Květen 2012
POJĎ POHÁDKO MEZI NÁS,
UŠIJEM TI ZLATÝ PÁS…
K nám do družinky chodí pohádka každý den po obědě
a každá je jiná. Rozhodli jsme se tedy nakreslit o každé obrázek a vzniklo
nejdelší obrázkové leporelo v naší knihovně. A protože máme pohádky opravdu
rádi, jedno čtvrteční odpoledne se divadelní sál hemžil princeznami, skřítky,
rytíři a roztodivnými pohádkovými bytostmi a společně si zatančili a zasoutěžili.
Šikovní Bobíci pro nás přichystali překvapení a předvedli nám krásnou pohádku
o Zlatovlásce.

TÁBORSKÁ MÁ V KAPSE DALŠÍ
e-TWINNINGOVÝ CERTIFIKÁT KVALITY!
Ve školním roce 2010/11 žáci letošní 7.B v hodinách AJ spolupracovali s partnery
z Francie. Byla to dřina, ale stálo to za to! Ten, kdo to vzal opravdu vážně, se
vylepšil nejen v angličtině, ale i ve francouzštině a také samozřejmě v práci s
počítačem.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí - třeba, že ve Francii nejedí utopence!
Vyměnili jsme si například informace o našich městech, zemích, školách, tradiční
recepty, atd. Seznámili jsme se s novými penfriendy a užili si spoustu legrace.
Škoda jen, že jsme se nesetkali naživo! Nakonec jsme za tu dřinu dostali
zasloužené dárečky.

Děkujeme, eTwinningu!

1. ROČNÍK
BEACH VOLEJBALOVÉHO
TURNAJE V PRAZE 4
Po krátké diskusi jsme se dohodli, že i my na
Táborské sestavíme tým snů a zúčastníme se
volejbalového klání škol Prahy 4.

Nejednalo se o běžný volejbal, ale o beach
volejbal. Proto před vchodem do OD Arkády
bylo vytvořeno pískoviště, v něm postaveny 2
kůly, natažena síť, postaveny tribuny,
ozvučení a další potřebné věci pro turnaj.

Sice jsme nevyhráli, ale poprvé jsme si zkusili hrát volejbal na písku a věřte, je
to něco úplně jiného.

TÁBORÁČEK MAMINKÁM

Ke květnovému svátku matek si
školní pěvecký sbor Táboráček
společně s flétnovým souborem
pana učitele Tippmana připravil
vystoupení.

Zazněly na něm lidové i umělé
písně, které byly doprovázeny
nejen
klavírem,
ale
i
vynikajícím bubeníkem ze 3.A.

Vystoupení bylo okořeněno dramatizací jedné z písniček. Nejen tato písnička
sklidila úspěch, ale celé vystoupení bylo oceněno velkým potleskem maminek a
ostatních diváků.

TÁBORSKÁ DO TŘETICE
V BENÁTKÁCH
Po Paříži a Drážďanech se vydala naše škola
na třetí štaci v poznávání krás evropských
měst, a to do Benátek, které se nacházejí v
Itálii. Neděle brzo ráno byla pro některé
obtížná, ale všichni přišli včas a nastoupili
jsme do autobusu plni očekávání a
překvapení, která nás čekají na dalším
školním výletě za hranice naší republiky.
Cesta byla dlouhá, ale každý se dokázal
zabavit po svém. Všichni jsme však
zpozorněli, když jsme projížděli rakouskými
a italskými Alpami. Tyčily se kolem nás
majestátné
hory,
které
připomínaly
prostředí z filmu Letopisy z Narnie. Poněkud
s obavami jsme se koukali směrem k nebi, poněvadž se spustil hustý déšť, který
neustával.
V podvečer jsme se
konečně
dopravili
do
letoviska k moři, které nás
lákalo. Museli jsme jej
vyzkoušet, i když nepatřilo
mezi nejteplejší a po
počátečním zaváhání se
většina z nás do něj vrhla.
Druhý den nás čekala
přeprava vaporettem do
Benátek.
Naštěstí
se
postupně
protrhávaly
mraky a nad námi se
objevilo azurové nebe.
Vystoupili jsme na pobřeží
a snažili se dostat skrze
houfy turistů na Náměstí
svatého Marka, které je
hlavní dominantou Benátek.
Renesanční krásy tohoto města stály před námi. Dověděli jsme se spoustu nových
informací, když jsme procházeli úzkými uličkami, které byly lemovány

