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Vánoce přicházejí 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

K vánočním tradicím patří bezesporu vánoční stromeček. Ten 

náš školní, kterým se můžete pokochat ve vstupní hale školy, 

nám jako každý rok věnovalo zahradnictví Chládek. Tím 

jsme se také zapojili do soutěže o nejhezčí vánoční 

stromeček škol Prahy 6. Pokud se vám náš stromeček líbí, 

můžete pro něj hlasovat na facebooku zahradnictví 

Chládek a pomoci tak naší škole ke krásné květinové 

dekoraci, kterou můžeme v soutěži vyhrát. Předem vám 

moc děkujeme. 

                  Jana Suvandžievová, třídní učitelka V. B 
 

 

Vánoční trhy 
 

Všem dětem, rodičům i ostatním příznivcům školy děkujeme za aktivní účast na letošních vánočních 

trzích, které se konaly v sobotu 31. listopadu 2019. Na podporu organizace NAUTIS, nadačního fondu 

Svoboda a školy se vybrala částka 

160.844,- Kč 
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Podpora informatického myšlení na naší škole 
 

V letošním školním roce jsme se opět s žáky zapojili do Evropského týdne programování Code Week 

2019 v týdnu od 14. do 18. října. S žáky 5. a 6. ročníku jsme si 

v hodinách Informatiky vyzkoušeli archivní testy Bobříka 

informatiky. Pedagogickým pracovníkům byly k dispozici 

vzorové aktivity z webu http://itfitness.cz/. Během výuky si žáci 

1. A a 4. B vyzkoušeli Hru na roboty, žáci 3. B, 4. B a 6. B 

aktivitu Zařaďme se a žáci 4. B aktivitu Vysílač a přijímač. 

V odpolední družině žáci pracovali s ozoboty a mimo jiné se 

uskutečnil závod ozobotů. Vítězem se stal ozobot, který pomocí 

barevných kódů zdolal určitou dráhu nejrychleji. 

Již 12. ročník informatické soutěže Bobřík informatiky se konal 

ve dnech 3. až 15. listopadu. Do soutěže se zapojilo celkem 140 

našich žáků z 5. až 9. ročníku. Řadě soutěžících se podařilo 

Bobříka informatiky ulovit.  

Pro 

zájemce 

z 8. a 9. 

ročníku 

jsme dne 

20. listopadu uspořádali školní kolo 10. ročníku 

vědomostní soutěže IT-SLOT. On-line testu 

zaměřeného na oblasti IT a logického myšlení se 

zúčastnili tři žáci naší školy. 

                                                                                              

Mgr. Gabriela Hanzlová, koordinátorka ICT 

 

Návštěva Triloparku 4. B 

 
V pondělí 14. října 2019 se třída 4. B vypravila do 

Triloparku v Nuslích. Navštívili jsme interaktivní 

muzeum. Vyslechli jsme zajímavé informace  

o zvířatech prvohor, druhohor a třetihor. Také jsme si 

vyzkoušeli práci paleontologa. Byla tam úžasná výstava 

a většina zvířat a rostlin i v životní velikosti. Pán nám 

vysvětlil vše, na co jsme se zeptali. Do ruky jsme také 

dostali opravdovou zkamenělinu. Na začátku programu 

jsme si povídali, jaké to kdysi bylo a dívali se na 

krásnou výstavu, kterou tam měli. Ptali jsme se na 

http://itfitness.cz/
http://itfitness.cz/
http://itfitness.cz/
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všechny možné věci a skoro vše nám bylo srozumitelně vysvětleno. Na konci programu byly dílničky. 

Byli jsme ve třech skupinách. Jako první jsme se 

pokoušeli vyrobit odlitek trilobita za sádry a nabarvit 

ho. Poté jsme si zkusili práci paleontologa  

a vyhrabávali z písku kostru dinosaura. Když byla 

dinosauří kostra odhrabaná, tak jsme měli nakreslit 

úsek dinosauří kosti, který jsme odhrabali. Byla také 

soutěž o nejpřesnější obrázek. Vyhrála Barča V.  

A nakonec jsme si vyzkoušeli brousit kameny. Vzali 

jsme si kámen a s takovým přístrojem jsme ho 

brousili. Všem se to víceméně povedlo a výlet do 

Triloparku se všem líbil. 

