
 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. ZŠ: 226 233 600, info@zs-ns2.cz 

tel. MŠ: 224 324 783, infoskolka@zs-ns2.cz 

ID datové schránky: h73v3hz 

 

 

Školní noviny – únor 2022 
 

 

 Pasování na čtenáře 
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci jsme 31. ledna uspořádali naši tradiční akci – 

Pasování prvňáčků na čtenáře. Všichni prvňáčci si pro diváky – rodiče připravili básničky 

či píseň, od svých paní učitelek obdrželi kromě vysvědčení také jejich vlastní 

Písmenkovou knížku a drobné dárky. Přejeme jim, aby je knihy provázely celý život, byly 

jim zdrojem poznání i potěšení, podporovaly jejich fantazii i zvídavost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji rodičům za trvalou podporu dětí při čtení i za jejich vysokou účast ve škole. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Klínové písmo 
Žáci 6. ročníku se v hodině dějepisu dozvěděli zajímavosti o Mezopotámii. V hodině Výtvarné výchovy 

pro vás vytvořili tajenku napsanou klínovým písmem na hliněnou destičku. Chybějící slovo ve větě 

najdete vyluštěním znaků pomocí klínové abecedy.   

„V Mezopotámii lidé jedli hlavně hrách a čočku. Jídelníček chudší vrstvy, která budovala pyramidy, 

tvořil: česnek, ředkev, chřest a ….. .“ 

 
 

Ing. Lucia Levkaničová, učitelka Výtvarné výchovy 
 

 
Ve dnech 18. a 20. ledna u nás proběhla biologická olympiáda, které se zúčastnilo celkem 24 žáků 

z druhého stupně. Téma letošní soutěže bylo „Jak přežít zimu“ a žáci testovali své znalosti jak teoreticky 

formou testu, tak prakticky při poznávání různých rostlin a živočichů. Celkem 6 žáků s nejlepšími 

výsledky postupuje do okresního kola soutěže, které proběhne v dubnu. Vítězům a postupujícím žákům 

gratulujeme a přejeme hodně úspěchů. 

 

 
 

 Mgr. Lucie Kubická, učitelka Přírodopisu 
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Biologický pokus s našimi osmáky: Podívej se na svou DNA 
 

Během hodiny přírodopisu si žáci 8. tříd dokázali odebrat DNA z úst a podívat se na svůj jedinečný 

genetický kód ve zkumavce. Informace zakódované v naší DNA, která se nachází v každé buňce našeho 

těla, nám determinuje vznik všech znaků a vlastností, které nás charakterizují a dělají nás jedinečnými. 

Na fotce je DNA viditelná v zeleně obarveném lihu jako vlásky nebo shluky. 

 
Mgr. Lucie Kubická, učitelka Přírodopisu 

Učení nás baví 
Při vyučování využíváme různé didaktické pomůcky, které nám pomáhají se více přiblížit učivu třetí 

třídy. Učíme se s číselnou osou do 1000, slovní druhy, násobilku a při hudební výchově nám pomáhá 

notová osnova. 

Žáci ze 3. A - Andrea & Deny 
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Užíváme si zimu a bruslíme 

Ve středu 26. 1. 2022 vyrazily třídy 1. B a 4. B na Letenskou pláň bruslit. Ze školy jsme 

šli pěšky pěknou procházkou. Po pečlivém obutí se začalo sportovat. 

Bruslení bylo úžasné. Děti byly moc šikovné, bruslily s velkou chutí a radostí. Po 

sportování děti posvačily a vyrazily zpět do školy. 

Líbilo se nám to všem tak moc, že si to určitě musíme zopakovat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                  Mgr. Martina Charvátová, třídní učitelka 1. B 
 

Co nás čeká v únoru 2022? 
 
 

➢ olympiáda ve francouzštině ve čtvrtek 3. února 

➢ pololetní prázdniny v pátek 4. února 

➢ 2. exkurzní a projektový den 2. stupně ve čtvrtek 10. února (anglo-americký den, 

přírodovědné pokusy, informatika, bruslení) 

➢ projekt „Mladý záchranář“ pro 7. ročník ve čtvrtek 24. února 

 