kavárničkami, obchůdky se zmrzlinou a suvenýry. Občas jsme se prošli po
nějakém mostě, pod kterými křižovaly gondoly (typický úkaz Benátek). Nádherná
cesta zpátky k místu našeho vylodění byla typickým dopravním prostředkem
(místní MHD) a to lodí skrze Canal Grande. Poté jsme se od ostatních odtrhli a
vydali se ostrov San Giorgio, abychom měli krásný výhled
na Campaniellu, která se nachází na Náměstí svatého Marka. Samozřejmě, stejně
jako v Paříži a v Drážďanech jsme si nemohli nechat ujít příležitost si
zacheerovat.

Strávili jsme tedy nádherný den v Itálii a vpodvečer plni dojmů a zážitků se
vraceli domů. Již se těšíme na příští výlet a to na podzim do Barcelony.

4.A a 4.B
V JIZERSKÝCH HORÁCH
Nejen v zimě, ale i v létě vyjíždějí
naše dvě třídy na týdenní pobyt na
čerstvém vzduchu. Letos jsme vyrazili
prozkoumat krásy okolí Jablonce nad
Nisou. Uvítal nás nádherný rodinný
penzion Maják v Nové Vsi nad Nisou.

Program letošní školy v přírodě paní
učitelky tajily a my byli nedočkaví, co
nás vlastně čeká.
Hned první odpoledne jsme se to
dozvěděli: celý týden bude probíhat
mezinárodní desetiboj. Ptáte se, proč
„mezinárodní“? Protože jsme si všichni
změnili jména i národnost.

A tak se z Jirky rázem stal Jirkinen a
závodil za Finsko. Z Kryštofa byl Japonec
Kikoto a z Venduly závodnice Vendys
z USA. Moc jsme se u těchto změn
nasmáli!

Disciplíny desetiboje nebyly jen
sportovní, ale soupeřili jsme i v paměti či
šikovnosti. Celý týden jsme sbírali cenné
bodíky a pečlivě sledovali výsledkovou
listinu.

Kromě soutěžení jsme
ale také poznávali okolí.
Vyšlápli jsme si na
rozhlednu Černá
Studnice a Nisanka a
prohlédli si místní
sjezdovky zarostlé
kopretinami a zvonky.
I letos jsme vyrazili na
celodenní výlet
autobusem.
Naše první zastávka byla v Pěnčíně,
kde jsme se nejprve podívali do
výrobny korálků. Dá to velkou
práci, než z kusu roztaveného skla
vznikne třpytivý korálek! A v dílně,
kam nás pak p. učitelky vzaly, jich
byly stovky druhů a my si mohli
navléct náramek nebo korále.
Dále mají v Pěnčíně kozí farmu a
my jsme ochutnali několik druhů
kozího sýra.
Z farmy nás autobus odvezl do
Liberce, kde jsme vyjeli lanovkou na
Ještěd. Měli jsme štěstí, bylo pěkné
počasí, a tak byl hezký výhled do
okolí. Asi nejvíc jsme se ale těšili do
liberecké ZOO, kde mají bílé tygry.
Z návštěvy Liberce jsme se vrátili
až večer. Výletem se náš pobyt
přehoupl do druhé poloviny. Celý
týden utekl jako voda a v sobotu
večer byly vyhlášeny celkové
výsledky mezinárodního desetiboje.
Nejúspěšnější závodníci a závodnice
dostali opravdové medaile.
Bohužel celý pobyt byl poznamenán úrazem Barunky Holubové, ke kterému došlo
hned na začátku týdne. Barunce do života zasáhla nešťastná náhoda a my všichni
ostatní jsme jí celý týden drželi palce a posílali energii. Také lékaři dělali, co bylo
v jejich silách, přesto se jim Barunku zachránit nepodařilo. Moc nám chybíš,
Báro.

