
ŘÍJEN 

Školní rok je v plném proudu, žáci menší i větší se pilně učí 
v lavicích, ale i mimo ně. Nejen během prvního projektového a 
oborového dne se všichni dozvěděli spoustu zajímavých informací a 
mohli zakusit různé nevšední zážitky! 

MAKE FRIENDS AROUND THE WORLD! 

Hned na začátku října měla třída 5.A vzácné hosty – Vivian z Číny a Ákose 
z Maďarska. Žáci pro ně během hodin vlastivědy, českého jazyka, anglického 

jazyka a výtvarné výchovy 
připravili vycházku po 
Praze. Stali se z nich 
téměř profesionální 
průvodci ☺. Ve dvojicích si 
na počítači našli 
a zpracovali informace 
o jednotlivých památkách 
či zajímavých místech. 
Aby jim hosté rozuměli, 
část informací přeložili do 
angličtiny. Na památku jim 
ještě vyrobili knížky 
s obrázky jednotlivých 
míst a krátkým popiskem. 

Po vycházce je pozvali na oběd 
do školy a zahráli si s nimi hry 
na školním hřišti. Celé 
dopoledne se opravdu vydařilo. 
Žáci se nebáli a s návštěvou si 
po celou dobu povídali 
anglicky. Ukázali, že i když 
mají angličtinu ve škole teprve 
3. rokem, už spoustě věcí 
rozumí, umí se zeptat a 



odpovědět. Vivian i Ákos byli z připraveného programu nadšení a jako poděkování 
nechali ve třídě vzkaz na tabuli: Make friends around the world! (Najít si přátele 
kolem světa!) 

 

MÖLKKY 

Znáte Mölkky? My už ano, je to 
finská hra, která trochu připomíná 
bowling. A abychom si ji mohli zahrát, 
nemuseli jsme cestovat nikam na 
sever. Díky firmě Albi jsme mohli na 
školním hřišti uspořádat hned dva 
turnaje, ve kterých žáci soutěžili o 
pěkné hry.  

První turnaj byl v rámci 
matematického workshopu, protože 
hra Mölkky je nejen o přesnosti a 
štěstí, ale také o matematice. Hráč si 
totiž musí umět dobře spočítat, kolik 
kuželek potřebuje shodit, aby jako 
první získal přesně 50 bodů. Turnaje 
se zúčastnilo 25 žáků ze 4.-7. tříd. 
Všichni rychle pochopili pravidla a 
hráči se každým kolem zlepšovali. Vítězem se stal Jára Holan z 5. třídy. 



 

Protože se nám turnaj líbil a na 
Táborské máme šikovné žáky, 
rozhodli jsme se, že uspořádáme 
ještě jeden, a to v rámci družiny, 
kdy se do hry o ceny zapojila 
oddělení Sluníček a Berušek. I 
druháci a třeťáci ukázali, že jsou 
pro ně Mölkky hračka. Šampiónem 
se stal Bertík z Berušek, který se 
ukázal být nejlepším taktikem 
s dobrou muškou. 

 

 

 

 



DESKOHRANÍ 

Deskohraní je festival plný 
deskových a karetních her, 
předváděček, turnajů, volného 
hraní a jiných atrakcí. Je určen 
všem hravým lidem z celého světa, 
malým i velkým, expertům i 
amatérům. A protože žáci naší 
školy jsou hraví ažaž, paní učitelka 
Prokopová Machalová přišla 
s nápadem, že bychom se mohli letošního 3. ročníku zúčastnit také. Rozhodně se 
nejednalo o malou výpravu. Do Michnova paláce v Tyršově domě se vypravilo hned 

několik tříd: 5.A, 5.B, 6.A, 
6.B a 7.A. Během celého 
dopoledne žáci hráli různé 
hry. Některé pro ně byly 
známé, jako například dáma, 
scrabble či různé smart 
games. Ale našly se i hry, 
které žáci neznali a 
s pravidly jim pomohli 
organizátoři. Po vyzkoušení 

si různých her přišel čas na mini turnaje. I zde žáci zabodovali a odnesli si 
drobné ceny. 



