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www.zs-ns2.cz; tel.: 224 311 371, info@zs-ns2.cz 

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

 
 

Školní noviny – duben 2013 
 

Už víme co znamená „Nekoukej jako VÝR“ 
 

Začátkem měsíce března proběhl na naší škole pořad Noční život zvířat. Tohoto pořadu se 

zúčastnili naši nejmenší -  žáci prvních, druhých a třetích tříd. Lektor seznámil děti 

s mnohými zajímavými skutečnostmi z nočního života zvířat v našich lesích. Přinesl dětem 

ukázat řadu vycpaných exemplářů, ale největším překvapením byl živý VÝR VELKÝ. Toho 

si ti, kteří našli odvahu, mohli pohladit. Stejné nadšení u dětí vyvolal i živý JEŽEK. Děti si 

pořad velmi užily a s panem lesníkem se loučily jen nerady.  

 

Ing. Romana Kozáková, koordinátorka environmentální výchovy 
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Zápis dětí do mateřské školy 

 

Ve školce probíhal zápis na školní rok 2013/14. Na místa dětí, které přijali v jiných školkách, 

jsme umístili další v pořadí dle věku. Vzhledem k rozšíření kapacity tříd jsme nakonec přijali 

18 nových dětí. Dětí, které se do naší školky nedostaly, zbývá 22. Datum schůzky rodičů nově 

přijatých dětí bude vyvěšen včas na stránkách školy.  

 

 

Ve školce se těšíme na jaro 

 

Poslední dny byly tak jako asi všude ve znamení velikonočního tvoření. Děti malovaly 

kraslice a beránky. Zkusily si, jak se barví vejce a jestli chutnají na tvrdo stejně jako ta 

obyčejná. Společně zadělaly těsto, upekly a snědly velikonočního beránka. Teď už chybí jen 

to opravdové jarní počasí. Tak všem přejeme, ať se brzy dostaví! 

 

Renáta Vlasáková, zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání 

 

 

Anglická soutěž COME AND SHOW 2013 

 

Žáci naši školy se poprvé zúčastnili anglické pěvecko-recitačně-dramatické soutěže, kterou 

pořádala ZŠ Dolní Chabry. Soutěž se konala již po osmé. 

 

Žáci soutěžili v kategoriích dle doby výuky anglického jazyka a mohli soutěžit v recitaci, ve 

zpěvu a v dramatizaci, a to jako jednotlivci i jako skupiny.  

 

Našim žákům se hned napoprvé podařilo získat dobrá umístění.  

 

V kategorii úplných začátečníků - jednotlivců „Starter“ obsadila Klára Jelínková, žákyně 1. 

A první místo za své pěvecko-recitační pásmo. V téže kategorii skupin získali žáci 1. A 

Jáchym Cindr, Vojtěch Cziviš, David Hromádka, Jozefína Holečková a Veronika Johnová 

druhé místo také za pěvecké a recitační pásmo. 

 

V kategorii jednotlivců „Beginner“ získala Klára Štoková ze 3. C druhé místo za zpěv 

anglické písně Hallelujah a v kategorii skupin žáci 3. C Helena Antoňová, Lada Dekastelo, 

Barbora Brnadová a Max Löwy obsadili hezké čtvrté místo za dramatizaci pohádky. 

 

V kategorii „Intermediate“ se žáci ze 6. A David Čapek, Tomáš Doležal a Karolína 

Šerpánová umístili na třetím místě za dramatizaci pohádky. 

 

Všichni žáci od pořádající školy obdrží diplom a DVD se záznamem soutěže. Všem děkujeme 

za předvedené výkony a už teď je vyzýváme k pilnému tréninku na příští školní rok. 

 

Ing. Eva Jeřábková, vedoucí předmětové komise anglického jazyka 
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Projekt „Prevence pohádkou a příběhem“ 

 

V rámci grantového řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování Zdravá 

Šestka 2013, které bylo vyhlášeno Městskou částí Praha 6, získala naše škola finanční 

příspěvek na realizaci projektu školy.  

 

Název projektu je Podpora preventivních programů škol - Prevence pohádkou a příběhem. 

Tento projekt je zaměřen na vytváření a upevňování správných postojů ke zdravému 

životnímu stylu a zároveň utváření a posilování prvních postojů k návykovým látkám  

u nejmladších žáků v 1. a 2. ročníku školy. Právě žáci této cílové skupiny jsou ve věku, kdy je 

vhodné vytvářet první postoje k návykovým látkám a zdravému způsobu života. 

 

Následujících 5 úterků se naši prvňáčci budou scházet s paní lektorkou Mgr. Dagmar 

Novákovou  z Institutu Filia, o.s., která jim bude číst či vyprávět speciální pohádku nebo 

příběh doplněný obrázky, omalovánkami nebo maňásky. Děti vyprávěním o příběhu budou 

samy nacházet „poučení“ nebo budou některé situace a řešení přehrávat v improvizovaných 

scénkách. U malých dětí názvy návykových látek neuvádíme, pokud samy nezmíní, vše 

vyplyne z příběhu.  