ZŠ TÁBORSKÁ TENTOKRÁT
V MELLENDORFU
V květnu se naši žáci napříč 2. stupněm vydali
objevovat taje a krásy Německa i cizojazyčné
konverzace tentokrát do malebného městečka
nedaleko Hannoveru. Po noční cestě všechny
čekalo milé přivítání v místní škole a seznámení
se staronovými německými „kolegy“ a ubytování
u nich doma. Další den se rozjel naplno bohatý
program.
Na žáky čekalo nacvičení skladby Knockin‘ on
Heaven’s Door v hudebně s bicími, kytarami i
mikrofony, kreslení nebo týmové překonávání
překážek v tělocvičně. Naši hostitelé nás vzali na prohlídku města Hannover a
také městečka Celle s hrázděnými domy a krásným zámkem, který jsme navštívili.
Vyvrcholením
pobytu byla
návštěva in-line
hokejového
utkání
mellendorfského
týmu Panteři.
Všechny zaujala
exkurze na
mléčnou farmu,
kde jsme viděli
proces dojení a
rovnou mohli
ochutnat produkty, které se na farmě vyrábějí.
O víkendu měli žáci program se svou německou rodinou. Někteří vyrazili do
přístavního města Hamburku, jiní k jezeru nebo na motýlí farmu či na nákupy do
Hannoveru.
Ačkoliv přijížděli někteří s obavami, všichni se utkali s pobytem v německých
domácnostech se ctí a přivezli si domů nejen novou slovní zásobu, ale i životní
zkušenosti.

OHLÉDNUTÍ ZA OBORÁKY V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE
FOTOTOULKY
Linda Procházková, 7.B
Na
našem
prvním
oborovém dni jsme se
procházeli Prahou, ale
také jsme byli na výstavě.
Ale nejdříve nám ve škole
naše
paní
učitelka
vysvětlila, jak se fotí
zlatý řez. Zlatý řez se
fotí pomocí mřížky a
slouží k tomu, aby byl
snímek ustálenější.
Na
výstavě
na
Staroměstském náměstí
se nám moc líbilo. Výstava byla sestavená z fotek studentů – STUDENT PRESS
PHOTO. Viděli jsme tam fotografie zvířat, krajin a různé výtvarné umění. Na
této výstavě jsme se také naučili fotografovat duchy. Byla to veliká legrace.
Vstupné bylo dobrovolné.
Šimon Rykr, 8.A
Na druhém oborovém dnu jsme se vydali do středověku. Přesně do středověkého
městečka v Řeporyjích. (skanzen Řepora). Byl to vlastně takový areál vybavený
starověkými domy
postavenými ze dřeva a
slámy. V tom městečku
byla i studna a stáje.
V jedné stáji byl
dokonce opravdový
kůň. Úkolem bylo
vymyslet a nafotit ve
skupinkách fotopříběh
a ten potom ve škole
zpracovat pomocí
webové stránky na
které se dali upravovat
fotky a přidávat bubliny do svých komiksů. Tyto komiksy jsme pak odevzdávali
paní učitelce a dostal jsem diplom za nejlepší komiks. Moc mě to překvapilo. Spolu
s nejlepším komiksem jsem také vyhrál první místo v soutěži Photomania tématu
Duchové.

Vašek Valda,7.B
Můj třetí oborový den byl celý ve škole v učebně s počítači. Pracovali jsme
s fotografiemi, které jsme nafotili minulý oborový den v řeporyjském skanzenu.
Paní učitelka nás seznámila s internetovou stránkou, kam si mohu vložit svojí
fotku a různě jí upravit (www.picasaweb.com). Pak se stránkou, kde si například
můžu vložit do fotky nějakou bublinu s textem (www.superlame.com). Byli jsme
rozděleni do skupin a já byl se spolužákem. Udělali jsme komiks z fotek minulého
oborového dne. Komiksový příběh byl o kováři, který zavraždil svojí ženu. Pak ho
popravili. Od té doby strašil v kovárně. Já jsem představoval na fotografiích
kováře a Honza představoval hlídače vězňů. Nakonec příběhu jsme se rozhodli
vytvořit fotografii s mým duchem. Použili jsme návod paní učitelky Jacko
z prvního oborového dne: fotografie s duchem se vytvoří tak, že se fotí v šeru a
na fotoaparátu se nastaví velmi pomalý čas. Potom se stiskne spoušť a v polovině
času fotografovaný člověk odejde. Na výsledné fotce je vidět člověk, který je
průhledný a vypadá jako duch. Oborový den se mi moc líbil i přesto, že jsme
nebyli venku.

