
ŘÍJEN 2012 

V říjnu to na Táborské opravdu žilo, školní život vjel do svých pravidelných kolejí 
a tak jsme se mohli věnovat řadě dalších rozmanitých aktivit – přes spoustu 
sportovních soutěží a úspěchů, výjezd Třetího oka s množstvím nových tváří a 
zajímavostmi nabitý projektový a oborový den. Na následujících stránkách 
posuďte sami, jestli toho žáci a učitelé mohli stihnout ještě více☺ 

 

BAREVNÝ DEN 

Milá tradice barevných dnů na Táborské pokračuje i v novém školním roce! V 
říjnu to v naší škole vypadalo, jako v černo-bílém filmu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo nepřišel v bílé, černé nebo jejich kombinaci, 
ten jako by nebyl. Naopak ti správně oblečení si 
mohli přijít pro sladkou odměnu.  

Tipujte, jaký asi bude další barevný den ...? 
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VČELKY NA VYSTOUPENÍ 

Začátkem října dostal náš tým cheerleaders další možnost ukázat své taneční a 
akrobatické umění na odpoledni věnovaném seniorům, které připravila městská 
část Prahy 4 v KC Novodvorská. K vystoupení byl vybrán právě náš tým „Bees“. 
Bylo pro nás dobrou zkušeností předvést, co jsme se naučili na soustředění a 
znovu si vychutnat veřejné vystupování a získat sebevědomí před chystanou 
listopadovou soutěží. Prokombinovali jsme jednotlivé stunty a tanec, které jsme 
stihli natrénovat během tréninků a ranních rozcviček. Ze začátku jsme 
samozřejmě pocítili trému, ale jakmile se spustily první tóny namixované hudby, 
už jsme byli ve svém živlu. Zvedání, kolíbky a tanec byly úchvatné, až se 
obecenstvu tajil dech 

Úsměvy děvčat, pružná těla i 
taneční kreace zanechaly skvělý 
dojem! 
 

OBOROVÉ DNY 

Multikulti se vypravili do ulic Prahy. Zde formou výzkumu procvičovali své 
komunikační dovednosti v anglickém či německém jazyce. Každý žák si napřed ve 
škole vybral své téma, na které si vzápětí připravil své dotazy pro zahraniční 
turisty. Šesťáci si pro cizince připravili dokonce i vědomostní kviz o České 
republice. Zahráli jsme si rozhovory nanečisto, rozdělili jsme se do dvojic a hurá 
do reálného života: 



Tentokrát jsme se vydali na Pražský hrad, kde se to již ráno hemžilo turisty jako 
v mraveništi. Jakmile jsme vystoupili z tramvaje, že všech stran byly slyšet už 
jen a pouze cizí jazyky, známé i neznámé. Ze začátku jsme se trošku ostýchali 
cizí lidi oslovit, natož v angličtině! Jestlipak s námi cizinci budou vůbec ochotni 
ztrácet čas? Nebudou nevrlí, nebo dokonce naštvaní? Nicméně, opak byl pravdou. 
Většina turistů se opravdu hodně rozpovídala! Potkali jsme samozřejmě hodně 
rodilých mluvčích (nejvíce asi Američanů či Australanů a Němců), kteří si jak naši 
odvahu, tak naše jazykové znalosti nemohli vynachválit. Toto zjištění nás velice 
zahřálo na srdci. Mluvili jsme a mluvili, a kdyby nás zima nevyhnala zpátky do 
školy, asi bychom tam mluvili dodnes. ☺ 

 

Praha všemi smysly 

V „pražských oborácích“ se letos 
vydáváme naším hlavním městem s očima 
otevřenýma, ušima našpicovanýma, nosem 
čichajícím a s hlavou otevřenou. První 
oborový den jsme se seznámili s tím, jak 
funguje zrak a následně jsme na 
Neviditelné výstavě v Novoměstské 
radnici na Karlově náměstí vyzkoušeli, 
jaké to je, když právě zrakem se 
v prostoru orientovat nemůžeme. 
Nevšední pocity, jaké to je procházet 
bytem a řídit se pouze hmatem nebo 
přecházet ulici a spoléhat se sluch, 
některým možná pomohly pochopit svět 
nevidomých. Zároveň výstava představuje 



pomůcky, které nevidomým ulehčují všední život – stroj na Braillovo písmo, 
speciální počítačovou techniku nebo slepeckou hůl. V příštím oboráku dostane 
slovo další lidský smysl...  

