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KDYŽ TÁBORSKÁ TANČÍ… 

Podzim znamená mimo jiné zahájení taneční a plesové sezóny a nejinak je tomu u 
nás ve škole. Letošní deváťáci měli již tradičně možnost přihlásit se do tanečních 
kurzů konaných přímo ve škole.  

Dívky oblékly šaty a 
podpatky, kluci svůj první 
oblek a kravatu a společně 
se vrhli na výuku 
společenského chování a 
především standardních a 

latinsko-amerických 
tanců. Nyní v listopadu 
účastníci tanečních kurzů 
zvládají základní techniky 
tanců jako je romantický 

waltz, veselý foxtrot, divoká cha-cha nebo pomalá rumba. Pořádně zabrat všem 
dává někým milovaná a jiným nenáviděná polka. Své nově nabyté taneční 
dovednosti budou moci tanečníci a tanečnice již v prosinci předvést na vánočním 
plesu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Smím prosit?“ 



eTwinning POKRAČUJE! 

V hodinách angličtiny jsme zahájili nový 
eTwinningový projekt.  
Mnozí se ptají: „Co je to eTwinning?“ Je to 
aktivita zaměřená na podporu mezinárodní 
spolupráce MŠ, ZŠ a SŠ v Evropě. Tato aktivita je financována Evropskou komisí 
v rámci evropského programu eLearning a nabízí nástroje k tvorbě nejrůznějších 
společných projektů.  Cílem je zvýšit kvalitu výuky, přiblížit výuku co nejvíce 
reálnému životu a připravit žáky na další studium a práci v Evropě. eTwinning na 
naší škole funguje již třetím rokem a můžeme se pochlubit již třemi evropskými 
certifikáty kvality. Současně máme zatím 2 běžící projekty (PPC NEWS – 5.AB,  
I DARE YOU – 6.A). 

 
Na našem nejnovějším projektu jménem „I DARE YOU“, který začal letos 
v listopadu, se podílí žáci 6. A společně s partnery z Holandska, Velké Británie, 
Itálie, Francie, Turecka a Bulharska. Každý měsíc si jedna škola interaktivní 
formou připraví  dotaz pro žáky ze zahraničí, kteří pak kreativním způsobem 
odpovídají. Budeme filmovat, prezentovat, vytvářet komiksy a procvičovat tak 
své komunikační dovednosti. Držte nám palce!  
 
 
 



OSMÁCI ZA KATEDROU  
 
Žáci ze třídy 8. B zorganizovali 
výuku pro budoucí prvňáčky.  
Žáčci předškoláci si tak u nás 
vlastně poprvé prohlédli 
základní školu a vyzkoušeli si, 
jaké to je sedět ve školních 
lavicích. Výuka trvala čtyři 
vyučovací hodiny, na které si 
pro ně 8. B připravila spoustu 
interaktivních činností -  M, 
ČJ, VV a TV.  

 

 
V hodině matematiky si osmáci připravili pro děti zajímavé úkoly a hravou formou 
je učili. Hodina splnila svůj účel – děti byly nadšeny a nutno dodat, že někteří 
osmáci jsou doslova rození učitelé a v matematice přímo zářili! ☺ 
V českém jazyce se budoucí prvňáčci učili správně držet tužku, rozeznat různé 
tvary, pojmenovat obrázky a psát. 
Výtvarná výchova proběhla hladce a v ateliéru se pracovalo s nejrůznějšími 
materiály. A nakonec si děti zacvičily v první školní hodině tělocviku.  
 
 
 



 
 

 
 
 
Předškoláci se u nás cítili jako doma a těšíme se, až je příští rok budeme moci 
uvítat, tentokrát už jako opravdové žáky naší školy. 
 



ZA ČESKOU HISTORIÍ DO TEREZÍNA 

Historie neobsahuje bohužel jen pozitivní příklady pokroku, umění či sportu. Má 
také svoji negativní stránku. Proto se naše 9. třídy vydaly za podpory radnice 

Prahy 4 a Českého svazu bojovníků za 
svobodu do Terezína. Toto místo je 
nejvíce spojeno s antisemitismem - 
nenávistí k Židům. Chceme, aby naši žáci 
znali a pochopili české dějiny a díky 
jejich poznání nedopustili návrat 
takových zločinů. 

