
ZÁŘÍ 

Začal nám nový školní rok! A jaký bude? Určitě plný zážitků nejen 
ve školních lavicích, sportů, tradičních akcí, zajímavých exkurzí a 
výletů do přírody i za kulturou… Chodit na Táborskou se prostě 
vyplatí☺☺☺☺ 

 

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 

Hola hola, škola volá! První školní den bylo na našem 
školním hřišti veselo. Po prázdninách opálení a odpočatí 
deváťáci zde totiž vítali naše nejmladší žáčky – 
prvňáčky. Byl krásný slunečný den, a tak si tuto 
slavnost nenechali ujít ani rodiče, babičky, dědečkové, 
tetičky, strýčkové a další příbuzní a přátelé školy. A 
protože letos máme první třídy tři, na hřišti se to 
tentokrát opravdu hemžilo jak v mraveništi. 

 

 

 

 

 

 

Po slavnostním zahájení akce a proslovu pana ředitele 
si usměvavé paní učitelky pozvaly prvňáčky ke svým 
stolečkům, kde na ně čekal jejich první úkol – vybarvit 
své zvířátko či postavičku a napsat své jméno. 



 

Poté se o prvňáčky postarali naši deváťáci a odvedli je do svých nových tříd, kde 
je čekaly jejich paní učitelky. Paní učitelka Kotoučková připravila „Duhovou“ 1.A, 
třídu v nejpestřejších barvách. Paní učitelka Procházková se se svou 1.B bude mít 
letos přímo „pohádkově“. A žáci 1. C s paní učitelkou Krátkou se letos vydávají na 
dobrodružnou cestu „Se zvířátky do pohádky“.  

 

Komu se líbí v 
Táborské? 

Já už se chci 
učit, paní 
učitelko! 



VYHLÁŠENÍ OBOROVÝCH DNŮ 

Oborové dny k naší škole patří jako syrečky k Olomouci. Žáci si začátkem 
každého roku mohou vybrat téma, kterému se budou po celý rok věnovat do 
hloubky. Čeká je spousta zajímavých aktivit, exkurzí, výstav i cestovních zážitků. 
Kromě toho píší oborovou práci, kterou pak na konci roku obhajují – mladší žáci 
před svými spolužáky, žáci devátých ročníků pak před komisí složenou z jejich 
učitelů. Za velmi zdařilé práce a prezentace mohou pak získat titul Dr. Táborské. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týjo!  
Takových témat! 
Co si mám teď 

vybrat??? 



V letošním školním roce byla vyhlášena následující témata oborových dnů: 

 
1. FOT-OBOR-EC Zde se naučíme vše k tomu, abychom 

se stali dobrým fotografem. 

2. Hledání ukrytých pokladů Budeme objevovat pražské poklady 

pomocí geocachingu. 

3. Světová kuchyně Naučíme se vařit nejrůznější speciality 

mezinárodní kuchyně. 

4. Design a REdesign Budeme navrhovat oblečení, nábytek, 

auta, nádobí, … a budeme kreativní. 

5. Mediální svět Nahlédneme pod pokličku televizního a 

rozhlasového vysílání. 

6. Irské Tance a kultura Staneme se Irskými tanečníky a 

rozhýbeme celé tělo. 

7. Nejen prstem po mapě Budeme cestovat a poznáme města, 

která jsou daleko od Prahy. 

8. Pokusy nás baví Zamíříme do laboratoře, staneme se 

vědci a uvidíme, co nového vymyslíme. 

9. Letem světem Zavítáme do oblasti Orientu a 

prozkoumáme tuto kulturu skrz na 

skrz. 

10. Film-makers Natočíme si svůj vlastní film krok za 

krokem a to vše i v angličtině. 

 

 

 



BRANNÝ DEN 

„ Heej, to je branneeeej den! 
Duje vítr, ale všichni jdeme ven, 
to je brannej den, to je brannej den 
šmoulů. 
Jdu ven já i Taťka šmoula v kanadách, 
to je brannej den šmoulů.“ 

Tak tentokrát nám vítr opravdu nedul, ba naopak - počasí se nám vydařilo a celý 
den venku v přírodě jsme si náramně užili.  