 

Dobýváme a poznáváme nejen sami sebe II 

 

 

 

 



My, co jsme se přihlásili na „Dobýváme a poznáváme nejen sami sebe II.“, jsme se 
vydali na horu Říp, který se nám vloni nepodařilo dobýt. Vyrazili jsme z pražských 
Holešovic autobusem. Když jsme vystoupili, nebylo vidět do krajiny a Říp zůstal 
ukryt v mlze. Dostali jsme mapu a pokyn: Teď je to na vás. A tak za pomoci GPS, 
mapa nás spíše mátla, jsme zvolili ten správný směr a vydali se na cestu. Aby to 
nebylo nudné pochodování po 
silnici a abychom si zkrátili 
cestu, vzali jsme to přes 
pole i potoky. Někteří 
podcenili své vybavení a vzali 
si nevhodné boty, což 
ostatní zjevně pobavilo. 
Úspěšně se nám podařilo 
vystoupat až na vrchol Řípu. 
Tam jsme si dali chvilku 
odpočinku a zakousli se do 
našich svačinek. Cesta 
zpátky už nebyla tak náročná a pestrá jako cesta tam. Odjezdy autobusů jsme 
neznali předem a tak jsme si návrat obohatili nejdříve během na autobus a 
následně i rychlým přesunem na vlakové nádraží v Roudnici. Vše klaplo a tak jsme 
si zpáteční cestu vlakem v kupé užili, jak se patří. Spokojení a se spoustou 
zážitků jsme se vrátili do školy. 

Kromě vedoucích oborového dne paní učitelky Hanky Fialové a pana učitele Petra 
Bureše se s námi na Říp vydala i paní hospodářka Iva☺ 



Pokusy nás baví 

Pro první oborový den se 
zaměřením Pokusy nás baví, 
jsme vybrali workshop v 
Národním technickém muzeu s 
názvem Kolo. Lákala nás 
nabídka jízdy na vysokém kole, 
na lehokole, ukázka pračky na 
řetěz či možnost pokusit se 
opravit poškozenou duši. 
Nabídka nás nezklamala. Copak 
jízdu na trenažeru vysokého 
kola jsme ještě celkem zvládli, 
ale jízda na lehokole, to je 
umění. Pan instruktor měl s 
námi práce až až. Jak jsme si 
oborák užívali, ukazují 
fotografie.  

 

Také jsme si v muzeu prohlédli první kola a jejich postupný vývoj až po ta 
současná. V pondělí bylo v NTM zavřeno. A tak jsme si prohlíželi exponáty úplně 
sami. Řekněte, kdy se Vám to přihodí. A objevili jsme také plakát firmy L. 
Očenášek s nabídkou kol a to v Táborské 48, Praha II. I ten máme na fotografii. 
Copak tam asi dnes je ..? 



Underground: zaměřeno na komiks 

První oborový den jsme strávili nad 
komiksy a plakáty. Naše téma se 
zaměřuje na tradiční i netradiční 
tvorbu, kde se používá obraz i text. 
Proto jsme první dopolední část 
věnovali prozkoumávání komiksů, 
procvičováním kresby a vůbec i 
celkové stavbě komiksu. Odpoledne 
jsme pak vyrazili do města, kde 
probíhal závěrečný workshop 
Designbloku věnovaný plakátům, které 
vytvořili mladí tvůrci z evropských 
zemí. Sami jsme si pak odborným 
vedením mohli vyzkoušet, jak moc 
těžký úkol je taková tvorba plakátu. 

 

Díky umělecky zaměřeným 
oborákům máme možnost 
proniknout do jiných 
dimenzí… 

 

Vymýšlet a tvořit 
vlastní komiks je velká 
zábava, ale taky pěkně 
náročná práce! 

