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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 

 
 

Školní noviny – prosinec 
2012 

 

         Děti 

 

 

 dětem 

POZVÁNKA 

 

8. prosince 2012 od 10.00 do 15.00 se konají 

v prostorách naší školy 

 

VÁNOČNÍ TRHY 

 

část výtěžku bude tradičně věnována 

na dobročinné účely 

 

Na všechny návštěvníky Vánočních trhů se těšíme! 

http://www.zs-na2.cz/
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Zahájení provozu recepce školy 
 

     V průběhu měsíce prosince začne fungovat v hlavní hale školy recepce. Naším cílem je 

především posílení bezpečnosti dětí a pořádek ve škole. Pracovnice recepce budou otevírat 

vstup do školy, monitorovat pohyb osob ve škole, přijímat návštěvy a kontaktovat pro Vás 

navštívené osoby. Když si nebude vědět rady, určitě Vám pomohou a poradí. Pokud tedy 

nejdete jen do haly čekat na své dítě (kde jste samozřejmě i nadále vítáni), nahlaste svou 

návštěvu pracovnici v recepci. 

     Do budoucna chystáme pro Vás i další služby – možnost kopírování či zapůjčení časopisu 

s pedagogickou tematikou pro rodiče. 

     Na dobré cestě je i terminál na objednávání obědů. 

 
 

Sběr opět každou středu  

aneb 

daruj věci život – recykluj! 
 
     Zahájením provozu recepce bude možné opět uvolnit pana školníka na každotýdenní 

vybírání starého papíru a plastových víček. Počínaje 5. prosincem tak máte možnost přinést 

sběr opět každou středu vždy od 7:30 do 7:55 hodin, sběrné místo je na dvoře vedle vchodu 

do školní družiny („garáž“). Prosíme všechny rodiče, aby ke garáži zajížděli pouze po boční 

asfaltové cestě.  

     Za peníze ze sběru budou odměněni nejlepší sběrači papíru z každé střídy, část peněz 

půjde na učební pomůcky do tříd podle jejich výběru a část peněz poslouží k vybavení  

a zvelebení společných prostor naší školy.  

Markéta Belzová 

třídní učitelka III. A, koordinátorka sběrových akcí 

 

 

Jak pracovaly děti ve školní družině v podzimních 

měsících a co nás čeká dále? 
 

     V měsíci říjnu jsme se v zájmových činnostech věnovali tématu Podzim. Pracovali jsme  

s podzimními listy, děti je obtiskovaly, malovaly a lepily. Vyráběly krásné obrázky, které 

můžete vidět v prostorách u družinek nebo v šatně. Při rekreačních činnostech jsme závodili, 

soutěžili, hráli míčové a pohybové hry. Vyrazili jsme i do kina Oko na filmové představení 

Doba ledová 4. Při pobytu na školním hřišti jsme začali malovat "Skákací panáky" na 

chodník, abychom si tyto prostory vylepšili. Práce ještě není dokončena, rozhodně chceme 

pokračovat. 

     Konec měsíce jsme prožili oslavou Halloweenu a Dušiček. Dětem jsme připomněli tyto 
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svátky, vysvětlili jak se slaví a prožili na Halloweenském karnevalu spoustu tance, zábavy a 

legrace. 

     V měsíci listopadu jsme si do školy pozvali žáky Hudebního gymnázia. V představení 

„Všechny druhy fléten“ nám představili hudební nástroje a zahráli krásné melodie. Na závěr 

jsme si i společně zazpívali. Dále v družinkách proběhl ekologický program „Šetřete vodou“ a 

„Volně žijící zvířata ve městě“. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o přírodě a 

životním prostředí.  

     Tím jsme podzimní období ukončili a pilně se připravujeme na vánoční svátky. Na 

vánočních trzích se družina bude opět starat o občerstvení, budou na Vás čekat sladké dobroty 

a něco na zahřátí. V prostorách školy se již objevily vánoční práce dětí a stejně tomu bude i 

dále. Plánujeme Mikulášskou besídku s návštěvou klauna Mirečka a 10. prosince půjdeme na 

divadelní představení „Archa Noemova“ do Dejvického divadla. 

     Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, elánu  

a energie.  

Za paní vychovatelky ved. vych. Martina Charvátová 

 

Fotky z družiny naleznete na adrese http://druzinkans2.rajce.idnes.cz.  

 

 

Co dělají Myšáci a Lišáci v mateřince? 
 