        Miška a Štěpán S., IV. B 

 

Konverzační jazyková přehlídka „Cizí jazyky hravě“ 
 
V letošním roce proběhl již pátý ročník jazykové nesoutěžní konverzační přehlídky „Cizí jazyky hravě“ 

pro pražské školy organizované naší školou. Tento ročník byl významný účastí deseti pražských škol ve 

všech nabízených jazykových kategoriích - 31 soutěžících skupin, které vzájemně poznávaly své znalosti 

a dovednosti v 5 jazycích. Přihlášených skupin bylo v letošním roce více, nicméně některé týmy se 

omluvily na poslední chvíli z důvodu nemoci žáků či učitele. Žáci se setkali nejen v obvykle 

obsazených kategoriích: anglický jazyk pro 1. a 2. třídu, 3. – 5. třídu a 2. stupeň, francouzský, německý  

a španělský jazyk, ale v letošním roce jsme měli zájemce i o ruský jazyk.  

V porotách v letošním roce zasedli zástupci ambasád a institucí: paní Amayi Cal Linares - atašé pro 

vzdělávání ze španělského velvyslanectví, paní Alena Ziegelbauerová - specialistka na práci s mládeží  

v oddělení veřejné diplomacie z velvyslanectví Spojených států amerických, paní Anna Junová, 

projektová manažerka vzdělávací a 

jazykové spolupráce z Francouzského 

institutu v Praze a paní Jana Buňková, 

představitelka vzdělávací sekce Oxford 

University Press. Všem institucím děkujeme 

za účast i za příspěvky k odměnám, které 

obdrželi všichni soutěžící jako podporu 

dalšího vzdělávání v cizích jazycích. 

Děkujeme i všem jazykářům naší školy, 

kteří připravovali soutěžní disciplíny a naše 

žáky na soutěž. Též bychom chtěli 

poděkovat naší paní zástupkyni, že 

vykouzlila pro všechny žáky naší školy 

třídy k výuce a uvolnila třídy potřebné na 

soutěž. Poděkování patří i všem kolegům naší školy za toleranci. Velké poděkování patří paní 

ředitelce, která celou soutěž před lety založila a celých pět let se vždy a za 

každých okolností celé akce účastní a je nám při organizaci velkou oporou. 

Těšíme se na další ročník. 

                                                                       Mgr. Soňa Háječková, organizátorka 
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Recitační soutěž Hálkovo pírko 
 

V úterý 12. listopadu 2019 se ve školní knihovně sešli recitátoři všech věkových kategorií, aby se utkali 

v recitační soutěži Hálkovo pírko, která má na naší škole již 

letitou tradici. 

Letos byl o soutěž enormní zájem, celkem se jí totiž 

zúčastnilo 46 žáků. Všichni žáci přišli na soutěž vzorně 

připraveni a panovala velmi příjemná atmosféra. 

Žáky hodnotila 

porota, ve 

které zasedli 

jak učitelé 

prvního a druhého stupně, tak žáci devátého ročníku. 

V 1. kategorii zvítězila Katka Procházková z 1. C s básní 

Kouzelná 

slůvka. Ve 2. 

kategorii 

stanula na 

prvním místě Karolína Junová ze 3. A s básní O Popelce. 

Ve třetí kategorii zvítězila i přes nachlazení Johanka 

Sýkorová z 5. C s básní Vlaštovky. 

Poslední dvě kategorie, čtvrtá a pátá, jsou určeny 

recitátorům 

z druhého 

stupně. Velice všechny přítomné okouzlila Maruška 

Pěchoučková z 7. A, která nejen, že měla velice osobitý 

přednes  

a výraz, ale 

dokonce si 

svou báseň  

i sama složila.  

V poslední 

kategorii osmých a devátých tříd zvítězila Babetta Tolarová 

z 8. A s básní židovského autora nesoucí název Zahradník. 

Všem zúčastněným děkuji a vítězům gratuluji. První dva 

umístění z každé kategorie pojedou začátkem prosince na 

recitační setkání do Odolene Vody.  

        

                                                                

Mgr. Pavla Ubl, učitelka 

českého jazyka 
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Výročí sametové revoluce 
Celá republika si 17. listopadu připomněla 30. výročí sametové revoluce. Ani my na naší škole jsme 

nezůstali pozadu. Děti 1. stupně spolu s paní učitelkami zpracovávaly projekty na různá témata, která se 

k revoluci váží, povídaly si, dívaly se na naučné filmy či dobové dokumenty. V pátek 15. listopadu jsme 

se pak společně sešli, abychom se o své poznatky podělili. Prvňáčci nám vytvořili krásný nápis na 

nástěnku, kterou si můžete prohlédnout v prvním patře, druháci zazpívali dobové písně. Třetí třídy se 

vydaly na zajímavá místa, která jsou neodmyslitelně spojená se sametovou revolucí, čtvrťáci se pak 

zaměřili na významné osobnosti revoluce a jejich další osud. Asi nejtěžší téma měli žáci pátých tříd, kteří 

zpracovávali významná data, která se s revolucí pojí. Výsledky práce všech tříd si můžete prohlédnout na 

již zmiňované nástěnce, popřípadě před jednotlivými třídami. Moc děkuji všem paní učitelkám za 

spolupráci a věřím, že se dětem projekt líbil a dozvěděly se mnoho zajímavého.  