OBOROVÉ DNY 

Svět je na dosah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využití anglického jazyka v praxi, poznávání jiných kultur, i cizinců samých, to jen 
náplň oborových dní paní učitelky Báry Doleželové a Aleny Červové. V rámci 
prvního oborového dne si žáci stihli vytvořit anketní otázky a vyrazit do terénu 
pro sběr dat. Děti se ptaly turistů v Celetné ulici a na Staroměstském náměstí 
odkud jsou, jak se jim líbí u nás v Praze, nebo jestli například umí nějaká česká 
slova. Chlapcům se nejdřív 
moc nechtělo navazovat 
kontakt s cizími lidmi, ale 
poté, když viděli, jak 
jednoduché to vlastně je, 
pustili se sami do oslovování 
turistů. A že se jim dařilo! 
Zjistili spoustu zajímavých 
informací a seznámili se s 
turisty z Izraele, Austrálie, 
Brazílie, Číny, USA, ale třeba 
i Filipín!  



Kolem po Praze horem i dolem 

Nový akční a lákavý oborový den pro všechny náruživé sportovce a cyklisty se 
letos objevil v nabídce! Paní učitelka Prokopová Machalová a pan ředitel Prokop 
vytáhli hned na prvním oborovém dni celou partu na pořádný výlet podzimní 
přírodou. Jejich trasa vedla od školy na Vyšehrad, pak dorazili do Podolí, kde 
zamířili po cyklostezce na Zbraslav. Pauza následovala na Zbraslavském nádraží a 
pak se skupinka vydala na kopec, na kterém byly pozůstatky keltského Oppida. Z 
Podolí se cyklisté pečlivě vybaveni helmami a potřebnými nástroji pro případ 
závady vrátili Vyšehradským tunelem. I když dal výlet některým pořádně zabrat, 
všem se moc líbil! 

Máme rádi divadlo 

Oborový den paní učitelky Jitky Svobodové bude plný zkoušení rolí, herectví a 
umění. Žáci během oborových dní budou připravovat divadlo, a sice pohádky z 
knížky Jana Wericha O lakomé Barce, O rybáři a jeho ženě a Královna Koloběžka 
První. Všechny si děti přečetly (každý četl něco) a potom si rozdělovaly role. 
Každý má nějakou větší roli, protože postav je v pohádkách hodně. Poté dostaly 
scénáře a každý četl svou roli. Když pohádka skončila, řeklo se, kdo by hrál různé 
menší role nebo kdo bude hýbat kulisami atd. Po přestávce si všechny pohádky 
zkoušely děti zahrát i na pódiu. Vyvrcholením bude hraní divadla pro prvňáky a 
druháky. 



Svět kolem nás 

Tématem prvního oborového dne Svět kolem nás byl chov hospodářských zvířat a 
práva zvířat. V Toulcově dvoře během programu Jako prase v žitě žáci zjistili, 
jak vypadá taková welfare farma, kde se zvířatům dobře daří a také, že ovšem 
většina prasat chovaných na maso ve velkochovech u nás nemá ani to žito jako 
podestýlku... Dozvěděli jsme se zajímavosti ze života tohoto opomíjeného 
zvířete, měřili jsme velikost prostoru, který prasata mají ve velkochovu a hodně 
jsme o všem diskutovali... 

 

Sladká krása 

Tématem osvědčeného a oblíbeného oborového dne paní učitelky Moniky Škábové 
byly pro začátek minidortíky z třeného těsta. Žáci pracovali ve skupinkách a 
k přípravě těsta potřebovali vajíčka, cukr krupici, polohrubou mouku, prášek do 
pečiva, vanilkový cukr, kakao, slunečnicový olej a špetku soli. Každý ze skupiny 
udělal kus práce na pečení těsta. Potom všichni připravovali pudinkový krém, na 
který potřebovali mléko, máslo, cukr krupici, vanilkový pudink a barviva nebo 
kakao. Samozřejmě každý přiložil ruku k dílu.  



Z těsta se potom 
vykrojily tvary 
jako trojúhelník, 
čtverec či 
obdélník a kruh. 
Následně se tvary 
namazaly a daly 
zchladit, aby krém 
ztuhl. Mezitím si 
mladí cukráři z 
hořké polevy 
vytvořili různé 
tvary a obrázky na 

dozdobení a každý ozdobil svůj dort dle svých představ. 

