PROSINEC 2012
STŘÍBRNÝ ÚSPĚCH TÁBORÁČKU
Na soutěži pěveckých sborů Prahy 4 konané v sále Nuselské radnice začátkem
prosince získal náš školní sbor Táboráček vynikající druhé místo!

Táboráček se představil
skladbou

od

Emila

s

názvem

Hradeckého
Bimbo.

Následovala

dvojhlasá píseň Stromy
od

autorské

dvojice

Svěrák - Uhlíř. Na závěr
zazněla

vánoční

píseň

Těšíme se na Ježíška.
Celá akce byla zakončena
společným zpěvem všech
zúčastněných.
Nejen skvělými sportovci, ale i nadanými zpěvačkami se pyšní naše škola…

ŠKOLOU CHODÍ MIKULÁŠ
Ne jednoho, ale rovnou tři Mikuláše se spoustou čertů a andělů jste mohli potkat
ve škole 5. prosince, jak přišli obdarovat hodné děti a pohrozit a potrestat ty
zlobivější, kterých ale ve škole moc nemáme☺

Andělé i čerti vypadali jako opravdoví. Ondra Svoboda z 9. B byl vlídný Mikuláš,
který ale dokázal přesvědčit ve všech třídách, že kdo chce sladkou odměnu, musí
si ji zasloužit nejlépe písničkou
nebo básničkou.

Krásní hodní andělé napomínali divoké
nezbedné

čerty

a

rozdávali

dětem

sladkosti, čerti uměli některé mladší
pořádně pozlobit, spoutat nebo unést ze
třídy. Čertice Zuzka Chytilová z 9. B se do své role výborně vžila…

Čerti Kuba Kokoška a Kačka Zemanová a andělé Claudia Eislerová a Šimon Rykr ze
třídy 9. A.
Čerti dohlíželi i na to, jak se děti
učí, některé paní učitelky měly
pro čerty dokonce tipy koho
unést do pekla.

Mikuláš Štěpán Mareš se svými
pomocnicemi navštívil dokonce i
děti z nedaleké mateřské školky.

106 LET NAŠÍ ŠKOLY
Letošní oslavy dne školy proběhly tradičně. V odpoledních hodinách se konal
předvánoční jarmark, kde se to na chodbách naší školy hemžilo jako v mraveništi.
Předvánoční atmosféra čišela ze všech koutů a žáci jednotlivých tříd se
předháněli o sto šest, aby přilákali ke svým stánkům s vlastními výrobky co
nejvíce zákazníků. A že bylo z čeho vybírat!

Naši žáci opět předvedli svou bezmeznou kreativitu. K zakoupení zde byly
tradiční vánoční věnce a věnečky, svícny a svíčičky, šperky, přáníčka a spousta
překrásných ozdob. Některé výrobky zejména druhostupňových žáků by jistě
obstály i ve světových galeriích moderního umění! Část výtěžku třídy 8. B
poputuje do Afriky, aby se kamarád Sekouba také mohl vzdělávat ve škole.

V učebnách se během vánočního jarmarku
konaly různé akce či workshopy. Na výběr
byla například výtvarná dílnička, promítání
fotografií a ti odvážnější si nechali třeba
věštit budoucnost. Pro velký zájem a
narůstající strach z blížícího se
konce světa byly letos k dispozici
věštírny dvě - u Alenor ze 7. A a u
George z 9. A. Uklidnilo nás, že
naše čára života zdaleka nekončí
21.12.2012!

Cheerleaders a hip hop
Zatímco se vánoční trhy chýlily ke konci,
v tělocvičně to opět ožilo. Členové a členky
našeho

úspěšného

sportovního

Cheerleaders opět nadchli publikum.

týmu

Slavnostní čtení prvňáčků
Naši prvňáčci jako tradičně četli před zraky svých rodičů, prarodičů, strýčků a
tetiček, sourozenců a dalších členů a přátel rodiny a naší školy.

Ukázali, co vše se za ty čtyři měsíce ve škole už naučili. Nechyběla pochvala od
pana ředitele, potlesk publika, úsměvy hrdých rodičů, a ocenění formou diplomu
od svých šikovných třídních učitelek.

Předvánoční divadlo
Po skončení vánočního jarmarku se někteří žáci a rodiče přesunuli do školního
divadla. Program byl letos opravdu pestrý a účast hojná.
Představení jako tradičně
uvedlo

naše

úspěšné

pěvecké těleso Táboráček
v doprovodu muzikantů ze
4. tříd.

Milým
bylo

překvapením
letošní

rok

krásné a živé taneční
představení
oborového
„Irské
kultura“.

Bezvadně nám zahrál talentovaný houslista Vojta
Dolejš ze třídy 5.A. Až nám z té krásy naskakovala
husí kůže!