 

 

 



TŘETÍ OKO 

Po zářijové inauguraci nových 
členů našeho žákovského 
parlamentu, si během října vyjelo 
Třetí oko na společný výjezd do 
Orlických hor. Výjezd byl zaměřen 
jako prožitkový kurz, a proto také 
se chata a okolí, kde jsme trávili 
čas, proměnili v planetu Pandoru (z 
filmu Avatar). Hry a vše, co jsme 
zde zažili, bylo spojené právě 
s příběhem známým z filmu 
Avatar.  

Další specialitou byl ten fakt, 
že  jsme  na výjezdu školních 
žák. parlamentů nebyli  sami, 
ale jeli ještě dva další 
žákovské parlamenty a to 
z Peček a Trutnova.  

Také díky tomuto 
setkání a spolupráci 
jsme během těchto 
čtyř dnů, které jsme 
na výjezdu strávili, 
měli možnost procvičit 
a vyzkoušet mnoho 
důležitých schopností 
a rolí, které nám 
v parlamentu budou 
k užitku. 

 

 



ČTVRŤÁCI ARCHITEKTY  

V hodinách angličtiny se opět ukázalo, jak máme kreativní žáky (a dokonce i 
rodiče ☺). Žáci 4. tříd 
si vyrobili své domy, 
byty, paláce a chatičky 
a náramně se jim to 
povedlo! Ve škole o 
svých obydlích anglicky 
povyprávěli, popsali 
jednotlivé místnosti a 
vybavení. Poté společně 
s druhou skupinkou v 
atriu postavili vesničku.  

 

ŽIJEME SPORTEM! 

Stolní tenis 

V říjnu jsme zažili opravdové sportovní žně a ani o přední příčky v meziškolních 
turnajích nebyla nouze! V sérii sportovních soutěží Poprask se předvedly naše 
stabilně silné týmy ve stolním tenisu - krásným a v napínavých soubojích získaným 
1. místem dívky Klára Diblíková a Áňa Divišová z 9. B a ani kluci Toník Bláha, Kuba 
Kokoška a Tomáš Vlach nezůstali příliš pozadu a v náročných kláních vybojovali 
nakonec 5. příčku.  

 

 

 

 

 

Klára a Áňa s pohárem 
pro vítězky, že jim to 
ale sluší... 

 



Kluci měli v úvodní skupině smůlu na 
těžké soupeře a tak bylo konečné 5. 
místo velkým úspěchem. 

 

Basketbal 

Opět turnaj Poprask, ale tentokrát 
v basketbalu dívky 8. - 9. tříd postoupily 
do finálové skupiny Prahy 4 a celkově 
obsadily vynikající 4. místo z 16-ti. Jak 
k tomu došlo? Sešel se vynikající tým, 
který si nechal poradit od trenéra a 
zlepšoval se zápas od zápasu. Hlavním 
stratégem byla opět Áňa Divišová, která 
měla absolutní přehled na hřišti a její 
velmi přesné přihrávky na naší nejlepší 

střelkyni Kačku Hudákovou ničily 
soupeřky. Vždyť první dva zápasy 
skončily rozdílem třídy a dokonce se 
děvčatům povedlo porazit i 
basketbalovou školu. Další uznání patří 

Máří Košťálové, našemu pravému 
křídlu, které bylo skvělým nahrávačem 
a spoluhráčem, když byla Kačka v 
nouzi. Roli pivot se nebojácně zhostila 
Julča Lutovinova, jejíž bloky a 
doskoky byly pro protihráčky velmi 
nepříjemné. Krásný instinkt předvedly 
Zuzka Chytilová i Verča Kubová, kdy 
nemožně letící míč odrazily či chytily. 



Naty Brzobohatá se přesvědčila, že ač není tak vysoká jako profesionální 
basketbalistky, přece jen její bloky znervóznily i basketbalové školy a jejich 
střelba neměla úspěch. Dík si zaslouží i dívky, které zasáhly do utkání poněkud 
méně, ale disciplinovaně a to Péťa Lemochová, Šárka Provazníková, Kačka 
Zemanová a Kristýna Terebeši. „Holky děkujem!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přespolní běh 

V říjnu se v Krčském lese uskutečnilo klání mezi nejlepšími terénními běžci. Ti 
byli nejdříve rozděleni do různých kategorií, pak seznámeni s trasou a pravidly. 
S věkem rostla obtížnost a délka trasy, ti nejzkušenější se museli poprat 
s dráhou 1300 metrů! 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 Připravit ke startu, pozor, teď! 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bára Chmelová ze 7. B 