Hned na startu nás čekalo několik 
zapeklitých otázek, kde jsme museli 
rozeznat jednotlivé druhy 
rostlinstva. Museli jsme se hodně 
soustředit na jednotlivé detaily, 
abychom získali plný počet bodů! 
Rozeznat lípu od jilmu byla pro 
někoho dřina, jiní to zvládli i na dálku. 
Na dalších stanovištích jsme museli 

Poznáš 
dub? 



zdolat chůzi po laně, pak správně použít buzolu či odhadnout vzdálenost mezi 
stromy, trefit se granátem do vyznačeného prostoru, zaříznout pilku řádně do 
poraženého kmene či odpovědět na náročné otázky o první pomoci. Další 
stanoviště nás čekalo v klubíčku, a pak v tělocvičně. Celý den na čerstvém 
vzduchu nám všem velmi prospěl a těšíme se vyhodnocení bodů, které jsme cestou 
Krčským lesem namáhavě posbírali. 

 

INAUGURACE ČLENŮ TŘETÍHO OKA 

Už je u nás tradicí, že v září probíhá slavnostní 
společenský obřad, ve kterém se představuje 
veřejné uvedení členů našeho školního 
parlamentu do jejich funkce. Každá třída si 
nejprve začátkem školního roku zvolí svého 
zástupce, který s panem ředitelem na inauguraci 
podepíše smlouvu o spolupráci školního 
parlamentu - Třetího oka - s ředitelem školy.  

Jestlipak to 
trefí!? 



Školní parlament pravidelně zasedá u kulatého stolu a s panem ředitelem zde žáci 
diskutují o tématech, která žáky trápí. Předkládají zde již hotové návrhy o tom, 
co by se dalo v naší škole vylepšit a jak. Učí se správně diskutovat a prosadit 
názor a tlumočí vedení to, co se v naší škole žákům nelíbí, nebo z čeho mají 
naopak radost.  

Na inauguraci do 
atria ve třetím 
patře se přišli 
podívat rodiče, 
učitelé i žáci naší 
školy. Členové 
parlamentu sklidili 
velký potlesk za 
svou odvahu.  

Těšíme se, co si 
pro nás letos opět 
Třetí oko připraví! 

 

 

Doufám, že děti 
neplánují zrušit 

přestávky! 

Doufám, že letos 
pan ředitel 

nenavrhne zákaz 
zlobení! 



4.A V DOXU aneb „POSTIŽENI NORMALITOU“ 

V září čtvrťáci navštívili známou 
pražskou galerii Dox, kde pro nás lektoři 
nachystali speciální program pro výstavu 
zvanou „Postiženi normalitou“. Tématem 
výstavy bylo lidské tělo, jeho možnosti a 
omezení a my jsme si hravým způsobem 
vyzkoušeli obě tyto meze. A jaké 
zajímavosti si pro nás lektoři připravili? 
Prováděli jsme například spolužáky se 
zavázanýma očima,  svezli jsme se na 
invalidním vozíku, komunikovali jsme 
tělem a nebo jsme se stali látkovou 
sochou. Vytvořili jsme také samozřejmě 
několik obrázků. Máme na tento den 
opravdu krásné vzpomínky! 

 

 

Tohle jestli budu 
muset předvádět, 
tak mi zdřevění 

všechny končetiny a 
mám dnes po fotbale! 



KARLŠTEJN 

Školní cheerleadingový tým se vydal 
v září s Klubem cestovatelů na 
Karlštejn. Cesta proběhla v rámci oslav. 
A co slavíme? Příští rok to totiž bude 
již deset let od vstupu naší republiky 
do Evropské unie. Proč zrovna 
Karlštejn? Tento hrad nechal postavit 
Karel IV., nejen český král, ale také 
římský císař. Už Svatá říše římská měla 
snahu sjednotit křesťanské státy, byl 
to tedy jakýsi prvopočátek Evropské 
unie. Otec vlasti toho nejen pro české 
země mnohé vykonal: zakládal města, 
nechal postavit mnoho budov a hradů, 
ale hlavně během jeho vlády byl mír a 
snažil se vše konat pro dobro tohoto 
soustátí.  

 

Na Karlštejně byly uchovány říšské 
korunovační klenoty. Připomněli jsme si 
proto tento důležitý okamžik našich 
dějin. Prohlédli jsme si hrad, pokochali 
se krásnou krajinou, pohádkovou 
architekturou a poznali jsme staré 
sokolnictví – staré a velmi zajímavé 
řemeslo.  

Viděli jsme také koňské spřežení a 
samozřejmě jsme si i stihli zastuntovat 
a vytvořit fotky s optickým klamem. 

Držet 
pevně! 

Hlavně ho 
neupustit! 



