Červen 2012
BRANNÝ DEN
První červnovou akcí bývá tradičně branný
den. Letos nás trošku potrápilo počasí,
protože bylo dost chladno a chvílemi došlo i
na pláštěnky.

Deváťáci i druhostupňoví učitelé na
stanovištích se zahřívali čajem, ti lépe
vybavení měli i deky. Všechny soutěže
však probíhaly podle plánu. Trať byla
dobře označena šipkami, každá skupina
měla plánek trasy, takže se ani moc
„nekufrovalo“.
Letos
deváťáci
přezkoušeli
soutěžící
skupinky
z práce
s buzolou,
z uzlování či
chování
v krizových
situacích.
Došlo i na hod
granátem,
opičí dráhu aj.

I přes nepříznivé počasí lze říci, že se letošní branný den vydařil.

OBHAJOBY OBOROVÝCH PRACÍ

Pro devátou třídu bylo
datum 6.6. přímo magické.
Odpoledne se na Táborské
konaly obhajoby
oborových prací.
Porota pozorně
obhajobám
naslouchala a často byla
velmi příjemně
překvapena.
Zároveň se dozvěděla plno zajímavostí, například z oblasti módy, sportu a vaření.

A tak se určitě již všichni těší na nová témata oborových prací, která budou
vyhlášena v září.

KULATÝ STŮL
Dne 18.6.2012 se uskutečnil další KULATÝ STŮL, kde zástupci tříd i Třetího oka
spolu s panem ředitelem shrnuli úspěchy a neúspěchy letošního roku.
Pomocí ankety na druhém stupni zjistili, co žáci považují za nejzdařilejší a co by
naopak raději změnili.

Mezi pozitiva letošního roku patří například pořádání turnajů, rekonstrukce
školního vybavení (lavic) a školní akce (lyžařský výcvik a Vápenka - škola v
přírodě). Změny by žáci uvítali ve velikosti porcí ve školní jídelně pro starší žáky.
Kritiku dále sklidily prostory WC, které někteří žáci v průběhu dne znečišťují.
Rovněž je třeba vybavit novým nábytkem některé další třídy (již v plánu –
viz.minulý kulatý stůl).

Schůzka se nesla i přes úmorné vedro a dusno ve veselém duchu a zúčastnění se
dočkali kvalitní zpětné vazby.
Velmi zdařilá byla celá organizace akce a úroveň diskuse.

TÝDEN STŘEDOVĚKU
Jako ve středověku si mohli připadat žáci v pracovně speciální pedagogiky. Ti,
kteří celý rok sbírali za své úspěchy ve škole erby, se mohli zúčastnit některých
středověkých aktivit.

Žáci 2.ročníku plnili úkoly pro pážata - museli zvládnout nalít z korbelu nápoj do
poháru, správně držet praporec.
Třeťáci plnili úkoly stanovené pro panoše. Ti již museli pojmenovat všechny
předložené předměty. Pak se na chvíli stali trubačem, zatroubili na roh, ohlásili
vstupujícího do místnosti a na závěr převzali stráž s praporcem v dobovém
oblečení.
Čtvrťáci pak již jen vzpomínali. Nejprve popsali, jak pasování na panoše probíhalo,
a pak podle popisu vše hráli.
Sice se všem ve středověku líbilo, ale novověk je novověk……

ČERVEN – TO JSOU POBYTY
V PŘÍRODĚ
Blíží se konec školního roku a většina
tříd naší školy každoročně vyráží do
přírody.
Kam směřovaly jednotlivé třídy?
6.AB – sjížděla Sázavu
7.A – Smržovka
7.B společně s 9.A Živohošť
8.B Sedmihorky

KEMPOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI S 8. B
V letošním týdnu sportu a turistiky se
třída 8. B vypravila do zalesněné a
skalnaté přírody Českého ráje, kde pod
stany v kempu Sedmihorky zažila různá
dobrodružství a zábavu.

Hned první večer se žáci vydali po hlasech našich sov a sami je zkoušeli jejich
natrénovanými hlasy nalákat. Takže-až si budete chtít poslechnout puštíka,
poproste Péťu Zadražila.

V programu nemohl chybět výlet po
skalním městě s krásnými vyhlídkami na
pískovcové skály. Český ráj je i rájem
drahokamů a my jsme se vydali přímo do
jeho centra – města Turnova, kde žáci plnili
různé úkoly a navštívili místní muzeum.
Krásné počasí nás nalákalo i ke koupání
v příjemném rybníku nedaleko našeho
stanového městečka a k míčovým sportům.
Také po ránu jsme si vždy protáhli tělo
během a skokem do vody.
Poslední den jsme putovali na lesní hrad
Valdštejn, kde všechny účastníky zaujal
vyprávěním pan průvodce.

Na závěr jsme nevynechali ani malý táborák a napínavé večerní týmové klání
v rozmanitých disciplínách.

