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Školní noviny – leden 2023 
 

Mikulášská nadílka 
 

V pondělí 5. prosince již od rána panovalo ve škole napětí. Všichni žáci netrpělivě čekali, 

až uslyší zvuk čertova řetězu a spatří svatého Mikuláše s andělem. Svatý Mikuláš se svojí 

družinou navštívil postupně všechny třídy 1. stupně. Někteří jedinci tušili, že jsou zapsáni 

černým písmem do knihy hříchů. Především ti starší si hráli na hrdiny a tvářili se, že 

nemají z čerta strach. Až do chvíle, kdy je čert popadl a odnesl – avšak i ti měli štěstí. Za 

písničku či básničku jim bylo odpuštěno. Nakonec po pěkném společném třídním 

vystoupení byli všichni žáci odměněni drobnou sladkostí.  

A za rok se na vás bude opět těšit „svatá Trojice“ s bohatou nadílkou. 😊 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Denisa Fialová, Jakub Moravec 
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Turnaj v přehazované – Pohár Věry Čáslavské 
 

V pátek 2. 12. 2022 proběhl turnaj v přehazované děvčat 6. - 7. tříd. Účastnilo se dvanáct 

základních škol Prahy 6. Turnaj proběhl na ZŠ Emy 

Destinnové. Naše škola zde měla také své zastoupení. 

Vybraná děvčata se utkala ve skupině se svými soupeřkami  

a díky vítězstvím postoupila mezi čtyři nejlepší školy. Toto 

finále se odehrálo ve 

středu 7. 12. 2022.  

I zde děvčata podala 

výborné výkony, ale 

na vítězství to již 

nestačilo. Nakonec 

se umístila na 

krásném 4. místě. 

Moc jim gratulujeme 

a děkujeme za reprezentaci naší školy. 

 

Mgr. Martina Charvátová  

 

Školní liga v miniházené 
 

V úterý 6. 12. 2022 se konal u nás ve škole turnaj v miniházené. Jde o Školní ligu, kterou 

pořádá Pražský svaz házené. Z naší školy jsme v turnaji měli dva týmy. V kategorii 1. - 3. 

třída a v kategorii 4. - 5. třída. Z jednotlivých tříd byli vybráni zástupci a ti vytvořili týmy. 

Na turnaji byly také týmy ze ZŠ Emy Destinnové, ZŠ Bílá, ZŠ Burešova, ZŠ Červený 

vrch, ZŠ Suchdol a ZŠ Chrášťany. Mladší tým z naší školy se umístil na výborném  

2. místě a starší na super 3. místě. Všichni si zasportovali, dostali odměny a těší se na další 

setkání. 

 

Mgr. Martina Charvátová 
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Setkání recitátorů v Odoleně Vodě 

V pátek 9. prosince 2022 se po několikaleté pauze uskutečnilo tradiční vánoční setkání 

recitátorů Hálkovo pírko, které se konalo na Základní škole Vítězslava Hálka v Odoleně 

Vodě. Setkání se zúčastnilo celkem 6 základních škol: ZŠ Líbeznice, ZŠ Klecany, ZŠ 

Zdiby, ZŠ Panenské Břežany, ZŠ V. Hálka Odolena Voda a naše ZŠ. V úvodu nás přivítal 

tamní školní pěvecký sbor, který si připravil několik koled, díky nimž se vytvořila 

příjemná předvánoční atmosféra. Setkání proběhlo celkem v 5 kategoriích: 1. třídy, 2. a 3. 

třídy, 4. a 5. třídy, 6. a 7. třídy a 8. a 9. třídy. První kategorii a současně celou soutěž 

zahájily dvě žákyně naší školy, které si byly ve svých přednesech jisté, a byla radost je 

poslouchat.   

   
Po prvňáčcích přišly na řadu další kategorie. Také v nich žáci naší školy předvedli 

výborné výkony. Do svých přednesů dali maximum, za což byli, stejně jako žáci ostatních 

škol, po zásluze odměněni pamětním listem, knihou a vánočním perníčkem.  

