Květen 2011
NĚMČINA V PRAXI
Ve dnech 2.– 6. 5. 2011 se na ZŠ Táborská v Praze 4 uskutečnil již 20. mezinárodní
výměnný pobyt žáků. Tentokrát přijelo 18 dětí z dolnosaské školy Konrad-AdenauerSchule. Z tohoto týdne mají děti mnoho krásných zážitků. Určitě nezapomenou na
procházku Prahou, jízdu parníkem, návštěvu černého divadla a výlet do historické
vesničky Botanicus v Ostré.
Byla to skvělá příležitost k tomu, aby si v praxi ověřily své jazykové znalosti a
poznaly nové přátele.

Z Mellendorfu „ přiletěla“ na
návštěvu také putovní
holubice, která symbolizuje
mír a dodržování lidských
práv a svobod. Jsme hrdi na
to, že jedna ze třiceti
holubic autora Richarda
Hillingera zavítala rovněž do
naší školy.

VELKÝ BOBÍKOVSKÝ DEN
Velkému Bobíkovskému dni
předcházela dlouhá a důkladná
příprava. Každou volnou chvilku ve
školní družině věnovali Bobíci nácviku
dalšího vystoupení pro rodiče.
Protože jsou moc šikovní, zvládli
nacvičit country tanec i pohádku
„ O slepičce kropenaté“. Rovněž
výroba kulis byla pro ně hračkou.
5. května hned po obědě proběhla
v divadélku generální zkouška.
I na ni už přišli nedočkaví diváci.
Úderem 15.hodiny bylo již v sále
plno. Rodiče se dostavili v hojném
počtu vybaveni fotoaparáty a
kamerami.
Úvod patřil country tanci, který měl
pod vedením p. vychovatelky Dany, velký úspěch.
Při pohádce „O slepičce kropenaté“ se všichni pobavili, a tak potlesk byl obrovský.
Závěrem Bobíci zazpívali a vyzkoušeli dospěláky několika hádankami.
Bobíkovské odpoledne se skutečně vydařilo, protože Bobíci jsou ŠIKULKY.

BITKA V TĚLOCVIČNĚ
Tento týden se v naší tělocvičně strhla 2x velká bitka.
Nešlo přitom o pěstní souboj, ale o body v přehazované.
Po dvouměsíčním tréninku v rámci tělocviku se proti
sobě postavila družstva 5. tříd.

Zápasy to byly jaksepatří.
S pokřiky na začátku i na
konci
zápasů,
s
pozdravením rozhodčího a
hlavně
s
mohutným
povzbuzováním diváků.
Více natrénováno i z minulého roku měla třída 5.A, a tak v obou zápasech zvítězila.
Dlužno podotknout, že 5.B si vůbec nevedla špatně. Dokonce v jednom setu
zvítězila a to byl pro ni velký úspěch a zároveň překvapení, protože se s tímto
sportem setkala letos vlastně
poprvé.
Počítáme, že v příštím školním roce
budou naši školu už jako šesťáci
úspěšně reprezentovat v obvodním
kole Poprasku.

POPRVÉ A URČITĚ
NE NAPOSLED

aneb

TÁBORSKÁ V KRČSKÉM LESE
V tomto školním roce se prvně v historii Poprasku naše
škola zúčastnila závodu v orientačním běhu. Pro
upřesnění musíme podotknout, že Praha 4 uspořádala
tento závod prvně, a tak Táborská stála při zrodu
dalšího tradičního sportovního setkávání.
Většina našich závodníků se s mapou
pro orientační běh seznámila prvně až
na startu. Organizátoři všem vysvětlili
nejdůležitější informace a pak vzhůru
do lesa. V kategorii mladších žáků jsme
neměli žádné konkurenty, a tak jsme
měli možnost si tento krásný sport
takzvaně osahat. Doufáme, že příští
rok v konkurenci dalších škol budeme
mít v této kategorii náskok.

Starší žáci to měli těžké, protože jejich
soupeřem byly školy, které do Krčského
lesa chodí běhat běžně, a tak zdejší terén
znají velmi dobře.
Naší nejúspěšnější závodnicí byla Nikola
Kaňkovská, která v silné konkurenci
obsadila 2. místo !!!
Blahopřejeme, Nikolo!!!

Všichni závodníci se při závodu
pěkně zapotili. Najít v lese všechny
kontroly nebylo vůbec jednoduché.
Zakufroval snad každý. Pro neznalé
orienťácké terminologie zakufrování
znamená ztracení se v terénu.
Někteří naběhali mnoho kilometrů
navíc, ale protože bylo hezké počasí
a nechyběl ani adrenalin
při
kufrování, všem se akce líbila.

SOUTĚŽ O LONDÝNĚ
Žáci 7. a 8. tříd navázali na tradici znalostní soutěže
o hlavním městě Británie. Letos proběhlo již třetí
kolo .
Zájemci o tuto soutěž odpovídali na 10
záludných otázek v angličtině. Nejlépe se
dařilo Martinu Plecháčovi ze 7.A. Za
dobré znalosti získal dárek ve formě
puzzle – Tower Bridge.
Tato soutěž neunikla ani několika zvídavým
prvňákům, kteří sami od sebe na vyhlášení
výsledků přišli a vítězům zatleskali .

HURÁ NA VODU
Hezké počasí vyhnalo naše
děti z 5. tříd do loděnice
v Podolí. Všichni se moc
těšili, protože věděli, co je
v loděnici čeká. Ale bylo to
ještě lepší, než si dokázali
představit.

