KVĚTEN 2013
DOBÝVÁME EVROPU aneb JAK TÁBORSKÁ CESTUJE
Mellendorf

Úspěšně máme za sebou další z výměnných pobytů s partnerskou školou
z Mellendorfu u Hannoveru. Jarní týden byl opět nabitý rozmanitými zážitky –
poznáváním různých míst Prahy od Prašné brány přes Petřín až na Pražský hrad,
shlédnutím baletu ve Stavovském divadle, oblíbeným bowlingem, plavbou lodí po
Vltavě, malováním hrnečků v keramické dílně, společným sportovním a výtvarným
programem ve škole, shlédnutím anglického divadla žáků 5. tříd nebo návštěvou
Planetária. Obnovili jsme stará přátelství a navázali nové kontakty, vyzkoušeli,
jak se domluvíme cizími jazyky a zažili společně spoustu zábavy! Už se těšíme na
další srdečné setkání v příštím školním roce!

Londýn

Letos jsme o Londýně v hodinách dějepisu, zeměpisu, češtiny, ale hlavně
anglického jazyka sice mluvili hodně, ale chtěli jsme toto úžasné město zažít na
vlastní kůži. V květnu se nám sen konečně vyplnil. Své dovednosti a znalosti ze
školy jsme tedy konečně mohli plně využít v praxi. Šestnáctihodinová cesta byla
sice úmorná, ale tahle oběť za to stála a za odměnu se nám krásně vydařilo
počasí – nezapršela ani kočka, ani pes - jak se v Británii říká. Prohlédli jsme si
důležité dominanty londýnského centra - majestátné Londýnské oko, úchvatný
parlament a vedle něj tyčící se Big Ben, dále pak nejznámější adresu Downing
street číslo 10 (sídlo premiéra Velké Británie), Buckinghamský palác či skvostné
Westminsterské opatství. Viděli jsme samozřejmě Trafalgarské náměstí,
Piccadily Circus, známé tržiště Camden Town, dům Sherlocka Holmese v Baker
street, nákupní ráj na Oxford street a jiné. Cestou po Temži jsme se dostali ke
Greenwichské observatoři a nultému poledníku. Projeli jsme se nejznámějším
anglickým dopravním prostředkem - Doubledeckerem. Vydali jsme se po stopách
Beatles do Abbey road, dále na King´s Cross na nástupiště 9 ¾, které je známé z
Harryho Pottera a někdo dokonce na fotbalový stadion FC Chelsea. Nelenili jsme,
a proto jsme toho za těch pár krásných slunečných dní viděli opravdu mnoho.

Drážďany
Další květnový zahraniční výlet směřoval do Drážďan, které jsme již navštívili
před rokem a půl. Nyní se jeli podívat do hlavního města Saska deváťáci, kteří
zužitkovali své znalosti historie a geografie této oblasti. Připojili se k nám
tentokrát i mladší žáci, a to druháci a třeťáci. Navštívili jsme muzeum hygieny,
které uchvátilo jako malé, tak velké žáky a žákyně. Interaktivní formou si
zopakovali své znalosti nejen z přírodopisu. Krásně jsme si užili středeční den a i
když nám pršelo, dokázali jsme si s tím hravě poradit.

Evropou křížem krážem
Když už je řeč o Evropě, letos jsme se již po třetí zúčastnili
celopražské soutěže v anglickém jazyce v soukromé jazykové
škole Dino Schools of English v Petrovicích. Konkurence byla
veliká – většina soutěžících byla z jazykových škol, kde už ani
angličtinu jako takovou nemají - vyučuje se zde většina
předmětů (matematika, dějepis, zeměpis, atd.) v angličtině.
Naši žáci se toho ovšem nezalekli! A naši šikovní deváťáci se
umístili na krásném třetím místě. Porota ocenila především
jejich velice originální hranou scénku. Vysoké ocenění si ale zaslouží i žáci
druhých tříd, kteří se vydali soutěžit v AJ proti třeťákům z jazykových škol a
ani naši sedmáci či páťáci si za daných okolností nevedli vůbec špatně!

