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JAK SE DOSTAT 
BEZPEČNĚ DOMŮ 

Ve středu dopoledne se naše učebny 
přeměnily na policejní stanici. Vcházeli 
jsme do třídy, kde na katedře místo 
globu a jiných učebních pomůcek ležely 
pistole, samopal, ochranné vesty, helmy 
a další předměty. Za katedrou stál 
policista, který se s námi bavil o tom, 
jaká nebezpečí na nás mohou číhat a jak 
se jim vyhnout. Že se nemáme bránit, 
když po nás nějaký holomek chce mobil, že nemáme chodit temnými zákoutími 
nebo blízko průjezdů, nasedat do aut s cizími lidmi a popsal plno situací, které 
bychom neměli podcenit. Každou situaci doplnil skutečným příběhem. Některý 
příběh měl konec dobrý, ale některé skončily  špatně. Také nám dal číslo mobilu, 
kdybychom potřebovali pomoci a půjčil nám i svou výzbroj. To ocenili hlavně naši 
chlapci. Bylo to hodně poučné. Fakt. 
 
 



VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ LITERÁRNÍ 
SOUTĚŽE 

Vítězové letošní literární soutěže jsou již známi.   

Dne 1.března se 
uskutečnilo 
slavnostní 
předání cen a 
diplomů za 
literární 
soutěž. Předávání proběhlo v divadélku a 
neslo se opět v tvůrčím duchu. Výherci 
v jednotlivých kategoriích předčítali své 
vítězné práce před publikem, jež 
nešetřilo potleskem. Rozsah byl opravdu 
široký, zazněly pohádky, které měly 
zadané děti z prvního stupně, ale také 
zajímavé dopisy literárním postavám z 
pera žáků druhého stupně.  
Mezi výherci nechyběli ani prvňáčkové, kteří 
uspěli s ilustracemi k pohádce.  
 

To vše vytvořilo příjemnou atmosféru, kterou prodchnula také radost z knižních 
cen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



VÝSLEDKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 
 
Kategorie 1. tříd – ilustrace k pověsti O prstenu a rybě  

1. místo     Joža Regentová 1.A  
2. místo     Šárka Vykusová 1.B  
3. místo     Antonie Borouková 1.A  

 
Kategorie 2 .a 3. třída – dokončení příběhu (pověst, pohádka)  

1. místo  Adam Zahradník 3.B  
2. místo  Matěj Plachý 3.B  
3. místo  Dana Nguyen 2.A  

 
Kategorie 4. a 5. třída – dokončení příběhu (popis, vypravování)  

1. místo  Bára Vajnerová 5.B  
2. místo  Beata Nováková 4.A  
3. místo  Alena Komárková 5.B  

 
Čestné uznání Lucie Pirklová, Cyril Malák, Veronika Hrtoňová 4.A, Jan Suchomel, 
Bětka Vítková 4.A, Matylda Winterová 4.A  
 
Kategorie 6. a 7. třída – Dopis literární postavě  

1. místo  Kristýna Machartová 7.B  
 2. místo  Johanka Marková 7.B  

3. místo  Filip Rošek 7.A  
 
Čestné uznání Natálie Schejbalová 7.A, Tereza Cihlová 7.A, Theodor Šíma 7.B, 
Kateřina Svobodová 6.A, Zuzana Zahradníková 6.A, Tadeáš Pejchal 7.A, Matěj 
Horník 7.A, Linda Procházková 7.B  
 
Kategorie 8. a 9. třída – Dopis literární postavě  

1. místo  Štěpán Mareš 8.B  
2. místo  Kristýna Hlaváčková 8.B  
3. místo  Marie Padevětová 8.B  

   Natálie Brzobohatá 8.B  
 
Čestné uznání Martina Holíková 8.A, Sára Maděrová 9.A, Claudie Eislerová 9.A, 
Adéla Hauerová 9.A, Dominika Hubičková 8.B 

 
 



