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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 – květen 2013 
 

Co se událo v posledním období? 
 

➢ pokračovaly naplánované pořady k environmentální výchově (ekologické programy ve spolupráci s Letištěm 

Praha, přírodopisné exkurze do Trojské kotliny, oslavy Dne Země, až do prvního červnového týdne pokračuje 

sběr starého papíru a víček) 
 

➢ žáci 6. – 8. ročníku navštívili zeměpisný pořad MADAGASKAR 
 

➢ jako součást estetické výchovy si žáci školy prohlédli výstavy – např. výstavu K. Malicha v Jízdárně 

Pražského hradu, výstavu Petra Nikla v Malostranské besedě nebo výstavu Tutanchamon na pražském 

výstavišti 
 

➢ součástí charitativního projektu VEŘEJNÁ SLUŽBA byly i návštěvy a kulturní vystoupení našich dětí 

v Domovech důchodců spojené s předáním drobných dárečků našim starším spoluobčanům 
 

➢ v 1. třídách pokračoval preventivní program PREVENCE POHÁDKOU A PŘÍBĚHEM, preventivní 

programy byly připraveny i pro další třídy, 2. třídy navštívily Muzeum Policie ČR 
 

➢ v rámci podpory čtenářství proběhla NOC S ANDERSENEM, jejíž součástí byla i beseda s hercem  

p. Václavem Vydrou 
 

➢ v rámci projektu COMENIUS – Partnerství škol jsme navštívili Německo 
 

➢ jako součást projektu Zdravé pětky jsme navštívili Českou televizi, proběhlo i divadelní představení na 

téma Zdravé výživy „Poruchy příjmu potravy“ 
 

➢ čtvrťáci navštívili DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, uspořádali jsme TURECKÝ DĚTSKÝ DEN 
 

➢ věnovali jsme se i sportovním aktivitám: turnaj školní ligy v házené, Mc Donald´s Cup (viz příspěvky dále) 
 

➢ žáci 9. ročníku a spolu s nimi i někteří žáci 5. a 7. ročníku se podrobili přijímacím zkouškám na střední školy; 

výsledky budou zveřejněny ve výroční zprávě; na základě počtu odcházejících bude také např. rozhodnuto  

o budoucích šestých třídách a např. o počtech skupin na cizí jazyky 
 

➢ dokoupili jsme a umístili nové šatní skříňky v přízemí i ve 2. patře, máme tak již zajištěny skříňky pro 

všechny děti na nový školní rok a také skříňky pro „družinové“ děti, které si na odpoledne přenášejí své svršky 

z 1. patra 
 

➢ jako obvykle nás potrápila budova školy – ze střechy se uvolnila celá jedna řada tašek; kontaktovali jsme 

proto zřizovatele a ten zajistil zasíťování střechy – o dalším řešení se jedná 

 

Dotazníky 

Ředitelka školy děkuje všem, rodičům, dětem i zaměstnancům školy za vyplnění školních dotazníků. 

V červnových školních novinách budou zveřejněny jejich základní výsledky spolu s výsledky dotazníků SCIO, při 

společných třídních schůzkách v září Vám budeme vše prezentovat i v grafech na nástěnkách v hale školy. 

 

Potěšilo nás obvykle kladné či velmi kladné hodnocení činností školy. Víme, že je spousta věcí ještě potřeba 

napravit a děkujeme za Vaše podněty a připomínky. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Návštěva televize – Barrandovský videostop 

    Ne každému se povede podívat se do televize, nebo se zúčastnit natáčení nějakého televizního pořadu. Žákům 

8. třídy naší školy se to povedlo.  

           Naše škola totiž spolupracuje se Zdravou pětkou, což je nadace firmy ALBERT. Tato nadace pořádala 

pro žáky naší školy přednášky o zdravé výživě a naše třída byla vybrána, aby se zúčastnila natáčení 

Barrandovského videostopu, kde se tato firma prezentovala.  

Celé filmové ateliéry jsou takovým městem ve městě, a tak nám chvíli trvalo dojít k budově TV 

Barrandov. Po chvíli jsme se dočkali a šli na zkoušku. Během ní a následující přestávky jsme se seznámili 

s moderátorem pořadu Janem Rosákem, který byl, tak jako jeho žena a dcera, žákem naší školy. Arbitryní soutěže 

byla Zora Jandová, poradkyněmi Yvetta Blanarovičová, Helena Štáchová a Ludmila Molínová.  

Poté už se začalo natáčet tzv. naostro. Celá soutěž, jak sám název napovídá, je o filmech. Úkolem 

soutěžících bylo poznat filmovou ukázku, režiséra, scénáristu atd. Tématem našeho natáčení bylo dobro  

a zlo. Proto byly ukázky například z filmové pohádky Obušku, z pytle ven nebo pohádky Potkali se  

u Kolína. Za každou správně uhodnutou ukázku získávali soutěžící bod, následně po bodu i za doplňující otázku. 

Po všech otázkách bylo skóre vyrovnané, a tak rozhodla až rozhodující otázka. 

Natáčení pořadu se nám velmi líbilo a rádi bychom se ještě někdy do zákulisí televize podívali.  

