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BUBU PÁRTY 
 

 
Letos se na konci října žádný halloween na Táborské nekonal.  
Všechna česká strašidla se totiž sešla až ve čtvrtek 10. listopadu na půdě naší školy. 
Společně si zastrašila, zatančila, zamlsala a zasoutěžila a potom se opět rozlétla 
strážit klid svých hradů a hlubokých lesů. A kdo na BUBU párty dorazil? 
Byla to strašidla s hlavou i bez hlavy a předvedla se odvážlivcům v celé své kráse. 
Hrůzostrašnou atmosféru dokreslují následující fotografie. 
 



 

 
 

 
Škoda, že odpoledne tak rychle uběhlo a slet strašidel skončil. Snad nás zase 
navštíví příští rok. 
 



 
ZASE  PLAVEME 
 
V prvním pololetí se některé dny z našich 
tělocvičen neozývá žádný ruch. Je to tím, 
že třeťáci vyměnili tělocvičnu za bazén    
na Slávii. Někteří se základům plavání učí, 
jiní se v plavání zdokonalují. 
Seznamování s vodou je zábavné, splývání, 
první tempa, potápění a jiné radovánky 
také. Plavčíci jsou sice přísní, ale jinak to 
nejde. Ve šplouchání vody musí často zvýšit 
hlas, ale v bazénu to prostě tak 
chodí.Třebaže třeťáci ještě za sebou 
nemají celý plavecký výcvik, pokroky jsou 
již nyní patrné. 

 
  
Všichni se již těší na 
„ mokré vysvědčení“,  
které se bude rozdávat  
na konci ledna. 

 
 
 

                          
                         V únoru pak znovu naše tělocvičny ožijí ! 



 

PPC NEWS aneb PUPILS  PERFECT CLASSROOM NEWS 
Žáci 4.A a 4.B (skupinka 
paní uč. Jacko) začínají 
nový mezinárodní 
projekt, ve kterém se 
pochlubí svou tvořivostí a 
znalostmi nejen z 
anglického jazyka. 
Budeme si vyměňovat 
zprávy  z domova, ze 
školy a z rodného města. 
Partneři jsou z polského 
Knurowa (jižní Polsko) a 
chodí také do 4. třídy. 
Pro své partnery jsme vytvořili těžký úkol. Podle našeho popisu v angličtině mají 
uhádnout, kdo jsme kdo. Snad nám budou rozumět! Držte nám palce, nebylo vůbec 
jednoduché svůj popis odříkat na diktafon! 
 
 

PROJEKT  PHOTOMANIA 
Naše škola se zařadila do mezinárodní soutěže o nejlepší fotky v různých 
kategoriích. Přihlásit se může každý žák 2.stupně nebo dokonce i učitel, který rád 
fotografuje. Zaregistrováno je i 8 dalších evropských škol. Každá škola později 
provádí hodnocení soutěžních fotografií ostatních zúčastněných škol, kromě té své. 

Na vítěze čeká věcná odměna.                             
Soutěžní kategorie: 
1. Landscape (krajina)  
2. My town  
3. Geometry (tvary)  
4. People and emotions 
5. Animals 
6. Humour 
7. Macro 
8. Ghosts  
9. Our school 
10. Photostories  
 



BRUSLÍM, BRUSLÍŠ , BRUSLÍME 
Čtvrté a osmé ročníky si výuku tělesné výchovy 
v 1. pololetí již tradičně zpříjemňují ledním 
bruslením na stadiónu.  
Čas strávený na ledě vždy příjemně uteče a ti 
nejzmrzlejší se rádi zahřejí horkou čokoládou 
z automatu. 
 
