
 1 

 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, infoskolka@zs-ns2.cz 

ID datové schránky: h73v3hz 

 

 

Školní noviny – duben 2018 
 

Výsledky testování čtenářské gramotnosti 
V listopadu 2018 absolvovali žáci 8. ročníku testování Kalibro zaměřené především na 

čtenářskou gramotnost, tedy schopnost správně a kriticky porozumět psaným textům, se kterými 

se žáci budou setkávat v běžném životě, což je podle našeho názoru pro následné aktivní zapojení 

žáka do společnosti dovednost nezbytná.  

 

Žáci 8. ročníku dosáhli výsledků srovnatelných se žáky ve zbytku ČR. Test obsahoval celkem  

12 úloh, kde při zcela správné odpovědi získali 100%. Nejlepších výsledků dosahovali naši žáci  

u úloh zaměřených na aktuálně probírané učivo (kolem 85%), naopak v úlohách zaměřených na 

porozumění textu a vyvození informací z textu (čtenářská gramotnost) dosahovali jen kolem 

65%.  

 

V dalším období se proto učitelé s žáky zaměří na práci s texty, přemýšlení o přečtených textech, 

jejich interpretaci a diskuse o nich. V neposlední řadě je východiskem pro zlepšení dovedností 

dětí samotná četba – vybízíme proto také vás - rodiče, abyste také vedli děti ke čtení, k návštěvě 

knihoven i dodržování požadavků školy na čtení doporučené nebo samostatně vybrané literatury. 

 

Škola dále zváží úpravu osnov předmětu Český jazyk a literatura v 8. a 9. ročníku od nového 

školního roku – preference práce s texty (rozbory, metody kritického myšlení, četba aktuálních 

textů a knih žijících autorů a zaměření výuky literatury žánrově, nikoli chronologicky). 

 

Mgr. Pavla Danielková, učitelka ČjL 

 

Dubnové třídní schůzky  
 

Vážení rodiče, 

 

z organizačních důvodů přesunujeme dubnové třídní schůzky z původního termínu  

9. dubna na pondělí 23. dubna 2018, v tento den také proběhne klasifikační porada pedagogické 

rady za 3. čtvrtletí. 

 

Společné třídní schůzky: pondělí 23. dubna 2018 v 17.00 (v jednotlivých třídách) 

 

Setkání zástupců tříd s ředitelkou školy: pondělí 23. dubna 2018 v 18.00 (v učebně P 11) 
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Čtení mě baví 
 

První jarní den se na naší škole již dvanáctým rokem konala literární soutěž Čtení mě baví. Žáci 

mohli soutěžit ve čtyřech věkových kategoriích, ve kterých zdolávali různé úkoly ze světa knih  

a literatury. A tak se ve středu 21. března sjelo do naší školy jedenáct dalších škol, aby se vybrané  

trojice žáků zapotili nad úkoly, které pro ně byly připraveny. 

 

Na žáky prvního stupně (tedy 1. a 2. kategorii) čekaly například úkoly na hádanky, přísloví či 

pohádkové postavy. Svůj talent mohli také předvést během dramatizace pohádky, kterou společně 

nacvičili. 
 

 
 

Žáci 1. kategorie při řešení úkolu 

 
 

Vítězové 1. kategorie 

 
 

 

 

Druhostupňoví žáci  

(3. a 4. kategorie) 

plnili úkoly na 

poznávání literárních 

postav, či autorů děl. 

Také se pustili do 

rozborů básní, nebo 

tvořili vlastní 

povídky, které pak 

ostatním skupinkám 

četli. 
 

 

 

 

 

Na všechny úkoly 

bedlivě dohlížela 

porota složená 

z učitelů českého 

jazyka a také 

spisovatelů. Nakonec 

získali první tři školy 

z každé kategorie jako 

odměnu knihy  

a samozřejmě 

diplomy.  
 

 

Jsme rádi, že se soutěž žákům líbila a budeme se těšit opět za rok! 