Žofka Winterová, 6.B
Čtvrtý oborový den jsme jeli do ZOO. Paní učitelka nám rozdala vstupenky (které
už všichni dobře známe) a vstoupili jsme do světa zvířat. Také nám rozdala
pracovní listy se zadáním. Podle pokynů jsme fotili nejen zvířata různým stylem:
makro (2 povinné fotografie zblízka), normální fotografie (5 zajímavých fotek
zvířat) a práce s perspektivou (tzn. vyfotíme například nějaké zvíře a někdo dá
před fotoaparát ruku a bude to vypadat jako když to zvíře na ní stojí).

Když jsme se později vrátili do školy, přendali jsme fotografie do počítače.
Každý podle svého názoru vybral svoje nejlepší fotky a pojmenoval je a vložili
jsme je to do soutěže Photomania. Stejně jako všechny předchozí i tento oborový
den moc líbil.

Myrka Rishko,7.B
Sešli jsme se před školou, ale
místo paní učitelky Jacko jsme
měli pana ředitele. Šli jsme na
Vyšehrad. Na Vyšehrad jsme
vstoupili Táborskou bránou, ale
prý se jí neříkalo Táborská
brána, protože máme Táborskou
školu. Říkalo se jí tak proto, že
ta cesta kdysi vedla do tábora.
Potom
jsme
navštívili
Románskou rotundu sv. Martina. Pak jsme šli do Vyšehradské pevnosti, kde nám
pan průvodce říkal kdy a jak pevnost vznikla (v tunelu byla hrozná zima). Když
jsme dorazili na konec tunelu v Kasematech, tak jsme se ocitli v místnosti, která
byla plna soch a zrovna tam byla výstava skleněných výrobků. Potom jsme se
stavili u Čertových kamenů. Mě se hodně líbil hřbitov nebo také se mi líbily různé
pověsti, které jsme si u památek vyprávěli.

OBOROVÉ DNY SVĚTOVÁ KUCHYNĚ
V jednotlivých oborových dnech jsme vystřídali několik národních kuchyní –
italskou, středoevropskou, brazilskou, americkou a francouzskou. Při každém
oborovém dnu jsme si po skupinkách vybrali jedno jídlo, podle receptu sepsali
suroviny, které budeme potřebovat, spočítali, kolik nás to bude stát a šli vše
potřebné nakoupit. Po nákupu jsme se pustili do vaření.
Z italské kuchyně jsme dělali jako
předkrm bruschetu s rajčatovou směsí,
římský salát, spaghetti al amatriciana a
jako dezert cantucini a tiramisu.

Ze středoevropské jsme si vybrali sekanou
s dušeným zelím a bramboráčky a vánoční
tvarohovou štolu.

Velmi zajímavá pro nás byla brazilská
kuchyně – zkoušeli jsme předkrm palmier
alo pesto, polévku caldo verde, kuřecí
špízy (espethino de frango) s rýží
a fazolemi a dezert brigadeiros.

Z americké kuchyně jsme si vybrali salát
coleslaw, hamburgry a tři dezerty –
cheescake, cookies a wafle.

Z kuchyně francouzské jsme měli možnost
ochutnat ratatouille, quiche, crepes a
tarte tatin.

Většina jídel se nám povedla a chutnala nám, mnozí je pak zkoušeli dělat i doma.

UNDERGROUND - POD POVRCHEM VŠEDNÍ TVORBY
Na našich oborových dnech jsme se zajímali o současnou nezávislou uměleckou
scénu, prozkoumávali jsme možnosti audiovizuálních medii (video, animace), ale
především jsme se zaměřili na vlastní tvorbu v duchu DIY (do it yourself).
Zásadním úkolem bylo pro studenty najít si ve své tvorbě téma a zdokumentovat
jej pomocí krátkého videa (klip, dokument, animace). V tomto videu se snažili žáci
propojit obraz a hudbu podle vlastního uvážení, aby podpořili myšlenku/téma,
kterému se věnovali.

odbornou diskusi na středoškolské úrovni. Stvrzením vysoké úrovně byli i dva (ze
dvou ) udělené doktoráty, které studentky devátých ročníků získali. Velice si
vážím invence, vlastních nápadů, schopnosti presentovat umělecké dílo či vlastní
myšlenku.
Ráda bych, aby jejich kvalitních prace, mohlo vidět více žák, tak snad se brzy
naskytne příležitost k promítání našich videi. Krom toho všeho vzniká amatérský
polodokument o tvorbě DIY, takže se těšíme až seVám budeme moci představit.