 

Náplní projektu je 5 tematických lekcí pro každou třídu. V příštím školním roce budou letošní 

prvňáčci v projektu pokračovat a zároveň jej zahájí současní předškoláci.  

 

                                                                         Mgr. Dana Švarcová, koordinátorka projektu 

 

Koukají děti v družině jen do i-Padů? 

 
 

Naši školní družinu navštěvují žáci 1. - 5. třídy naší školy. Snažíme se dětem připravit 

program, který je zaujme a zároveň si odpočinou po dopoledním vyučovaní.  

 

➢ po společném obědě následuje trocha odpočinku - společně nebo individuálně si čteme, 

nebo hrajeme klidové hry 

➢ dále se věnujeme zájmovým činnostem, při kterých pracujeme ve výtvarných, pracovních, 

přírodovědných i hudebních aktivitách - malujeme, kreslíme, pracujeme s různým 

materiálem, vyprávíme si a vyhledáváme nové informace v encyklopediích nebo atlasech 

➢ v době rekreační činnosti od 14.00 - 15.00 hodin chodíme pravidelně na vycházky - zde se 

děti věnují různým sportům (hrajeme velké množství míčových a pohybových her, 

závodíme a soutěžíme; moc už se těšíme na slunečné počasí a opět zahájíme dlouhé 

vycházky (14.00 - 16.00 hodin) do Stromovky (vždy Vám včas oznámíme den v týdnu, 

kdy vycházka proběhne, termín bude uveden na webových stránkách  

v aktualitách ŠD i na informativní tabuli v hale školy) 

➢ po vycházce se vracíme do školy, kdy děti odpočívají při svačinkách a zde mají možnost 

se věnovat volným aktivitám - mohou si půjčit společenské nebo konstrukční hry 

➢ po dohodě s třídní učitelkou si mohou děti na večerní družině vypracovat domácí úkol 

➢ pravidelně se snažíme pro děti připravovat i návštěvy kina nebo výstav, v poslední době 

proběhl Masopustní karneval, kde se děti vyřádily v tanci a při soutěžích, také jsme 

dvakrát navštívili Solnou jeskyni 
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➢ nejen proto, že je pro děti připraven bohatý program (včetně občasné práce na 

interaktivních tabulích), nejen proto, že vysedávání u počítačů, notebooků či i-Padů věnují 

mnohé děti až dost volného času, ale především proto, že při hraní her na vlastních 

zařízeních dětí nemůžeme kontrolovat vhodnost přehrávaných programů či aplikací, 

prosíme Vás, abyste dětem tato zařízení do školní družiny nedávali 
 

Paní vychovatelky školní družiny 

 

Sportovní úspěchy našich žáků na největším 

mezinárodním halovém házenkářském turnaji 
  

  

V době velikonočních svátků je již od roku 1992 pořádán tradiční házenkářský turnaj. V naší 

škole rozvíjíme u žáků sportovního ducha a vedeme je ke sportu. Někteří z nich začali chodit 

na kroužek míčových her, jiní již rovnou skočili do tréninkového procesu na Dukle.  

V průběhu roku se tito hráči účastní různých házenkářských turnajů nejen v Čechách, ale  

i v zahraničí.  

 

Jedním z těchto turnajů je Prague Handball Cup. Pravidelně zde máme zastoupení ve všech 

věkových kategoriích. V letošním ročníku byly nejúspěšnější týmy mladších žáků a staršího 

dorostu. Právě v mladších žácích máme zastoupeny děti z naší školy. Obsadili 4. místo  

z celkového počtu 53 týmů. Další kategorie starších žáků neměla tak veliké štěstí, přesto i oni  

postoupili do A - finále.  

 

Všem žákům naší školy velmi gratuluji a děkuji jim za reprezentaci a výborné výkony.  

 

Martina Charvátová 

 

Co všechno řešíme na školním parlamentu? 

➢ připravujeme setkání v Německu v rámci projektu Comenius (budeme zde představovat 

významnou postavu z naší historie) 

➢ zlobili jsme se na spolužáky, kteří při cestě do školní jídelny odhazují bundy v hale 

namísto jejich pověšení na věšáčky v suterénu 

➢ těšíme se na BRÝLOVÝ DEN 

➢ vysvětlili jsme si, že můžeme kritizovat něco, co se nám nelíbí (např. ve školní jídelně), 

ale jestliže bylo již několikrát objasněno, že školní jídelna s výjimkou bramborové kaše 

nevaří ze sáčků a polotovarů, nemá nikdo právo šířit nepravdy a pomluvy tohoto rázu 

 

ze zápisů z jednání školního parlamentu 
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ZOO koutek Malá Chuchle 

 

Ve dnech 13. a 14. března se třídy 6. B a 6. A vydaly do zoo koutku Malá Chuchle. 