Nejprve se seznámili s klubovnou, kterou
užívají děti z celé Prahy jako svou základnu.
Potom je instruktoři Fíkuska , Maňa a Pat
oblékli do vodáckých vest a do rukou jim dali
pádla. Společně museli lodě sundat
z krákorců.
Pro neznalé – krákorce jsou stojany na lodě.
A byla to pořádná fuška, protože lodě byly
opravdu dlouhé a těžké.
Teď už nic nebránilo vrhnout se na vodní
hladinu.

Jízda na Vltavě pro
ně již nebyla žádným
problémem, protože
se nikdo neudělal.
Pro neznalé –
neudělal znamená, že
se nezvrhl. Na závěr
se všichni usušili,
protože voda je
voda. Hry na hřišti
ukončily hezký den.

DŽARDA NEBOLI JARDA
Naše detektivní kancelář konečně zjistila
původ slova Džarda. Když přečtete křestní
jméno našeho pana učitele Nováka anglicky,
jste doma. Pan učitel Novák už předloni
zorganizoval netradiční taneční hodiny pro
zájemce jak ze strany žáků, tak i učitelů.
Akce se osvědčila, a tak se několikrát za rok
v našem divadelním sále setkávají ti, kteří se
umí bavit i jinak než u počítače.

Květnovou Džardu vedl
ve stylu country americký
lektor John Moonpie,
který se nápadně podobal
panu učiteli Bauerovi.

Tanečníci zvládli jak
kolové tance, tak contra
tance a celé setkání
zakončili v mexickém
stylu. I přes lámanou
češtinu instruktorovi
všichni rozuměli a bavili
se tak, jako na pravém
countrybále.

DVA BODY OD BRONZU
Děvčata z našich šestých tříd se zúčastnila turnaje Poprask ve vybíjené. Ráno
před turnajem ještě trénovala. Po ujasnění strategie dívčí družstvo vyrazilo na
turnaj za úspěchy. Na místě naše družstvo zjistilo, že se nezúčastní všechny
přihlášené školy, a proto se bude hrát pouze pár zápasů. Holky byly natěšené a
proti favoritům sehrály vyrovnané partie. Nejzajímavější byl poslední zápas, kdy
se ujaly vedení. Bojovaly jako lvice a svým typickým, dalo by se říci„táborským“
umem, se vyhýbaly letícím míčům. I v případě, že se nechtěně soustředily do
chumlu, míč se jim vyhnul. Soupeřky z toho byly až nešťastné.

Je škoda, že nám bronzové umístění uteklo o jediné dva body, ale i tak jsme si
odvezli vynikající čtvrté místo.

VE FLORBALE BODUJEME
Není to poprvé, kdy týmy naší školy
obsadily ve florbalových soutěžích
přední místa. Tentokrát bodovali žáci
6. a 7. ročníku. Jejich družstva se
v Otevřeném florbalovém turnaji o
pohár starostky MČ Kunratice a
ředitele školy umístila v dívčí i
chlapecké
kategorii
na
skvělém
2. místě. Děkujeme za reprezentaci
naší školy a gratulujeme.

JARNÍ SLAVNOSTI NA PŮDĚ ZŠ TÁBORSKÁ

Naše škola dostala nápad oslavit krásné počasí, a
proto byl 25. květen ve znamení Jarních slavností.
Počasí nám přálo, a tak nic nebránilo tomu užít si
odpoledne plné zábavy, her, sportu a výtvarných
aktivit.

Jarní slavnosti zahájily
turnaje žáků 1. stupně ve
fotbale a v přehazované.
Stejné turnajové zápasy
čekaly i na 2. stupeň.
Mohli jsme vidět krásné souboje, úžasnou spolupráci v týmech, radost, smutek,
povzbuzování fanoušků a nechyběly ani okamžiky, kdy se tajil dech.
Sportovní nadšenci si mohli zahrát na
školním dvoře ping-pong, zaskákat v
pytli, zapinkat badminton a vyzkoušet
svou mušku při hodu a střelbě.
Nechyběly ani deskové hry, na souboje
jste mohli vyzvat svého spolužáka,
učitele či někoho z rodičů.
Pro zpříjemnění nálady nám zazpíval a
zahrál školní sbor Táboráček za
kytarového doprovodu pana učitele
Tippmana.

Stranou pozornosti nezůstal
ani koutek pro malé i velké
výtvarné umělce, kde si každý
zájemce mohl vyrobit svou
šablonu obrázku nebo nápisu.
Za pomoci barevného spreje a
papírových šablon vznikala
zajímavá dílka.
Pro mnohé to byla výtvarná
premiéra. S touto technikou
se totiž běžně ve škole
nesetkávají.

S hlínou si přišly zaexperimentovat
i děti , které nenavštěvují keramický
kroužek.
Pod vedením paní lektorky Stáni
Voláčkové získali cenné zkušenosti.
Možná se v příštím školním roce
budou ke keramice vracet pravidelně.

Samozřejmě nesmíme také
zapomenout na úžasné vystoupení
Cheerleaders a Streetdance.

Jarní slavnosti se vskutku vydařily.
Všechna čísla a soutěže sklidila
obdiv a zasloužený potlesk.
Doufejme jen, že příští rok bude
rovněž pěkné počasí a program
stejně bohatý.

