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Akcí v tomto měsíci nebylo mnoho, skoro to vypadalo na klid před prosincovou 
bouří. V prosinci naopak jedna akce stíhá druhou. 
Přesto to, co se událo v listopadu, skutečně stojí za  zmínku. Času bylo více, a tak 
naše kronikářky měly čas i na interwiev. Vyzpovídaly dvě tanečnice z 9.A a toto 
se dozvěděly.

TANEČNÍ PRO DEVÁTÉ TŘÍDY

V kterém měsíci začala vaše třída navštěvovat 
taneční a kde probíhají?
Do tanečních jsme začali chodit v říjnu,  
tradičně do našeho divadla ve škole.

Kolik dětí taneční navštěvuje?
Nyní kolem dvaceti, ale na začátku jsme chodili  
skoro celá třída. Také máme posily z jiné školy.

Kdo vede jednotlivé taneční lekce?
Je to taneční mistr Jan Černý s partnerkou 
Barborou Kyryánovou a také jim pomáhají 3  
asistenti.

           

Chodí do tanečních dost 
chlapců nebo převažují 
děvčata?
Bohužel převažují  
děvčata, ale mistr to  
zařídí tak, že se často  
střídáme, a tak si  
zatančíme všechny.



Které tance jste se již naučili?
Už umíme základní kroky i některé figury z polky, valčíku, walzu, cha - chy,  
samby a jivu.

Který tanec máte nejraději?
Mně se líbí jive a mně cha- cha.

Jak dlouho budou ještě taneční probíhat?
Lekce skončí v lednu, prodlouženou budeme mít 17.12. a věneček v dubnu 2011.

Děkujeme za 
rozhovor.



JUNGLE   BÁL
Jak už všichni ví, my v družince máme rádi kdeco, ale letos na podzim jsme se 
domluvili, že přeci jenom na prvním místě jsou zvířátka. Na jejich počest jsme 
uspořádali v listopadu velkolepý JUNGLE BÁL. Každý družináček si oblékl masku 
svého nejmilejšího zvířátka. 

Také paní vychovatelky se jako mávnutím kouzelného proutku proměnily ve lvici, 
mravence a berušku. Soutěž o životě zvířat vystřídali Bobíci ze třetí třídy, kteří 
si připravili pěkné vystoupení. V průběhu diskotéky byla vyhlášena nejlepší maska 
JUNGLE BÁLU. Všichni se báječně pobavili,  a proto brzy přichystáme něco 
nového.



KLUBÍČKO ŽILO STOLNÍM FOTBALEM

Začátkem listopadu se 
v Klubíčku sešli milovníci 
stolního fotbálku. Konal se 
zde historicky první ročník 
turnaje o Putovní pohár 
ředitele školy. Soutěžilo se 
ve dvou kategoriích – mladší 
a starší žáci – a zájem žáků 
byl skutečně velký.

Ostatně stolní fotbal patří 
již tradičně k disciplínám, ve kterých vynikáme. Připomínáme obrovský úspěch 
v letních hrách 4x4 Prahy 4, odkud naši soutěžící přivezli zlaté medaile. 

Po napínavých soubojích, které probíhaly po několik odpolední, mohl  pan ředitel 
rozdat medaile žákům, kteří se umístili na předních místech školního turnaje. 
Nejlepší týmy z každé kategorie také převzaly putovní poháry. 



JEDNÁNÍ U KULATÉHO STOLU

V každé třídě (od 5. do 9. ročníku) byli demokraticky zvoleni dva žáci-zástupci, 
kteří  se  pravidelně  zúčastňují  schůzek  Třetího  oka.  Tyto  schůzky  jsou 
organizovány  formou  kulatého  stolu  s panem  ředitelem. Zástupci  zde 
představují  za svou  třídu problémy,  se kterými  se ve škole potýkají,  navrhují 
změny, které by se jim líbily a zhodnotí, co ve škole klape a co ne. Následuje 
diskuse a rozdělení úkolů, které povedou ke změnám a k většímu zapojení žáků do 
chodu školy.

Proč  máme  ve  škole  žákovský  parlament? Protože  se  žáci  chtějí  aktivně 
zapojovat do života školy, učí se zde projektové metodě a skupinové práci, učí se 
odpovědnosti za svou práci a za své chování. Jejich  práce pomáhá nejen třídním 
učitelům, ale hlavně třídnímu kolektivu a to i napříč všemi ročníky.

V listopadu proběhla  dvě setkání  za účasti pana ředitele a hostů z řad učitelů. 
Žákovský parlament řešil například výzdobu atria ve 3. patře, chybějící nástěnné 
hodiny v učebnách, koše na dívčím WC, nové lavice v učebnách ČJ a Př. Velká 
diskuse se rozpoutala  o možnosti  využívat  školní rozhlas pro hudební  vysílání, 
které by připravovali žáci deváté třídy. Necháme se překvapit, kdo se toho ujme.



OBOROVÉ A PROJEKTOVÉ DNY

Tentokrát připadly oborové a projektové dny  na poslední listopad. A protože byl 
za dveřmi Den školy, prvostupňové projektové dny byly většinou zaměřeny na 
výrobu vánočních dárků a dekorací. Druhý stupeň pokračoval ve svých tématech 
ve škole i mimo ni.
Z fotodokumentace a následujících řádků je zřejmé, že se oborový den opět 
vydařil.

Co dělat, aby první pomoc nebyla poslední … 
Žáci,  kteří mají  zájem o zdravotní tématiku,  se pod vedením lektorů Českého 
červeného  kříže  učili  základní  úkony  první  pomoci.  Názorně  a  sami  na  sobě 
trénovali  uložení  do  stabilizované  polohy,  společnými  silami  transportovali 
pacienta  v  bezvědomí  s  rizikem  poškození 
páteře a na cvičné „Andule“ zjistili, že nepřímá 
masáž srdce není žádná legrace. Už se těšíme na 
další oborák – půjdeme se podívat, jak to v praxi 
funguje na dispečinku Zdravotnické záchranné 
služby a jak to vypadá v sanitce...

Film - makers na Táborské
Tak se z nás stali scénáristé! 

Vymýšleli jsme scénáře ke svým 
filmům, a to vše v angličtině. 



Steve Kloves (scénárista Harryho 
Pottera) by si to měl přečíst! 
Po obědě jsme se vypravili do 
České televize.
Prohlédli jsme si jednotlivá studia,
kulisy a technické vybavení naší
veřejnoprávní televize. 

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, potkali známé tváře, a zase jsme o něco 
zkušenější. 



Hurá na boulder !

Naše adrenalinové družstvo se 
změnilo       ve spidermany
na boulderové stěně 

ve Sportcentru Palmovka.
Mnozí zjistili, že po půlhodinovém lezení mají ruce vytahané jako opice.
Námahu překonali a už  se všichni těší, jak se zavěsí na lana při příštím oboráku.
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