  

 

 

 

 

 

 

Jelikož setkání není soutěží, v závěru nebyli vyhlášeni tři vítězové, ale přece jen se jedna 

cena udělila, a to cena paní ředitelky školy za osobitý přednes. Toto ocenění získal žák 

naší školy Tomáš Jílek ze třídy 8. A, jehož výkon byl vskutku nejvýraznějším  

a nejzajímavějším, a tudíž po zásluze odměněn. Velké díky však patří všem recitátorům 

za vynikající přednesy a za reprezentaci naší školy. 

 

Mgr. Kristýna Matulová, vyučující českého jazyka 
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Výstava fragilités v Galerii Rudolfinum 
 

Krásné slunečné dopoledne dne 15. 12. 2022 si žáci 9. B zpestřili návštěvou 137 let staré 

budovy Rudolfina. Pod jednou střechou se tu konají výstavy současného umění, přednášky 

a také koncerty. Výstava fragilités je unikátní instalací děl poválečného i současného 

umění, která různými způsoby pojí téma křehkosti. Žáci na sebe nechali působit atmosféru 

místa, různost materiálů, tvarů a barev, které umělci ve svých dílech použili. Někteří žáci 

byli nadšení, jiné nic nezaujalo, ale určitě všechny nás to inspirovalo k přemýšlení  

o věcech, o kterých jsme dosud nepřemýšleli. 

 

(https://www.galerierudolfinum.cz/cs/vystavy/prave-probiha/fragilites/) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lucia Levkaničová, učitelka výtvarné výchovy 
 

 

 

 

https://www.galerierudolfinum.cz/cs/vystavy/prave-probiha/fragilites/
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Projekt Šance do škol 
 

Jedna z aktivit participativního projektu Šance do škol je 

realizována. O vylepšení dívčích a chlapeckých toalet se postarala 

žákyně 4. A – Klára Petráňová. 

 

"Líbí se vám 

záchody? Mně jo  

a chtěla bych tohle 

říct i za měsíc, za 

rok! Myšlenka 

zlepšení WC mi 

přišla jednoduchá, 

nicméně nakonec mě překvapilo, kolik lidí 

a na jak dlouho je tento projekt zaměstnal. 

A tak díky dědo, mami, pane školníku, 

Andrejko i Líbo! Bez vás by to nebylo! Kluci, holky, užívejte hezčích záchodů a na ničení 

se vykašlejte! Klárka." 

 

Díky dalšímu zrealizovanému projektu se žáci mohou ve škole starat o suchozemské želvy 

a akvarijní rybičky.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Andrea Havlíková, třídní učitelka 4. A 
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Ocenění „Vynikající učitel“ 
 

Zřizovatel školy Městská část Praha 6 každoročně oceňuje práci pedagogů na školách. 

V letošním roce získala toto ocenění naše dlouholetá speciální pedagožka paní učitelka 

Mgr. Jana Jelínková. Ocenění jí přišly předat představitelky našeho zřizovatele nová paní 

radní pro školství Ing. Mariana Čapková, MBA a také nová vedoucí odboru školství paní 

Ing. Marie Kubíková. 

 

Naší paní kolegyni gratulujeme k udělenému ocenění a přejeme jí stále dostatek elánu  

a hodně zdraví při její záslužné práci o naše žáky. 

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Dějepisná olympiáda 
  

Na začátku prosince proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Zúčastnili se ho žáci  

a žákyně 8. a 9. tříd. Žáci se letos zabývali československými dějinami v evropských 

souvislostech, jelikož téma olympiády neslo název Rozdělený svět a Československo  

v něm – 1945–1992. Na řešení připraveného archu měli 90 minut. Na 1. místě se umístil 

Teodor Matre z 9. B. Na 2. – 3. místě se umístili Erik Jelínek z 9. A a Petr Mihule z 8. A. 

Chlapci budou soutěžit v okresním kole v lednu 2023.  