POKUSY NÁS BAVÍ
Každý oborový den zaměření Pokusy nás
baví vyžadoval soustředění, přemýšlení,
objevování.

První oborový den jsme navštívili hernu
deskových her v Krymské ulici. Rozdělili jsme
se do skupin, učili se hráli různé hry. Jednou z
nich byla i hra Dixit, která se nám velmi líbila.
Hráči popisují karty s obrázky, které mají v
ruce a ostatní se mezi svými kartami snaží
najít tu, která je nejpodobnější popisu.
Následně se vybrané karty vyloží na stůl a
všichni kromě "vypravěče" hlasují, která z
vyložených karet byla ta popisovaná.
Návštěvou pedagogické
fakulty UK a prací na
notebooku pokračovaly
naše oborové dny. Paní
učitelka Veronika
Havelková nás provedla po
fakultě, seznámila s
programem Geogebra, žáci
vytvářeli parketáže a
seznámili se s prací
madarského matematika a
výtvatrníka M.C Eschera.
Na únorový oborový den byl pro nás připraven v Národním technickém muzeu
workshop- Čas. V rámci něho jsme viděli vodní hodiny, svíčkové hodiny, seznámili
se s pražským orlojem, viděli hodiny jejichž ručičky jdou obráceně, vyrobili si
sluneční hodiny. Na závěr oborového dne jsme se už ve škole seznámili s
navrženými tématy oborových prací, způsobem psaní, konzultacemi.

Předposlední oborový den jsme
navštívili v pořadí druhou vysokou
školu a to matematicko fyzikální
fakultu UK v Troji. I letos
pokračovaly pokusy pro studenty
sice středních škol, ale my jsme se
přihlásili taky. Navázali jsme na
naši zkušenost z lonského roku. Z
6ti tématických bloků jsme si
vybrali elektřina a magnetismus.
Někteří z našich žáků, nejvíce
Maxim Oweyssi, odpovídali na
zadávané otázky.
Zážitkem pro všechny byl jistě
poslední oborový den, kdy jsme
navštívili IQ Park v Liberci.
Cestovali jsme se Student Agency,
obě cesty nám příjemně uběhly a v
IQ parku jsme strávili víc jak 4
hodiny. Nelze popsat, co vše žáci
zkoušeli tak snad to alespoň přiblíží
fotografie.

DOBÝVÁME NEJEN SAMI SEBE
Rafťáci z Nuslí
Když nám paní učitelka řekla, že na příští oborák půjdeme na raft, trochu jsem se
zděsila. Na raftu jsem nikdy před tím nebyla a docela jsem se bála. Ale vůbec
jsem neměla čeho! V den kdy jsme na raft šli, bylo překvapivě hezky. Svítilo
slunce, obloha byla téměř bez mráčků a bylo teplo. Vyrazili jsme ze školy do
loděnice v Troje. Když jsme dorazily, musely jsme chvilku čekat na instruktora.
Když přišel, rozebrali jsme si neopreny, boty, vesty, helmy a někteří i
nepromokavé bundy a šli jsme se převléknout. Za chvíli jsme byli hotovi a pan
instruktor nám začal vysvětlovat jak se na raftu máme chovat. Pak jsme šli už
rovnou k vodě. První jeli kluci. Podle jejich výrazů to muselo být super. Když
dojeli, přišli jsme na řadu my holky spolu s dvěma zbývajícími kluky. Nasedli jsme
na raft a jeli Nejdřív jsme jeli po klidné hladině, kde nám instruktor zopakoval
pravidla a pak jsme si šli sjet připravenou dráhu. Najeli jsme do proudu a snažily
se vyhýbat překážkám. Bylo to super! Každou chvilku na nás vyšplíchla voda, nebo
jsme narazily do nějaké překážky. Prostě paráda! Dohromady jsme si to sjely
třikrát- mě to přišlo málo. Když jsme měli jet potřetí, instruktor nám ujel
s raftem kousek od břehu a my k němu museli doplavat a nějak se na raft
vyškrábat. Voda byla neskutečně studená, ale zvládli jsme to a jeli.

