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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 

tel.: 224 324 783, mstychonova@centrum.cz 

 
 

Školní noviny – březen 2014 
 

Co se ve škole událo v únoru? 

         
➢ proběhl školní turnaj v miniházené (přečtěte si zprávu dále), děti se zúčastnily 

Pražského pětiboje i pražského kola v házené, navštívily archiv (akce Zmizelí 

sousedé), některé třídy navštívily olympijskou Letnou, chodíme do divadla, kina 

 

➢ čtvrťáci se vydali na dopravní hřiště a na výstavu o pravěku do Muzea hl. m. Prahy 

 

➢ druháčci navštívili Rudolfinum a přesvědčili se, že vážná hudba nemusí být zase až tak 

vážná – na výchovném koncertu „Tučňáci“ se seznámili s Českou filharmonií 

 

➢ pokračovaly kurzy práce s iPady pro učitele 

 

➢ jarní prázdniny proběhly většinou bez sněhu, i lyžařský kurz jsme museli zrušit; paní 

uklízečky o prázdninách provedly generální úklid 

 

 

Dary rodičů 

 
Ředitelka školy velmi děkuje všem rodičům, kteří se rozhodli škole a svým dětem věnovat 

darem výukové pomůcky. V poslední době to byly dataprojektor a interaktivní tabule.  

 

Dárci si nepřejí být jmenováni, dovolte mi jim poděkovat alespoň touto cestou. 

 

Škola bude také hledat další možnosti, jak zlepšit prostředí a vybavení učeben. V letošním 

roce se zaměříme na rychlejší připojení k internetu, plánujeme nákup nového serveru, žáci se 

již těší, že i oni budou mít svou wi-fi síť. V letních měsících plánujeme pokračovat v základce 

i v mateřince v malování tříd i chodeb, ve vybavování tříd novými lavicemi, nábytkem, 

koberci, v opravách dveří, prahů apod. 

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Házenkářský turnaj 

Ve čtvrtek 20. února proběhlo na naší škole velké sportování. Děti z 1. stupně se utkaly  

v bojích o nejlepší umístění v házenkářském turnaji. Každá třída si vybrala své zástupce, kteří 

ji reprezentovali. 

Turnaj byl rozdělen do dvou menších. V prvním hráli žáci 2. - 3. tříd a ve druhém žáci 4. - 5. 

tříd. Sportovat jsme začali již v 8.00 hodin. Hned od prvního písknutí rozhodčích mohli 

přihlížející a fanoušci, a že jich bylo dost, vidět velmi pěkné sportovní výkony. Po celou dobu 

turnaje byli všichni velmi pěkně sportovně naladěni. A to nejen děti, ale  

i učitelé. 

Turnaj na naší škole již pořádáme několik let, vždy má velký úspěch a  každým rokem má 

lepší sportovní úroveň. Je vidět, že děti sportují rády a v hodinách Tv se dobře sportuje  

a trénuje. Důležitou částí  jsou rozhodčí, zde se pískání ujali žáci 9. ročníku.  

I oni kdysi tento turnaj hráli a nyní jsou v roli rozhodčích. Mohou, a to také dělali, předávat 

své zkušenosti mladším spolužákům. 

No a jak vše dopadlo? 

V kategorii 2. - 3. třída: 1. místo 3. B V kategorii 4. - 5. třída 1. místo    5. C 

  2. místo 3. A    2. místo    5. B 

  3. místo 2. B   3. místo    4. C 

  4. místo 3. A    4. místo    5. A 

  5. místo 2. A   5. místo    4. B 

      6. místo    4. A 

Závěrem je potřeba pochválit všechny sportovní fanoušky a házenkáře, kteří se turnaje 

účastnili. Velké poděkování všichni dostali od trenéra SCM oddílu Dukla Praha házené Pavla 

Faráře, který po celou dobu sledoval sportovní výkony. Na konci turnaje při hodnocení byl 

velmi spokojen. Pamatuje si začátky naší práce, kdy jsme s turnaji začínali. Na vlastní oči 

viděl, jak se děti lepší, jak je házená baví a ze svých výkonů jsou nadšeni. Sportování je dřina, 

ale určitě se vyplatí. Budeme se těšit na další turnaj. Ten proběhne v červnu na školním hřišti 

a naši žáci zde změří síly s jinými školami. 

P. učit. Martina Charvátová, organizátorka turnaje 

 

 

http://www.zs-ns2.cz/kcfinder/upload/images/obrazky/Z%C5%A0/Akce%20%C5%A1koly/2013_2014/20.2/100_4492.jpg
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Příběhy našich sousedů 
 

Naše škola se zapojila do vzdělávacího projektu POST BELLUM nazvaného  Příběhy našich 

sousedů. Tento žákovský dokumentaristický projekt přivádí žáky základních a středních škol 

k pamětníkům, kteří vzpomínají na válku, holocaust nebo perzekuci komunistickým režimem. 