 

 
Ing. Sabina Planíková, učitelka dějepisu 
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Klub mladých diváků 
 

V pátek 16. prosince 2022 jsme se v rámci Klubu mladých diváků vydali na představení 

Romeo a Julie do divadla ABC. Jednu z nejslavnějších Shakespearových her o nešťastné 

lásce dvou mladých lidí za naši školu 

navštívilo celkem 14 žáků od 7. do  

9. ročníku. V hlavní roli se nám představili 

Zdeněk Piškula, který hrál Romea, a Tereza 

Marečková v roli Julie. Kromě toho jsme 

viděli v dalších rolích také Sabinu 

Remundovou a Danu Batulkovou. 

Představení trvalo tři hodiny a bylo 

rozděleno do dvou dějství, mezi kterými 

byla přestávka. Inscenace byla laděna do 

moderního tónu, čemuž odpovídalo 

oblečení, mluva i kulisy. Hlavní myšlenka 

tragédie však byla zachována.  

 

A jak se představení líbilo žákům a žačkám? 

• „Mně se líbilo, že to bylo pojaté s vtipem. Myslím, že né všechny děti v našem věku by 

dokázaly udržet pozornost celou dobu u originálu, ale tohle bylo v pohodě, bylo to vtipné 

a myslím, že ten příběh tam byl skvěle vidět a že to všechny zaujalo. Moc se mi to líbilo.“ 

Sára z 9. B 

• „Líbilo se mi, že jako hlavní postava byl Zdeněk Piškula. A také že to nebylo pojato tak 

seriózně, a i jsme se u toho mohli zasmát.“ Bětka ze 7. B 

• „V tomto divadelním představení mě zaujali herci. Celé to bylo vtipně zpracované, ale 

pointa příběhu byla stejná. Byly také zajímavé a vtipné zvukové efekty.“ Kristýna z 9. B 

• „Mně se nejvíce líbilo obsazení. Bylo to vtipně pojaté, ale k originálu to nemělo daleko. 

Také nechápu, že mě to bavilo, i když to bylo ve verších. Přesto, že to byly tři hodiny, 

nepřestalo mě to bavit.“ Míša z 8. A 

• „Líbilo se mi seznámení s originálním příběhem a upravením ho tak, aby ho každý 

pochopil. Také se mi líbily vtipy, které udržely mou pozornost i po dobu tří hodin.“ 

Michaela z 9. B 
• „Na představení se mi nejvíce líbilo netradiční (moderní) pojetí divadelní hry. Líbily se 

mi postavy a jejich obsazení. Při představení se nešlo nudit.“ :-) Viki A. z 9. A 

• „Na divadle se mi líbilo jeho pojetí s vtipem. Obsazení bych taky hodnotil kladně, hudba 

byla trochu hlučnější na konci, jinak se mi ale líbila.“ Robin z 9. B 

• „Mně se líbilo, že divadelní představení nebylo pojato jen seriózně, ale že tam byly 

zakomponovány i vtipy. Zároveň jsem rád, že jsem viděl celkem dost známých herců 

(např. Sabina Remundová, Zdeněk Piškula atd.) Já bych divadelní představení hodnotil 

velice kladně a bavilo mě.“ Michal z 9. A 

 

Mgr. Barbora Čapková a Ing. Sabina Planíková 
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Příběhy našich sousedů 
 

Každým rokem se naše škola zapojuje do projektu Příběhy 

našich sousedů. V tomto školním roce se do projektu zapojili 

žáci z 9. B – Eliška Hásková, Adam Chotěborský a Vít 

Neudőrfl. Naší pamětnicí se stala paní Jitka Vlčková, která se 

narodila v roce 1936. 

 

Za paní Vlčkovou jsme šli do Domova s pečovatelskou 

službou na Praze 6. Paní Vlčkové jsme se ptali na její život, 

který byl poznamenán 2. světovou válkou, politickými represemi v 50. letech, ale také 

příjezdem vojsk Varšavské smlouvy, normalizací a samozřejmě také rokem 1989, ve 

kterém došlo k sametové revoluci. 