 

 

Mgr. Vladimíra Horká, koordinátorka soutěže 
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Jarní tvoření, nadační 

mazance a tradiční jarní bazar 
 

 

Těsně před velikonočními prázdninami se hala školy 

proměnila ve výtvarnou dílnu. Zdobila se vajíčka, 

malovala se trička, krášlily se sukénky a tvořilo se  

s českou skleněnou mozaikou. Zájem o tvoření byl 

opravdu veliký, což dokládá i celková částka, kterou 

nadační fond za výrobky utržil, tj. 9.560 Kč. Tato 

částka však není čistým výtěžkem, po odečtení nákladů 

na potřebný materiál (některý materiál jsme použili 

z podzimního workshopu a jiný nám zbyl na příští 

tvoření) připadne na zajištění rovných příležitostí mezi 

žáky asi polovina této částky. 

 

 

 

 
 

 

Současně s výtvarným workshopem probíhal také prodej nadačních mazanců – objednali 

jste jich 99, takže čistý výtěžek je 9.405 Kč.  

 

A co pro vás ještě chystáme? Tradiční jarní bazar, který proběhne v pátek 20. 4. v hale 

školy. Oblečení, dětské hračky a sportovní potřeby můžete darovat nebo naopak nakoupit. 

Podrobnější informace pošleme opět e-mailem a uveřejníme na plakátcích a ve Žhavých 

novinkách. 

Děkujeme, že pomáháte škole a dětem spolu s námi! 

 

Irena Kučerová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu 
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Soutěž z anglického jazyka Come and show 
 
 

Žáci naší školy se od ledna připravovali na vystoupení v soutěži "Come and show", která 

se konala ve dnech 27. a 28. 3. 2018 v ZUŠ Tussarova, Praha 8.  

 

Žáci naší školy se soutěže zúčastnili již po šesté. V soutěži se představilo přes 500 žáků  

z 21 škol z celé Prahy. Soutěž byla rozdělena do 4 kategorií: Starters, Beginners, 

Intermediate a Advanced. Porota hodnotila všechna vystoupení do tří skupin: Nice  

(3. místo), Great (2. místo) a Top (1. místo) a byla rovněž  udělována cena diváků.  

 

 

V kategorii Starters 

- jednotlivci se 

zúčastnila žákyně  

1. C Anika Panova, 

která získala 

ocenění TOP  

(1. místo) a navíc 

získala cenu diváků 

za nejlepší výkon ve 

své kategorii.  

 

 

 

V kategorii 

Beginners 
vystoupila za 

jednotlivce 

Johanka Sýkorová, 

která zazpívala 

písničku 

TIPPERRARY  

a umístila se na  

1. pozici 
 

 

 

 

V kategorii Starters - skupiny si 

žáci 2. B Johanna Smítková, 

Magdaléna Orlová, Štěpán Fajfr, 

Grégra Jemelková, Matyáš 

Březina, Ela Novotná, Nikola 

Hamid, David Čáp, Oskar 

Taichmann, Štěpán Sikora, Nina 

Štulcová, Klause Masová, Mia 

Kateřina  Cram a Adam Caspe 
připravili pod vedením paní 

učitelky Háječkové pohádku 

"Ošklivé káčátko". Za svůj výkon 

získali ocenění GREAT (2. místo).  
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V kategorii skupin si žáci 3. A a 3. C 

Muriel Jedličková, Kristýna Fialová, 

Anežka Golovňa, Johanka Sýkorová, 

Tereza Palečková, Emma Hanusová, 

Petr Babel, Yaroslav Nekrasov, 

Milan Chmelař, Ondra Bílek a 

Delfína Ordeltová pod vedením paní 

učitelky Evy Jeřábkové připravili 

vystoupení s pohádkou "O kohoutkovi 

a slepičce“. Získali vynikající 2. místo. 