ČTVRŤÁCI NA LEDĚ 
Po loňském plaveckém výcviku se letošní čtvrťáci 
těšili na výcvik bruslařský. A že jsou to opravdu 

nadšení sportovci, pustili se do 
bruslení úplně všichni! Při prvním 
vstupu na ledovou plochu byly 
patrné velké rozdíly- někteří 
stáli na bruslích úplně poprvé a 
zezačátku po ledě spíše chodili. 
Postupně ale získávali jistotu a 
pronikli do tajů opravdového 
bruslení. Občas to i bolelo- pádů 
bylo plno, ale žádný naštěstí 
neskončil zraněním.                                                                
 

Ti bruslaři, kteří již měli nějaké 
zkušenosti se zdokonalovali v 
technice zastavení či vyhnutí se 
překážce. Bruslilo se popředu i 
pozpátku, samostatně, ve dvojici i v 
hadovi a všichni si u toho užili plno 
legrace. Na konci lekce vždy došlo i 
na hry- třeba na "hokej" s tyčemi a 
ringo kroužkem. Když pak probíhaly 
závody v rychlobruslení, bylo 
patrné, jak moc se všichni zlepšili.  
 

Někteří čtvrťáci si bruslení tak oblíbili, že chodí do HASA haly bruslit i o víkendu.  



KLUCI ZŮSTALI TĚSNĚ  
PŘED BRANAMI FINÁLE VE FLORBALE  
 
Kluci z osmých a deváté třídy hladce postoupili ve 
florbale základní skupinou, proto se zaslouženě dostali do 
skupiny semifinálové. Bili se srdnatě, dokázali držet krok                
s ostatními školami, které mají profesionální hráče. Jejich jedinou chybou bylo, že v 
klíčovém druhém zápase vypustili úvod a již neměli energii zápas dotáhnout. Ale i 
tak zvládli skvělý závěr, kdy porazili favorita utkání. Zápas začali dvěma krásnými 
góly, projížděli obranou jako nůž máslem, krásně si nahrávali a vyhráli zaslouženě 
rozdílem šesti branek. Již nyní vědí, že důležitá je motivace a hlavně vůle dotáhnout 
zápas. Proto věříme, že ještě větší nasazení zopakují na Poháru ministerstva školství 
a hrách 4x4. Budeme jim držet palce. 

 
 
LISTOPADOVÁ  
BLÁZNIVÁ VÝPRAVA 6.B  
   
 V listopadu se 6.B vydala na víkendovou výpravu do 
vesnice Kamenný Přívoz. Naší hostitelkou byla paní 
učitelka Eva Kaiserová, která má právě v Posázaví 
chatu.  
 

Na výpravu jsme vyrazili 
v sobotu ráno vlakem – 
Posázavským pacifikem v počtu 
11 dětí. Cílem byl přímo 
Kamenný Přívoz. Od vlaku jsme 
se přes pole a louky vydali 
k našemu cíli. V chatě nás již 
čekala paní učitelka. Ještě 
před obědem jsme měli hodinu 
čas, a tak jsme šli k řece 
prozkoumat okolí. Po obědě 
jsme si odpočinuli, zahřáli se a 
již odpočatí vyrazili na výlet.  



Hlavní cíl výletu byl viadukt u Luk pod  Medníkem.  K němu jsme dorazili ještě za 
světla, ale od něj jsme již kráčeli v příjemné tmě lesem. Vlak zpátky nám jel právě 
z Luk pod Medníkem.  Stihli jsme ho úplně  přesně na čas. Cestou od vlaku 
v Kamenném Přívozu jsme zkusili, jestli děti samy dokáží trefit  domů – a dokázaly.  
A ani jim to netrvalo příliš dlouho. Po návratu nás nečekala večeře, neboť tu teprve 

začala děvčata vařit. 
Smažený sýr 
s bramborem jim trval 
sice hodinu a půl, nicméně 
výsledek stál za to. 
Večeře byla skvělá a 
hlavně její vaření jsme si 
všichni užili. Večerní 
program byl pak vcelku 
krátký. Zahráli jsme si u 
krbu scénky, krátce si 
popovídali, zazpívali a 
zahráli na kytaru. A pak 
už jsme se jen odebrali do 
spacáků.  

Druhý nedělní den 
začal příjemnou 
snídaní, kterou měli 
na starosti kluci, 
kteří si přivstali a 
vše pěkně připravili.  
Po snídani jsme se 
rozloučili s částí 
výpravy, která jela 
zpět do školy, aby 
v rámci grafiťácké 
akce vysprejovali 
školní průchod.  Po 
jejich odjezdu jsme 
pomohli sousedce 
paní učitelky hrabat 
listí. Pak už jsme jen vyrobili z přírodnin svícny na vánoční trhy. Po obědě a krátké 
procházce k řece jsme sbalili batohy a hurá na nádraží. Byl to super víkend. 