Ještě jednou stolní tenis 

Ani naše školní soutěže o pohár ředitele školy si v říjnu nedaly pauzu a 2. stupeň 
se utkal v oblíbeném stolním tenise. Vítězem se stal Kuba Kokoška z 9. A. Sice se 
přihlásil na poslední chvíli, ale dobře udělal. Jakožto stálý hráč ping pongu byl 
nasazený a bez problémů se dostával postupně přes všechny soupeře, kteří na něj 
narazili. 9. A tak překazila zlatý hattrick 9. B, resp. Tondovi Bláhovi, který neměl 
tolik štěstí na nevyzpytatelného hracího pavouka. Ve finálové skupině hájil čest 
Míra Dojáček z 9. B, který získal stříbro. Dále se zde objevil tradiční účastník 
bojů ve finálové skupině Patrik Chmel z 8. B. 8. A si nenechala ujít prvenství mezi 
dívkami. Nejlepší byla Kačka Hudáková, která velmi příjemně překvapila své 
soupeře a právem si zaslouží zlato.  

Sportovní odpoledne 
bylo nádherné. 
Nervozita, celodenní 
dlouhé čekání na 
začátek turnaje bylo 
skoro nesnesitelné. 
Konečně se po 
roztrénování začaly 
ozývat první zvuky 
dopadajících míčků, 
které působily 



radost, ale i smutek, ale každopádně snahu předvést nejlepší výkon. Každý věděl, 
že bojuje nejen za sebe, ale i za třídu do celkového školního bodování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráč měsíce 

Novinkou tohoto školního roku 
je pravidelné vyhlašování Hráče 
měsíce. Ocenění získá jedinec, 
který chodí nejčastěji na ranní 
rozcvičky, projeví největší 
nasazení a je úspěšný v mnoha 
měřitelných disciplínách. Po 
zářijovém prvenství Kikina 
Pejchala z 5. B za 1. stupeň a 
Daniela Jarkase z 9. B za 2. 
stupeň se o říjnové tituly svedly 
napínavé a těsné souboje. Hráči 
měsíce října se stali David Lau 
ze 4. A a Máří Košťálová z 8. A. Oba jmenovaní chodili nejčastěji na ranní 
rozcvičky, projevili největší nasazení a byli úspěšní v jednotlivých sportech, 
David konkrétně ve florbale, kdy se blýsknul ve florbalovém slalomu a dařilo se 
mu i úspěšně zapojit do zápasů proti svým starším vrstevníkům z druhého stupně. 
Máří byla stabilní oporou basketbalové týmu a důležité body pro sebe v rámci 
KPC získala i v cheerleadingu, kterému suverénně dominuje. 



ZE ŽIVOTA JEDNÉ TŘÍDY: 9. B SPALA VE ŠKOLE 

Ani když se setmí, není naše škola opuštěná, ale mění se v prostor otevřený 
dobrodružství a zábavě, ztichlé třídy se mění v herní stanoviště a po prázdných 
chodbách se pohybují nejen světla aut z ulice. Třída 9. B již tuší, že společný čas 
na základní škole se pomalu 
krátí a proto si ho zpříjemňuje 
a prodlužuje dalšími společnými 
aktivitami i mimo školní lavice. 
Během našeho spaní ve škole 
jsme po dvojicích hráli hru se 
sbíráním bodů na stanovištích 
rozmístěných po celé škole. Ve 
3. A se kreslil společný obrázek 
jednou tužkou beze slov, 
v učebně dějepisu se uklízely sirky do krabičky na čas jednou rukou, ve třídě 
speciální pedagogiky se luštily hádanky a v tělocvičně se střílelo poslepu na koš... 

Energii z deváťáků plných radosti a elánu 
nedostal ani florbal či fotbal a všichni se 
už těšili na volnou zábavu před už tak 
hodně pozdní večerkou. Kdo měl to štěstí 
(nebo smůlu?) učit následující den v této 
třídě, mohl hádat kolik hodin, nakonec kdo 
spal ... 

 

 

 

 

 

 

 

 


