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TŘETÍ OKO  
V ŽELEZNÉ U BEROUNA 
 
Členové Třetího oka byli na zahajovacím 
výjezdním zasedání kousek od Berouna. Na 
programu bylo vzájemné seznamování, řešení 
problémových úkolů, vaření, setkání s pumou, 
legrace a nová přátelství. Žáci se učili základním 
principům fungování žákovského parlamentu - 
pozitivnímu řešení problémů, konstruktivní 
diskusi, partnerské komunikaci s dospělými a 
převzetí odpovědnosti za realizaci školních 
projektů. Chcete-li se dozvědět více, zeptejte se 
členů parlamentu a podívejte se na nástěnku Třetího oka. 
 

 
 



VÁPENKA ROK POTÉ     

 

Podobně jako v loňském roce se naše 
škola zúčastnila školy v přírodě v 
Krkonoších na Vápence v blízkosti 
česko-polských hranic.                                 

Pro některé to byla 
premiéra, pro jiné 
velmi známé prostředí. 
Dopoledne se 
jednotlivé třídy učily. 
Odpoledne měly  
samostatný program se 
svým třídním učitelem 
nebo se zapojily do 
společných aktivit 
několika tříd. 
Předpověď počasí na 
začátek října vypadala 
velmi slibně, ale 
nakonec se nám počasí 

zkazilo a dny propršely… To nás ale neodradilo.  

7. A šla ve stopách Sherlocka Holmese a pátrala po nevyzpytatelném vrahovi.      
7. B secvičovala taneční sestavu, kterou si sama vymyslela a samozřejmě 
předvedla, osmáci se zdokonovali ve stolním fotbale, který bude naší silnou 
disciplínou na hrách 4x4 a deváťáci bojovali o prvenství v celotýdenní soutěži. 
Samozřejmě nesmíme zapomenout na třeťáky, kteří v každé volné chvíli neúnavně 

a pilně cvičili na flétnu. 

I když počasí s námi 
nespolupracovalo, neodradilo nás to 
od ranních rozcviček a výletů¨, 
z nichž jeden vedl až přes státní 
hranice do Polska. Sice jsme si 
poněkud zašli, ale díky pomoci 
místních jsme se dostali zpátky na 
chatu. Někteří toho měli plné kecky, 
ale všichni to zvládli na jedničku. 



Velmi atraktivní byl boj osmáků a 
deváťáků v námořní bitvě. 
Nakonec ale vyhráli mladší žáci. 
Vrcholem společných aktivit byla 
již tradičně známá a oblíbená 
Bitva pěti armád. Vyhrál oranžový 
tým, který zvolil nejlepší taktiku. 
 
Tenhle nádherný týden nemohl 
skončit jinak než bombastickým 
rozloučením a to diskotékou.  

Hlavní moderátor byl DJ Carlos, který vedení 
večera přenechal svým spolupracovníkům. Děti 
si samy vybíraly oblíbené písně. Došlo k 
několikanásobnému prodloužení a do tanečních 
kreací, rychlých i pomalých, se zapojili úplně 
všichni. 

 
 
 
 
 
 
S pocitem 
suprových zážitků 
jsme se vraceli 
domů.  
 
 
 



TURNAJE  A SOUTĚŽE  O POHÁRY ŘEDITELE ŠKOLY 
 
Každý měsíc máme ve škole sportovní turnaj. Po úspěšném 
loňském roce, kdy jsme na naší škole začali pořádat 
sportovní soutěže s názvem „O pohár ředitele školy“, se i 
letos můžeme těšit na pokračování této milé tradice. 
Turnaje jsou pro nás přípravou na meziškolní sportovní 
soutěže v rámci Poprasku a hlavně generálkou na letní 
olympijské hry Prahy 4, kde chceme zaútočit na nejvyšší 
pozice.  
Novinkou také bylo vyhodnocení sportovně nejúspěšnější 
třídy školního roku. Titul získali letošní deváťáci (loňská 8. 

A) a proto je výzvou pro ostatní třídy, aby jim vzaly cenné skalpy a v celkovém 
umístění turnajů je předběhly. V tabulce vidíte, že první turnaj nás čeká ve 
stolním tenise. Kdo bude prvním vítězem? Nechme se překvapit. 
Přehled našich sportovních soutěží „O pohár ředitele školy“ naleznete zde. 

