
ČERVEN 

V červnu nám přálo letní počasí! A takové počasí je jako dělané na 
Jarní slavnosti, školy v přírodě, výlety a Bezpečné cesty do školy! 
Červen je ve znamení konce školního roku, obhajob oborových 
prací, loučení s deváťáky na absolventském plese a slavnostním 
obědě... A očekávání dlouhých prázdnin! ☺☺☺☺ 

JARNÍ SLAVNOSTI 

Tento školní rok připadly Jarní slavnosti na začátek června. Díky krásnému 
počasí jsme uspořádali opravdu povedené odpoledne s množstvím sportovních 
soutěží, výtvarných, herních nebo vědeckých koutků, kde si každý našel to 
svoje... Někteří dokonce nevěděli, co dřív! Třídy se utkaly v přehazované a 
kopané, děti si mohly vyzkoušet chůzi po slack line, malovalo se na obličej, 
trénovala se první pomoc, rozdávaly se autogramy našich olympioniků, malovalo se 
na polštářky, tvořilo se z keramiky, hrály se deskové hry, vyvenčili jsme mazlíčky 
ze školního chováku, podávala se na místě laboratorně připravená zmrzlina, mohli 
jste se vyfotit s rekvizitami nebo si koupit školní tričko. Na závěr jsme „pokřtili“ 
naše nové ohniště opravdovým táborákem, kde nechyběly buřty ani kytary! 



ŠKOLY V PŘÍRODĚ 

6.A v Nové Živohošti 



Šesťáci vyrazili s panem učitelem Karlem Zavřelem do chatiček u Vltavské 
přehrady. Svůj pobyt strávili různými hrami v přírodě, vodními radovánkami, nebo 
minigolfem! 

8.A na Benecku 

Pohodový výjezd si společně s paní učitelkou Monikou Škábovou užili i osmáci 
v krásné přírodě Krkonoš. Když jim přálo počasí, podnikli výlet třeba k prameni 
Labe a na Labskou boudu, dokonce si naložili pěkných 22 km! A když pršelo, hrály 
se společenské hry. Nebyla by to 8.A, kdyby se během výjezdu nevěnovala také 
sportu. Hezkým zážitkem byla společná oslava 15. narozenin Dominiky 

 



5.A a sedmáci v Sedmihorkách 

V krásné přírodě Českého ráje 
strávily svůj výjezd třídy 5.A s paní 
učitelkou Petrou Prokopovou 
Machalovou, 7.A s panem učitelem 
Karlem Červeným a 7.B s panem 
učitelem Františkem Prokopem. 
Program měli opravdu bohatý a 
rozmanitý, sportovní i dobrodružně 
historický. Společně navštívili 
nedaleký hrad Valdštejn...  



 

5.B ve Smržovce 

Po stopách dobrodružství, které zažíval 
Harry Potter, se vydali páťáci s paní 
učitelkou Jitkou Svobodovou. V oblíbené 
chatě ve Smržovce a jejím okolí hráli hry a 
plnili různé úkoly. 



BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY 

V červnu proběhlo již 
druhé setkání v 
programu Bezpečné 
cesty do školy. 
Tentokrát na něm tým 
našich žáků, zástupců 5. 
až 8. třídy, s podporou 
paní učitelky Dany 
Sládkové, prezentoval 
výsledky celoškolního 
mapování zástupcům 
organizujícího sdružení Pražské matky, Policie a dopravním odborníkům z městské 
rady. Následně nám představil stavební projektant programu možnosti, jak lze 
naše připomínky k nebezpečným místům řešit. Už teď můžeme být zvědavi, k 
jakým změnám k lepšímu a stavebním úpravám nejen z hlediska bezpečnosti v 
okolí naší školy dojde! 

PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE 

V hodinách 
speciální češtiny 
paní učitelky 
Kamily Balharové 
se uskutečnilo 

každoroční 
pasování na 
rytíře, zkoušky 
panošů a přijímání 
nových pážat ve 
3. a 4. třídách u 
dětí se 

specifickými poruchami učení za sbírání erbů ve výuce. Není to nic jednoduchého, 
páže musí umět nalít z plného korbele do poháru, panoš musí zvládat pojmenovat 
věci, které se ve středověku používaly. Mají-li být pasováni na rytíře, musí se jim 
podařit za rok nasbírat nejvíce erbů. Rytíři mají na fotkách červený diplom. 



OBHAJOBY OBOROVÝCH PRACÍ 

Na začátku června vyvrcholily naše školní oborové dny! Během tzv. půloboráku 
dostali všichni žáci možnost předvést, co se za tento školní rok dozvěděli a o čem 
psali svou oborovou práci. Pro deváťáky to byla ale hlavně příprava na obhajobu 
jejich práce před komisí složenou z učitelů, kteří oborové dny vedli. Obhajoby 
oborových prací jsou slavnostní událostí konanou před koncem školního roku a 
deváťáci často předčí očekávání! Ani letos tomu nebylo jinak. Slavnostně 
oblečení žáci se ze sebe opět pokusili vydat to nejlepší, aby mohli za svůj výkon 
obdržet čestné uznání nebo dokonce titul Doktor Táborské! 

 

 

 

 

 



PLES DEVÁŤÁKŮ 

Oblíbená rozlučková slavnostní akce na závěr školního roku se i letos vydařila a 
byla místem setkávání současných a bývalých absolventů, učitelů a přátel školy. 
Letošní ples se nesl v duchu plynutí času, v divadelním sále „tikalo“ spoustu hodin, 
na fotkách si hosté mohli prohlédnout, jak naši žáci během školní docházky 
dospěli… 

Za zvuků studentské hymny nastoupili naši deváťáci ve slavnostních robách a 
oblecích, aby převzali ocenění za své oborové práce a také šerpy od svého 
třídního učitele Jaroslava Nováka a zastupující třídní Hanky Fialové. Další část 
plesu již byla ve víru tance a hudby pod taktovkou oblíbené skupiny 5x Zavřel. 
Deváťáci sklidili úspěch za své pestré předtančení a dále následoval tanec 
s učiteli a rodiči a volná zábava. Závěrečný ohňostroj před školou byl třešničkou 
na dortu spolu s rautem, který připravila osmá třída v krásně vyzdobené učebně 
výtvarné výchovy. 

 

 



SLAVNOSTNÍ OBĚD 

Poslední den školního roku žáci dostávají vysvědčení, pro naše deváťáky je ale 
důležitější poslední oběd ve školní jídelně spolu s jejich učiteli. Jsou to jejich 
poslední chvilky na základní škole, proto tyto chvíle bývají pro všechny velmi 
dojemné… Slavnostní menu servírují osmáci, stejně jako dort, který letos třída 
8.A s paní učitelkou Monikou Škábovou sama upekla a ozdobila! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŽIJEME SPORTEM! 

Soutěž v tanci a akrobacii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červen byl plný tance a akrobacie! Žáci 1. i 2. stupně se mohli zúčastnit 
zajímavých soutěží. Ve volném tanečním stylu soutěžil 2. stupeň poprvé, v soutěži 
dominovaly dívky z 6. A, zlatá byla Eliška Sommerová, stříbrná Niky Schwabová a 
bronzová Kiki Kingsley. Soutěž v akrobacii byla napínavá a plná talentů. Potřetí za 

sebou ale obhájila prvenství Růženka z 3. B. 
Nejlepším chlapcem byl opět Marek z 5. B. 
Stříbrnou medaili si odnesla Barunka ze 4. A a 
bronzovou Tinka ze 4. A. 