Podrobnější zážitky Vám blíže přiblíží žákyně 6. A Karolína Šerpánová: 

 

        Dne 14. 3. se vydala 6. A do zoo koutku Malá Chuchle. Cesta do zoo koutku nám trvala 

přibližně 30 minut. Nejprve jsme jeli metrem a potom autobusem. Naše dvě průvodkyně se 

jmenovaly Katka a Šárka. Na místě, kde jsme si mohli odložit batohy, jsme se rozdělili do 

skupinek. Průvodkyně nám vyprávěly o zvířatech, která v mini zoo byla. Byla tam hlavně 

zvířátka s nějakým hendikepem. Potom nám průvodkyně rozdaly pracovní listy, které jsme 

pomocí svých znalostí a pomocí cedulek u výběhů vyplnili. Všechny asi nejvíce bavil 

poslední úkol, kde na zemi ležely různé kožešiny nebo nějaké lebky, a my jsme je měli 

přiřadit k jednotlivým číslům v pracovním listu. Zahráli jsme si také nějaké hry např. na vlky 

a laně. Odjezd zpátky do školy nám trval přibližně 45 minut. 

V zoo koutku jsme si užili spoustu zábavy a ponaučení i přes to, že nám počasí příliš nepřálo.   

 

 

 

Dotazníky 

Není to tak dávno, co rodiče, žáci i zaměstnanci školy vyplňovali dotazníky firmy SCIO. 

Jejich výsledky ještě neznáme, jakmile je budeme mít, seznámíme Vás s nimi. 

Přicházím nyní s vlastními „školními“ dotazníky. Jsou více zaměřeny přímo na naši školu. 

Řada z Vás využila nabízené možnosti a navrhla vlastní otázky k jevům, které Vás zajímají 

nebo trápí. 
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Dotazníky jsou opět připraveny pro rodiče, děti i zaměstnance. Jsou rozčleněny do různých 

oblastí. Budu ráda, když se vy, rodiče, vyjádříte co nejpodrobněji, máte možnost 

k jednotlivým otázkám připsat i své další postřehy a připomínky. Bude mne těšit, když 

nebudete jen kritizovat, ale řeknete také, co se Vám z nových věcí ve škole líbí. Přivítám  

i pokud škole nabídnete svou pomoc v oblasti, kde pomoci můžete. Prostě se těším na 

konstruktivní spolupráci. 

Dotazníky obdržíte na třídních schůzkách v pondělí 8. dubna a poprosím Vás, abyste je přímo 

na schůzkách vyplnili a odevzdali svému zástupci, který je přinese na setkání všech zástupců 

tříd. Pro ty z Vás, kteří chtějí mít na vyplnění více klidu, budou o víkendu dotazníky pro 

rodiče umístěny na webových stránkách školy. Můžete si je vytisknout, vyplnit a na 

pondělní třídní schůzky přinést. Možnost vyjádřit se mají oba rodiče, pokud máte u nás ve 

škole více dětí v různých třídách, tak i vícekrát (možná se bude lišit Váš názor coby rodiče 

prvostupňového a druhostupňového dítěte) – v případě zájmu proto prosím přineste dotazník 

Vašeho partnera do školy. 

Pro zjednodušení je pro rodiče žáků 1. a 2. stupně připravena jedna verze dotazníku, otázky, 

na které nedokážete odpovědět, protože s daným jevem ještě nemáte ve škole zkušenost, 

prostě nevyplňujte. 

Přivítám, pokud se vyjádří i rodiče žáků již brzo odcházejících z naší školy, tedy rodiče 

deváťáků. Máte dlouholetou zkušenost s naší školou a proto i Vaše názory mohou škole 

pomoci v jejím dalším rozvoji. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 

Co vše nás tedy čeká v dubnu? 

➢ v pátek 5. dubna BRÝLOVÝ DEN a NOC S ANDERSENEM (navštíví nás herec p. 

Václav Vydra) 

➢ v pondělí 8. dubna TŘÍDNÍ SCHŮZKY a od 18.00 setkání zástupců tříd z řad rodičů 

s ředitelkou školy 

➢ výjezd do Německa (od 22. do 26. května) v rámci projektu COMENIUS 

➢ s naší tureckou asistentkou Merve oslavíme turecký dětský den! 

➢ ekologická akce Den Země, další pořady s tématikou ochrany životního prostředí, 

přírodopisné exkurze, návštěvy kin, výstav, návštěva dopravního hřiště, preventivní 

programy, pořady o zdravé výživě … 

➢ nebojte se, budeme se i učit! 

 

A co další volno? 

Na čtvrtek 2. května a na pátek 3. května vyhlašuje ředitelka školy ředitelské dny. Snad si při 

nich užijeme už i sluníčka. 