 
 
 
 
 
 
 

Stolní 
tenis 

Florbal Šplh Basketbal Stolní 
fotbal 

Vybíjená Fotbal + 
přehazovaná 

Gymnastika  
cheer 

Běh do 
schodů 

17. 10. 14. 11. 12. 12. 16. 1. 20. 2    
27.2 

23. 4. 24. 5. 4. 6. 26. 6. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



TONDA BLÁHA  
OBHAJUJE PRVENSTVÍ VE STOLNÍM TENISE 
 
První turnaj „O pohár ředitele školy“ v 
letošním školním roce proběhl v říjnu. 
erého se zúčastnilo 11 dětí z druhého 
stupně. Hrály pavoukovým systémem na 
dva vítězné sety, přičemž Tonda Bláha 
(vítěz loňského ročníku) nastupoval až v 
druhém kole. Dramatické chvilky však 
začaly již od prvních zápasů, nervozita 
stoupala při každém podaném míčku a 
silnější jedinci ukázali svoji sílu a dokázali 
postoupit. Tři nejlepší (Tonda Bláha – 8. 
B, Honza Haluska – 9. A a Patrik Chmel 7. 
B) se utkali o medailové pozice ve finálové 
skupině, přičemž loňský šampión s 
přehledem obhájil své prvenství i letos. 
Podobně jako vloni vyhrál i výzvu učitelů, 
resp. porazil pana učitele Bureše 2 : 0 na 
sety. Nejlepší z dívek byla Natálka 
Schejbalová ze 7. A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBOROVÉ DNY 2011/12 
 

A zde vám přinášíme letošní pestrou nabídku 
oborových témat: 
 
Fototoulky       Mgr. Lenka Jacko  
Umíš se dívat kolem sebe? Máš nějaký (jakýkoli) 
fotoaparát? Chceš se dozvědět i něco o citlivosti, cloně 
či rychlosti závěrky?Tak tohle je ten pravý oborák pro 
tebe! Oborový den FOTOTOULKY nás provede křížem 
krážem po Praze ve všech ročních obdobích. Navštívíme 

několik fotografických výstav jak v galeriích, tak pod širým nebem a podíváme se, jak 
fotí profesionálové. Prakticky si vyzkoušíme základní techniky fotografování a zjistíme, 
jestli i my, amatéři, dokážeme vytvořit zajímavá umělecká díla. Zkusíme vytvořit i vlastní 
fotopříběh. A nakonec se zúčastníme mezinárodní fotografické soutěže v různých 
kategoriích (město, portrét,duchové, makro, atd.), kde žákům ze zahraničních škol 
ukážeme, jaké zázraky se dají v Praze vyfotit. 
 
Cimrman stále nespí    Mgr. Miroslav Hricz  
Již v loňském roce se dostalo i na největšího velikána ze 
všech velikánů. Připomněli jsme si poznatky ze současné 
cimrmanologie, pustili jsme se do vlastních objevů. Vzniklo 
mnoho kvalitních přednášek, seriózním bádáním jsme 
zjistili i fakt, že Jára Cimrman působil i na Táborské. 
Pustili jsme se na tenký led a začali zkoušet divadelní 
představení. V této práci budeme pokračovat. Navštívíme 
kolegy na Žižkově i významná místa pro život a dílo Járy 
Cimrmana. Nazkoušíme hru, kterou sehrajeme pro 
veřejnost. Věřím, že i kolega Bauer, který je na roční 
stáži u profesora Fiedlera ve Vídni. Jeho snahou je 
uvádět na pravou míru vše, co tým zmateného profesora 
produkuje. 
 

Pokusy nás baví      Mgr. Věra Fenclová,  
Bc. Veronika Havelková, Mgr. Eva Kaiserová 
Oborový den navazuje na loňské oborové dny 
plně hledání a pokusů. Letos opět půjdeme do 
Národního technického muzea, kde budeme 
nastavovat čas na Orloji, pojedeme na kole a 
budeme měřit tep a spotřebovanou energii, na 
Pedagogické fakultě budeme na počítači 
modelovat obrazce, zajišťujeme návštěvu 
pokusů na Matematicko fyzikální fakultě v    

                                              Troji, ale také si sami několik pokusů vyzkoušíme ve škole.  



Světová kuchyně     PhDr. Jitka Svobodová  
Baví Tě vaření? Chceš ochutnat jídla typická pro různé 
země? Budeme společně vybírat zajímavé recepty, 
vařit spousty dobrot, stolovat a pochopitelně jíst. 