 V sychravém, chladném a 
nepříjemném počasí jsme se 
vydali do Malé pevnosti, kde 
jsme viděli, jak může být 
člověk krutý k ostatním, jak 
se nacisté zachovali k našim 
židovským spoluobčanům, ale 
také k českým vlastencům, 
kteří byli proti Adolfu 
Hitlerovi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÁVŠTĚVA Z NEW YORKU 
 

Žáci druhého stupně si na hodinu konverzace pozvali rodilého mluvčího z New 
Yorku. Hovořili s ním o koníčcích, hudbě, filmech či známých osobnostech. 
Dozvěděli se zas něco nového o jednotlivých státech USA. Nyní si už určitě 
nespleteme Hyde park s Central parkem. Také víme, proč 
se Newyorčané obloukem vyhýbají proslulému náměstí Times Square. Návštěva 
splnila svůj účel a slyšet americkou angličtinu pro nás byla velmi příjemná změna 
a zajímavé zpestření výuky angličtiny. 

 
 
TŘETÍ OKO PRO DOBROU VĚC 
 
Třetí oko neustále rozšiřuje spektrum 
své činnosti! Žáci školního parlamentu 
tentokrát naplánovali a zrealizovali ve 
škole dobročinnou sbírku v rámci „AKCE 
P-X“ neboli „Prodej propisek pro o.s. 
Projekt Šance“. 



Tento projekt se snaží 
pomoci dětem z ulice, 
které neměly v životě 
mnoho štěstí. Každá 
propiska byla smontovaná 
samotnými dětmi 
z chráněné dílny a peníze 
získané jejich prodejem 
jsou pro ně velkou šancí, 
jak se naučit pracovat a 
stát v životě na vlastních 

nohou. Členové Třetího oka se po dva dny stali aktivními prodejci propisek a 
jejich akce se setkala s velkým úspěchem, který pomůže i jiným. 

 
 
PREDÁTOŘI KOLEM NAŠÍ ŠKOLY 
 
Se sdružením Ornita 
spolupracuje naše škola již 
několikátý rok a i letos se 
vybrané třídy zúčastnily 
interaktivní přednášky s ptačí 
tematikou, tentokrát s názvem 
Predátoři kolem ptačích budek. 
Jednalo se zejména o 
seznámení s dravými ptáky, 
kteří se ale běžně vyskytují i 
ve městech. Věděli jste, že 
v blízkosti školy můžete 
pozorovat krahujce nebo 
puštíka? 
 
 
Chvílemi děti legrace přešla, to když tento hladový predátor začal létat po 
třídě...  



Největší zajímavostí však tentokrát nebyl pták, ale savec kuna skalní jménem 
Kudu, která právě ptáky ráda loví. Ptáte se, co dělá kuna skalní ve městě? Domy a 
paneláky jí připomínají její přirozené prostředí a navíc ve městě snadno najde 
potravu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RODIČE VÍTÁNI 
Jsme rádi, když k nám do školy chodí nejen hodně 
dětí, ale i rodiče, kteří se mohou zapojit i aktivně 
a přispět k pestrému vyučování. Příprava na 
prosincové vánoční trhy proběhla ve třídě 5. B již 
tradičně právě za pomoci a s nápady kreativních 
rodičů. Celá třída i s hosty tak strávila několik 
příjemných hodin „vánoční dílnou“. 



UMÍME DISKUTOVAT A PREZENTOVAT NÁZORY 

Jedna z listopadových třídnických hodin proběhla v osmých ročnících netradičně. 
Na základě tématu z dějepisného semináře o totalitě se obě třídy sešly s třídními 
učiteli k moderované debatě o myšlence zavedení školních uniforem. 

Vyprofilovali se dva zástupci, kteří zastávali kladné a záporné stanovisko. 
Myšlenku školních uniforem nejvíce hájila Linda Procházková z 8. B. 
Argumentovala snížením možnosti posměšků, když by všichni měli stejný oděv, 
zvýšení prestiže školy, ale také možnosti vyjádřit individualitu jinými způsoby, 
např. šperky či účesem. Poté dostala prostor Natálka Schejbalová z 8. A, která 
se zaměřila na argumentaci ochrany individuality každého jedince a nezapomněla 
zmínit i praktickou stránku této problematiky, a to finance. 
Roli moderátora se ujal pan ředitel a dal možnost všem žákům, kteří se chtěli 
zapojit do diskuse a vyjádřit se k této otázce. Těsným rozdílem v hlasování 
„prohráli“ příznivci uniforem. Každopádně pro nás bylo důležité prezentovat své 
názory, vnímat ostatní návrhy a trénovat dovednosti nutné pro život. 
 



ŽIJEME SPORTEM! 

Stolní tenis 
Po oblíbeném turnaji 2. stupně přišel na řadu 1. stupeň s vlastní kategorií. 
Zasvěcenci se již těšili, protože věděli, že žáci 1. stupně dokážou vytvořit 
úžasnou atmosféru, kulisu, která fandí a podporuje hráče a hráčky kupředu. 
Diváci oceňovali každou přihrávku, střelu, či únik. Nádherný pocit provázel 
všechny turnajem, když hráli v duchu fair play a objevilo se pouze minimum faulů. 