Nevím, co více k tomu napsat víc. Prostě to bylo úžasný a doufám, že si to někdy
zopakujeme.
A ještě to mělo jeden bonus! V den, kdy jsme tam byli my, trénovala s námi i naše
olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová.

Výlet na Sněžku
V rámci jednoho z oborových dnů jsme se vydali na třídenní výlet do Krkonoš.
Naším cílem bylo pokořit nejvyšší vrchol České republiky – Sněžku. Vyrazili jsme
ve středu odpoledne autobusem z Černého mostu do Horní Malé Úpy. Tam jsme
šli do místní školy, kde jsme měli zajištěné ubytování v jídelně ve vlastních
spacích pytlech. Po ubytování jsme se šli projít po Horní Malé
Úpě. Dobře to tam znám, protože už tři roky do Úpy jezdím na zimní soustředění
s mým florbalovým týmem. Tentokrát jsem ale poprvé viděl Úpu bez sněhu.
Ráno po snídani jsme s batohy na zádech vyrazili k cíli naší cesty. Čekala nás
cesta dlouhá asi 12,5 km, většinou do kopce. Zkratkou přes les jsme se vydali k
červeně značené cestě, která vede přímo na Sněžku. Cestou jsme často dělali
přestávky, protože mezi nám vznikaly velké rozestupy a museli jsme čekat na
pomalejší členy výpravy. Počasí nám přálo a cesta byla příjemná. Na Sněžku jsme
dorazili asi kolem druhé hodiny odpoledne, naobědvali jsme se a rozhlíželi jsme
se po okolí. Byla velmi dobrá viditelnost. Viděli jsme ledovcové jezero na polské
straně Krkonoš, okolní vrcholy, např. Černou horu a mnoho dalších.

Pak jsme pokračovali v cestě sestupem ze Sněžky. Sestup byl pro mě nepříjemný,
protože nerad chodím z příkrých kopců. Na Sněžku chodím v zimě o vánočních
prázdninách každý rok, ale v tuto dobu tato nepříjemnost se sestupem odpadá,
protože jezdím dolů na bobech.

Po sestupu jsme se byli podívat na
pramen řeky Úpy, což je malý
vodopád.
Odtud jsme šli na Luční boudu, kde
jsme měli zajištěný nocleh. Na
Luční boudě jsme mohli využít
posilovnu a mohli jsme si zahrát
stolní tenis, protože do večeře byl
ještě čas. Po večeři jsme se vrátili
do posilovny, znovu jsme hráli
stolní tenis nebo jsme se dívali na
přímý přenos MS v ledním hokeji.
Ráno jsme se vypravili na zpáteční
cestu do Pece pod Sněžkou, odkud
nám jel autobus zpět do Prahy na
Černý most. Cestou jsme se
zastavili na chatě Větrovka, kde jsme si dali malou svačinu. Další zastávka byla v
bufetu Na rozcestí, kde jsme někteří obědvali výborný borůvkový knedlík. Pak
jsme šli cestou přes les do Pece. Autobus nám jel v pět hodin odpoledne. Do Prahy
jsme přijeli v osm hodin.

Výlet se mi moc líbil. Velkou zásluhu na tom mělo krásné počasí, které se opravdu
vydařilo. V batohách jsme všichni měli bundy, čepice a rukavice, ale naštěstí jsme
je vůbec nepotřebovali.

TAJEMSTVÍ STOVĚŽATÉ PRAHY
ANEB
PRAHA POD LUPOU
V rámci našich oborových dnů jsme se tentokrát
zaměřili na méně známé stránky našeho města, na tajemná zákoutí a netradiční
možnosti využití volného času, které Praha nabízí.
Vydali jsme se po stopách staroměstských pověstí,
seznámili jsme se s Bradáčem – starým měřidlem
povodňové hladiny pod Karlovým mostem, prošli jsme
Královskou cestu a pro ostatní prezentovali historii
významných památek. Ve Veletržním paláci Národní
galerie jsme obdivovali díla významného malíře Františka
Kubky a z jeho obrazů vytvářeli audiovizuální projekci.
Netradiční pohled na Prahu z hladiny řeky Vltavy nám
nabídla jedinečná plavba solární lodí Elektronemo.

