
ÚNOR 

Únor je sice nejkratší měsíc v roce, my jsme toho stihli ve škole ale 
spoustu! Byl to měsíc soutěží, workshopů a exkurzí. Měli jsme i 
oborové a projektové dny. Někteří vyrazili do terénu, jiní si pozvali 
návštěvu k nám do školy.  
 
 
DESKOVÉ HRY A MATEMATIKA 

Není jednoduché zaujmout všechny žáky k matematice. Na Táborské se snažíme 
matematiku co nejvíce dětem přiblížit, a to pomocí různorodých aktivit a praktických 
ukázek. Začátkem února se konal již letošní 3. matematický workshop – tentokrát s 
názvem Deskové hry na školní lavici. Děti si mohly zahrát různé deskové a karetní hry, 
ve kterých byla schovaná matematika. Workshopu se zúčastnilo kolem 50 žáků hlavně 
z prvního stupně, ale našlo se i pár deváťáků, kteří si s námi také zahráli. Děti již 
dobře znají hry jako je například Ubongo, Ligretto, UNO, Dobble, Cink, Bervínka nebo 
třeba Blokus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LITERÁRNÍ SOUTĚŽ  

V únoru si naši jazykově nadaní žáci 
zasoutěžili v literární soutěži. Soutěžili napříč 
ročníky v psaní na vybraná témata a žánry. 
Někteří odvážlivci se zapojili i do literární 
soutěže v anglickém jazyce. Ukázalo se, že se 
naši žáci nebojí experimentovat s jazykem ani 
se svou fantazií. V divadelním sále se poté 
uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů 1. a 2. 
stupně. Dostavilo se mnoho žáků, ale i učitelů. 
Nejvíce žáků přišlo z 9. třídy a své umístěné 
spolužáky odměnili bouřlivým potleskem. Ti, co 
se umístili na krásném 1. místě, nám přečetli 
svůj vítězný příběh, ať už to bylo v češtině, 
nebo v angličtině. Někdo se vrátil s knížkou 
v ruce, jiný s čestným uznáním, ale všichni si 
odnesli úsměv na tváři.  

 
 
RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

V únoru proběhla také 
soutěž básníků a 
básnířek v recitaci, 
která se konala pod 
patronací známé české 
herečky, královny 
české poezie Gabriely 
Vránové. Do poroty 
kromě paní učitelky 
Kotoučkové a pana 
učitele Zbořila zasedli i 
dva vzácní hosté: první 
česká Popelka, herečka 
Eva Hrušková a legenda 

filmu Valentína Thielová. Obě dámy ocenily velkou připravenost zúčastněných dětí a 
celkovou atmosféru soutěže.  

Z toho kluka 
něco bude! 



MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY VE VV 

O tom, jak může výtvarná výchova 
souviset s reálným životem a dalšími 
školními předměty se žáci na výtvarných 
předmětech paní učitelky Halamové 
přesvědčují denně. Třídy 5.A a 5.B 
zpracovaly v rámci výtvarné výchovy 
dojmy a nové informace z přednášky o 
mořských želvách, kterou absolvovaly 
v lednu. Dozvěděly se tam, že jsou tito 
krásní obrovští živočichové v ohrožení a 
ve skupinkách vytvářely plakáty 
vyzývající k ochraně mořských želv. 
Plakáty jsme pak vystavili na chodbách 
naší školy.  
Na umění v sedmém ročníku zase žáci 
objevovali kouzlo matematiky. Ač se to 
nemusí zdát, matematika a výtvarná 
výchova mají hodně společného. Tvorbu žáků inspirovanou prastarou geometrickou 
skládankou Tangramem paní učitelka nazvala „Možnosti čtverce“ a žákovskými výtvory 
jsme krásně vyzdobili naše atrium. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXKURZE U HASIČŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se chovat při mimořádných situacích – třeba když vznikne požár? Co dělat, když 
je místnost plná kouře od ohně a jak se zachránit? Seděli jste někdy v hasičském voze 
nebo zkoušeli si kyslíkovou masku? Všechno toto a mnohem více vyslechli a na vlastní 
kůži vyzkoušeli žáci druhých tříd. Z exkurze si odnesli spoustu cenných zkušeností. 

Až budu velký, 
chci být hasičem! 



OBOROVÉ A PROJEKTOVÉ DNY 
Projektový den Krtek astronautem 
Žáci prvních, 
druhých a pátých 
tříd měli v rámci 
projektového dne 
vzácnou návštěvu. 
Společně s mluvčím 
České astronomické 
společnosti 
Akademie věd panem 
Pavlem Suchanem k 
nám do školy zavítal 
plyšový Krteček, 
který díky 
americkému astronautovi A. Feustlovi vyletěl raketoplánem Endeavour let číslo 134 do 
vesmíru. Žáci shlédli prezentaci o tom, jak Krtek „žil“ ve stavu beztíže – jak spal, jedl, 
čistil si zuby, a jak pracoval. Děti měly možnost si sáhnout i na křemíkovou destičku, 
která byla součástí pláště raketoplánu. Vyzkoušeli si také psát speciálním perem, 
kterým astronauti píší ve stavu beztíže. Tento projektový den byl zábavný, ale také 
velmi poučný. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oborový den Graffiti 

Na tomto oborovém dnu pro žáky 2. stupně si účastníci tentokrát vyzkoušeli sami 
navrhnout, oskenovat a v počítači namnožit tzv. Stickers, neboli nálepky. Stickers 
jsou důležitou součástí graffiti, protože se díky nim dají i složitější obrázky rychle 
někde zanechat na památku. Žáci tohoto oborového dne si touto metodou ozdobili 
jeden ze sloupů ve výtvarném ateliéru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Huráá! Jde se do akceé! 



ŽIJEME SPORTEM! 
 

Turnaj ve stolním tenise 
V únoru se jako tradičně soutěžilo ve 
stolním tenise. Na druhém stupni byla 
ohromná účast a takové jsou výsledky: 1. 
místo patří Davidu Lauovi ze 6. A, 
nejlepší dívka byla Nikol Müllerová ze 7. 
A, stříbrnou medaili získala Klárka 
Mattanelli ze 7. B a bronzovou medaili 
Ondra Cihla ze 6. A.  

Nemysli si, že mě 
porazíš! 



Cheer cup 2015 v Ústí nad Labem 

Náš cheerleadingový tým mohl na soutěži v Ústí nad Labem konečně předvést, co se na 
Táborské naučil. Kiki a Maky nejsou naše slavné beach volejbalistky, ale teď 
především naše reprezentantky v hip hopu! Získaly na této soutěži zlaté medaile z hip 
hopu a proslavily tak naši školu v dalším českém městě a na další prestižní sportovní 
soutěži... Eliška Sommerová z 6. A navíc obsadila konečné 6. místo v kategorii 
individual. 


