
ČERVEN 
 
Ohlédnutí za posledním měsícem školního roku, který je především 
měsícem slavností – tradičně probíhá absolventský ples devátých 
tříd s ohňostrojem a slavnostní oběd deváťáků s učiteli. Ještě 
před tím obhajují žáci 9. tříd svou celoroční oborovou práci. 
Červen je také měsícem výjezdů tříd do přírody. 
 

PRVNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
 
Nejmladší žáci zažili školu 
v přírodě letos poprvé a užili si to, 
jak se patří. Spousta prvňáků by 
se nejraději v přírodě učila odteď 
už pořád. No řekněte, komu se 
poštěstí učit se ve středověké 
tvrzi? Prvňáci podnikli výlet 
parníkem po Orlické přehradě. Pro 
ty, kteří znají příběh Titaniku, to 
byl velký adrenalin. Plavba ale dopadla výborně a výlet pokračoval dále na zámek 
Orlík. Bylo to velké dobrodružství, zahráli si spoustu her, ochutnali spoustu 
dobrot, užili si různé aktivity, například karnevalový rej masek. 

 
 
 
 

Pomóóc, 
ještěrka! 



DRUHÁCI V ZÁSADĚ 
 
Druháci již vědí, co 
škola v přírodě 
obnáší, a tak každý 
věděl, co si do 
batohu s sebou 
zabalit. Škola 
v přírodě v Zásadě 
se moc povedla. 
Počasí nám přálo, 
nikdo neochořel a 
užili jsme si spousty 
her, legrace a 
zábavy. Vrchol 
pobytu byl výlet 
vláčkem do Pěnčína, 
návštěva ekofarmy, korálková dílna a foukání skla v malé sklárně přímo v Zásadě. 
Naprostou tečkou byla bojovka, kterou druháci zažili poslední večer po setmění.  
 
 
TŘEŤÁCI V HORNÍ SMRŽOVCE  

 
V Horní Smržovce se 
třeťáci ubytovali 
v penzionu Červená 
Karkulka. Byla to pro 
nás zajímavá změna, ale 
po týdenním pobytu se 
nám značně scvrknul 
žaludek. Porce byly jako 
pro mravence. Nicméně, 
i tak nám zbyla spousta 
energie na výlety. 

Největší výšlap byl k pramenu Nisy. Navštívili jsme také kozí farmu Pěnčín. Na co 
ale budeme opravdu dlouho vzpomínat, byla projížďka na koni.  

Foukej 
z plna hrdla! 



ČTVRŤÁCI NA SLAPECH 
Žáci čtvrtých tříd letos se svými učiteli 
vyrazili na Slapy, pátou největší přehradu 
v Čechách. Kromě hojného cachtání se ve 
vodě zde na ně čekalo spoustu 
dobrodružství a skvělých zážitků.  
Nejlépe hodnotíme nejrůznější hry 
v trávě vyšší než my. Tam pak nikdo 
opravdu netuší, jestli se k němu blíží 
spolužák, zajíc, srnka, nebo paní učitelka. 
Divočáka jsme naštěstí nepotkali, takže 
vše proběhlo hladce.  
Mnoho dětí, ale i učitelů se doslova 
překonalo v lanovém centru, kde jsme 
chodili po cestách 20 m nad zemí. Taková 
lesní cesta z ptačí perspektivy, to je 
skvělá podívaná! 

 
SEDMÁCI NA BENECKU 
 

Na Benecku byla škola v přírodě v 
duchu Olympijských her. Pro sportovce 
ze 7. tříd to byl naprostý ráj. 
Ubytováni jsme byli v penzionu Alex, 
kde bylo skvělé ubytování i jídlo. 
Podnikli jsme i nějaké výlety a asi 
největší náš výkon byla rozhledna na 
Žalý. Vzhledem k tropickým vedrům 
jsme ale naše výlety zkrátili na 
minimum a cíl byl vždy daný – voda, 
řeka, tůň nebo horský potůček. 
Naprostou tečkou byl africký bál s 
Lubumbou, Ubumbou a Makumbou – 
byly to postavičky tak přesvědčivé, že 
v nich málokdo poznal své paní učitelky. 

Ještě prolez 
pneumatikou a 
zhoupni se na laně! 



OSMÁCI V LUŽICKÝCH HORÁCH 
 
Na horách žáci osmých tříd samozřejmě nelenili. Putovali v přírodě za velké žízně 
a horka a celkem nachodili přes 45km. Zdolali nejvyšší vrchol Lužických hor, 
doputovali do Jiřetína pod Jedlovou, kde se vydali na křížovou cestu. Zvýšili také 
svou hladinu adrenalinu – a to jak na 16 m vysoké houpačce, kterou všichni zvládli, 
tak při boji s komáry a pevně zakousnutými klíšťaty.  