 

Vyprávěla nám o svém životě, který po vyhození z komunistické strany nebyl zrovna 

nejlehčí. Přesto paní Vlčková neztrácela na optimismu a vše nám detailně vyprávěla, jako 

by se to stalo včera. Setkání s paní Vlčkovou nám přiblížilo dobu Protektorátu Čechy  

a Morava, 50. léta, rok 1968, normalizaci i sametovou revoluci a pomohlo nám více 

pochopit události, které jsou napsány v učebnicích dějepisu skrze člověka, který toto 

všechno prožil. 

Ing. Sabina Planíková, vedoucí projektu Příběhy našich sousedů 

 

Předvánoční bruslení na Letné 
 

Ve středu 21. prosince 2022 se žáci 9. A  

a 9. B v doprovodu p. uč. Matulové a Kubické 

vydali bruslit. V předvánočním čase navštívili 

Letenskou pláň, která se nachází nedaleko 

školy a k bruslařskému vyžití nabízí dvě 

ledové plochy. Přestože to v některých dnech 

vypadalo i na ulicích jako na kluzišti, v den 

bruslení mráz nahradil déšť. Nebýt nevlídného 

počasí, jistě by se sportovci zdrželi na místě 

mnohem déle. Navzdory dešti si žáci bruslení 

velmi užili a rádi si jej opět zopakují.  

 

Mgr. Kristýna Matulová, třídní učitelka 9. A 
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Volby zástupců nezletilých žáků do školské rady 
 

Jak jste již byli informováni v prosincovém čísle školních novin, uskuteční se volby pedagogických 

pracovníků a zástupců nezletilých žáků do školské rady. 

V prvním lednovém týdnu budou rodičům žáků předána oznámení o volbách spolu s hlasovacími lístky. 

Za každé dítě ve škole má právo volit jeden rodič/zákonný zástupce. Další pokyny naleznete na 

oznámení. Volby budou probíhat v pondělí 9. ledna 2023. 
 

Za rodiče jsou navrženy tyto kandidátky, které se vám zde stručně představí: 

 

Ing. Iveta Jelenová 

 

Jmenuji se Iveta Jelenová, původní profesí ekonom a v poslední době jsem se podílela na přípravě 

českého předsednictví v Radě EU v oblasti hospodářských a finančních záležitostí. Současně také několik 

let pomáhám neziskové organizaci „Začni učit!“, jejímž cílem je zajistit, aby byl v českém školství 

dostatek spokojených a motivovaných učitelů. Konkrétně pomáhám lidem z neučitelských oborů 

zorientovat se v pedagogických kvalifikacích tak, aby si jednoduše mohli doplnit pedagogické vzdělání  

a začít učit. Dále také např. nabízíme program, který umožňuje vyzkoušet si učení. 

V roce 2023 se profesně plánuji zaměřit primárně na oblast vzdělávání a prostřednictvím svého zapojení 

do neziskové organizace pomoct zlepšovat české školství na národní úrovni. Ráda bych se více také 

zapojila i úrovni lokální právě prostřednictvím školské rady. Kvalitní vzdělání je důležitým stavebním 

kamenem do života mladého člověka. Škola by v ideálním případě měla poskytnout nejen vzdělání, ale  

i příjemný, bezpečný a motivující prostor, kde děti rádi tráví čas. 

 

Paní Kateřina Kusá 

 

Jmenuji se Kateřina Kusá. Mám dvě dcery, které navštěvují čtvrtou a sedmou třídu na zdejší ZŠ nám. 

Svobody 2 na Praze 6, a proto bych ráda i nadále zastupovala rodiče ve školské radě. 

Profesí jsem floristka, proto bych chtěla podpořit kroužky, které rozvíjí kreativní schopnosti žáků na této 

základní škole. Podle mého názoru je vyplnění volného času dětí pod vedením dobrých vedoucích velmi 

prospěšné. Ráda bych se také podílela na rozvoji zvyšování kvality výuky. 

V případě zvolení členem školské rady podpořím všechny projekty, které se budou týkat neustálého 

zlepšování prostředí, v němž se naše děti pohybují jak v budově školy, tak i v jejím okolí. 