 
ZIMNÍ OLYMPIÁDA VE ŠKOLNÍ 
DRUŽINĚ  
 
Ve čtvrtek 1.3.2012 jsme zapálili olympijský 
oheň v Táborské. Borci se připravovali opravdu 
tvrdě. Servismani biatlonistů i běžců na lyžích 
měli spoustu práce s mazáním správného vosku, 

protože teplotní podmínky byly značně vrtkavé. Starosti dělaly také boční větry 
skokanům na lyžích, přesto padl i rekord můstku. Sešla se tu krasobruslařská 
elita i rychlobruslaři z týmu Martiny Sáblíkové. Závěrečné vystoupení v podání 
krasobruslařských trojic vyvolalo nadšení ve vyprodaném stadionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MRAVENCI NA HORÁCH 
 

Mravenci jsou prvňáci z áčka. Letos na začátku 
března se svojí paní učitelkou  Naďou Kolářovou 
vypravili na hory – na Richtrovky, krásnou chalupu 
posazenou vysoko  na úbočí  nad Pecí pod 
Sněžkou.  

Pro spoustu Mravenců to byla první výprava 
někam daleko, bez maminek a tatínků. Ale zvládli 
to všichni! Odjezd autobusem od školy byl 
provázen trochu zaraženými tvářičkami, ale brzy 
hory přichystaly první řádnou výzvu: kufry, lyže a 
veškerá bagáž odjely rolbou, ale Mravenci museli 
od autobusu do chalupy na Richtrovkách pěkně po 
svých. Někdo cestou funěl jak lokomotiva, někdo 
měl pocit, že tam nemůže nikdy dojít, ale dokázali 
to nakonec všichni. A to je to od autobusu dobré 
3 km a hlavně asi 500 m převýšení! 

Na Richtrovkách čekaly pěkné pokojíčky s modrým povlečením, každý našel svoji 
postel a v kuchyni se už vařilo něco dobrého. Ostatně kuchyně – pan kuchař 
z Richtrovek svou práci moc dobře zná a rozhodně se jí věnuje s láskou a péčí. 
Každý den nějaká dobrota a kdo chtěl, mohl si dojít pro nášup. Richtrovky 
rozhodně nemůžeme doporučit pro redukční pobyty! 

Hned u chalupy je 
postavený lyžařský vlek a 
sjezdovka. Ani velká ani 
malá, pro Mravence 
akorát. První den se 
Mravenci rozdělili do tří 
družstev podle lyžařské 
zdatnosti a pak se 
lyžovalo a lyžovalo. Po 
snídani na kopec, 
v poledne na oběd, po 
obědě chvilku odpočinout 
a zase lyžovat až do 
odpoledne.  

Vlek končil ve čtyři, většinou toho Mravenci měli tak akorát.  



Odpolední ovocno-zeleninová svačina obvykle zmizela rychlostí blesku – Mravenci 
se změnili v termity a zbaštili úplně všechno. Třetí den – kritický – bylo odpolední 
lyžování vyměněno za klouzákování – a to si Mravencové také pěkně užili. 

Do večeře byl čas na chvíli čtení nebo i trochu psaní – společně s paní učitelkou 
v jídelně. Po večeři do sprchy a na večerní pohádku – a po pohádce už do postele. 
Kupodivu nikdo nezlobil, všichni Mravenci spali jako dudci. Inu, horský vzduch tělu 
svědčí! 

V pátek odpoledne 
bylo všechno jinak. Po 
obědě se losovala a 
fasovala startovní 
čísla, na sjezdovce 
stály zapíchané modré 
tyče – chystaly se 
závody! 

Dvě kola slalomu 
zvládli všichni 
Mravenci  ve 
vynikajícím čase -  i 
borci (spíše borkyně) 
ze třetího družstva zvládli slalom naprosto s přehledem.  

