Září 2011
Září, září, na léto jde stáří….. tak se zpívá ve
známé písničce pánů Svěráka a Uhlíře.
Do naší školy však 1.září nastupuje „mládí“.
Byli to noví prvňáčci, kteří za doprovodu rodičů nejistí, ale natěšení, poprvé
procházeli dveřmi školy. Protože podle předpovědi počasí hrozilo, že déšť by
mohl narušit slavnostní den, uvítání našich nováčků proběhlo v divadelním sále.
Tam již na ně čekali nejen deváťáci, ale hlavně jejich budoucí paní učitelky.

Ty je rozdělily na třídu pilných MRAVENCŮ a čiperných RYBIČEK. Pak již došlo
na první úkol- podepsat se na pamětní arch a zároveň obkreslit svou dlaň. Byla to
fuška! Nejedna ručka se zapotila! Ale nakonec zvládli všichni.

Po přivítání panem ředitelem Prokopem, předali deváťáci prvňáčkům kytičku a
odvedli je do jejich slavnostně vyzdobené třídy.

Na lavicích bylo tolik zajímavého! Pastelky, barvičky, knížky…Někdo se radoval,
někoho přemohly slzičky….. a nebyly to jen slzičky prvňáčků! Tak už to prostě
1.září chodí.
A fotoaparáty cvakaly, kamery jely a paní učitelky se usmívaly. Tak ať se vám
všem na Táborské líbí!!!

ADAPŤÁK, DRHLENY A BEZVA PARTA
Sotva se otevřely dveře školy, šesťáci si
sbalili batohy a na týden vyrazili do Českého
ráje. Zážitků bylo požehnaně, už jen příjezd
do Drhlen byl dobrodružný. Přestupování
z rychlíku na osobák se zkomplikovalo
zapomenutím spacího pytle ve vlaku. Zásluhou
paní učitelky a vstřícností strojvedoucího
vlaku nám spací pytel dopravili do další
zastávky a Michal nemusel v noci trpět zimou.
Bakov nás přivítal jednokilometrovým
pochodem s bagáží do centra, kde probíhala ve
skupinkách pátrací akce podle zadaných informací. Kupodivu se nikdo neztratil, a
tak jsme mohli pokračovat dál do Drhlen. Cesta to byla krušná. Šest kilometrů
pěšího pochodu jsme sice zpestřili různými hrami, ale závěr patřil dešti.

Promoklí na kost jsme dorazili do kempu.
Pak už následovaly samé hry a hříčky, které vytvořily ze dvou tříd jednu velkou
partu. A to byl také cíl adapťáku – poznat se navzájem a poznat své nové třídní
učitele.

Z fotografií je patrné, že náplň byla opravdu pestrá. Nikdo se nenudil.

Čtyři dny uplynuly jako voda a
poslední den vše vyvrcholilo
společnou večeří, na jejíž přípravě
se podíleli úplně všichni. Když bylo
vše nachystáno, sešli jsme se u
jednoho stolu. Překvapením večera
bylo odhalení kápí čtyř osob, mezi
kterými byla i paní učitelka
Kolářová, která se přijela na tento
večer podívat. Ovace byly bouřlivé.
Všichni si rádi zavzpomínali na první
stupeň, kdy jsme byli ještě páťáci.

Slavnostní a
mystická
večeře
ukončila
adapťák a
otevřela
dětem bránu
do druhého
stupně.

Po návratu domů se
všichni rodiče řídili
heslem paní učitelky Fialové : „ Odhumusit a nechat dospat!!!!“

PTAČÍ SVĚT
Jaké to je pohladit si mlynaříka
dlouhoocasého nebo jestli bolí
štípnutí zobáčkem sýkory modřinky?

Zeptejte se v 8.B, která se v
závěrečné fázi
ornitologického projektu
zúčastnila odchytu a
kroužkování pěvců v
Kunratickém lese. Žáci na
vlastní kůži zažili, jak
probíhá důležitá metoda
sledování života a stěhování
ptáků od postavení speciální
sítě, lákaní ptáků na jejich
vlastní hlasy a nasazení
identifikačního kroužku na
nohu.

INAUGURACE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
Nevíte, co to je inaugurace? Je to slavnostní uvedení nových členů do úřadu nebo
například nových studentů na střední nebo vysokou školu.
Na naší škole proběhla tato inaugurace 19. září v atriu ve třetím patře. Nejprve
byli představeni noví členové Třetího oka – čili školního parlamentu. Ti poté
slavnostně podepsali smlouvu s panem ředitelem. Co v takové smlouvě bylo?
Například to, že člen parlamentu se bude zúčastňovat zasedání parlamentu, bude
třídu informovat o novinkách ze zasedání a bude reprezentovat a propagovat naši
školu. Pan ředitel se naopak zavázal, že pokud to bude nezbytné, může být člen
parlamentu výjimečně uvolněn z výuky. Podrobnosti o činnosti Třetího oka
najdete na nástěnce ve druhém patře a na školním webu.

NÁVŠTĚVA NÁRODNÍ GALERIE
Při návštěvě Veletržního paláce můžete zhlédnout stovky obrazů a jiných
výtvarných objektů z různých období od našich i světových výtvarníků. Třída 4.A
při své první návštěvě Národní galerie prošla část sbírek moderního umění a od
lektorky, která je prováděla, se dozvěděla plno nových informací.
To nejzajímavější však na naše mladé výtvarníky teprve čekalo.

Jeden z obrazů od Jiřího Sopka,
který se jmenuje "Trojice", si
zkusili všichni namalovat.
A aby to nebylo tak obtížné, každý
namaloval jen jednu pětadvacetinu.
Podle předlohy se všichni snažili co
nejpřesněji napodobit originál.
Nakonec se všechny části složily
dohromady a vznikla podařená
skupinová kopie.
A co tento obraz představuje? O
tom se rozpoutala mohutná
diskuse. Jsou to mimozemšťané
nebo obyvatelé nějakého
neznámého ostrova? Proč mají na
hlavě mrkve a nemají ruce? Na
tyto otázky si každý hledal tu svou
odpověď. Obraz je to určitě
zajímavý a jeho kopie teď zdobí
zdi ve 4.A. Můžete se přijít
podívat. A nebo rovnou navštivte
Národní galerii. K vidění jsou tam originály Picassa, Moneta, Zrzavého a dalších.

VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY
Koncem září se
do naší školy vrátilo léto
a prázdniny. Chodbami
naší školy se ozývaly
zvláštní zvuky, jako
pleskání, šplouchání,
hekání, šustění a
nafukování. To si děti ze
školní družiny
připomínaly prázdniny.

Začalo to nazouváním ploutví, nafukováním rukávků a kruhů, oblékáním se do
plavek a turistické výstroje, natíráním opalovacími krémy a pokračovalo letními
radovánkami ve školním divadélku. Tam si to všichni pěkně užili. Nejen děti!
Vyřádili se při dámské a pánské taneční volence, zasoutěžili si i zhlédli letní
taneček Bobíků.