Její kapitán vyprávěl o době, kdy po Karlově mostě ještě jezdily tramvaje nebo o
Strakově akademii – sídle současné vlády. Jedním z nejlepších zážitků bylo
odkrytí tajemství Vyšehradu a jeho podzemních chodeb kasemat nebo povídání o
pověstech, které se k tomuto místu vážou…

CIMRMAN STÁLE NESPÍ
Jára Cimrman je nepochybně největším
českým géniem všech dob. O této
skutečnosti se přesvědčovali všichni
účastníci oboru neustále. A bylo jedno, zda
studují Cimrmanovo dílo ve škole nebo na
Petříně (výstava Jára Cimrman – génius, k
terý se nikdy neproslavil v suterénu
Petřínské rozhledny). Náročnost Cimrmanovy
práce všichni poznali při tvorbě vlastních
autorských přednášek, jejichž prezentace
proběhla na Dni školy, nebo při zkoušení hry
České nebe.

Jára Cimrman – o vlasy pečující
autorská přednáška – Jan Svoboda, 9.A
Jednoho dne přišel Cimrmanovi od jeho přítele Richarda
Schwarzkopfa dopis z Vídně, ve kterém ho prosil o
pomoc se zajímavým problémem. Jednalo se o jeho
výrobek, mýdlo na vlasy. Od dvorních dam na něj padaly
stížnosti ohledně jeho účinků. Místo toho, aby vlasy
očistilo jak mělo, tak po něm vlasy zůstávaly spíše
slepené a místo slibovaného objemu dokonce ještě více
povadly. Cimrman váhal jen okamžik a vydal se příteli na
pomoc. Když dorazil a zabydlel se u něj doma, začali ten
problém řešit. První pokusy nebyly příliš úspěšné. Po
některých látkách vlasy zelenaly a po některých dokonce
vypadávaly. Jen jeden pokus byl úspěšný. Jednalo se o Cimrmanův pokus se šampaňským
vínem. Poměrně dobře opláchlo vlasy a hlavně bubliny v něm obsažené je nadzvedávaly a
tvořily tak větší objem oněch vlasů. Jenže účinek trval jen velmi krátkou dobu, a tak do
něj začal přidávat různé přísady. Po nějaké době si vzpomněl na to, jak se jednou setkal
s látkou zvanou kolagen a vzpomněl si především na její zpevňující účinky. Jak jeho
pokusy pokračovaly dál, přidával do nich stále méně šampaňského a stále více látky jiné.
Jeho pokusy pokračovali několik týdnů a neobešly se bez nehod, při jedné dokonce
Schwarzkopfovi zoranžověli vlasy a vydrželi mu v této barvě téměř měsíc! Po několika
týdnech šel svůj výtvor představit dvoru. Dámy byly nadšené jeho účinkem jak v
oplachování, tak i v objemu, který byl kolosální. Bohužel hned potom ho Richard
Schwarfkopf zradil a ještě s oranžovými vlasy si tento výtvor nechal patentovat. Když
se ho ale na patentovém úřadě zeptali jak se to jmenuje, zazmatkoval a řekl první co ho
napadlo, což bylo „Šampó“ , protože jediné na co si vzpomněl, byla základní surovina
tohoto výrobku, tj. šampaňské. Když se tato látka rozšířila, tak se název zkomolil z
Šampó na Šampón a pod tímto názvem jsou výrobky tohoto typu známé
dodnes.