To bylo překvapení při večerním vyhlášení výsledků: první, druhé i třetí místo 
obsadily holky! Čest klukovské party zachraňoval Kryštof na čtvrtém místě – 
tedy těsně pod bednou! Pánové budou muset do příštího roku pořádně potrénovat. 



 

 

 

 

V sobotu čekal Mravence den odjezdu. Dopoledne se balilo, přebalovalo, nosily 
kufry, přenášely kufry, ztrácely kufry a zase se nacházely – až se konečně 
všechno povedlo naložit do rolby, poslední dobrý obídek a hurá dolů k autobusu.  

A protože se všichni naučili alespoň trochu lyžovat, nikdo nemusel šlapat pěšky. 
Pěkně jsme si k autobusu dofrčeli na lyžích. A tříkilometrový sjezd byl určitě 
lepší než tříkilometrové šlapání nahoru. 

V autobuse už Mravence přemohla únava a cestu domů každý tak trochu 
proklimbal. A už školy už čekaly maminky a tatínkové – vyzvednout si své opálené, 
ale hlavně samostatné velké děti. 

 

 

 

A povídá se povídá, že 
se na Richtrovky 
Mravenci podívají i 
v létě – místo lyžování 
nějaké ty mravenčí 
horské túry a 
napřesrok zase 
lyžovačka……………………. 

Tak už se těšíme. 



ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 

 

9. března proběhlo na naší škole školní kolo 
zeměpisné olympiády. V učebně zeměpisu se 
sešli jedničkáři ze všech tříd, aby bojovali o 
postup do obvodního kola. Účast byla z 
důvodu nemocnosti o dost nižší než v 
minulých letech, ale to nezabránilo tomu, 
abychom nezjistili, kdo hraje v zeměpisu 
prim. V 6. třídách zvítězila Kačka 
Svobodová, v 7. třídách Max Oweyssi a v 
kategorii C Lukáš Kobza. 

 

Výše jmenovaní získali nejvyšší 
počet bodů v práci s atlasem i 
bez atlasu. V kategorii A 
museli soutěžící navíc dokázat, 
že umí používat turistickou 
mapu. 

A jak si naši soutěžící vedli v 
obvodní soutěži? Nejlepší 
umístění pro školu zajistil Max, 
který obsadil celkové 6. místo 
na obvodě. Kačka Svobodová 7. 
místo. V kategorii C nás 
reprezentovala Terka Černá, 
která zaskočila za nemocného 
Lukáše. 

Všem jmenovaným ještě jednou 
gratulujeme. 
 
 
 
 
 

 



TÁBORSKÉ MULTIKULTI     
 
 
Dne 7.3. se vybraní žáci 8. a 9. ročníků 
zúčastnili přednášky v anglickém 
jazyce. Přednášela studentka z Jižní 
Koreje.  
 

Dozvěděli jsme se o její 
zemi mnoho zajímavostí. 
Naučila nás, jak se 
správně pozdravit (s 
ukloněním) a seznámila 
nás se zdejším písmem. 
Někteří šťastlivci teď 
už umí své jméno napsat 
korejsky. 
 
 
 
 

 Seznámili jsme se s korejskou módou, hudební scénou, zhlédli ukázky bojového 
umění taekwondo a prohlédli si tamější měnu – korejský won. Překvapením pro nás 
bylo, že v Koreji nepočítají věk od narození, ale již od početí. Takže až se vás 
Korejec zeptá na věk, nezapomeňte si připočítat 9 měsíců navíc! ☺  
 

 
Děkujeme studentské organizaci AIESEC, která akci organizovala. 
 



WITTENBERG V PRAZE 
 
Ve dnech 12. až 16. března se uskutečnila již 22.tradiční výměna žáků 
z partnerské školy v německém Wittenbergu. Zapojení žáci ubytovali u sebe 
doma již známé kamarády, ale i děti, které přijely do Prahy poprvé.  

