
BŘEZEN 2013 

Wittenberg opět v Praze 

Začátek jara patří na naší škole tradičně žákům, kteří se rádi učí cizí jazyky, 
poznávají nové přátele ze sousedních zemí a zvou je k sobě domů – to je 
mezinárodní výměnný pobyt se 
školou z německého Wittenbergu. 
Letos se na české i německé 
straně objevily nové tváře, které 
se rozhodly obohatit se o 
rozmanité zážitky propletené s 
dorozumíváním v cizí řeči. A že o 
takové zážitky nebyla nouze! 
K oblíbeným společným aktivitám 
patří návštěva zoologické zahrady a aquaparku, letos jsme společně vyrazili také 

na bowling.  

Velmi oblíbenou a zajímavou 
náplní jsou výtvarně 
komunikační hry s paní 
učitelkou Palánovou. Letos 
jsme propojovali obrazy a 
domlouvali se kresbou.  



Ačkoliv nám počasí vůbec 
nepřálo, vydali jsme se 
poznávat památky a 
zajímavosti Prahy a zevrubně 
jsme prozkoumali areál 
Pražského hradu.  

Velmi nás oslovila návštěva 
muzea čokolády, kde jsme se 
dozvěděli, z čeho a jak se 
tato pochoutka vyrábí, ale 
hlavně jsme na workshopu 
vyráběli vlastní čokoládu 
s obrázkem. 

Večer jsme společně vyrazili pokochat se 
představením na Křižíkově fontáně. Při světelných 
efektech na tryskající vodě za hudebního 
doprovodu se některým tajil dech.. 

Nakonec jsme německým kamarádům upekli muffiny 
a popřáli šťastnou cestu. Opět se s nimi setkáme na 
podzim... 



ANGLIČTINA V PRAXI 

Třeťáci měli v anglickém 
jazyce hody: vyzkoušeli si, jak 
dokážou naučená slovíčka 
poznat a anglicky pojmenovat i 
po čichu a po chuti. Procvičili 
napřed jednoduché dialogy 
nanečisto, a pak hurá na 
ochutnávky. 

Čekala na nás spousta dobrot, 
které si děti z domova 
přinesly. Děvčata nezapomínala 
předem oznámit: "I don't like 
garlic!", aby je náhodou 
nepraštila do nosu chuť této 
zdravé, ale aromatické  

zeleniny. Kluci si naopak na česneku s radostí 
pochutnali. Učebna angličtiny zůstala ještě hodiny 
provoněná! 



Lá Fhéile 
Pádraig! 

Čtvrťáci zase v hodinách AJ probírali téma 
„Počasí“. Zahráli si na moderátory a před 
kamerou předpověděli, jak dnes asi bude 
v zemi, která jim byla nejbližší. Snad i v BBC 
by z nich měli radost!   

 

DEN SVATÉHO PATRIKA 

17.3. se každý rok slaví Den sv. Patrika, 
na počest patrona Irska. Tyto obrovské 
irské slavnosti již dávno překročily hranice své vlasti. V naší 
škole se to v pátek před oslavami zelenalo, oranžovělo a bělelo - 

přišli jsme oblečeni 
v barvách irské vlajky. 
K poslechu irské hudby a 
společné oslavě jsme se 
sešli o velké přestávce 
v atriu. V hodinách 
angličtiny jsme ten den 
například četli texty o 
Irsku, o oslavách dne Sv. 
Patrika všude ve světě. 
Také jsme poslouchali a 

zpívali irské písničky a naučili jsme se pár slovíček v irštině, či přesněji, v irské 
gaelštině.  



CESTA VESMÍREM 

Už jste někdy byli ve vesmíru? 
Našim páťákům se to skoro 
povedlo. Společně navštívili 
planetárium, kde se dozvěděli 
spoustu zajímavých informací o 
Slunci, Zemi, hvězdách i celém 
vesmíru. Po programu si 
prohlédli vystavené exponáty a 
zkusili různé vesmírné vynálezy. 
Někteří z nás dokonce již vědí, 
kolik by vážili na které planetě 
Sluneční soustavy!   

VYUČOVÁNÍ V CHOVÁKU 

Náš školní chovák, ve kterém se staráme hlavně o 
morčata a králíky, se stal na jednu hodinu i 
prostorem k vyučování, konkrétně k praktické 
výuce o hlodavcích a králících, které můžeme 
chovat i doma. Žáčci z 1. B i s paní učitelkou 
Janou Bezecnou se nechali od zkušených 
chovatelek Báry a Jany ze 7. B poučit, co je na 
těchto zvířatech zajímavého a hlavně, jak se o 
ně nejlépe postarat. Děti si mohly s morčaty, 
křečky a králíky pohrát, nakrmit je a hlavně si o 
nich všechno lépe zapamatují. 



POKUSY V KUCHYNI 

Víte, co udělá podtlak s 
cukrovinkou indián? Víte, proč 
se potraviny v mikrovlnce musí 
točit? Umíte rozložit váhu na 
tři vajíčka tak, aby unesla 
mikrovlnou troubu? Víte, proč 
vodoměrka může klouzat po 
hladině?  

Naši páťáci už jsou v těchto 
fyzikálních záhadách zběhlí, třídy 
totiž společně navštívily program, kde 
jim byly ukázány a vysvětleny různé 
pokusy. Dozvěděli se něco nového a 
teď každý z nás může být 
plnohodnotný pomocník v maminčině 
kuchyni (a nejen tam).  

