LISTOPAD
V listopadu proběhl druhý oborový a projektový den, vrátily se
oblíbené sportovní turnaje, tentokrát ve florbalu! Také jsme ke
konci roku oficiálně úspěšně ukončili program Bezpečné cesty do
školy!
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PLAKÁT
Paní učitelka Katka Vávrová
stihla ještě před odchodem
na

mateřskou

dovolenou

uspořádat výtvarnou soutěž o
nejlepší plakát s tematikou a
pozvánkou na Den školy, který
se již tradičně pořádá vždy
začátkem

měsíce

prosince.

Soutěže se zúčastnili téměř
všichni žáci 2. stupně a na
plakátech pracovali v rámci
výtvarné

výchovy.

Odborná

porota,

složená

z

pana

ředitele Františka Prokopa a
učitelů Milady Syrovátkové,
Roberta Tippmana a Kateřiny
Vávrové, pak měla nelehký
úkol vybrat 12 finalistů. Mezi
plakáty, které postoupily do
finále, pak hlasovala školní
veřejnost.

Dohromady

hlasovalo neuvěřitelných 187
lidí. A jaké jsou výsledky? Na 3. místě se umístil plakát Kristýny Křehnáčové
z 9.A s 22 hlasy, na 2. místě máme plakát Mikuláše Nováka a Matěje Soukupa
z 6.A se 45 body a 1. místo obsadil plakát Veroniky Lanštiakové z 9.A se 71 body.
Všechny tři vítězné plakáty budou použity jako propagační materiál ke Dni školy.
Všichni finalisté i výherci budou veřejně oceněni právě na Dni školy.

FLORBALOVÝ TURNAJ

S radostí jsme se vrátili k odpoledním sportovním klání u nás ve škole! V listopadu
se sešly týmy tříd 6. A, 6. B a smíšeného týmu osmáků, aby se zjistilo, kdo to s
florbalovou holí a míčkem umí nejlépe a kdo má sportovního ducha! Na 1. příčce
se umístili dravci z 6. A, 2. místo uhájili osmáci a 3. je třída 6. B.

OBOROVÉ A PROJEKTOVÉ DNY
1.B a jejich cestování z pohádky do pohádky
Díky projektovému dni se žáci třídy 1. B
s panem učitelem Luďkem Kovářem dostali do
všemožných

pohádek,

které

poznávali

na

začátku dne. Seznámili se s pohádkou O Třech
prasátkách, opravili pohádku O Perníkové
chaloupce a ozdobili si vlastní střešní tašky
z perníku, které si odnesli domů a pochutnali si
na nich jako Jeníček s Mařenkou. Poté se
přesunuli do divadelního sálu, kde zhlédli
představení pohádky O Smolíčkovi. Vyplynulo
jim z ní ponaučení, což je vlastně úkolem všech
pohádek.

5.B měřila čas láskou
V rámci listopadového projektového dnu se třída 5. B připravovala na vystoupení
na Den školy. V rámci bohatého programu zazpívají páťáci také píseň Čas měř jen
láskou, která pravidelně zní v muzikálu Miluj, žij a plať – RENT. A proto není divu,
že páťáky přišli navštívit herci a zpěváci Tomáš Vaněk a Michaela Horká.

Návštěva ve třídě to byla milá, i když hlavně pracovní. Děti v 5. B se snažily a
zpěváci Tomáš s Míšou je také pochválili. Prý jsou šikovné, soustředěné a funny ☺

1.C a Sněhurka
Tématem projektového dne třídy 1. C se stala pohádka Sněhurka. Pohádku si žáci
nejprve s paní učitelkou Martinou Valentovou přečetli a poté společně i zahráli.
Následně si popsali vlastnosti, které jsou typické pro jednotlivé trpaslíky,
a odhadli, ke kterému typu asi nejvíce patří. Překvapivě se nejvíce z prvňáčků
vidělo v Kejchalovi. Dále si zahráli hru „Trpaslík ztratil čepičku“ a každý si svou
čepičku sám vyrobil. Odměnou za celodenní práci jim bylo představení, které
zhlédli v divadelním sále školy, a dokonce se mohli do hry zapojit. Představení se
všem moc líbilo.