 
 

 
Druhého dne se celá skupina vydala na dlouhé 
putování Prahou s představením významných 
památek a historických budov od Václavského 
náměstí přes Staroměstské, Karlův most a Pražský 
hrad až na Petřín, kde zájemci vystoupali na 
rozhlednu a všichni prošli zrcadlovým bludištěm.  
 
 
V dalším programu nechybělo zhlédnutí oblíbeného 
představení Life is life v Černém divadle, tradiční 
návštěva zoologické zahrady v Troji, kde dětem 
dal zabrat česko-německý pracovní list o 
zvířatech nebo vodní řádění v aquaparku 
Aquadream na Barrandově. Obvyklým bodem 
společných zážitků je den strávený ve škole při 
rozmanitých výtvarných a hudebních činnostech.  
 
 



Tentokrát si pro žáky připravila paní učitelka Palánová kreativní práci 
s keramickou hlínou, při které mimo jiné 
spolupracovaly česko-německé dvojice beze 
slov a se zavřenýma očima.  
Během hudebního bloku se mohli všichni 
projevit při skupinovém bubnování pod vedením 
skoro skutečného šamana.  
Při pohybově-komunikačních hrách 
v tělocvičně s panem učitelem Burešem bylo 
opět důležité si porozumět a spolupracovat 
s týmem. 
 
Během týdne skupina pronikla až do zákulisí 
Švandova divadla na Smíchově, kde děti viděly, 
jaký je pohled z druhé strany opony, jak to 
vypadá v šatnách známých herců apod. 
Nechyběla nezbytná návštěva obchodního 
centra a spousta zážitků ze soužití během 
volného času.    
 
 
Novinkou pro všechny byla plavba lodí po Vltavě, při které dětem starý zkušený 
kapitán představil Prahu zase z jiné perspektivy.  
 
 
 



Jak celou akci prožil a vnímal jeden z účastníků, si můžete přečíst: 
 
Wittenberg v Praze – 2012 
Jak je v naší škole zvykem, i letos přijeli naši němečtí přátelé z Wittenbergu. Byli 
u nás od pondělí 12. 3. do pátku 16. 3., a bydleli v rodinách českých dětí. 
V pondělí, po jejich příjezdu a seznámení, jsme měli volný čas (den). Já osobně 
jsem se Sárou („mou“ Němkou) hrál různé stolní hry, povídali jsme si apod. 
Někteří z ostatních šli do nákupního centra Arkády, plavat atd. 
Druhý den jsme byli na procházce Prahou, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých 
věcí o Václavském náměstí, ulici Na Příkopech, o Můstku, Prašné bráně a Obecním 
domě. Na Pražském Hradě jsme viděli výměnu stráží a nakonec jsme šli na Petřín. 
Kdo chtěl, měl možnost vystoupat na Petřínskou rozhlednu a poté jsme šli do 
zrcadlového bludiště. Odpoledne jsme měli znovu vlastní program. Večer jsme šli 
do divadla Metro, na představení Life Is Life, hrané již spoustu let, mimo jiné ho 
hráli v Brazílii. Je opravdu velmi kvalitní i díky zapojení diváků do představení. 
Doporučuji. 
Ve středu jsme byli znovu na prohlídce Prahy, ale tentokrát jinak, z Vltavy. Pluli 
jsme lodí Elektronemo, jedinou lodí na Vltavě fungující jen a pouze na sluneční 
energii. Kapitán, starý mořský vlk, nám zpestřoval přednášku různými osobními 
zkušenostmi, historkami a povídáním o svém životě. To vše jak v češtině, tak 
v němčině. Nejvíce mi utkvěla v paměti historka, kterou řekl ihned po vyslovení 
slova Wittenberg. Vzpomněl si totiž na to, že jim tam rozbil most. Poté jsme jeli 
jinou lodí do ZOO, kde jsme dostali pracovní list a se „svými“ Němci jsme je měli 
vyplnit. Otázky byly v němčině, odpovědi měly být česky. Po prohlídce ZOO, 
která byla bohužel na mnoha místech rekonstruována, jsme jeli na prohlídku 
Švandova divadla. Nebyla to ledajaká prohlídka, mohli jsme si prohlédnout 
zákulisí, propad (místnost pro „vystupování“ z podlahy), šatny herců a kulisárnu. 
Po příjezdů domů, někdy kolem sedmé hodiny jsme, jak říká paní učitelka, skočili 
šipku do postele. 
15. 3. jsme strávili dopoledne ve škole, nejdříve jsme se účastnili skupinového 
bubnování, které bylo opravdu skvělé ani nebylo třeba překládat. „Pan Bubnovač“ 
zvládl udržet pozornost i německých dětí. Poté jsme v učebně výtvarné výchovy 
dělali sošky z hlíny, nejdříve jednou rukou, poté druhou, pak se zavřenýma očima. 
Bylo to zajímavé. 
Poté jsme v tělocvičně s panem učitelem Burešem hráli komunikační hry, 
například jsme měli tužku přidělanou na provázcích, a měli jsme bez dotyku rukou 
s tužkou nakreslit sněhuláka. To bylo také docela zajímavé. Odpoledne, po obědě 
ve škole, jsme jeli do aquaparku Aquadream, který je na Barrandově. Tam jsme 
byli do sedmi do večera, prošli jsme si (každý zvlášť) bazény, tobogány, sauny, 
vlastně všechno, co tam bylo. Po návratu domů, někdy kolem osmé, opět šipka do 
postele. 
V pátek naši němečtí přátelé odjeli a my jsme šli do školy. 