Me and my school
Cestujeme ale i elektronickou cestou! Skupinka žáků třetích tříd se v květnu
zapojila do nového mezinárodního eTwinningového projektu. Natáčíme videa a
posíláme si je s kamarády z Polska, Slovenska, Itálie, Turecka a Velké Británie.

Exkurze do Ústí nad Labem
Nejezdíme ale pouze do ciziny! Poznáváme samozřejmě také krásy země České!
Žáci 9. B se v květnu vydali na exkurzi do severních Čech, a kam jinam, než do
Ústí nad Labem! Opět jsme poznali jiné krajské město, než je Praha. Viděli jsme
toho spoustu - architektonické skvosty města se střídaly s úžasnými přírodními
scenériemi. Z centra severočeského města jsme se napřed vypravili k dominantě
Ústí nad Labem, a to k hradu Střekov. Po výšlapu na vrchol se před námi otevřela
Porta Bohemica - úchvatný to pohled! Pro krásu se však musí trpět, a tak jsem
museli zdolat náročné převýšení, na jehož konci se před námi později tyčily
Vaňovské vodopády. Člověk by nevěřil, že krátce od centra tohoto rušného města
může spatřit nádhernou krajinu s překrásnými úkazy. Na dříve nazývané
Ferdinandově výšině jsme měli město jako na dlani. Dověděli jsme se spoustu
důležitých faktů o městě a ústeckém kraji. Pak nás již čekala cesta lanovkou
dolů, ještě že jsme nemuseli zpátky zase pěšky! Tento výlet byl fyzicky velmi
náročný, ale stál za to.

Jesenický žákovský parlament navštívil Táborskou
Necestujeme ale pouze my občas je také dobré zůstat ve
škole

a

pozvat

pro

změnu

návštěvu k nám a pohostit je
v prostředí námi dobře známém.
Koncem května k nám přijel na
návštěvu žákovský parlament ze
ZŠ Jesenice. Se členy Třetího
oka strávili dvě hodiny. „Očaři“
provedli návštěvu po škole. Pak
došlo

k

společnému

sdílení

zkušeností, což proběhlo vtipnou metodou, kterou vymyslela Terka z 5.B.
Skupinky hostů a Očařů se vzájemně točily na stanovištích, kde si povídaly o
předepsaném tématu. Zjistili jsme, že parlament v Jesenici funguje velmi
podobně jako náš. Ale i tak jsme nalezli dost odlišností - například nemají název
parlamentu, mají jednotlivé výbory pro určitá témata, nescházejí se tak často
jako Třetí oko a jejich zasedání trvá kratší dobu. Na závěr nás pozvali na
návštěvu do Jesenice, takže cestování už se Táborská prostě asi nevyhne!

SOUTĚŽE
Školní turnaj ve hře DIGIT
Této

soutěže

se

zúčastnilo 28 dětí z
prvního a 3 z druhého
stupně.

Děti

byly

báječné. Žáci 1. a 2.
třídy jsou rozprostřeni
po

celé

výsledkové

listině, jeden z prvňáků
se dokonce umístil na
krásné stříbrné pozici.
Je vidět, že mají dobrý
postřeh, vidění i volbu
strategie.
Výsledky naleznete na webových stránkách školy. Gratulujeme a opět všem
děkujeme za účast a chválíme za odvahu.

Úspěch v Pythagoriádě
V této matematické soutěži žáci řeší v průběhu jedné hodiny
15 úloh. Za každou správnou odpověd získají 1 bod. Úspěšný
řešitel je každý, kdo získá alespoň 9 bodů. Komise obvodního
kola Pythagoriády na Praze 4 potom dle počtu přihlášených
dětí vybírá nejlepší řešitele školních kol do kola obvodního. Z
naší školy letos postoupilo do obvodního kola Pythagoriády
Prahy 4 na základě výsledků školního celkem 11 žáků. A máme
radost, že se jim dařilo. Máme úspěšné řešitele i obvodního kola. Jsou to z 5. tříd
Matěj Naar, Cyril Malák, Veronika Hrtoňová, z 6. tříd Mikuláš Pikhart, Jan
Suchomel, Ester Arnautová a Veronika Lanštiaková. Všem gratulujeme a
děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Druhý stupeň čte s porozuměním
I letos jsme tradičně vyhlásili nejlepší druhostupňové čtenáře, neboli ty, kteří
nejlépe porozuměli textům ve všech vyučovacích předmětech.

