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Školní noviny – květen 2014 
  

 

Sportovní úspěchy 
  

 
Naše škola se v letošním roce velmi aktivně zapojila do soutěží Poháru Prahy 6, jehož jsme již 

dlouholetými účastníky. Nakročeno máme k našemu nejlepšímu umístění za dobu třinácti let. O tom, 

jak si vedeme, si můžete přečíst přímo na webových stránkách školy v rubrice SPORT.  

Naší nejsilnější stránkou je bezesporu házená, kde dosahujeme dlouhodobě výborných 

výsledků. Potvrzují to naši nejmladší žáci v utkáních školní ligy, naši nejstarší hráči opanovali 

celopražské finále a konkurenci v Praze jsme nenašli ani v kategorii 6. - 7. tříd. Právě poslední 

vyhraný turnaj nám dává možnost obhájit titul Mistrů ČR z loňského roku. Mistrovství republiky 

základních škol, tzv. „Novinářský kalamář“, se letos koná ve Velké Bystřici a je pro nás opět 

obrovskou výzvou.  

I díky těmto úspěchům a sportovní aktivitě jsme se rozhodli investovat část peněz ze sběru 

papíru do nákupu nové sady dresů. Omezený finanční limit nám dovolí nákup dresů, ale abychom 

mohli využít množstevní slevy, nevyjdou finance na potisk. Proto bych rád oslovil všechny rodiče  

a přátele školy, zda byste neměli chuť finančně podpořit (alespoň částečně) potisk dresů. Samozřejmě 

budeme moc rádi, když podpoříte i výpravu za mistrovským titulem, který je také finančně náročný. 

V případě zájmu mě prosím kontaktujte na e-mail matej.mechura@zs-ns2.cz.  

 

Mgr. Matěj Měchura, učitel tělesné výchovy 

 

 
 

1. místo v celopražské soutěži v házené - starší žáci 
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Soutěž „COME and SHOW“ 

 
 

Dne 15. dubna jsme se již po druhé 

zúčastnili celopražské pěvecko – dramaticko 

- recitační soutěže „Come and Show“ 

v Dolních Chabrech. Letos se do 

Chaberského dvora sjelo celkem 480 

soutěžících dětí z  23 pražských škol. 

 

A jak jsme uspěli? 

Máme velkou radost, že 

se nám podařilo obsadit 

stupínky vítězů v každé 

kategorii. Dětem  

i jejich učitelkám Ing. 

Evě Jeřábkové, Mgr. 

Michaele Rybářové  

a Mgr. Barboře Šupinové gratulujeme k  tomuto velkému úspěchu!  

 

A kdo nás reprezentoval?  
 

V kategorii STARTER – jednotlivci to byl Václav Čiverný ze 2. roč. s básní „Miss Polly Had a Dolly“ 

(2. místo), ve skupinách to byli prvňáčci Nicolas Lam Pelnář, Michala Krejcarová, Matěj Zikmund, 

Antónie Bezdíčková, Stanislav Chojnacki, Klára Marjanovičová, Adriana Šerpánová s dramatizací 

„Lizard the Wizard“ (1. místo). 
 

V kategorii BEGINNER – skupiny získali 1. místo žáci 3. roč. Jan Hořejší, Dan Erebai, Martin 

Dvořáček, Tereza Turečková, Kateřina Beranová a Marek Holomek s dramatizací „Jack and the 

Beanstalk“. 
 

V kategorii INTERMEDIATE obsadila 2. místo žákyně 6. třídy Klára Cífková zpěvem písně „Rolling 

in the Deep“. 
 

Velikého úspěchu dosáhli i žáci 8. roč., když zvítězili v kategorii ADVANCED – skupiny 

s dramatizací „Romeo and Juliet“. Byli to: Jakub Vilímek, František Ezr, Jiří Maťátko, Yejune Lee, 

Tri Quang Nguyen, Tereza Krúberová, Dominika Koronovská, Tereza Šerá, Kateřina Stoklasová, 

Petra Bezděkovská, Nella Jakubcová, Elena Delgádo a Anežka Sekerová. 
 