MULTIMEDIÁLNÍ LABORATOŘ
Pod tímto názvem se ukryly netradičně pojaté oborové dny prosycené
moderním uměním. Pod vedením Kristýny Říhové a Adama Drahoše pracovali žáci
8. a 9. tříd se svými asociacemi na umělecké díla. Dále vytvářeli díla vlastní,
navštěvovali výstavy současného umění a v závěru si také vyzkoušeli práci
kurátora, kterou zpracovali ve svých oborových pracích.
A jak zaznamenal průběh oborových dnů Ondřej Hegr z 8.B ?
První den jsme byli ve škole a první bod dne byl, že jsme si stoupli před
zeď a všichni jsme se vyfotili. Potom jsme si naše fotky vystřihli a měli jsme
s nimi udělat „něco“. Já udělal, že visí hlavou do záchoda, Jirka zase, že na svoji
miniaturu šlape.
Druhý oborák jsme byli asi tak 1 hod. ve škole a prohlíželi si díla různých
výtvarníků, kteří komponovali do obyčejného světa něco zvláštního
(nenormálního), a měli jsme napsat úvahu. Potom jsme šli na Vyšehrad, kde jsme
měli za úkol udělat nějakou fotku a zakomponovat do toho něco neobvyklého. Já
jsem udělal fotku kouřícího komína a z něho se nekouřilo šedě, ale růžově. To
jsme samozřejmě dělali už ve škole.
Třetí oborový den jsme jeli do galerie hlavního města Prahy, kde jsme byli
na výstavě Davida LaChapella.

Tam jsme si prohlíželi jeho díla a o některých jsme si povídali, např. o Potopě,
Poslední večeři, Archangel-Michael. Nakonec jsme jeli logicky ke škole, kde jsme
se ještě bavili o oborových pracích, na jaké téma budou atd.
Čtvrtý den jsme jeli opět do galerie která se jmenovala „Dům U Zlatého
prstenu“. Tam jsme byli na výstavě „Po sametu“. Byla tam spousta hezkých děl.
Hlavně se mi líbilo, že to celé bylo v podzemí, některá díla byla depresivní a
negativní, někdy i strašidelná. Nejvíce se mi líbila ta hrozně dlouhá šála kterou
tam pletli.

CHEERLEADERS
V tomto školním roce byl našim žákům
nabídnut oborový den, který se zabýval
cheerleadingem. Zkušení mazáci
z loňského roku nadšení společným
soustředěním s ústeckým týmem se
houfně hlásili. Vize byla jasná, naučit se
nové a nové věci spojené s tímto
sportem.

Naše umění bylo představené na Den
školy formou groupstuntu.
Oněmělí diváci strnuli při úžasném
vystoupení spojeném se salty a dalšími
náročnými prvky. Velkým zážitkem
byla též společná sestava tance.
V oborových dnech tohoto školního
roku jsme se nezabývali pouze stuntováním, či tancem, ale snažili jsme se
společně vymýšlet sestavu, dát dohromady lepší pokřik v anglickém jazyce, ale
také jsme se naučili mixovat hudbu, najít správný úsek písničky, rozparcelovat ji
a připojit vhodné efekty. Ani gymnastika nám nebyla cizí a neustále jsme se v ní
zlepšovali.
Vrcholem oborového dne byla cesta do Ústí nad Labem za Delfíny, našeho
partnerského týmu. Připomněli jsme si skvělé zážitky ze soustředění, zapojili se
do společné rozcvičky a následného stuntování. Mnoho věci jsme se přiučili za
což jim děkujeme.

HOLA – VŠICHNI NA KOLA !!!
Předposlední květnový den se na našem školním
hřišti sešli všichni, kteří se chtěli pochlubit,
jak dobře ovládají jízdu na kole. Co museli naši
cyklisté zvládnout? Jednalo se o jízdu
zručnosti, takže závodníci museli podjet
branku, převézt kelímek s vodou, přejet přes
lávku, projet slalomem a to všechno na čas.

Nikdo se nespokojil pouze s jednou
jízdou, ale každý chtěl trať
absolvovat dvakrát a zlepšit svůj
první čas. Byla to dobrá taktika,
protože druhé jízdy byly vesměs
rychlejší.
Chcete znát vítěze? Jednoznačně
nejlepší závodnicí byla Adélka
Kasiková ze 2.A, která svou bravurní jízdou strčila do kapsy i starší kluky!
Gratulujeme, Adélko !

Ze třiceti závodníků se lehce vybrali ti nejlepší, kteří nás budou v červnu
reprezentovat ve Hrách 4x4.

