti. 
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Třída 2. A dramaticky ztvárnila historii 

vzniku hymny ČSR 

 
Třída 2. B prezentovala největší sportovní 

úspěchy české historie 

 
S českými symboly nás seznámila 

třída 2. C 

 
Třída 3. A zpracovala informaci  

o všech našich prezidentech 

 
Třída 3. B představila významné 

československé sportovce 

 
Třída 3. C dramatizací nastínila kulturu  

1. republiky (loutkové divadlo, film, …) 

 
Třída 4. A dramaticky ztvárnila 

rok 1918 

 
Třída 4. B se zaměřila na významné české 

osobnosti – zde režiséři Karel Zeman  

a Miloš Forman 
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Slavné české vynálezy a objevy nám představila 

třída 4. C – např. remosku 

 
Roku 1989 a sametové revoluci 

se věnovali žáci 5. A 

 

 
 

Třída 5. B v rámci svého tématu Osobnosti stoleté 

republiky připravila hlasování o nejvýznamnější 

z nich. Tou se stal 1. československý prezident 

Tomáš Garrigue Masaryk. 

 

 
 

Třída 5. C se zabývala  

protektorátem Čechy a Morava 

 

A na závěr dopis jednoho z našich žáků naší stoleté dámě: 
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Ohlédnutí za 

uplynulým říjnem 
 

Ve středu 10. 10. bylo zahájeno hlasování v rámci 

participačního rozpočtu Prahy 6 – Nápad pro 

Šestku, do nějž byl zařazen návrh na revitalizaci 

prostranství před naší a sousední školou. Obrátili 

jsme se proto na rodiče, učitele i žáky se žádostí  

o jeho podporu.  Hlasování bylo ukončeno 31.10. 

S napětím jsme očekávali výsledky hlasování. Náš 

návrh bohužel získal až 4. místo, díky 723 

kladným hlasům a 149 záporným hlasům. Velmi 

nás to mrzí. Ale nevzdáváme to! Záporné hlasy  

a komentáře jsou pro nás inspirací, co udělat příště 

lépe. Všem, kteří nápad podpořili, a nebylo jich 

málo, moc děkujeme! 
 

V průběhu října byla vyhlášena soutěž o nejlepší anglicky psanou povídku s názvem PEN and STORY. 

Tuto soutěž pořádá DDM hl. m. Prahy spolu s nadačním fondem. Odkazy: 

https://ddmpraha.cz/icm/Aktivity_naseho_ICM/Pen_and_Story nebo 

https://www.facebook.com/penandstory6/  

 

Ve středu 24. 10. se konal Halloweenský 

workshop, na kterém si děti mohly ozdobit masku, 

namalovat tričko nebo vyrobit dekoraci ze 

skleněné mozaiky. Potřebný výtvarný materiál 

jsme zakoupili z financí, které jsme získali jako 

účelově vázaný dar poskytnutý fyzickou osobou  

a ze sponzorského daru firmy Rej dětí s. r. o., která 

provozuje Obchod u Tatínků (Jugoslávských 

partyzánů 20). Doufáme, že si děti Halloweenský 

workshop s námi užily a že své výrobky využily  

i při Halloweenské oslavě!   

 

Díky darům na výtvarný materiál činí čistý výtěžek 9.800 Kč! Tuto skvělou částku 

použijeme na financování školního psychologa v školním roce 2018/19.   

Nadační fond tak umožnil rozšířit úvazek školní psycholožky, Mgr. Táni Válkové,  

o 6 hodin týdně. Proto v současné době ve škole působí celkem 32 hodin týdně a to 4 dny 

v týdnu (pondělí až čtvrtek) a je tak více dostupná všem žákům, jejich rodičům, ale  

i pedagogům. 

 

https://ddmpraha.cz/icm/Aktivity_naseho_ICM/Pen_and_Story
https://www.facebook.com/penandstory6/
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A co ještě do konce roku chystáme? 
Podzimní bazar:  

Ve středu 21. 11. se bude konat podzimní bazar oblečení a dětských sportovních potřeb. 

 

Pen and Story – vyhlášení výsledků:  
 

V listopadu budou zveřejněny výsledky soutěže a sborník vítězných prací, který bude ke 

shlédnutí na www.icmpraha.cz. Vyhlášení vítězů soutěže s předáním cen proběhne ve 

středu 21. 11. v 17:30 v prostorách Národní technické knihovny. (Případné změny budou 

zveřejněny na webu a FB soutěže, viz výše.) 