Speak your mind
Víte, jaké to je mluvit bez přípravy před kamerou? A v anglickém jazyce?
V hodinách konverzace se toho žáci nebáli. Na dané téma předvedli scénky a
nahrávky jsme pak zaslali do celorepublikové soutěže časopisu Bridge. Všichni
byli velmi kreativní. Johanka Nejedlová a Linda Procházková z 8. B se umístily na
krásném 4. místě. Gratulujeme!

TÁBORÁČEK OPĚT OHROMIL PUBLIKUM
Náš školní pěvecký sbor začátkem května zazpíval seniorům Prahy 4 v KC
Novodvorská. Pásmo lidových a umělých písní s jarní tématikou publikum velmi
potěšilo a výkon ocenilo nejen velkým potleskem, ale i sladkým dárkem.

Zpívalo se také k příležitosti svátku matek, na který si Táboráček připravil velmi
pestrý hudební program. Zazněly lidové písně s nástrojovým doprovodem,
písničky oblíbené autorské dvojice Svěrák – Uhlíř, ale i skladby současných
autorů. Svátek matek jsme velmi příjemně prozpívali.

OBOROVÉ DNY
Letem světem aneb
Flora Orientu
Tento květnový oborový
den

byl

ve

znamení

rostlin a strávili jsme jej
převážně

v Botanické

zahradě v Praze – Tróji.
Především

v Japonské

zahradě, která je v tomto období v plném květu, jsme obdivovali krásu a
nejrůznějších druhů květin a vdechovali nádherné vůně. V zahradě tak pozitivně
působící na naši psychiku jsme si nemohli nezacvičit tai-chi sestavu.

Československá armáda ve vzduchu
Tentokrát jsme vyrazili do vojenského leteckého muzea ve Kbelích, kde jsme
poznali vzdušné velikány. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli v poklidu vychutnat
prohlídku letadel od roku 1918 až do dnešních dnů. Chlapci poznali jednotlivé typy
MiGů, či Messerschmittů (zvláště Me-262 – první proudovou stíhačku, či
oblíbenou Bf 109). Narazili jsme samozřejmě i na nejlepší dvouplošník všech dob a
to Avii B 534. Velmi nás překvapilo, že se v tomu muzeu nachází i modul, se
kterým letěl náš první a zatím jediný československý kosmonaut do vesmíru Vladimír Remek.

Voda je náš svět - Pokusy nás baví
Tento oborový den byl ve znamení vody. Pokusničili jsme především s
hydrostatickým a atmosférickým tlakem. Zkoušeli jsme, jak vysoko vytáhneme
vodu v hadici na jedno nadechnutí, odvozovali, proč nemá šnorchl větší délku,
zkoušeli vařit vodu v papíru, pracovali s vývěvou a nafoukli v ní sáček s kořením a
balonek. Vyráběli jsme Archimedův šroub a zkoušeli čerpat vodu. Nakonec jsme
čerpali vodu pomocí odstředivé síly. K tomu jsme ale museli jít ven, protože ve
třídě nešlo točit hadicí a stříkat vodu. Byli jsme mokří jak vodníci, ale sluníčko
naštěstí hřálo, a tak jsme hned uschli.

Multikulti na Vltavě
Celý rok jsme čekali na teplé a slunečné počasí a poslední oborový den nám
konečně přálo štěstí. Po krátké prohlídce muzea Karlova mostu jsme se vydali na
plavbu pražskými Benátkami. V Čertovce to sice díky spadlému stromu trošku
drhlo, nicméně, propluli jsme bez úhony, jen za praskání větví. Po plavbě jsme
opět vyrazili mezi turisty. V anglickém jazyce se každý ptal na otázky pro výzkum
do své oborové práce. Díky pěknému počasí byla v centru spousta turistů
z nejrůznějších konců světa, a tak jsme zas posbírali nové zkušenosti.