Spalo se ve skautské základně, krásném penzionu, šílené ubytovně nebo u ohně ve 
spacáku. Museli ukázat své schopnosti přežít v přírodě – sami si vařili a grilovali 
na vařičích či na ohni.  

 
9.A V SEDMIHORKÁCH 
 
Žáci 9. A si již dlouho přáli výjezd do Autocampu Sedmihorky. A toto přání se jim 
letos konečně splnilo. Cesta se trochu protáhla, protože jak už to u nás bývá 
zvykem – vlak měl výluku. Výjezd jsme si tím ale zkazit nenechali. Počasí bylo pro 
školu v přírodě perfektní, konečně jsme si užili koupání a beach volejbal. Také 
jsme se věnovali nácviku předtančení na ples. Stihli jsme i bowling a výlet na 
Janovu vyhlídku.  



Zjistili jsme, že máme v učitelském sboru výborného kytaristu a zpěváka – pana 
učitele Zavřela. Rozezpíval i ty nejstydlivější z nás. Bohužel to byl náš poslední 
společný výjezd. Nicméně, všichni jsme si to nádherně užili a máme na co 
vzpomínat. 

 
ČTENÍ PRVŇÁKŮ S DEVÁŤÁKY 

Je už na naší škole dlouhou tradicí, že se žáci devátých tříd ujmou svých 
nejmladších kamarádů. Sejdou se, aby si ukázali, co se vlastně prvňáci ve škole za 
tento školní rok 
naučili. A bylo čím 
se chlubit! 
Krásnou plynulou 
četbou, někdy 
s malinkou pomocí 
deváťáka, se děti 
ocitly ve světě 
pohádek, legend a 
nejrůznějších 
příběhů. 

… Ale nebyla to 
jen tak obyčejná 
budka… 



OBHAJOBY OBOROVÝCH PRACÍ 

Oborové dny jsou nedílnou součástí našeho vzdělávacího programu a školní rok si 
bez nich nedokáže nikdo představit. Všichni žáci během roku, kdy se zabývají 
rozmanitými tématy, pracují také na závěrečné oborové práci. Deváťáci na konci 
roku navíc svou práci veřejně prezentují a obhajují před komisí. Je to pro ně 
takový nácvik do budoucna☺ Ti nejúspěšnější z nich poté mohou dokonce získat 
školní titul Doktor Táborské, čestný doktorát slavnostně dostanou na plese. 

 
 
 

Tento luk je 
specifický model… 



ZA GEOLOGICKOU MINULOSTÍ 
Za letního počasí vyrazila 
třída 9.B na exkurzi do 
Geoparku v Botanické 
zahradě PřF UK, aby 
prozkoumala horniny 
typické pro naše území, 
jejich složení a původ. Z 
názorných vzorků 
můžeme dokonce vyčíst, 
jak je oblast stará nebo 
kteří živočichové v té 
době žili... 

 
NÁVŠTĚVA VODNÍHO SVĚTA 

Třída 2.A zakončila v rámci prvouky velké téma o vodě, a to návštěvou vodního 
světa ve sportovním parku Gutovka. Vodu jsme si perfektně užili. Vyzkoušeli jsme 
nejrůznější vodní šrouby a stavidla. Skvěle jsme se naladili na velké prázdniny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je to za kámen? 

Přece krystalický vápenec! 



ABSOLVENTSKÝ PLES DEVÁTÝCH TŘÍD 

 
Vyvrcholením školního roku bývá ples deváťáků. Ten letošní se opravdu povedl po 
všech stránkách! Celý ples se nesl v duchu tématu RETRO včetně výzdoby i 
tanečních vystoupení. Po slavnostním nástupu následovalo ocenění žáků úspěšných 
při obhajobě oborové práce titulem Doktor Táborské a poté slavnostní šerpování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Předtančení se oběma 
třídám náramně povedlo a 
zapojila se vždy skoro 
celá třída! 
K tanci poprvé zahrála na 
plese kapela 5x Zavřel, 
jejímž členem je výborný 
zpěvák a muzikant, ale 
především náš pan učitel 
Karel! 
 

 
Vynikající atmosféra 
strhla naprosto 
všechny přítomné! 
Tradiční ohňostroj 
byl letos poprvé za 
hudebního doprovodu 
a pak už se všichni 
nahrnuli do krásně 
vyzdobené učebny 
výtvarné výchovy, 
která se pro tento 
večer proměnila  pro 
pořádání rautu. 

 
Ples byl krásnou 
tečkou před 
prázdninami a pro 
naše absolventy 
rozloučením se 
základní školou. 
Těšíme se s nimi 
naviděnou snad na 
příštím plese! 

Ééé Makarenáá… 