LEGOLAND 

Rok se s rokem sešel a 
my jsme opět navštívili 
hlavní středisko zábavy 
ve střední Evropě, a to 
bavorský Legoland. Pro 
někoho známá cestovní 
destinace, pro jiného  
premiéra.. Aby nám 
utekl čas před 
otevřením zábavního 
parku, nemohli jsme zapomenout na to, abychom se zvěčnili s českou, školní a 
německou vlajkou. Pak přišla chvíle pro školní cheerky, které společně s pár 
Delfíny, naším partnerským týmem, ukázaly, co umíme. Brány se otevřely, všichni 
pokukovali přes turnikety, plni nedočkavosti už chtěli být uvnitř. Kam se půjdeme 
podívat nejdříve? Horská dráha, vláček, nebo miniaturní městečko z lega? 
Konečně jsme dostali lístky a hurááá dovnitř. Musíme si vyslechnout poslední 
pokyny, jak se zde chovat a pak už je Legoland náš. Davy skupinek se vrhly na 
jednotlivé atrakce. Prvostupňoví, druhostupňoví žáci i dospělí si tento báječný 
den užívali plnými doušky. Nedá se říci, kdo se bavil více, jestli děti nebo dospělí. 
Škoda, že to uteklo tak rychle. Ale už teď se těšíme na další školní rok a na super 
zážitky! ☺ 

Uáááá! Tohle 
chceme mít na 
školním hřišti!!! 



FOLIMANKA 

Začal školní rok a tím i nová cheerleadingová 
sezóna. Čeká nás mnoho skvělých zážitků, ať 
už propojení cheeru v Praze, či v jiných 
městech naší vlasti, nebo v zahraničí.  

Také se budeme pilně připravovat na 
soutěže, kde chceme navázat na loňské zlaté 
medaile. Proto jsme se rozhodli, že 
nebudeme na nic čekat a novou sezónu 
oslavíme dříve, poblíž naší školy a to v parku 
na Folimance. Počasí nám naštěstí přálo a 
skvěle jsme si užili tento den, kdy si každý 
vyzkoušel pozici topa (stojícího nahoře).  

 

VČELKY VYSTOUPILY NA 
CHARITATIVNÍ AKCI 

Naše škola byla požádána, zda by 
vystoupila na charitativní akci pořádané 
Ligou proti rakovině. Propojili jsme 
zkušenosti našich juniorů a nadšení našich 
peeweesek (žákyně 1. stupně) a vytvořili 
dynamickou sestavu. Naštěstí jsme stihli 
natrénovat pásmo našeho vystoupení, 
které mělo více jak čtyři minuty. Propojili 
jsme naše umění tance, akrobacie a 
stuntování - stavění lidských pyramid. 
Získali jsme nejen důležité zkušenosti, 
ale hlavně jsme rádi, že jsme přispěli na 
správnou věc. 

Učený že 
z nebe 

nespadl?!? 



COMENIUS - eMOTIONS  

Letos máme na naší škole jedinečnou možnost procvičit angličtinu v praxi, a jak 
jinak než cestováním a vzájemným navštěvováním se. Žáci 6.-9.tříd se zúčastní 
výměnné akce, kdy týdenní letecký pobyt bude stát max. 1500 Kč. Jak je to 
možné? Projekt je totiž hrazen Programem celoživotního učení. Spolupracujeme 
se školami v Sicílii, Polsku a Turecku. Jedná se o reciproční výměnu, kdy děti 
budou týden bydlet v rodinách. Šest žáků 9. ročníků se letos v únoru podívá na 
Sicílii. Už teď se těšíme na spoustu výletů, které si tam pro nás připravují, na 
nové kamarády a na ochutnávky místních specialit. Snad se naučíme i nějaké 
potřebné fráze v italštině.  

A co nás všechno letos čeká? Název projektu „eMotions“ napovídá, že budeme 
natáčet krátké filmy a scénky, rozhovory mezi žáky z jednotlivých zemí a 
věnovat se práci s kamerou. Čeká nás také soutěž o nejlepší logo tohoto projektu, 
zeměpisné a kulturní kvizy o jednotlivých zemích zapojených v projektu a spousta 
komunikačních aktivit. Ale hlavně na nás čekají noví kamarádi, budeme cestovat a 
objevovat neznámá místa! Je, na co se těšit! ☺ 

Merhaba! 

Ciao! 
Doufám, že 
v Praze mají 

pizzu! 

Cześć! 

Kam já vás 
jen v Praze 
vezmu? 