SMRŽOVKA 7.A

Třída 7.A se vydala na školu v přírodě do
Jizerských hor na Smržovku.
Celý týden doprovázela hobita Bilba na
jeho cestě tam a zase zpátky. Pomáhala
mu překonávat všechny překážky.
Překonání řeky bylo dramatické. Každý ze
4 týmů se musel pomocí loďky (
igelitového pytle)
dostat na druhý břeh.

Zbyl i čas na sportovní klání. Hrála
se přehazovaná, ringo, volejbal a
jiné nejen míčové hry.
V lese Hobiti, Elfové, Trpaslíci a
Čarodějové potkávali různou havěť.

Při některých soutěžích bylo nutno provětrat šedou kůru mozkovou. Runové
písmo bylo asi nejtěžší. Naučili se v něm ale všichni psát vzkazy a luštit zprávy.
Pomocí tohoto písma také objevili poklad.

Školu v přírodě si všichni parádně užili a domů se vůbec netěšili.

SÁZAVA
Během týdne sportu a turistiky se
6. třídy společně vydaly k řece
Sázavě na vodácký výlet. Naším
hlavním sídlem se na tři noci stal
kemp v Týnci nad Sázavou.
V neděli jsme navečer pouze zvládli
dorazit do kempu a postavili stanové
městečko.
A v pondělí ráno jsme poprvé vyrazili na vodu. Vlakem jsme popojeli do Čerčan,
kde již na nás čekaly rafty a kanoe. Po seznámení se základy bezpečnosti na vodě
a základním školení, jak lodě ovládat, jsme vyrazili. Počasí se velice vydařilo,
slunce svítilo celý den a mnozí z nás se opálili, někteří i spálili.

První den na vodě
rozhodně stál za to.
Většina z nás jela na
raftech, ale ti, kteří
se cítili dostatečně
zdatní, mohli
vyzkoušet i kanoe.
První vodácký den byl
nenáročný, žádné
peřeje ani jezy nás
nečekaly.
Dokonce ani žádná
večeře nás po návratu
nečekala. Tu jsme si
museli nejdřív uvařit
na ohni.

Předpověď počasí na druhý den již nebyla tak přívětivá, ale během dne nás
naštěstí čekalo jen pár kapek deště, což nikomu nevadilo. Takže jsme si mohli
plně užít krásný úsek Sázavy z Týnce do Pikovic. Na tomto úseku již nás čekaly

drobné peřeje a maličké jezy, takže jsme mohli využít vodácké dovednosti, které
jsme předchozí den nacvičili.

Z Pikovic jsme se
zpět do Týnce
dopravili vlakem a
všichni už se těšili
na večeři.

Vařečku mistra kuchaře převzal manžel paní učitelky Fialové, který velel
přípravě grilování masa. Večeře byla vynikající!
Po večeři nás čekalo příjemné posezení u ohně s hudebním doprovodem. A kromě
Zuzky a Hanky, které výborně hrály na kytaru, přijeli také kamarádi paní učitelky
Fialové. Přivezli další kytaru,
banjo a foukací harmoniku, takže
nás čekal parádní koncert plný
hezkých trampských písní.
Třetí den jsme již netrávili na
vodě, ale o adrenalin i tak nebyla
nouze. Navštívili jsme totiž
lanové centrum! A byl to hodně
velký zážitek! Celý úsek začínal
sjezdem po laně přes řeku!

Dál pak cesta pokračovala ve
větvích stromů ve výšce až 8
metrů. Některé děti však necítily
žádný strach a šplhaly ve větvích
jako opice. A to celé již probíhalo
v místy vydatném dešti. A pak už
byl jen čas na rychlý oběd, balení
stanů a cestu domů.

Vodácká výprava byla velmi úspěšná!
Děti zvládly spoustu činností a
naučily se nové dovednosti. A hlavně
jsme si celé tři dny skvěle užili!

ŽIVOHOŠŤ
Naše devítka se
domluvila se třídou 7.B
a společně vyjela na
Živohošť.
Od začátku byla
koncipovaná tanečně.
Věděli jsme, že musíme
natrénovat
předtančení, na které
se všichni velmi těšili.
Samozřejmě jsme si
užili spousty legrace.
Nádherná příroda v
okolí nám také nesměla
ujít a proto jsme se
samozřejmě vydali také na výlet. Prožili jsme také plno společných her.

Na závěr pobytu jsme pro naše spolužáky uspořádali báječnou diskotéku. Byli
jsme velmi rádi, že jsme mohli strávit několik posledních závěrečných chvil,
které nás čekaly na naší škole.

HRY 4 x 4 – TO BYL VELKÝ ÚSPĚCH TÁBORSKÉ
Na letošní sportovní klání základních škol na Praze 4 jsme se připravovali celý
školní rok. Chtěli jsme totiž obhájit 10. místo z minulého ročníku.
Proto jsme se pravidelně scházeli ráno před vyučováním v tělocvičně a pod
vedením pana učitele Červeného trénovali na jednotlivé disciplíny.
Také jsme se účastnili vyhlašovaných turnajů O pohár ředitele školy, kde jsme se
zlepšovali ve svých výkonech.
A jak se nám naše příprava vyplatila? Bojovali jsme jako lvi.
Mezi 20 základními školami Prahy 4, které se zúčastnily Her 4 x 4, jsme obsadili
7. místo !!! Byl to obrovský úspěch, protože školy, které byly před námi, jsou
školami sportovními a také mají mnohem lepší podmínky než my.
Toto naše výborné umístění je o to cennější, že se do této akce zapojila více než
polovina dětí naší školy.
A chcete vědět, v jakých sportech jsme byli nejlepší?