Pozvání do velké školy 

 

     22. listopadu byli předškoláci - Lišáci pozváni do základní školy na „sportovní dopoledne“ 

- děti plnily sportovní úkoly na stanovištích (přejít po 3 lavičkách za sebou, hod balónem do 

koše, slalom na skákacím balónu, klouzačka za písničku a jiné), za splnění dostávaly razítka 

na karty. Po splnění všech úkolů si Lišáci „přeměřili“ síly v přetahování lanem nejprve mezi 

sebou a pak zkusili přetáhnout i děvčata ze sedmé třídy. Velmi si to užívali, fandili, 

vyzkoušeli si i situace „být sám/sama za sebe“, rozhodnout se – co chci já, ale i držet palce a 

fandit ostatním. Holky z obou sedmiček si vše myslíme užily také, k dětem byly velmi 

vstřícné, fandily a pomáhaly. Bylo to príma - DĚKUJEME. 

 

Adventní čas nastává 

 

     Ve školce jsme upekli perníčky. Společně s rodiči je nazdobili a moc se těšíme, až budeme 

perníčky rozdávat po vystoupení v Písecké Bráně. 

     Již tradiční MALÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ se letos bude konat 11. prosince od 17.00 hodin. 

Zveme všechny, kdo si chtějí s námi zazpívat nebo jen poslouchat, být s námi a užít si 

předvánoční pohodu. 

     Na prosinec máme naplánovanou také návštěvu školáků u nás v mateřské škole – budou 

nám číst a možná si i něco společně zahrajeme. Moc se těšíme, až za námi do školky přijde 

Ježíšek. Ještě před tím ale asi přijde Mikuláš a čert – tak to abychom se snažily být hodné.  

 

Přejeme všem krásné, klidné Vánoce a pevné zdraví v roce novém. 

 

Za všechny zaměstnance Mateřské školy Renáta Vlasáková 

zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání 
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Předškolák pro mateřinky 

     V letošním školním roce se naše škola opět rozhodla přiblížit budoucím školáčkům. 

Připravili jsme pro ně již tradiční akci Předškolák. Děti z blízkých mateřských škol městské 

části Praha 6 zveme k nám do školy, kde je pro ně nachystán pestrý program. Vhodnou 

formou se seznámí s prostředím školy, do které možná v příštím školním roce nastoupí jako 

prvňáčci.  V rámci svých návštěv se děti aktivně zapojí do výuky a vyzkouší si učení 

„nanečisto“. Dále pak mají možnost pracovat v počítačové učebně a čeká na ně veselý 

sportovní den. Vyvrcholením akce Předškolák bude lednový zápis do prvních tříd, který se 

uskuteční 22. a 23. ledna 2013 vždy od 13 do 18 hodin.   

     Zápisem však Předškolák nekončí. Předškoláci se mohou zapojit do kroužku, který 

pravidelně od února do června jednou týdně ve škole navštěvují a společně s paní učitelkou  

a budoucími spolužáky pracují na zajímavých úkolech, které je dovedou k úspěšnému startu 

v 1. třídě.  

     V rámci Předškoláka probíhá také akce „Čtení mateřídouškovým dětem“. Žáci 1. stupně 

naší školy dochází do blízkých mateřských škol, kde prezentují za pomoci svého učitele 

krátký program, zaměřený na čtenářskou gramotnost. Dětem předčítají z dětských knih  

a aktivně je také zapojí. Starší děti tak mohou ukázat, co se ve škole již naučily, a také si samy 

ověří, že jejich školní práce má smysl.  

Ve dnech 10. prosince 2012 a 14. ledna 2013 od 9.00 do 18.00 hod. 

proběhnou na naší škole 

Dny otevřených dveří  

Společně se sejdeme vždy v celou hodinu v přízemí naší školy.  

První prohlídka začíná v 9.00 hod., poslední v 17.00 hod.  
 

Těšíme se na Vaši účast. 

Za pedagogický sbor Mgr. Ivana Jílková,  

koordinátorka projektu Předškolák 

 

Pár slov ředitelky školy na závěr roku 2012 
 

 
První měsíce školního roku 2012/13 uběhly jako voda. Děkuji za milá setkání dětem, 

zaměstnancům školy, rodičům i dalším spolupracovníkům a přátelům školy a přeji vánoční 

svátky naplněné laskavostí nás všech a radostí v očích našich dětí. Rok 2013 prožijme se 

svými nejbližšími ve zdraví, plňme si navzájem svá přání a přejme vše dobré naší škole. 

 

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 