 
 
Dobýváme a 
poznáváme nejen sami sebe   Mgr. Hana Fialová, 
Mgr. Petr Bureš 
V oborových dnech budeme cestovat po význačných 
místech v Praze a také v České republice. 
Samozřejmě bude čas i na netradiční sportování.  
 

 
Cesta za designem     Mgr. Milada Syrovátková  
Náplní oborových dnů bude sledování estetické stránky věcí 
kolem nás, hledání vlastního pojetí a vyjádření užitkových 
předmětů, nahlédnutí pod pokličku bytového designu u nás i v 
zahraničí, webdesignu, floristickému designu např.tvorbě 
ikebany a vytvoření návrhů a modelů, kde uplatníme vlastní 
fantazii a trpělivost. 

 
Po stopách starých Keltů Mgr. Jana Bauerová  
Povedeme výpravu za národem obávaných barbarů a velkých 
bojovníků. Celá Evropa se třásla před jejich dravostí a silou, 
ale byli opravdu jen barbary? To se pokusíme zjistit na naší 
výpravě. Navštívíme dávná oppida a seznámíme se nejen s  
keltským uměním a tancem, ale také s jejich zručností a 
vynalézavostí. Nakoukneme do druidské magie a 
prozkoumáme způsob života tohoto tajemného národa. 
 

 
 
Cheerleaders  Mgr. Karel Červený  
V oborových dnech cheerleaders zažijeme nejen 
tréninky, které se budou skládat z tance (cheer dance), 
stavění pyramidy, či akrobacie, ale budeme společně 
vymýšlet sestavu, mixovat hudbu, hledat nové inspirace 
při stavění pyramid či tvorbě jednotlivých tanečních 
kroků. Pojedeme se podívat za profesionálním týmem 
Dolphins cheerleader s do Ústí nad Labem. Takže Let´s 
go cheer!! 
 
 
 



Tanec    Jaroslav Novák     
Na oborových dnech Tanec se budeme teoreticky a hlavně  
prakticky zabývat různými tanečními styly. Základem bude 
zvládnutí základních standardních tanců, ale nezůstaneme jednom 
u nich. Vyzkoušíme si základy baletu, moderního tance, street 
dance a nezapomeneme ani na tance lidové, či cizokrajné. Oborák 
Tanec bude hlavně pohybový, budeme tančit, budeme uvolňovat 
naše tělo, budeme se snažit pohybem vyjádřit hudbu.  
 
 
 
 
 
13. října proběhl první oborový den. Zde jsou nejžhavější novinky: 
 
Po stopách starých Keltů 
Z vrcholu oppida se ozval bojovný pokřik. Závist na pár hodin ožila a oslavila 
konec keltského roku. Vrátili jsme se v čase a uspořádali přátelské souboje, 
oživili keltské rituály a připomenuli si důležitost sepětí člověka s přírodou. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fototoulky  
Náš první oborový den začal v učebně 
AJ. Tam nás paní učitelka Jacko 
přivítala a pustila nám krátkou 
prezentaci o focení. Něco jsme si řekli 
o focení, ale i o našich oborových 
dnech. Pak jsme vyrazili na Pražský 
hrad. Obdivovali jsme katedrálu sv.Víta 
a nezapomněli si vše vyfotit. Zaujal nás 
krásný výhled na Prahu.  
 
 

 
Ještě jsme stihli návštěvu zahrad.  
Rozloučili jsme se s Pražským hradem a strážemi a 
vydali se na Staroměstské náměstí. Po cestě 
jsme nezapomněli fotit Vltavu a Karlův most. 
Výstava na Staroměstském náměstí  byla moc 
povedená. Inspirovaly nás obrázky, obrazy a 
fotky na různá témata. V druhém patře jsme pak 
zkoušeli vyfotit duchy. Pár fotek se nám 
podařilo. Po výstavě jsme se vrátili do školy a 
ukončili náš první oborový den. 
 
 
 
 
 

 
 
Underground 
První oborový den probíhal v duchu 
undergroundové tradice: návštěvou 
festivalu "4 + 4 dny v pohybu", který 
se  věnuje nezávislé a nekonformní 
kultuře na současné umělecké scéně. 
Viděli jsme tam mnoho bizarních 
uměleckých děl, která nás nutila 
hledat další zajímavé souvislosti.  
Zapojili jsme se  do instalace bludiště 
informací. 
 