 

PROJEKTOVÉ DNY 

1.C 

Třída 1. C byla o svém prvním 
projektovém dnu na vycházce v 
okolí naší školy. Prvňáčci 
pozorovali změny v podzimní 
přírodě a nasbírali spoustu 
krásných barevných listů, ze 
kterých potom vyráběli veselé 
ježky. Některé listy obkreslili, 
vybarvili a vystřihli a vyzdobili 
jimi třídu. Vše skvěle zvládli a už 
se těší na další projektový den a 
na to, co pro ně paní učitelka 
Martina Valentová pěkného 
připraví. 

 



3.A v Národní galerii 

V rámci projektového dne třída 3.A s paní učitelkou Lindou Kotoučkovou 
absolvovala návštěvu Veletržního paláce. Věnovala se jim lektorka Martina, která 
jim pověděla, co je galerie, co v ní mohou vidět a také, jak se v ní chovat. Národní 

galerie je obrovská. 
Třeťáci prošli jen 
malou část a prohlédli 
si několik moderních 
obrazů. Zastavili se u 
děl ruského malíře 
Viktora Pivovarova. 
Bylo to 8 obrazů na 
téma Deník výrostka. 
Některé skládali ve 
skupinách jako 
skládačku. Ta pravá 
výtvarničina na ně 

však teprve čekala. V jednom velkém ateliéru každý z nich dostal předlohu - 
kousek Pivovarova obrazu. Ten pak na svou černou čtvrtku co nejvěrněji 
namaloval pastelem. Když všichni dokončili, složili hotové obrazy. Dílna se jim moc 
líbila a obrazy teď zdobí naši školu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.A a 5.A v IQlandii 

V rámci projektového dne se třídy 4. B a 5. A vypravily do liberecké IQlandie. Už 
samotná cesta byla pro některé žáky zážitkem, protože si užívali to, že si mohou 
objednat nápoj a hlavně využívat dotykovou obrazovku, která byla u každého 
sedadla. Některé dokonce mrzelo, že cesta trvala pouze hodinu ☺. V IQlandii na 
ně však čekal pestrý program. 
Nejprve pokusy s vodou, kde 
stejně jako kdysi pan Archimédes 
a Pascal, objevovali její vlastnosti. 
Poté už měli čas, aby si prohlédli 
IQlandii, vyplnili pracovní listy, 
vyzkoušeli různé pokusy a 
dozvěděli se spoustu zajímavých 
informací. Bylo toho však tolik, že 
by jim ani celý den nestačil, aby 
vyzkoušeli vše. Na závěr nemohli 
vynechat třídní fotografie se 
spolužákem Albertem Einsteinem.  

 



VÍTĚZOVÉ BRANNÉHO DNE 

V září proběhl tradiční oborový den, jehož výsledky zpracovali deváťáci a v říjnu 
proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů ve školním atriu. Na 3. místě za první stupeň 
se umístila skupinka třídy 2.A s paní učitelkou Terezou Besedovou, na 2. místě 
byly dvě skupinky - 1.C s paní vychovatelkou Monikou Blovskou a 4.B s paní 
učitelkou Hankou Dražďákovou a na 1. místě se umístila skupinka 3.B s paní 
učitelkou Ivankou Táborovou (Procházkovou). Na druhém stupni se účastnily 
namíchané týmy - na 3. místě tým č. 12, na 2. skupinka č. 9 a na 1. tým č. 10. 

 



CESTA DO PAŘÍŽE! 

Klub cestovatelů a pan učitel Červený připravil pro naše žáky nevšední program i 
na podzimní prázdniny, a sice výlet do hlavního města Francie, do Paříže. Toto 
krásné město se může pyšnit řadou zajímavých pamětihodností, historických i 
moderních budov a je také centrem kultury a umění. Žáci měli možnost mnoho 
z těchto míst vidět na vlastní oči, vystoupat na Eiffelovu věž, navštívit 
světoznámou galerii Louvre i projet se pařížským metrem apod. 

 