5.A se vypravila za zvuky tamtamů
V rámci projektového dne 5.A využila
školní

permanentky

do

ZOO

Praha

a vypravila se do džungle. Z žáků se stali
domorodci, kteří se rozdělili do dvou
kmenů a zvolili si šamany. Dozvěděli se
spoustu

zajímavých

informací

zvířatech, která žijí v Indonésii.

o

Plnili různé úkoly, ve kterých prokázali své znalosti. Největší překvapení je však
čekalo na závěr, kdy paní průvodkyně přinesla živého hada, kterého si ti
nejodvážnější mohli pohladit.

Sladká krása
Druhý oborový den se nesl ve znamení příprav na
Vánoce. Paní učitelka Monika Škábová totiž
vymyslela, že během něj budou péct adventní
věnce z perníkového těsta. Žáci z odvážených
surovin připravili těsto, vyřízli věnce, ozdobičky
a vše upekli. A následovalo zdobení, na kterém si
dali všichni záležet.
Posledním

krokem

bylo

připevnit svíčky a originální
věnce byly hotovy. Žáci měli
radost z povedené práce a
adventní

atmosféru

jsme

mohli cítit všichni, protože
vánoční perníčky provoněly
celou školu.

Svět je na dosah

V rámci druhého oborového dne paní učitelky Báry Doležalové a Aleny Červové si
žáci vyhodnotili a zpracovali anketní otázky z prvního dne a vyrazili na Karlův
most pro další data. Opět se ptali turistů na různé otázky - například jestli
ochutnali české pivo, jídlo, nebo jestli už byli na Pražském hradě. Chlapci byli
tentokrát už o poznání průbojnější a turisty oslovovali téměř sami! Na Karlově
mostě skupinka potkala mimo jiné spoustu upovídaných rodilých mluvčí z různých
koutů USA, Kanady, ale také Velké Británie, kteří s nimi rádi sdíleli zážitky z
Prahy a dokonce našim žákům pochválili jejich angličtinu!

Zvukohry

Oborový den paní učitelky Milady Syrovátkové je blízký jejímu vyučovacímu
předmětu, tedy hudební výchově. Se žáky se během oborových dní zabývá
hudbou, tvorbou zvuků, hudebními nástroji apod. Na 2. oborovém dni zkoušeli žáci
vytvořit vlastní alternativní hudební nástroje, navštívili Loretu se zvonkohrou,
kde si poslechli tradiční píseň Tisíckrát pozdravujem Tebe a také Popmuzeum
v KC Kaštan, kde si zkusili zahrát na různé hudební elektrické nástroje,
vyzkoušeli si práci DJeje a zazpívali si dokonce karaoke.

Nejen prstem po mapě
Pan učitel Karel Červený pokračuje v tradici cestování po krajských městech
České republiky a poznávání jejich krás, zajímavostí a význačností. První
zastávkou bylo hlavní město Moravy, Brno. Se žáky navštívili kostnici, hrad
Špilberk a centrum města.

Druhé zastavení v listopadu je čekalo v Hradci Králové. Děti si prohlédly
renesanční centrum města a navštívili obří akvárium.

VÝZDOBA VÝTVARNÉHO ATELIÉRU

Naše učebna výtvarné výchovy nabízí velké množství využití a výzdoby. Holé a
šikmé zdi půdní vestavby si již dlouho říkaly o umělecké dílo, které by odpovídalo
činnostem, které se zde denně odehrávají. Paní učitelka Vávrová nakonec se
svými žáky využila jednu ze street artových technik k vytvoření geometrické
mozaiky, která prostě nemůže v tomto prostoru vypadat špatně. Na vytvoření se
podílely téměř všechny třídy 2. stupně a vznikl mnohobarevný organickogeometrický tvar, který nemusí být ani nikdy ukončen. Lze na něho tedy volně v
různých koutech navazovat a pokračovat v něm. Snad se všichni žáci 2. stupně
budou díky novému dílu ve výtvarném ateliéru cítit lépe a umělecky naladění.

PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Tradiční záležitostí u nás ve škole jsou návštěvy dětí z blízkých MŠ. Děti mají
možnost podívat se do školy, kam později přijdou i na zápis a někteří zde zahájí
povinnou školní docházku. Mateřská škola Družstevní ochoz a Táborská byly
pozvány v listopadu. Osmáci se ujali role průvodců, připravili si pro děti program,
dokonce v kostýmech, zavedli je do 3. C, kde shlédli divadelní představení,
nakoukli do prvních tříd, aby věděli, na co se můžou těšit. Poté pokračovali po
stanovištích, překonali opičí dráhu, vybarvili si omalovánky, hádali jednotlivé
pohádky nebo stavěli hrad.

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
Koncem

listopadu

jsme

slavnostně ukončili oficiální
část programu Bezpečné
cesty do školy předáním
dopravní studie starostovi
MČ

Prahy

4

Petru

Štěpánkovi. Studie vznikla
na

základě

podnětů

z

dotazníků a map, které žáci
vyplňovali na jaře, následně
naši žáci prezentovali výběr nejvíce rizikových míst v okolí školy a prováděli
dopravní průzkum. Pro vybraná místa, kudy chodí denně naši žáci do školy, vznikly
v programu návrhy na úpravy a zlepšení dopravní situace. Také máme v plánu
vybudovat zázemí pro
bezpečné ukládání kol a
koloběžek ve škole. Nyní
se

můžeme

sledovat,

těšit
kdy

a
se

některé návrhy stanou
realitou... Máme slovo
starosty, že některé z
úprav můžeme očekávat
během léta.

JAPONSKÝ WORKSHOP
Také v listopadu jsme měli návštěvu ze
zahraničí.

Tentokrát

studentka

ze

k nám

„země

přijela

vycházejícího

slunce“, tedy až z dalekého Japonska.
Žáci 5.A se rozhodli, že využijí této
příležitosti a pro žáky 3., 4. a 8. třídy
vymysleli různé úkoly, které souvisely právě s Japonskem. Ti si mohli vyzkoušet
složit origami podle připraveného návodu, přenést bonbony čínskými hůlkami, či si
vybarvit typické japonské
omalovánky.

Největší

atrakcí však byla možnost
si

napsat

pomocí

své

znaků.

jméno
Stačilo

k tomu říct Japonce své
jméno a ona podle zvuku
slabik přepsala jméno do
znaků.

Každý

podepsat
vlajku,

kam

se

na
žáci

mohl
velkou
také

lepili vybarvené obrázky.
Vznikl tak velký plakát, který tento workshop připomíná a je k vidění ve škole v 2.
patře. Na závěr se kdokoli mohl anglicky zeptat na to, co ho zajímalo. Dozvěděli
jsme

se

zajímavosti

o

zemětřesení,
rychlovlacích,

jídle

atd.

Naučili jsme si i písničku o
žábě. Celé dopoledne bylo
moc

zábavné

a páťáci

ukázali, že umí připravit
pěkný program i pro další
třídy.

VÝLET DO TECHMANIE
Už dlouhou dobu je známé, že
člověk se nejvíce naučí při tom, co
si sám vyzkouší. A protože žáci
z Táborské
kamarádi,

jsou
ale

nejen

jsou

i

dobří
zvídaví,

vypravili se společně do plzeňské
Techmanie. Celý den si zkoušeli
různé

pokusy

přírodopisu.

z fyziky,

chemie,

Navštívili

také

planetárium, kde si někteří mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak funguje gyroskop
a jak by jim to slušelo ve skafandru. Dále se jim podařilo se zachránit
z potápějící se lodi, zjistili, co obnáší moderovat zprávy v televizi, jaké je to
ovládat

bagr.

různé

pokusy

sportovci
rychlost
při
sprintu.
Během
vědecké
show

se

dozvěděli, že každý z nás má v oku na sítnici slepou skvrnu.
Zkrátka a dobře to byl parádní den a domů se všichni vraceli
pěkně unavení, ale plni zážitků.

Jiní

si

zkoušeli
s vodou,

změřili

svou