Zlaté medaile jsme získali v jízdě zručnosti, zlatou a bronzovou medaili jsme
vybojovali i v lehké atletice. Úspěchem bylo druhé místo ve stolním fotbale.
I třetí místo ve florbalu bylo zasloužené. Získali jsme i bramborové medaile,
např. v přehazované či běžeckých štafetách. A v košíkové nám bronz unikl o
jeden jediný koš. Jaká škoda !!!
Tak zase za dva roky na shledanou.

Ostatně tyto fotografie vám mohou náš velký
úspěch přiblížit.

Nasazení závodníků bylo obrovské a my
jsme moc rádi, že všichni závodili v duchu
fair play.

Městská část Prahy 4 věnovala všem účastníkům krásně barevná trička.
Že nám to v nich ale slušelo?

Z našeho úspěchu jsme se společně radovali v našem atriu a pořídili tyto
památeční fotky.

Udržíme krásné sedmé místo i za dva roky?????????
Všichni doufáme, že ano !!!

JSME RÁDI, ŽE JSI ŽÁKEM NAŠÍ ŠKOLY
Diplom s tímto textem na
konci června obdrží vždy
tři žáci z každé třídy.
Většinou o výběru tří jmen
rozhodují přímo spolužáci
v tajném hlasování. Ti si ze
svých řad vyberou
nejspolehlivější kamarády,
nejlepší sportovce, nejlepší
organizátory nebo třeba ty,
kteří se snaží a udělali
v letošním roce velký
pokrok.

K tomuto dopoledni tradičně patří i předání dortů třídám, které v letošním roce
nasbíraly nejvíce starého papíru. Jednou z oceněných tříd byla letos 3.B.

Každoročně na tomto slavnostním předávání ocenění vystupuje školní sbor
Táboráček. I letos jsme si spolu s ním zazpívali několik známých písniček.

Potom přišla bomba !!! Naše
vedení si připravilo několik
scének, které byly opravdu
vydařené, a proto byl bouřlivý
aplaus zasloužený.

Svou troškou do mlýna přispěli
i někteří učitelé. Například
pan učitel Novák vloni slíbil,
že se naučí stojku a přijde na
pódium po rukou. Jak sami
vidíte, slib dodržel.

Děkujeme a už teď se těšíme
na příští závěr školního roku!!!

ZÁVĚREČNÝ
PLES

Také už jste slyšeli,
že podle Mayského
kalendáře bude
v prosinci konec
světa? Deváťáci si
toto proroctví zvolili
jako motto svého
plesu. A tak se
divadelní sál změnil
na nebe, na kterém se vznášely portréty deváťáků.
Došlo i na pekelné zákoutí s názvy hříchů.

Přestože má každý ples své téma a specifika, náplň zůstává víceméně stejná. A
tak ani letos nechybělo předávání doktorátů a čestných uznání za oborovou práci,
slavnostní sólo s rodiči a pedagogy a poděkování vyučujícím.

Na co se hosté plesu těší každoročně nejvíc ? Samozřejmě na předtančení.

To letošní bylo poskládané z mixu moderní muziky,
v němž asi největší prostor dostal hip-hop. Sklidilo
zasloužený aplaus, protože na něm byl vidět velký
kus práce a výkony některých tanečnic byly téměř
profesionální.

Další fotografie dokumentují nejdůležitější okamžiky letošního plesu.

Přísaha/téměř promoční/

Radost třídní učitelky L.Kotoučkové z kroniky třídy 9.A

Schody v atriu s různými přikázáními.

Nebeská výzdoba

Pekelná výzdoba

SLZY A ÚSMĚV KE KONCI
PATŘÍ

Poslední den nebyla o emoce nouze……
Vše začalo už v divadélku školy, kde se na své deváťáky čekali s kytičkou prvňáci.

Záhy se chodby školy
zaplnily žáky ze všech tříd,
kteří utvořili slavnostní
špalír.

Poslední kroky školou od
třetího patra do suterénu
zůstanou jistě v paměti
těch, kteří se s naší školou
loučí.

Na prahu školní jídelny dojetí
vystřídalo očekávání a
překvapení. Ani letos se
osmáci nenechali zahanbit a
připravili krásnou slavnostní
tabuli.

U ní se deváťáci setkali se všemi svými učiteli a mohli si již skutečně neformálně
popovídat. K výborné atmosféře určitě přispělo chutné jídlo a slavnostní dort,
tentokrát ve tvaru mayské pyramidy.

A ZAZVONIL ZVONEC A ŠKOLNÍ DOCHÁZKY JE KONEC …