 
Mgr. Ing. Romana Petráňová 

 

Jmenuji se Romana Petráňová. Po studiích VŠE v Praze jsem se věnovala personalistice a řízení malých 

firem, následně marketingu a produkci. V době rodičovské dovolené jsem vystudovala speciální 

pedagogiku a více se zaměřila na obor školství – především na alternativní metody výuky. Od roku 2016 

spolupracuji s neziskovou organizací věnující se alternativní metodě výuky v postu koordinátor aktivit 

rozvoje lektorů. Od roku 2017 působím jako člen výkonného výboru neziskové organizace zaměřující se 

na volnočasové aktivity dětí a zároveň pod záštitou této organizace realizuji tábory pro děti. Po návratu  

z rodičovské dovolené jsem se vrátila zpět i k marketingu, kde pracuji na zkrácený úvazek. 

Ačkoli „školství“ není mou obživou, vzdělávání a volnočasovým aktivitám dětí se nepřetržitě věnuji 

několik let. Zároveň pocházím z učitelské rodiny a toto prostředí vnímám již od dětství. Jsem maminkou 

dvou dětí, z nichž starší navštěvuje tuto ZŠ a mladší chodí do MŠ. Od roku 2020 se aktivně zapojuji 

v rodičovském sdružení této školy - Nadačního fondu Svoboda a v postu předsedy školské rady jsem 

působila v uplynulém období. 

Svými zkušenostmi, schopnostmi a energií mohu ve školské radě aktivně přispět k rozvoji ZŠ nám. 

Svobody 2 i v dalším období. 
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Cizí jazyky hravě 2022 
 

Po dvouleté covidové pauze pořádala naše škola 6. ročník jazykové nesoutěžní přehlídky  

s názvem Cizí jazyky hravě. V přátelském předvánočním klimatu se zde sešli žáci 

z celkem 10 základních škol a jejich učitelé, převážně z Prahy 6.  

33 přihlášených čtyřčlenných týmů prezentovalo svoje schopnosti a dovednosti ve  

4 jazycích. Anglický jazyk byl rozdělen do 3 kategorií – 1. a 2. třída, 3. až 5. třída  

a druhostupňoví. Dále byl zastoupen francouzský, německý a španělský jazyk. 

V porotách v letošním roce zasedli učitelé našich i hostujících základních škol a zástupci 

těchto institucí: pan Patrik Čekal, projektový manažer vzdělávací a jazykové spolupráce 

Francouzského institutu a paní Pavlína Štefanová, educational consultant z Oxford 

University Press. Děkujeme za účast a příspěvky k odměnám, které obdrželi všichni 

zúčastnění jakožto podporu dalšího vzdělávání v cizích jazycích. 

Jsme svědky, jak sílí jazykové kompetence žáků našich základních škol a těší nás, kromě 

zájmu o naši přehlídku, kladné ohlasy z řad pedagogů i žáků. 

 

 
 

Kristýna Waldhauserová, organizátorka přehlídky 
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Vánoční zpívání 
 

Tradičně proběhlo v poslední vyučovací den před vánočními prázdninami naše vánoční 

zpívání. Sešly se všechny děti a pedagogové školy, aby si společně zazpívali vánoční 

koledy. Pak už se děti rozešly do tříd k vánočním besídkám … 
 

 
 

 Co chystáme na leden 2023? 
 

 lyžařské výcvikové kurzy pro žáky 8. a 9. tříd 

 individuální konzultace pro rodiče k hodnocení žáků za 1. pololetí 2022/23 – 

pondělí 9. ledna 

 schůzka pro rodiče k podávání přihlášek na střední školy – pondělí 9. ledna 

 volby do školské rady – pondělí 9. ledna od 6.30 do 18.00 

 setkání rodičů – zástupců tříd s ředitelkou školy – pondělí 16. ledna v 18.00 

 klasifikační porada 23. ledna  

 preventivní programy a programy dopravní výchovy pro žáky 4. tříd 

 zimní turnaje v miniházené 

 předávání vysvědčení a Pasování prvňáčků na čtenáře – úterý 31. ledna  

 