TÁBORÁČEK NA JARNÍM PETRKLÍČI 

Příchod jara oslavil pěvecký sbor 
Táboráček na hudebním 
festivalu malých a mladých 
muzikantů Jarní petrklíč 2013. 
Toto hudební klání se koná vždy 
první jarní čtvrtek v Jesenici u 
Prahy a je určen pro mladé 
hudebníky a zpěváky. Z původně 
nesoutěžního setkávání se 

postupem času stal soutěžní festival, který si získal velkou oblibu. V úvodní části 
Táboráček zazpíval lidové písně Na tom Bošileckým mostku a Čí to husičky, závěr 
patřil skladbě Jezevčíkův horor od Eduarda Douši, současného hudebního 
skladatele a pedagoga. V těžké konkurenci jsme sice na vítězství nedosáhli, ale 
obohaceni o krásné hudební zážitky se těšíme na příští ročník. 



ŽIJEME SPORTEM! 

Stolní tenis 

V březnu se o slovo, 
respektive o míček opět 
přihlásila již legendární 
dvojice našich stolních 
tenistek Klára Diblíková a 
Áňa Divišová ze třídy 9. B. 

Po říjnovém vítězství v obvodním kole 
postoupila děvčata do pražského kola turnaje 
ve stolním tenisu Poprask. 

S elegancí, skromností sobě vlastní a 
úsměvem na rtech nastoupily dívky tentokrát 
proti nejlepší konkurenci z celé Prahy a opět 
ukazovaly během celého turnaje přesvědčivé 
výkony, kterým nechybělo napětí a akce. 
V rozhodující bitvě je od zlata nakonec 
oddělil doslova jeden míček!  

Cheerleading 



Náš školní tým 
cheerleaders Táborské 
včelky se neustále 
rozrůstá o nové talenty. 
Však si je také hýčkáme, 
již od 1. třídy mohou děti 
chodit na specializovaný 
kroužek a včeličky dělají 
obrovské pokroky, že se 
brzy zapojují a doplňují sestavy a vystoupení zkušenějších kolegů. 

Malé Včeličky se věnují 
hlavně akrobacii a 
gymnastice. První 
krůčky byly složité, ale 
svou pílí i talentem 
udělaly od začátku 
velký pokrok. Pod 
vedením paní učitelky 
Kolářové se naučily a 
stále se učí nové věci. 

Ladně zvládají kotoul vpřed i vzad, či 
hvězdu. Ví, že zpevnění je základ, a už 
nyní si mohou dovolit i náročnější prvky, 
jako je rondát, či hvězda na jedné ruce. 

Růženka Sedláčková již dokonce 
vystoupila při sestavě, kterou si 
cheerky připravily pro žáky 
z partnerské školy z německého 
Wittenbergu. A aby toho nebylo málo, 
účastní se meziškolní soutěže Talent 
roku, v kategorii skupina pak byla 
nominována celá sestava malých 
včeliček. 



Basketbal 

Nejen ve stolním tenisu, ale i v 
basketu jsou naše žákyně 
úspěšné! Tým složený ze 6. a 7. 
tříd zaznamenal velký úspěch ve 
Školní basketbalové lize. 

Týna Křehnáčová byla postavena 
na pozici rozehrávačky, aby 
měla dokonalý přehled a mohla 
se včas vrátit, kdyby soupeřky 

provedly protiútok. Na křídle neúnavně běhala a z dvojtaktu skórovala Ráďa 
Dostálová, která byla naší 
nejúspěšnější střelkyní. 
Pochvalu však zaslouží i zbytek 
týmu, třeba Fany Sedláčková ze 
7. A se uvedla prvním košem v 
utkání. Obě Báry ze 7. B 
podávaly výborné výkony, 
dokázaly se správně postavit 
pro přihrávku. Domča s Laurou 
ze 6.A disciplinovaně bránily 
pod svým košem, Žofka ze 7. B využívala svou výšku a sbírala doskočené míče. Iva 
H. ze 7. A několikrát překvapila soupeřky tím, že jim vzala míč a přihrála jej 
spoluhráčkám. S takovou týmovou strategií máme šance na další úspěchy. 

 

 

 

 

 

 



ZE ŽIVOTA JEDNÉ TŘÍDY: SBĚRATELÉ KOSTÍ Z 8. B 

Z jednotlivých kostí sestavit 
celou kostru člověka nebo z 
kosterních ostatků určit, 
zda se jednalo o muži či 
ženu? To a ještě více měli 
možnost se naučit osmáci na 
přírodopisné exkurzi a 
workshopu v Hrdličkově 
muzeu člověka, které sídlí v 
budově Přírodovědecké 
fakulty UK a žáci zde 
každoročně obohacují 
znalosti ze školní lavice.  

Na přednášce se žáci dozvěděli, jak vypadali a 
žili naši předchůdci, prohlédli si kosti a kostry 
různých 
druhů 
savců 
nebo 

tipovali, 
jak 

zahynula obrovská gorila, jejíž kostra s 
různými poškozeními je zde vystavena. 

Zajímavé byly i tři mumie, ke kterým jsme 
mohli přičichnout a v představách se tak 
přenést do Egypta 3 tisíce let zpátky! 