 

Soutěž zcela ovládli páťáci, 
hlavně třída 5. B v čele s 
Borešem Štefflem. 
Nejúspěšnější dívkou byla 
Klárka Mattanelli. Poraženými 
semifinalisty, kteří získali ale 
důležité body pro svou třídu, 
ale i medaile pro sebe, byli 
Kryštof Svoboda z 5. A a 
Tomáš Horník též z 5. B. 
 

 

 



Floorball 

Třetí turnaj O pohár ředitele 
školy, první kolektivní soutěž, 
která sice byla zdlouhavá, 
avšak nebyla ochuzena o napětí, 
o boj o každý míček, o snahu o 
co nejpřesnější přihrávku a 
závěrečné skórování. Celkem se 
zúčastnilo 13 týmů a 51 dětí, 
které byly rozlosovány do čtyř skupin. Kromě smíšených týmů chlapců a děvčat, 
složily naše dívky dva týmy, konkrétně ze 7. A a 8. B. Osmačky patří mezi 
nejúspěšnější dívčí tým a završily tak zlatý hattrick, za což velmi gratulujeme. 

V urputných bojích 
získal jeden ze 3. 
týmů 9. B celkové 2. 
místo, sedmáci pana 
učitele Nováka, 
kterému patří dík za 
bravurně zvládnutou 
roli rozhodčího 
turnaje, skončili 

nakonec třetí a napravili tak 
nehezký dojem z  loňska, 
kdy vůbec nenastoupili. 8. A 
pod vedením Tadeáše 
Pejchala, jakožto kapitána 
týmu, společně s neúnavnými 
dříči Danem, Kiwim a 
Lukášem a skvělými obránci 
Kačkou a Máří se konečně 
po dvou letech dočkali 
vysněného poháru. Překonali všechny nebezpečné soupeře a stali se nejlepším 
florbalovým týmem Táborské v 3. ročníku tohoto turnaje. 



Cheerleaders bodují! 

Léta seznamování s cheerleadingem, stuntování a tancování přinesla své ovoce. Ve 
své premiéře naše Včelky, pod názvem Prague Dolphins, dosáhly fantastického 
úspěchu a umístily se na stříbrné pozici v cheerleadingové souteži Spirit cheer 
cup v kategorii Theme cheer show coed junior! Tato soutěž je po mistrovství 
republiky nejvýznamnější v tomto sportu. 

Základní kostra vystoupení 
byla již vymyšlena na 
soustředění v Peruci. Vsadili 
jsme na originalitu, show, 
dekoraci nad obtížností a 
udělali jsme dobře. Vánoční 
tematika, kterou navrhl 
jediný kluk soutěžního týmu 
Jirka Stojka ze 7. B, měla 
velký úspěch.  

Nervozita před blížícím se 
vystoupením stoupala, ale 

tým nakonec vše zvládl klidně a s rozmyslem. Výběr hudby byl skvěle oceněný 



porotou, spirity (výrazy při tanci) zkušenějších Včelek přidaly na závěrečném 
bodování, podobně jako santovské čepičky a dekorace ve formě dárků. 

Aby toho nebylo málo, získal náš školní tým první příčku v kategorii hip 
hop/street dance. Autorkou vítězné choreografie je Johanka Nejedlová z 8. B, 
spolu s ní vystoupili Máří Koštálová, Šárka Provazníková, Jirka Stojka a bývalé 
žákyně Anežka Sedláčková a Áňa Kopecká.  

Publikum bylo uvedeno 
ihned ze začátku do varu. 
Pohyb za pohybem se 
střídal velmi rychle a 
málokdo z laiků by poznal, 
že nejde o profesionální 
hip hopovou skupinu. 
Poslední gesto, 
zasalutování a Včelky 
sklidily bouřlivý potlesk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radost ze zaslouženého úspěchu nebrala konce! 



ZE ŽIVOTA JEDNÉ TŘÍDY: ŘEZBÁŘI Z 5. B 

 
Během povinné školní 
docházky se každý se 
žáčků jistě zamýšlí 
nad tím, čím by jednou 
mohl být. V 5. B jsme 
proto zvolili metodu 
„zkusím a uvidím“. 
Navštívili jsme 
řezbářskou dílnu, kde 
si každý mohl zkusit 
vyřezat ze dřeva 
mističku pod vedením 

profesionálních 
řezbářů. 

Co myslíte, bude některý z našich páťáků řezbářem či řezbářkou? ☺ 