GRAFIŤÁCI V AKCI 
 
 
Již v minulém měsíci jsme vás informovali o chystané 
veleakci grafiťáků. V neděli 27. listopadu k ní  skutečně 
došlo. 

Od časných ranních hodin 
pracovala skupina 
vybraných grafiťáků v e 
výtvarné dílně na 
šablonách. Záhy se 
zúčastnění umělci 
přesunuli do průchodu 
školy. 
To bylo totiž to místo, 
které už léta čekalo na 
zvelebení.  
 

 
     Po vybílení zdí došlo na modrý nátěr, který následně grafiťáci pod vedením    
     lektorů 3. oka různými technikami vyzdobili. 
 
 
 
 
 

V pondělí ráno byl 
po krátkém 
projevu pana 
ředitele průchod 
slavnostně 
otevřen. 
První návštěvníci  
nešetřili chválou. 
 
 
 A tak i my se připojujeme k poděkování za vylepšení našich společných prostor. 

 



  ČTYŘLÍSTEK ZDRAVÍ 
 
Městská část Prahy 4 vyhlásila v roce 2010 v rámci 
podpory prevence sociálně patologických jevů již druhý 
ročník soutěže Čtyřlístek zdraví. 
 
Jedna z etap nazvaná „Lepší je nekouřit“ zaujala i naše 
žáky, a proto do ní poslali své literární, výtvarné a 
fotografické  práce.  
 
Na vyhlášení jsme čekali až do letošního listopadu, ale 

čekání se vyplatilo. 
 
Slavnostní předání cen proběhlo na 
Nuselské radnici.  

 
 
Pozvaní soutěžící ani netušili, jak hodnotné 
ceny jsou pro ně připraveny. 
První místa v jednotlivých kategoriích byla 
odměněna digitálním fotoaparátem.  
A naši žáci si odnesli dokonce  
fotoaparátů několik !!!!! Ani další ocenění 
nepřišli zkrátka. Odnesli si poukázky na 
nákup do obchodního centra Arkády. 
                                               Martě, Anetkám, Vojtovi a Filipovi moc blahopřejeme. 
 
 



ŠESTÉ TŘÍDY V PLANETÁRIU  

Během jednoho říjnového čtvrtka se obě šesté 
třídy vydaly na exkurzi do planetária v pražské 
Stromovce. Sraz jsme si dali okolo 8. hodiny před 
školou, nebyla ještě příliš velká zima, a tak se nám 
cestovalo příjemně. Metrem jsme dojeli do 
Holešovic a dál tramvají k Výstavišti. Pak už jen 
krátký úsek pěšky. Před planetáriem již čekala 
velká spousta dětí z jiných škol. Naštěstí ale nešly 
na stejné představení jako my. Totiž na program 
s názvem Vesmír a světlo.  

 

V sále Starvid jsme byli sami, 
takže ještě před promítáním a 
i po něm jsme si mohli říct pár 
slov k tomu, co jsme viděli. 
Program trval 50 minut a byl 
velice zajímavý. Dozvěděli 
jsme se mnoho věcí o tom, jak 
vzniká světlo, jak se láme, 
z čeho se skládá. Taky jsme 
zjistili, proč vidíme svět okolo 
nás v takových barvách a jestli 
všichni tvorové na zemi vidí to 
samé, co my.  

 
Celkově byl program místy hodně náročný a zaměřený na fyziku, ale i tak si to obě 
šesté třídy užily a odnesly si mnoho informací. 
Po skončení programu jsme ještě využili času a prohlédli si expozici, která je 
v planetáriu umístěná nastálo. Výstava je velice podařená, děti si mohou hodně věcí 
osahat, vyzkoušet na vlastní kůži. Atmosféra výstavního sálu je také velice poutavá, 
protože v něm panuje lehce namodralé přítmí. Návštěva planetária byla velice 
příjemná, příště bychom se rádi podívali ještě do horního sálu Cosmorama, kde se 
člověk cítí jako pod skutečnou hvězdou oblohou.  



 