Také žáci 2. stupně si tuto významnou událost našich novodobých dějin připomněli aktivitami souhrnně 

nazvanými „Po stopách sametové revoluce“. Mezi ně patřily   návštěvy expozic v muzeích či ve 

„Skleňáku“, shlédnutí projekcí či hry s tématikou sametové revoluce 

BcA. Jana Suvandžievová, Ing. Sabina Planíková, organizátorky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 11. Světový den laskavosti. Jak se 

zapojila naše škola? 

 

Žáci z 6. B, 8. A a 8. B uklízeli školní dvůr, hrabali listí, 

pomáhali p. školníkovi stříhat túje. Větvičky jsme následně 

použili na výrobu adventních věnců a dalších výrobků na 

vánoční trhy. Skřítci z 1. A se připojili do sbírky plyšáků a 

přinesli své odložené plyšáky, které udělají radost jiným 

dětem při krizových situacích. Plyšáky předáme záchranným 

složkám.    Děti ze 7. B si předem vyrobily krásné kartičky 



 6 

(srdíčka a čtyřlístky) se vzkazy pro náhodně vybrané kolemjdoucí, které rozdávaly po Praze při cestě do 

Radotína a zpět. V Radotíně navštívili filmové představení pro maminky s dětmi na mateřské dovolené. 

Děti nanosily z aut pořadatelů hračky, různé pomůcky a matrace, které sloužily k zabavení dětí do 3 let 

během promítání filmu. Po skončení vše zase holky a kluci nanosili do přistavených aut. Akce byla velmi 

zdařilá a našim dětem se to moc líbilo. Žáci 6. A navštívili útulek v Modřanech  4. B oslavila Den 

laskavosti dnem zvířecím. Děti si přinesly své domácí mazlíčky a ostatním je představily a prezentovaly 

informace. Laskavost tak chtěli projevit nejen sobě, ale i zvířátkům. Také pozvali na návštěvu třídu 3. B, 

která se prezentací účastnila. Den byl super, projekty 

byly o psech, kočkách, křečkovi, akvarijních rybách 

i potkanech.  

7. A v rámci Dne Laskavosti také navštívila útulek 

Praha-Modřany, který provozuje z vlastních nákladů  

a na vlastním pozemku starší paní důchodkyně. Přinesli 

do útulku především kuřecí maso, konzervy a rýži a 

pomazlili se s pejsky. Také 9. B byla v útulku -  v Tróji. 

Donesli pejskům hromadu piškotů, o ně prý stojí 

nejvíce.  

Volby do školské rady 
Vážení rodiče, 

jelikož současné školské radě uplyne její funkční období, vyhlašuj v souladu s § 167, odst. 4 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady 

(usnesení RMČ č. 3880/10 ze dne 30. 9. 2010) volby do školské rady na místa zástupců nezletilých žáků 

a na místa zástupců pedagogických pracovníků. 

 

Zástupce nezletilých žáků, kteří mají zájem kandidovat do školské rady, prosím  

o projevení zájmu o kandidaturu e-mailem na adresu michaela.rybarova@zs-ns2.cz. Součástí projeveného 

zájmu by mělo být stručné představení zájemce. Prosím o zaslání e-mailu do pátku 20. prosince 2019. 

Přijetí e-mailu bude všem potvrzeno. 

 

Volby se uskuteční 13. ledna (v době konání individuálních konzultací), podrobné informace obdrží 

všichni rodiče v prvním lednovém týdnu. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 

Co nás tedy všechno čeká v prosinci 2019? 
 

➢ zahraniční výlet: Vánoční Vídeň (žáci 7. – 9. tříd) 

➢ návštěvy pořadů s vánoční tematikou, preventivní programy, návštěvy planetária 

➢ v pátek 20. prosince – Vánoční zpívání na hale 

➢ 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 - Vánoční prázdniny 

mailto:michaela.rybarova@zs-ns2.cz
mailto:michaela.rybarova@zs-ns2.cz