BUBNY ROZEZNĚLY ŠKOLU 
 
Ve čtvrtek 15.3.2012 proběhlo v divadelním sále školy skupinové bubnování. 
Interaktivní program vedl zkušený hudebník tzv. facilitátor Petr Šušor, pod 
jehož vedením se každý účastník stal součástí tvořivého celku a prožil na vlastní 
kůži pozitivní vliv bubnování na člověka a navázal na prapůvodní potřebu lidí po 
celém světě, a to komunikaci pomocí hudby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÍSKALI JSME 1. MÍSTO VE SBĚROVÉ SOUTĚŽI 
STARÝCH MOBILNÍCH TELEFONŮ 

 
V minulém týdnu převzali z rukou 
zástupce starosty MČ Praha 4 
pana Ing. Jiřího Bodenlose,  
diplom za 1. místo naši 
nejaktivnější sběratelé starých 
mobilních telefonů – Bruno Chum, 
Jiří Bašta a Richard Krapf. 
Nebyli to ale sběratelé jediní. 
Moc děkujeme Vám všem, kteří 
jste se do sběrové soutěže 
zapojili! 
 
Naše škola spolu s vítězstvím také získala finanční odměnu ve výši 3000,- Kč. O 
tom, jak tuto částku využijeme na zvelebení školy, rozhodnete vy, žáci,  pomocí 
svých zástupců ve školním parlamentu Třetí oko. 
 



U KULATÉHO STOLU S PANEM ŘEDITELEM 
 
Zasedání Kulatého stolu se konalo 
19.3.2012 v učebně  AJ. 
Dle původních tradic se ho účastnili 
zástupci tříd (členové školního 
parlamentu 3.oka), pan ředitel, 
lektoři školního parlamentu a někteří 
 přizvaní hosté z řad učitelů.  
 
Na programu zasedání bylo 
přednesení návrhů témat a jejich 
možných řešení v chodu školy 
z jednotlivých tříd. Návrhů bylo více  
než dost, každá třída stihla 
přednést  alespoň jeden návrh a měla 

možnost se při společné diskusi dobrat možnýchzávěrů.  

 
 

 
Mezi nejčastější náměty a požadavky žáků patřily rekonstrukce  některých tříd, 
zlepšení školního vybavení, ale třeba i požadavek více  mléčných výrobků do školy 
nebo  větší využití moderní techniky při výuce.  