žáků
dne

tance

a

A kdopak na pódiu vařil? To žáci
5. A a B hráli pohádku O kamenné
polévce. Nebyla to ale ledajaká
pohádka – byla celá v angličtině! U
hrnce se sešli, společně s kuchaři
a Skrblíkem, krteček, ovečka,
James

Bond,

čarodějka,

Jamajčan, bohatá paní, kočičí
vypravěč a nádherná dvojčátka
Soul

sisters.

Princezna

byla

tentokrát bohužel na dovolené.

Žáci z divadelní dílničky Táni
Tobolové obecenstvo pobavili
vánočním
Josefovi,

představením
panence

Marii

o
a

početí Ježíška.

Žáci ze 7. B obecenstvo mile
překvapili - ukázali, že do školy
nechodí

nadarmo.

písničky

a

angličtinou,

Naučili

krásnou

se

češtinou,

němčinou

a

francouzštinou nám je zazpívali.
Sklidili velký aplaus.

A samozřejmě nechyběl, jako tradičně, křest školního kalendáře pro rok 2013 a
přání ke krásným 106. narozeninám naší školy. Na závěr jsme si zazpívali vánoční
koledy, tentokrát pod vedením „UPS!“ – Učitelského pěveckého sboru.

OBOROVÝ DEN
Multikulti
Předvánoční počasí bylo takové, že by ani psa by nevyhnal,
takže tentokrát se Multikulťákům ven mezi turisty
nechtělo.

Dostali jsme lepší nápad: Když nemůže

Mohamed k hoře, proč nezavolat horu k Mohamedovi?
Pozvali jsme si do školy Američana z Pensylvánie, který si
pro nás připravil pestrý program. Zahráli jsme si různé
hry, při nichž jsme samozřejmě byli nuceni komunikovat
pouze

v angličtině.

Zjistili

jsme

něco

nového

o

předsudcích a o tom, jak nás Čechy vidí cizinci – údajně jsme dost nedůvěřivý
národ a často působíme nevrle!? Takže, pokud nesouhlasíte - KEEP SMILING!

Praha všemi smysly
V čase vánočním jsme se
vydali do Muzea čokolády v
Celetné ulici, kde jsme se
dozvěděli

vše

o

této

laskomině, která má řadu
blahodárných

účinků

pro

naše zdraví.

Její vznik od kakaového bobu v
Jižní Americe až po hotovou
tabulku čokolády v obchodě je
dlouhá a složitá cesta, o které
mnozí neměli potuchy. Na chvíli
se z nás také stali cukráři a pod
odborným vedením jsme odlévali
a

tvořili

motivem.

vlastní

čokoládu

s

Pokusy nás baví
Druhý oborový den jsme strávili převážně
v naší školní laboratoři. Za katedrou jsme se
nakonec vystřídali všichni a každý předvedl
ostatním několik fyzikálních pokusů.

Postupně jsme zhlédli demonstrace
povrchového

napětí,

statické

elektřiny či atmosférických jevů i
vysokého napětí. Několik pokusů
jsme si vyzkoušeli všichni společně.
Třeba ten o létajících vidličkách,
který ukazuje šíření tepla vedením... A nakonec jsme si hráli se suchým ledem.
Víte, co udělá suchý led s horkou vodou v PET lahvi? BUM!!! Ale sami to raději
nezkoušejte.

Underground: zaměřeno na komiks
Ke komiksu patří jak obraz, tak text, proto
náplní

našeho

druhého

setkání

byly

tyto

oblasti. Nejprve jsme se potrénovali v technice
kresby a malby, navíc jsme procvičili rychlou
skicu a výtvarnou zkratku. Pak jsme se vydali
na výstavu Městem posedlí (v GHMP Městské
knihovně), která se věnuje street artu –
především grafitti. Hned v prvním sálu bylo
jasné, že nejdeme na klasickou výstavu. Celý
sál byl totiž po stěnách zaplněn různě velkými
krabicemi, na které návštěvníci mohli napsat/nakreslit co se jim zachtělo.
V ostatních sálech byla už reprezentována tvorba zásadních českých a
evropských grafitti umělců. A protože se i v grafitti pracuje s obrazem a
písmem, bylo toho dost na zkoumání.

ŽIJEME SPORTEM!
Šplh
Ve čtvrté soutěži O pohár ředitele školy v tomto školním
roce, tentokrát ve šplhu na laně či tyči zvítězili Adrian
Košťál z 9. A (2. stupeň) a Boreš Šteffl z 5. B (1.
stupeň).
Z 2. stupně měla celkově nejlepší čas Diviška Štefflová z
8. B. Na laně tradičně dominovala, stejně jako v loňském
roce Máří Košťálová z 8. A, která svým výkonem pomohla
své třídě dosáhnout znovu na první místo v celkovém
sportovním bodování tříd.