Underground aneb boj ilustrátorů
V tomto oborovém dni nás čekal „souboj“ dvou kreativních ilustrátorských týmů.
Cílem bylo, aby tým vytvořil co nejoriginálnější „zeď“ nebo jinou plochu, kterou
pak přítomní diváci akce ocení potleskem. V průběhu celé akce hraje DJ, tancuje
se, baví se a mezi týmy dochází k různým kontaktům, provokacím, a to pomocí
kresby. Boj dost připomíná „taneční“ (různé typy street dance battlů), nebo „
pěvecké“ (slam poetry, hip hop battle aj.) souboje.

Tanec
Na poslední celý oborový den tance k nám do školy přišla Tereza Bufková, která
tančila v televizní soutěži Stardance. Během dne se děti naučily, jak se tančí
mambo, jive, waltz. A také měly prostor pro tvorbu svého vlastního tance.

JARNÍ SLAVNOSTI
V květnu

můžete

již

tradičně

navštívit

naše

školní

Jarní

v rámci

slavnosti,

kterých

odehrávají

se

sportovní

turnaje

žáků

velkých

i

malých,

jsou

připraveny

výtvarné dílny, hry, zábava
všeho

druhu,

příležitost ke

také

máte

shlédnutí

vystoupení Cheerleaders.
Dívky se střetly mezi sebou v
přehazované, chlapci ve fotbale.
Každý tým měl jinou strategii,
jinou cestu k vítěznému zápasu...

U slack line byla celé odpoledne fronta, každý se
chtěl stát na chvíli akrobatem a někteří se
přesvědčili, že to není zdaleka taková hračka...

ŽIJEME SPORTEM!
Čtyřka se hýbe!
Tak

zněl

oficiální

název akce Odznaku
všestrannosti
olympijských vítězů
v sedmiboji v Praze
4. Oproti halovému
pětiboji

jsme

nasadili jednotlivce,
kteří
poprali

se

zdatně

s

těmito

disciplínami - sedylehy,

běh

na

60

metrů, trojskok snožmo z místa, hod medicinbalem proti směru pohybu, švihadlo,
kliky a závěrečný dribling, resp. běh na 1 km. Naše sportovce přišel podpořit pan
ředitel i žáci pátého ročníku. Jejich přítomnost a podpora hnala závodníky za
lepšími výkony. Potěšující je, že došlo k překonání mnoha osobních rekordů a
snažili jsme se být opravdu nejlepší. V konkurenci jsme uspěli. Boreš Šteffl z 5. B
získal třetí místo a osobně mu pogratuloval jeden z nejlepších a nejvýznamnějších
českých sportovců desetibojař Roman Šebrle!

Turnajový sportovní maratón I. stupně

Žáci a žákyně prvního stupně si do sytosti užili sportu. V přehazované v rámci
pátého ročníku zvítězil tým z 5. A. Bylo to však napínavé drama hrané na tři sety.
Akrobatické chytání míče střídaly skvěle mířené smeče. Již teď víme, že se v
příštím roce mohou soupeři na hrách 4x4 právem obávat našeho týmu v
přehazované. Žáci 3. a 4. ročníku se utkali ve vybíjené. Rychle pochopili nová
pravidla. Musíme pochválit všechny žáky, že hráli v duchu fair play, a přestože
rozhodčí vše neviděl, je totiž také jen člověk, přiznali se, že chybovali. Posledním
turnajem byl badminton, kterého se zúčastnily všechny ročníku 1. stupně.

Branný den

Je snad také již tradicí, že na Branný den nás
zradí počasí? Tento ročník to odnesl se vším
všudy, jen pár týmů vyrazilo na trasu plnou úkolů zaměřených na zdatnost, logiku,
koncentraci, přesnost i znalosti za sucha... Týmy žáků 2. stupně se na trať,
kterou pro ně od ranních hodin připravovali deváťáci, kvůli silnému dešti ani
nevydaly...