Některé návrhy se přesně shodovaly s plány pana ředitele, které se uskuteční 
ještě  tento  rok (nové lavice do učebny němčiny apod.) a jiné zase vyžadovaly 
více  prozkoumání a plánování, takže  se domluvily další kroky, konzultace s panem 
ředitelem atd.  

Na návrhy, na 
jejichž projednání 
nedošlo při 
„kulatém stolu“, byl 
uchystán formulář, 
který po vyplnění 
mohou studenti 
odevzdat 
pí.hospodářce a 
dostat tak svůj 
návrh k projednání 
s panem ředitelem 
touto  cestou. 
Záleží však hlavně 

na žácích samotných, jak dalece si  jsou jisti důležitostí svého návrhu a kolik 
času a sil mu chtějí  věnovat, aby jej dovedli  do zdárného konce a projekt  byl za 
jejich účasti realizovatelný.  
 
Hlavní z funkcí kulatého stolu je, že  
po  vzoru artušovských legend se 
zasedá a diskutuje u kulatého stolu, 
kde mají všichni rovný hlas v diskusi. 
Kulatý stůl na Táborské je  hlavně 
prostorem pro komunikaci a velkou  
příležitostí pro naše nápady.  
 
Diskuse je pouze začátek, kde si 
tříbíme všechna pro a proti, možnosti 
řešení, ale pokud zůstaneme jen u 
slov a nebudeme plnit  naplánované 
úkoly, které jsme si předestřeli, 
nebude ani možné očekávat žádné 
velké změny. Teď je tedy  pomyslný 
míček na straně studentů.  
Doufejme, že svoji šanci nepromarní, 
příležitostí a nápadů mají dost!  
 
 



Jarní Petrklíč 2012  
Jako v předchozích letech ani letos 
nechyběl školní pěvecký sbor 
Táboráček na hudebním festivalu 
Jarní Petrklíč, který se tradičně 
koná první jarní čtvrtek v 
Kulturním centru v Jesenici.  
 
Toto muzikantské klání je určeno 
pro hudebníky a zpěváky, kteří 
navštěvují ZUŠ, ale i těm, kteří si 
rádi zazpívají či zahrají jen tak pro 
radost. 
 
 A v letošním ročníku se Táboráčku 
posíleném o flétnový soubor 3.A a 
kroužek fléten 4. a 5.tříd podařilo 
získat bronzovou stuhu! 
 
BLAHOPŘEJEME! 

 
 



ŠESTKY JDOU DO ZOO 
Dnes jsme měli 
skvělý den. První dvě 
hodiny ve škole jsme 
přežili a pak hurá do 
ZOO. Lepší den jsme 
si nemohli vybrat. 
Sluníčko svítilo a 
bylo příjemné teplo. 
Avšak to mělo i 
stinnou stránku. 
Zahrada byla narvaná 
kočárky, malí caparti 
se nám pletli pod 
nohy, prostě ZOO 
praskala ve švech.  
 

Nás ovšem provázel mladý průvodce, který nás zasvěcoval do tajů  života 
některých zvířat.  
Také jsme vyplňovali pracovní listy, jejich náplní byly informace o savcích.   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Když přednáška skončila, měli jsme rozchod a to bylo skvělé. Mohli jsme si po 
skupinkách prohlížet výběhy  zvířat, které jsme chtěli pozorovat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedné skupině se cesta do školy hodně protáhla. Měli jsme možnost se rozdělit 
na ty, co chtěli jet do školy MHD a na ty, kteří to vzali po navigaci pěšky. Byla to 
moc hezká akce, protože jsme se podívali na trénink slalomářů, kterým jsme  
pomáhali zachraňovat zvrhlou loď, a pak jsme řešili, jak se dostat k metru. Tunel 
Blanka nám cestu zkomplikovat natolik, že jsme do školy dorazili s hodinovým 
zpožděním.  
To nám ale vůbec nevadilo, protože jsme měli spoustu zážitků. 