 

Lampionový průvod:  

 

Ve čtvrtek 29. 11. se uskuteční Lampionový průvod (od 16:30) pro všechny věkové 

kategorie s promítáním filmu v kině Dlabačov. Tentokrát uvidíme film Fantastická zvířata 

2. Rodiče mohou jít s dětmi do kina, nebo na ně počkat v kině u baru. Filmové představení 

je možné navštívit i bez účasti na lampionovém průvodu, film bude začínat v 18:00 hodin. 

S distributorem jsme vyjednali snížené vstupné - 100 Kč.  

Nadační vánočka:  

V sobotu 1. 12. budete moci podpořit školu také charitativním nákupem lahodné máslové 

vánočky. Cena bude 200,- korun, proto se 95,- korun z každého prodeje použije na 

podporu školy. Tradiční máslovou vánočku podle receptury pekaře Martina Hanuse 

(www.hanustech.cz) pro nás opět napeče Pekařství Jan Mašek (pekarstvimasek.cz), jedno 

z nejlepších pekařství v České republice, které připravuje to nejkvalitnější pečivo 

výhradně z čerstvých přírodních surovin. Tradiční vánočka je vyráběná z másla, bio mléka 

a s přídavkem přírodního citrónu. Vánočku je třeba objednat předem. K objednání 

vánočky budete vyzváni mailem. Vánočky se budou prodávat na základě objednávek 

pouze na školních vánočních trzích, a to v sobotu 1. 12. od 11 hodin do 13 hodin. 

Za podporu žáků školy předem děkujeme.  

 

A pokud máte chuť se k nám přidat, tak neváhejte! Všichni dárci a dobrovolníci jsou 

vítáni.  

Irena Kučerová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Svoboda 

 

 

http://www.icmpraha.cz/
http://www.hanustech.cz/
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Informace k třídění odpadu ve škole 

 

Ne úplně ideální situace s tříděním různorodého odpadu na naší škole vyústila po několika debatách  

k opatřením, které, věříme, přinesou systematičtější třídění a jeho následné efektivnější zpracování ke 

znovu využití.  
 

Směsný odpad: 

- odpadkový koš je v každé třídě + jsou na chodbách po celé škole 

- důležité je, abychom do nich neházeli nic, co lze vložit do tříděného odpadu 
 

Papír, plasty a víčka: 

- na základě dohody učitelů s vedením školy byly dokoupeny pro všechny zájemce z řad vedoucích 

učeben malé bílé kontejnery na všechny 3 položky 

- bude nadále vážen sběr od individuálních osob, nikoli ze tříd; příjem z váženého sběru půjde stále ve 

prospěch tříd 

- není již potřebné počítat či vážit víčka (zajistí firma), nejde nám o soutěž, jak velké množství či počet 

jich kdo nasbírá a kolik tedy k tomu bude zapotřebí dalších koupených Pet lahví, kterých se každou 

minutu na naší planetě vyrobí kolem 1 miliónu ... 

- do kontejnerů nebudou vkládány žádné plastové pytle (další nežádoucí zátěž pro životní prostředí) 

- kontejnery budou umístěny ve třídách, nikoli před třídou nebo na chodbách, kde ztěžují úklid  

a nezajišťují kontrolu nad vkládaným odpadem; z tohoto důvodu byly z chodeb odstraněny velké 

plechové nádoby, neboť pokud nebyly pod dohledem učitelů, žáci odpad netřídili 

- odnos odpadu do garáže (papír a víčka), resp. do žlutého kontejneru u brány (plasty) si bude zajišťovat 

každá třída sama (viz dále), stejně tak údržbu kontejnerů v průběhu roku 
 

Gastroodpad: 

- ve třídách, kde s tím souhlasili vedoucí učeben, budou umístěny nádoby na gastroodpad (od bioodpadu 

se liší tím, že kromě zbytků ovoce a zeleniny lze do nich vkládat i zbytky od svačin – tedy i pečivo, sýry, 

salámy, …); odpad je odvážen do kompostárny 

- do tohoto odpadu nelze vkládat papírové či igelitové obaly, proto je potřeba je pečlivě oddělovat, 

ideálně dávat dětem svačinu do krabiček a bez obalů, které zatěžují životní prostředí 

- odnos gastroodpadu do kontejneru (bude dodán v úterý 6. 11. k ostatním kontejnerům), si bude 

zajišťovat každá třída sama (viz dále), stejně tak údržbu nádob na gastroodpad ve třídách v průběhu roku 

- u okénka ve školní jídelně bude kromě nádoby na ubrousky umístěna nádoba i na gastroodpad – sem lze 

vkládat např. ohryzky od jablek, nikoli zbytky od oběda  
 

U relaxační zóny mohou také děti odkládat ovoce či zeleninu, které obdržely u oběda a které jíst nechtějí  

a to k volnému odběru pro ty, kteří by ho naopak rádi. 
 