 
 



 

ZNOVU ZA NĚMECKÝMI KAMARÁDY 
Začátkem října se uskutečnilo již po jednadvacáté tradiční výměnné setkání žáků 
FZŠ Táborská s partnerskou školou z německého Wittenbergu. Tentokrát se obě 
skupiny dětí sešly na půl cesty na společném výletě v Drážďanech, kde poznávaly 
historii města a navštívily nové dopravní muzeum. Ve městě Martina Luthera pak 
na české žáky čekala zkouška jazykových dovedností v podobě bydlení v rodinách 
německých kamarádů. Partnerská škola pro děti připravila bohatý a různorodý 
program. Společně pekly chléb v přírodě, ve škole hrály na neobvyklé hudební 
nástroje a seznámily se s malebným centrem města. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESKOHRANÍ 
 
 
Tato akce má v Tyršově domě 
již tradici. Jedná se o možnost 
zahrát si spoustu stolních her 
pod vedením zkušených 
lektorů, kteří vám nejen 
vysvětlí pravidla, ale poradí i s 
taktikou. 
 
 
 

 
V polovině října se na Deskohraní vypravily třídy 4.A a 4.B. V obrovských 
prostorách Tyršova domu na Újezdě na ně na stolech čekalo plno her. Každý si 
jich vyzkoušel několik.                                      

 
 
                                                                                                           
A co se hrálo? Třeba Abalone, 
Scrabble, Mlsný kocour, Toguz 
Kumalak, Myši v čokoládě aj. Kdo 
měl zájem, mohl se také zúčastnit 
turnajů v jednotlivých hrách.  
 
 
 
Nebylo důležité vyhrát, ale spíš 
poměřit si síly s ostatními. Každý 
se naučil nové hry a mnozí poznali, 
že deskové hry mohou být 
zajímavější než počítačové.  
 
 
 
 
 

Vždyť si je můžeme zahrát s kamarády nebo s rodinou a je to skvělá zábava!!! 

 

 



NETRADIČNÍ SPANÍ VE ŠKOLE SE 6.B 
 

 
Z pátku na sobotu 14. října se uskutečnila v ZŠ 
Táborská jedna z tradičních školních akcí - spaní 
ve škole, tentokrát pro třídu 6.B. Zcela 
obvyklá akce to však nebyla. Na setkání nepřišly 
pouze děti, ale přivedly také své rodiče, kteří se 
stali na tři hodiny jejich partnery ve zdolávání 
různých úkolů a překážek. Společně si mohli 
v nezvyklý čas projít celou školu a nasát 
atmosféru ztemnělých chodeb a volných, k akci 
lákajících učeben.  
 

 
Večer byl rozdělen do dvou 
částí, první část byla 
zaměřena na spolupráci 
rodiče s dítětem a naopak v 
druhé části byli postaveni 
rodiče a děti proti sobě ve 
vědomostním souboji. Cílem 
celého programu bylo 
vytvořit pro děti i rodiče příjemný večer, během kterého si budou moci užít 
společný čas, zahrát si společenské hry, navzájem se blíže seznámit a také 
zábavně poznat budovu školy. Po skončení tohoto programu jsme se s rodiči 

rozloučili a započala etapa 
vyhrazená pouze dětem. 
Nadbytečnou energii jsme 
využili při míčových hrách 
v osamělé tělocvičně, v 
rámci her jsme bloudili po 
temných chodbách a 
hledali se navzájem, 
zpívali si a povídali.  
 
 
Pohled jednoho 



zúčastněného rodiče si můžete přečíst v následujícím příspěvku: 
 
Páteční večer ve škole 
Většinou do školy chodíme společně s našimi ratolestmi v odpoledních hodinách na informační 
odpoledne či konzultační hodiny. Tentokrát jsme přijali pozvání pana třídního učitele na akci 
nazvanou Spaní ve škole. Společná část pro rodiče a děti byla naplánována na 3 hodiny. 
 
Po vzájemném přivítání, vyzbrojeni instrukcemi jsme se vydali na výpravu po škole. Čekalo nás 
celkem 14 stanovišť, kde jsme plnili jednotlivé úkoly. Děti nás svou školou provedly velmi zdatně.  
I úkoly jsme zvládli, tu s většími, tu s menšími obtížemi, dobře. Zavzpomínali jsme, jak se staví 
lodička, jak vypadá kuna lesní či zda umíme vyřešit hlavolam. Škola na nás dýchla přátelskou, milou 
a tvůrčí atmosférou. Vidět děti šťastné, že jsme s nimi v pátek večer ve škole, že s nimi můžeme 
soutěžit a užívat si jejich společnou třídní akci, bylo zážitkem pro nás všechny rodiče. 
 