A 1. června od 20.00 nás můžete na TV Barrandov vidět! 

 
Žáci VIII. třídy a jejich TU Mgr. Markéta Škramlíková 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S Comeniem v Německu 
 
      V rámci projektu Comenius Partnerství škol jsme se účastnili návštěvy partnerské školy v německém Herne. 

Prezentovali jsme dosavadní práci na projektu. Seznámili jsme naše partnery s nejpopulárnější osobností v české 

historii – Václavem Havlem, kterého si naši žáci zvolili. Navzájem jsme se učili jednoduché písně jednotlivých 

států. Čeština je pro většinu účastníků obtížná, proto jsme zvolili jednoduchou dětskou písničku s tanečkem - Šla 

Nanynka do zelí. 

      Podělili jsme se také o rozhovor s hercem Václavem Vydrou, který jsme přeložili do anglického jazyka. 

Setkání proběhlo ve velmi přátelské a příjemné atmosféře. V červnu nás čeká návštěva španělské školy. Do té 

doby budeme pracovat na vydání magazínu shrnujícím celou dosavadní spolupráci. 

 

Za Comenius tým: Dominika Koronovská a Mgr. Věra Kejvalová 
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Mc Donald´s Cup 2013 

      Fotbalová hřiště v celé republice ožívají jarními koly 16. ročníku Mc Donald´s Cupu, největšího žákovského 

fotbalového turnaje v Evropě. Během dosavadních 15 ročníků se ho zúčastnilo více než milion hráčů a vyrostli na 

něm někteří dnešní reprezentanti, například Tomáš Pekhart. I naše škola se již po několikáté této akce účastnila. 

      V kategorii 1. - 3. třída jsme nedokázali vyzrát ani na jednoho soupeře a skončili čtvrtí ve skupině.  

Přesto kluci vstřelili několik opravdu povedených gólů a v plném nasazení odehráli všechna utkání. To jejich 

starším spolužákům (4. - 5. třída) se vedlo lépe. Do okresního finále jsme však také bohužel nepostoupili. Cestu 

do finálového turnaje nám překazila škola specializující se na fotbal.  

     Zbylá dvě utkání jsme však již s přehledem a vysokým brankovým přídělem vyhráli. Všechny účastníky je 

třeba pochválit za vzornou reprezentaci školy a předvedené výkony. 

 

 
 

1. - 3. tř.: Pšenička, Sláma, Tkaczyk, Melich, Birt, Dvořáček, Sandev, Svoboda, Němeček, Löwy 

 

 
 

4. - 5. tř.: Krystlik, Patzel, Vejvoda, Ďuriník, Rod, Helgert, Spilka, Kos, Měřínský 
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Turecký dětský den 

 
      Naše škola je zapojena do mezinárodního projektu Comenius – Asistentské pobyty, jehož cílem je mimo jiné 

rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí.  

      V rámci tohoto projektu působí v letošním školním roce na naší škole asistentka Merve, která pochází  

z Turecka. Při výuce angličtiny pomáhá dětem rozvíjet jejich komunikační dovednosti formou různých aktivit.  

      Jeden z tradičních státních svátků Turecka je Den nezávislosti. Připadá na 23. duben, kdy tato země 

každoročně oslavuje vyhlášení samostatného tureckého státu. Později byl tento den vyhlášen jako Den dětí. 

V zemi se konají velkolepé oslavy, děti si připravují různá vystoupení, vyrábějí si masky. 

      Merve nás s touto tradicí chtěla seznámit, a tak pro děti 1. stupně připravila v pátek 26. dubna „Turecký 

dětský den“. 

      Školáčci přišli v maskách, které si vyrobili s paní učitelkami ve třídách. Merve děti přivítala jak v češtině, tak  

i v angličtině. Pustila dětem tureckou tradiční píseň, kterou v refrénu a dokonce v turečtině doprovodili 

„zpěváčci“ ze 2. C. Merve společně s jejím tureckým kamarádem naučili děti skládat tureckou čepičku (origami). 

      Pak následovala menší „párty“, při které se tancovalo a ochutnávaly se turecké minisendviče. Děti ten den 

odcházely domů s novými zkušenostmi. 

                                                                                         Mgr. Dana Švarcová, tř. uč. II. C 

 

 
 

Na co se můžeme těšit v květnu? 

➢ spousta dětí vyjede na školy v přírodě – přejeme všem co nejlepší počasí a těšíme se na jejich zážitky 
 

➢ páťáky a deváťáky čeká celoplošné testování z matematiky, českého a anglického jazyka 
 

➢ pokračují práce v rámci projektu BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY (děti monitorují dopravní situaci v okolí 

školy, sejde se pracovní skupina k vyhodnocování zjištěných skutečností) 
 

➢ budou pokračovat environmentální, preventivní i kulturní pořady 
 

➢ snad již započne rekonstrukce WC u tělocvičen (záleží na rozhodnutí zřizovatele) 
 

➢ ukončíme výběrové řízení na opravu školního dvora 

 

Přejeme všem slunečné květnové dny 

 