Hliník: 

- nádoba na hliníkové obaly (víčka od jogurtů, alobal, plechovky, …) je umístěna u relaxační zóny 

- hliníkové obaly je možno vkládat pouze čisté, nikoli se zbytky potravin! 

- odvoz naplněné nádoby bude zajišťovat p. učit. Cvrček 
 

Elektrozařízení, baterie, … 

- nádoby jsou umístěny v přízemí, vedle učebny P 12 

- odvoz zajišťuje p. učit. Soukupová 
 

Sběr + odnášení tříděného odpadu na dvůr školy: 

- sběr od individuálních osob se přesunuje ze středy na čtvrtek 7.30 až 7.50 

- v tomto čase bude zajištěn dohled p. školníka u sběru papíru a víček v garáži a p. recepční u odnosu 

plastů a gastroodpadu ze školy do kontejnerů  
 

Možností jak třídit různorodý odpad, který naše společnost produkuje ve velkém a stále rostoucím 

objemu i tempu je tedy na naší škole nyní mnoho. Záleží na každém z nás, jestli se k těmto možnostem 

postavíme zodpovědně a alespoň tímto základním minimem přispějeme ke kultivovanějšímu prostředí 

nejen v samotné škole, ale přeneseně i na celé planetě.  
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Pěšky do školy 
 

Dne 20. 9. jsme jako tým reportérů uspořádali společně s učiteli a Nadačním fondem Svoboda 

akci Pěšky do školy, do které se mohly zapojit všechny školy po celé České republice. Okolo sedmé 

hodiny ranní se pořadatelé této akce sešli na místním školním dvoře, kde začali připravovat několik 

stanovišť. Stanoviště byla celkem čtyři. Na prvním byla mapa, do které jsme si mohli zapíchnout špendlík 

do místa, odkud jsme k naší škole přišli. Na druhém stanovišti jsme se zapsali k obrázku, který 

znázorňoval, jak jsme se do školy dostali. K našemu potěšení většina přišla pěšky, a jen velmi málo jelo 

autem, za což všem účastníkům děkujeme. U třetího stánku byly odměny pro děti, které přišly pěšky  

a jako poslední bylo občerstvení, za které velmi děkujeme všem rodičům i žákům, kteří dobroty přinesli. 

 V půl osmé byl na Šesťáku oficiální začátek celé akce. Zde se sešli všichni účastníci této akce a 

jako zahájení si všichni společně zazpívali písničku, jejímž autorem byl náš pan učitel Martin Cvrček. 

Následovala nejvýznamnější událost tohoto dne, čímž byl obrovitánský průvod z místa setkání až do naší 

školy. V průvodu byli učitelé, rodiče i žáci, kteří nesli vlastnoručně vyrobené transparenty, jež ukazovali 

všem kolemjdoucím i autům. Transparenty ukazovaly důvody akce Pěšky do školy a různé motivační 

slogany.    

          Po příchodu na dvůr školy jsme si všichni dali ráznou rozcvičku, a pak se přemístili do tříd. Den 

poté Nadační fond Svoboda donesl i v rámci akce zmrzlinu pro všechny žáky i učitele. 

Jménem reportérů bychom rádi poděkovali všem účastníkům za účast a zpříjemnění tohoto rána.  

 

Barbora Galasová a Eliška Pleyerová, 9. B 
 

Přespolní běh v Divoké Šárce 
 

      První říjnové úterý se velmi početná výprava 33 dětí vydala na běžecké závody v přespolním běhu do 

Divoké Šárky. Závodilo se ve 4 kategoriích – zvlášť dívky a chlapci 6. – 7. třída a zvlášť dívky a chlapci 

8. - 9. třída. Ve všech kategoriích jsme měli početné zastoupení, nejpočetnější skupinu tvořilo 11 

mladších chlapců a 10 mladších dívek.  