 

 

 

Žáci 6. A a 6. B se zúčastnili soutěže ve své kategorii středně 

pokročilých - Intermediate. Za jednotlivce se žákyně 6. B 

Julie Dušková umístila v kategorii TOP (1. místo). Za 

kategorii skupina žáci vystoupili pod vedením paní učitelky 

Jeřábkové s dramatizací pohádky "Potrestaná pýcha" ve 

složení Ognyana Samardzhieva, Emma Sýkorová, 

Karolína  Králová, Bára Černá, Karolína Králová, 

Oliver Wolski, Haemin Park, Filip Luxemburk, Adam 

Pytel, Martin Kadeřábek, Filip Brož a Vladimír Vácha. 
Žáci si zaslouženě odnesli 1. místo. 

 

 

 

V kategorii Advanced si 

žáci 9. B Lukáš Heran, 

Tom Koupal, Filip 

Steinbach, Natálie 

Hermannová a Tereza 

Závorová pod vedením paní 

učitelky Kejvalové 

připravili dramatizaci The 

Aviator a žákyně 7. A 

Isabela Stojková si 

v soutěži jednotlivců 

připravila zpěv písně Take 

me to Church. Za obě tato 

vystoupení žáci získali  

3. místo. 

 

 
 

Všem soutěžícím děkujeme za velmi pěknou reprezentaci naší školy a přejeme jim hodně 

dalších úspěchů. 

                                     Za vyučující AJ Eva Jeřábková, vedoucí předmětové komise Aj 
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Lyžařský výcvikový kurz 

 
 

V letošním roce se již po třetí konal lyžařský kurz v Krkonoších na Benecku v termínu od 4. do 

10. března 2018. Žáci byli ubytováni v Hotelu Kubát, který se nachází přímo nad sjezdovkou, což 

usnadňuje přístup na lyžařský výcvik. Díky tomuto velmi vhodnému umístění hotelu byli žáci 

ušetřeni dlouhých pochodů v přeskáčích, nošení lyží a veškerého vybavení. Letos nám počasí 

přálo, užili jsme si prašanu, trochu mlhy a nakonec i hodně sluníčka.  

 

  
 
Na začátku výcviku byli žáci rozděleni do čtyř družstev. V jednom družstvu byli na začátku 

kurzu nelyžaři (10 žáků), kteří se během kurzu naučili nejen stát na lyžích a sjíždět svah, ale 

poslední den dokonce bravurně sjížděli i červenou sjezdovku v základním smýkaném oblouku, 

bez potíží jezdili na vleku, nastupovali na sedačkovou lanovku a na závěr si všichni projeli  

i slalom. Patří jim veliká pochvala za vytrvalost a snahu.  

 

 

V ostatních družstvech žáci trénovali správný postoj na lyžích, držení hůlek, různé druhy 

oblouků, včetně carvového, který nakonec zvládli všichni.  

Spoustu legrace jsme si užili i během večerního programu v rámci Krkonošské obojživelné 

olympiády. 

 

 

 

 
Lyžařský kurz se vydařil a máme spoustu 

krásných zážitků. 

  

Teď už záleží jen na frekvenci pobytu na 

horách s rodinou, jak se budou děti dále  

v lyžování zdokonalovat. Přejeme vám 

hodně zdaru a úspěchů. 

 

Mgr. Soňa Háječková, vedoucí kurzu 
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Práce našich dětí 
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Co nás čeká v dubnu? 
 

 v úterý 10. a ve středu 11. dubna se koná zápis do 1. tříd 

 

 přijímací zkoušky na střední školy 

 

 ve středu 18. dubna čeká žáky druhého stupně další Exkurzní a projektový den: 

 

6. třídy: anglo – americký den 

 

7. třídy: přírodovědné pokusy 

 

8. třídy: druhojazyčný den 

 

9. třídy: chemická praktika a rozvoj finanční gramotnosti  

 

 v pondělí 23. dubna společné třídní schůzky a setkání zástupců tříd s ředitelkou 

školy 
 

Připomínáme 
 

Na pondělí 30. dubna a v pondělí 7. května 2018 jsou vyhlášeny ŘEDITELSKÉ DNY 