Žákovské týmy natočí s pamětníky audio nebo video záznam jejich vzpomínek, který 

publicisticky zpracovávají. 

 

Žáci našich sedmých a osmých tříd zpracovávali příběhy dvou pamětníků, paní Věry Dulové, 

která jako malá procházela nelehkou situací za druhé světové války, a signatáře Charty 77, 

pana Pavla Bratinky. 

 

Reportáže, které připravili žáci Antonie Holečková, Nela Jakubcová, Matouš Kotas, Klára 

Kudláčková, Jitřenka Rompotová a Barbora Šrámková, již byly odvysílány v Českém 

rozhlase. 

 

Podívejte se na stránky projektu: 
http://www.myjsmetonevzdali.cz/pribehy-nasich-sousedu/?skip=0&pos=10 

 

 

 

 

Mgr. Vladimíra Koutská, koordinátorka projektu 
  

----------------------------------------- 

Anketa – spokojenost s bufetem 
 

Zajímá nás, jak jste spokojeni s provozem školního bufetu. Budeme proto rádi, když nám 

odpovíte na pár otázek: 

 

S provozem bufetu jsme spokojeni:                               ANO        NE 

 

S nabízeným sortimentem jsme spokojeni:                   ANO        NE 

 

Doporučovali bychom do sortimentu ještě zařadit:     ……………………………………… 

  

Anketní lístky vhazujte, prosíme, do připravené krabice u objednávkového boxu.  

 

Na Vaše odpovědi se těší hospodářky Jitřenka a Hanka a p. Marta Tydlitátová, kuchařka 

http://www.myjsmetonevzdali.cz/pribehy-nasich-sousedu/?skip=0&pos=10
http://www.zs-ns2.cz/kcfinder/upload/images/obrazky/Aktuality/PB130099.jpg
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Čím žije mateřinka? 
 

Ve školce jsme měli karneval. Přišli vodníci, pirát, Betmeni, dráček, pejsek, Karkulka, 

princezny, kouzelníci a dokonce i indiánka. Všechny masky si společně hrály, tancovaly  

a veselily se. Koncem února jsme se radovali ze sněhové nadílky. V „dolíčku“ u Písecké 

brány jsme si báječně zabobovali a postavili spoustu sněhuláků. 

Děti z Lišáků opět začaly tvořit občasník „Lišák“. Je to časopis, který si děti píší a kreslí 

úplně samy. Kdo umí, tak píše a ostatní přispějí kresbami.  

 

V únoru také proběhl zápis do mateřských škol.  

Naše školka má k dispozici 14 volných míst. Přihlášku podalo 64 zájemců. Protože při 

letošním zápisu mají rodiče možnost podávat žádosti do více školek najednou a při případném 

přijetí si školku vybrat, je pravděpodobné, že výsledky přijímacího řízení nejsou konečné. 

Výsledky jsou vyvěšeny v MŠ, v ZŠ a na webových stránkách školy. 

 

Renáta Vlasáková, zást. ředitelky školy pro předškolní vzdělávání 

 

 

Aktuální důležitá informace školní jídelny 
 

Na základě rozhodnutí Základní školy Emy Destinnové bude od 1. dubna zvýšena úhrada za 

stravování pro jednotlivé kategorie strávníků: 

 

Věková skupina 3- 6 let             27,80 Kč 

Věková skupina 7 – 10 let           30,80 Kč 

Věková skupina 11 – 14 let          32,80 Kč 

Věková skupina 15 – 18 let          33,80 Kč 

 
Ke zvýšení ceny dochází na základě propočtených nákladů v minulém roce. Prosíme rodiče 

dětí, aby si zvýšili trvalé nebo jednorázové příkazy v bance. 

 

Hana Tydlitátová, vedoucí školní jídelny 
 

Máte problém s placením obědů? 
 

Rodičům, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci a mají problém zaplatit svým dětem 

obědy, nabízí pomoc Úřad Prahy 6, který zvažuje možnost nadačního sociálního fondu. 

Prosíme ty z Vás, kteří podobné situaci čelíte, abyste se obrátili co nejdříve na svého třídního 

učitele.  

 

A na co se těšíme v březnu? 
 

➢ soutěž „Čtení mě baví“ i Čtení mateřídouškovým dětem 

 

➢ bláznivý den 28. března – doufáme, že se zúčastní všechny děti (přijďte bláznivě 

oblečení, ať máme na Den učitelů veselo) 
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