Naše velké poděkování patří panu třídnímu Novákovi, bez jeho nadšení, smyslu pro hru a týmového 
ducha by se taková akce nemohla uskutečnit. Naše poděkování patří i bývalému panu třídnímu 
Kučerovi, paní učitelce Bauerové a paní učitelce Kaiserové, kteří se akce zúčastnili. 
 
Jsem ráda, že moje dítě (naše děti) chodí na školu, jakou je právě  Táborská. 
Za rodiče 6. B Stáňa Podolková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÁBORSKÁ POZNALA PAŘÍŽ  

Učitelé a žákyně naší školy se rozhodli, že stráví 
podzimní prázdniny v Paříži, hlavním městě 
kultury, zábavy a zajímavostí. Odjeli jsme od 
Hlavního nádraží v Praze a sotva jsme se 
rozkoukali, již jsme byli v Německu. Největším 
problémem pro každého bylo najít snesitelnou 
polohu, jak se v autobuse uložit ke spánku.Druhý 
den jsme plni očekávání přijeli do Paříže. Naše 
poznávání města začalo u dominanty Francie, a to 
u Eiffelovy věže.  

Někteří neměli odvahu vyjet nahoru, tak 
se aspoň mohli kochat pohledem na 
železnou krásku zespodu. Odvážnější 
jedinci se podívali do druhého či třetího 
patra, kde se tajil dech, ale za to čekala 
je odměna krásného panorama bílého 
města. Dále nás čekala nová místa k 
poznání a to Napoleonův Vítězný oblouk, 
slavná ulice Champs Elyssés a slovutný 
chrám Notre Dam. Na první den toho 
bylo až až. 

Dalšího dne ráno jsme navštívili 
renesanční zámek Fontainebleau, který 
nás uchvátil relaxačními zahradami, 
poskytujícími chvíle oddechu. Objevili 
jsme kouzlo malých uliček plných 
obchůdků se suvenýry, křupavými 
bagetami, lákávými zákusky a voňavou 
kávou.  Dorazili jsme na pravé 
francouzské tržiště, kde se všechny 
holky rozprchly a prolézaly jeden 
stánek za druhým.  



Další naší destinací byl proslulý 
zámek ve Versailles. Poslední den 
jsme spojili poznávání krás Paříže s 
nakupováním. Nesměli jsme 
opomenout nejvěhlasnější muzeum 
Louvre, kde si žákyně i učitelé 
zopakovali renesanční umění, poté 
jsme zamířili ke slavnému kabaretu 
Moulin Rouge a spletitými uličkami 
plnými krámků a obchůdků jsme 
vystoupali až k největší bazilice 
Sacré Coeur.  

Nakonec se šli někteří z učitelů 
poznávat francouzskou kuchyni, ve 
které samozřejmě nesměly chybět 
žabí stehýnka, či jehněčí po 
provensálsku. V sobotu v deset hodin 
večer jsme počkali na rozsvícení 
Eiffelovy věže a rozloučili jsme se s 
Paříží a plní dojmů, skvělých zážitků 
a dárků se vraceli domů. 

   

 

 

 

 

 

 

                       
      Těšíme se na další poznávání krás Evropy.                                                            
      Příště nás čekají předvánoční Drážďany. 

 



 GRAFFIŤÁCI Z TÁBORSKÉ ÚTOČÍ! 
 
 
V pondělí 31. 10. se uskutečnila soutěž pro všechny 
graffiťáky z naší školy. Před porotu složenou ze 
členů Třetího oka, paní učitelky Palánové, pana 
školníka, paní kuchařky a paní Horníkové soutěžící 
předkládali své domácí práce a následně dokazovali 
svou schopnost vytvářet si šablony, sprejovat a spolupracovat. 
 

 
 Porota nakonec vybrala 8 žáků do graffiťáckého 
týmu, který bude mít možnost vysprejovat 
rozsáhlý prostor u nás ve škole. Patří do něj 
Verča Kubová, Filip Šafránek, Sofie Winterová, 
Lucie Svobodová,  Barbora Chmelová, Klára 
Mattanelli, Matylda Winterová  a Veronika 
Hrtoňová.  

 
 
 
 

 
 
Ostatní, kteří se nedostali do 
týmu,  se stávají „záložníky“. 
To znamená, že je možné se do 
týmu začlenit později jako 
důležitá náhrada či pomoc. 
Doufáme,že na graffiťácké 
akce nezanevřou a připojí se 
případně i jako pomocníci.  
 

 