 

 

Trať pro mladší kategorie a starší dívky měřila kolem 800m, pro starší 

chlapce necelých 1500m. Běželo se částečně po zpevněné cestě a částečně po 

pěšině v lese. Velmi náročná situace byla vždy hned po startu, kdy na trať 

najedou vybíhalo i přes 50 běžců a nebezpečí pádu bylo vysoké, o čemž se 

přesvědčil i náš závodník Milan Vakulyuk, který i přes nepříjemný pád  

a bolestivé zranění těsně po startu, závod statečně dokončil. 

 

Nejhodnotnější individuální umístění dosáhl Jakub Jarolím, který  

v konkurenci 55 běžců doběhl na 2. místě, nechajíce za sebou řadu 

specializovaných běžců-atletů z jiných škol. Jako tým se nejvýše umístili 

starší chlapci, kteří po součtu svých 4 nejlepších individuálních umístění na 

6., 10., 20. a 25. místě – skončili v pořadí škol třetí.  

 

        

Je skvělé, že o běžecký závod projevilo zájem  

v naší škole tolik dětí. Běhaní nepatří primárně ke 

sportům, který by byl atraktivní svou týmovou 

emocionalitou či samotným pohybem, i když se 

jedná o pohyb velmi přirozený. Často se v něm 

však dostavuje bolest a moment nutného 

sebepřekonání. O to více naplňující a intenzivnější 

pocit však běžec po doběhnutí závodu může 

zažívat, což jistě ti, kteří běželi, potvrdí:) 
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Atletický 4-boj pro 2.stupeň 
 

       Na konci září se na hřišti sousední školy A. Čermáka uskutečnil pro děti z 2. stupně atletický 4-boj. 

Kdo přišel, měl možnost si vyzkoušet a prověřit své schopnosti v základních atletických disciplínách – 

sprintu, skoku, hodu a delším běhu.  Počasí nám vyšlo skvěle a nálada na ovále byla přátelská a příjemně 

soutěživá. I závěrečnou disciplínu „vůle“, a to běh na 1000m zvládla většina účastníků bez potíží jak 

fyzicky, tak i mentálně. 

 

Nejpočetněji byly v celém 4-boji zastoupeny 6. a 9. třídy. 

Chlapci ze 6. A se dokonce účastnili čtyřboje všichni. 

Naopak akutní onemocnění toho dne postihlo především 

děvčata z 8. A. Pevně věříme, že je zdraví při další 

podobné akci nezradí a užijí si tuto akci s nejen plným 

nasazením, ale také s úsměvem i nadhledem. 

 

Martin Cvrček, učitel tělesné výchovy 
 

 

Literárně-dějepisná soutěž pro žáky 2. stupně 
Ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze jsme pro žáky 2. stupně připravili literárně-dějepisnou soutěž 

„Šoa – může se to opakovat? Aneb Jak to vidím já“.  

Zájemci o účast v soutěži napíší příběh, vyprávění či zamyšlení, ve kterém popíší své zkušenosti  

s tématem holocaustu. Autoři mohou vycházet z vlastní četby o holocaustu, mohou se zamýšlet nad 

problémy současné společnosti a případné možnosti návratu nacistické ideologie k moci, o vlastní 

zkušenosti s nenávistí vůči nějaké skupině lidí či o vlastní pomoci slabšímu nebo utiskovanému. 

Autoři tří nejlepších příběhů vyhrají exkurzi do Osvětimi a Krakova v Polsku, včetně ubytování  

a dopravy. Průvodcem při exkurzi by nám byl pan Martin Růžička z Židovské obce v Praze. 

Své příběhy mohou autoři odevzdávat v elektronické podobě na e-mail gabriela.hanzlova@zs-ns2.cz do 

30. listopadu 2018. 

Mgr. Gabriela Hanzlová, učitelka dějepisu a občanské výchovy 

Oslavili jsme Halloween! 
 

  

Co nás čeká v listopadu 2018? 
 

 úterý 13. listopadu „Den laskavosti“ 

 od pondělí 19. do středy 21. listopadu – individuální konzultace 

 středa 21. listopadu – konverzační soutěž „Cizí jazyky hravě“ 

 úterý 27. listopadu – preventivní den 2. stupně 

mailto:gabriela.hanzlova@zs-ns2.cz