Bezkonkurenčně
nejlepší cheer
Táborské

Včelky

znovu

potvrdily své kvality, když
při

prémiovém

ročníku

Liberec cheer cup získaly
zlaté

medaile

v

obou

svých

disciplínách: hip hop a cheerová
tematická show. Této soutěže se
zúčastnilo 19 týmů z 10 měst,
celkem zde soutěžilo 500 účastníků.
Náš tým dokázal své kvality, získal
pochvalu od konkurence a nejvyšší
ocenění. Tým ani jeho šéf pan učitel
Karel

Červený

ale

neusínají

na

vavřínech, už teď vymýšlejí části
sestavy, kterou budou trénovat na
nadcházející mistrovství republiky!

ZE ŽIVOTA JEDNÉ TŘÍDY…
Nuda v Brně? Ani náhodou!

V čase adventu se třídy 7. AB vypravily vlakem do města Brna. Se svými třídními
učiteli prošli hlavní zajímavosti města, prohlédli si mumie mnichů a navštívili hrad
Špilberk.
Chvíle

volna

zpříjemnili

si

někteří

touláním

vánočním

Zelném

po
trhu.

Čerstvá sněhová nadílka dala
prostor

i

koulovačku!

pro

pořádnou

Návštěva IQ parku v Liberci
V

polovině

prosince

vyrazila 4.B, 5.A a 5.B
na

celodenní

výlet.

Cílem byl liberecký IQ
park, který se nachází
ve stejných prostorách
jako známý aquapark
Babylon.
Na úvod nás čekala
velká

science

show.

Lektor, který ji vedl,
nám
pokusů,

ukázal
v

mnoho
kterých

nebyla nouze o výbuchy
a různobarevné čmoudíky. Z některých doslova vstávaly vlasy na hlavě - ne
hrůzou, ale zelektrizováním! Byla to zábava.
Pak jsme si již procházeli IQ park individuálně. A co vše se tu dá dělat? Třeba si
můžete vyrobit obrovskou bublinu okolo svého spolužáka nebo můžete vyzkoušet
fakírovo lože plné hřebíků, projít se tunelem, kde máte dojem, že se houpete za
strany na stranu. Je
to ale jen zrakový
klam. Zajímavostí je
tu plno, nechybí ani
různé simulátory. V
IQ parku se dá být
celý den a nenudíte
se. My jsme si to tu
opravdu užili!
Doporučujeme všem
- velkým i malým!

Vánoce nanečisto
Tradice a zvyky se mají
dodržovat, a tak se tím
řídíme i v 5. A.
Ani

letos

totiž

nechyběly naše "Vánoce
nanečisto".
Co obnášejí? Je to nejen
zdobení

stromečku

a

výroba

bramborového

salátu ve skupinkách dle
vlastních

receptur.

Poslední den před vánočními prázdninami je totiž takovou malou generálkou na
skutečný Štědrý den.
Slavnostně prostřeme stoly / tedy vlastně lavice /, ohřejeme v troubě řízky od
maminek, naservírujeme salát a slavnostně poobědváme. Pak je čas na nadílku. Na
tu se samozřejmě všichni těší nejvíc. Letos jsme asi byli móóóc hodní, protože
dárečků pod stromkem byla pořádná kupa. Poslední Vánoce na 1. stupni se
vydařily.
Děkujeme, Ježíšku!!!

Vánoční koncert Táboráčku
Každoroční vánoční koncert školního pěveckého sboru Táboráček byl věnován
především rodičům a přátelům. Toto společné předvánoční pozastavení proběhlo
ve velmi milé atmosféře. Děti si pro své rodiče připravily pásmo vánočních koled
a písní s vánoční tématikou. Slovem provázela posluchače Anna Růžičková.
Klavírní doprovod děti doplnily o jednoduché rytmické Orffovy nástroje a o
melodický doprovod na zobcovou flétnu se postarala Lucie Hanušová ze 2.A.
Některé děti zpestřily vystoupení krásným kostýmem anděla či čepičkou Santa
Klause. Velkou pochvalu sklidili i posluchači, protože se k některým koledám
připojili a všichni tak odcházeli příjemně vánočně naladěni.

ŠKOLA ZPÍVÁ: „VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ!“

Poslední školní den před Vánocemi jsme se sešli v horním atriu, abychom si u
rozsvíceného vánočního stromečku zazpívali vánoční koledy.

Pěvecký sbor

Táboráček zazpíval klasické české koledy, ale i známé vánoční písně, ke kterým
se rádi přidali i posluchači. O hudební doprovod se postarali nejen učitelé, ale i
žákyně 5.A Matylda Winterová, Pavlína Pážiková, Anna Berkmanová na klávesy a
Alžběta Vítková na příčnou flétnu. Příjemnou změnou bylo i vystoupení žáků 7.A,
kteří zazpívali koledu Chtíc aby spal a jejich snaha byla oceněna velkým
potleskem. Píseň Vánoce, vánoce přicházejí byla hezkou tečkou předvánoční
atmosféry.