 

 
 

 

Velmi také děkujeme paní učitelkám Mgr. Šárce Hackerové, Mgr. Ivě Sýkorové, Bc. Andree Tenorové 

a všem dětem, které pod jejich vedením vytvořily tak nádherné kulisy a rekvizity. 
 

 

Ing. Eva Jeřábková, vedoucí předmětové komise anglického jazyka 
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Školní pátky – Bláznivý den, Pruhovaný den 

 

Zástupci tříd v žákovském parlamentu vymýšlí na poslední pátky v měsíci různé dny – v březnu a 

v dubnu to byl BLÁZNIVÝ DEN a PRUHOVANÝ DEN. Těšíme se, že se vždy zapojí co nejvíce dětí 

i dospělých. 
 

 

 

 

 

1. školní ples 
 

Žákovský parlament také po mnoha peripetiích uspořádal v úterý 15. dubna za značné pomoci  

p. učitelek 1. školní ples. Pro žáky 1. až 4. tříd měl podobu karnevalu, pro starší to byl opravdu ples – 

s krásnými šaty děvčat i obleky chlapců, s plesovými soutěžemi, s občerstvením i s volbou Miss  

a Misáka.  
 

 

 

 
 

Anketa školního bufetu 
 

V březnových školních novinách byla vyhlášena anketa o spokojenosti se školním bufetem. 

Předkládáme Vám výsledky ankety: 

- s provozem je spokojeno 405 respondentů, nespokojeno 36  

- s nabízeným sortimentem je spokojeno 365 respondentů, nespokojeno 71  

Z návrhů na rozšíření sortimentu vybíráme: zmrzlina, coca-cola, bonbóny, hamburgery, žvýkačky 

apod.  
 

Všem děkujeme za projevený zájem a vesměs kladné odpovědi. Náš sortiment budeme pravidelně 

obměňovat, ovšem pouze o výrobky zdravé výživy. 

 

Hana Tydlitátová, vedoucí školní jídelny 
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Den Země 

 
Při příležitosti Dne Země, 

který si každoročně 

připomínáme 22. dubna, 

vyhlásila ředitelka školy 

výtvarnou soutěž pro žáky 

2. stupně.  

 

 
 

 

 

Vítěz mohl být ovšem jen jeden 

– stala se jím třída VI. A, které 

blahopřejeme. 

 

 

 

Za nejzajímavěji pojatou výzdobu třídy měly 

děti možnost vyhrát mini tablet. 

 

Do soutěže se s pomocí svých p. učitelek 

výtvarné výchovy či třídních zapojily všechny 

třídy a také proto byly odměněny alespoň 

sladkou odměnou. 
 

Z literární tvorby našich čtvrťáků 
 

O KARLOVI IV. 

 

Byl to císař český, 

římský a německý. 

Miloval mír 

a měl malý knír. 

Napsal „Vitu Caroli“, 

kde byl v hlavní roli. 

Dal postavit zeď Hladovou,  

aby lidé netrpěli chudobou. 

Protože měl děti rád, 

oženil se čtyřikrát. 

 

(Rosťa Borovkov, Šimon Neudörfl) 

 

 

KÁJA IV. 

 

Jedenáctý český král jmenoval se Kája, 

byl dokonce slavnější než včelka Mája. 

Narodil se roku 1316, 

když na Antarktidě ledovec roztál. 

Měl čtyři manželky 

včetně z Valois Blanky. 

Kytky měl rád, 

s dětmi si uměl hrát. 

Často jedl zmrzlinu 

a taky maso na vínu. 

Díky tomu byl jak méďa Kulička, 

proto nikde v jeho zemi nebyla úzká ulička. 

 

(Ondra Beran) 
 

Čarodějnice na Svobodce 
 

 

 

 

 

Ve středu 30. dubna se 

jako všude jinde i u nás 

ve škole vyrojili 

čarodějové a čarodějky 

a prováděli svá kouzla. 
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