ZÁŘÍ
Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok opět začal! Určitě
jste všichni zvědaví, jací jsou noví prvňáčci a jejich třídní učitelé!
Nebo se už nemůžete dočkat, jaký si vyberete letos oborový den
nebo kam vyrazíte se třídou na zajímavou výstavu nebo snad výlet
do zahraničí…?
VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Letošní prázdniny byly ve znamení slunečných a tropických dní. A i první školní
den tomu nebylo jinak. Díky krásnému počasí se mohlo vítání prvňáčků uskutečnit
na školním hřišti. Zdá se, že sluníčko bylo zvědavé, jaké nové tváře k nám na
Táborskou budou chodit. Pro prvňáčky to byla důležitá událost a v tento den je
přišli podpořit rodiče, prarodiče a další příbuzní. Všichni byli zvědaví, kdo bude
jejich paní učitelka nebo je snad bude učit pan učitel? Pan ředitel je dlouho
nenapínal a po přivítání představil jednotlivé učitele a jejich třídy. I letos se
k nám na školu hlásilo hodně dětí a nakonec se otevřely hned tři první třídy.

Skřítkovu 1. A bude učit paní učitelka Veronika Boušková, Večerníčkovu 1. B pan
učitel Luděk Kovář a v 1. C paní učitelka Martina Valentová. Poté nastal ten
správný čas pro kouzlení. Ale nebylo to jen tak, bylo potřeba, aby děti splnily
úkol, který si pro ně paní učitelky a pan učitel připravili. Protože to všichni
zvládli, mohl pan ředitel pronést krátkou magickou formuli a všechny děti se
proměnily ve školáky!

Každého prvňáčka si našel nějaký
starší kamarád z devátého nebo
osmého ročníku a doprovodil je s
třídními učiteli do školy a do jejich
tříd.

Tam měli první hodinu, kde se
společně seznámili a dostali dárky od
školy a od městské policie.

2.A, 3.A A VEČERNÍČEK
Večerníčkovi už je 50 let! Takovou slávu si žáci
přeci nemohli nechat ujít a hned dvě třídy
vyrazily na jeho výstavu.
Třída 3.A s paní učitelkou Lindou Kotoučkovou
vyrazila do Valdštejnské jízdárny. Protože ráno
byli prvními návštěvníky, výstavu si opravdu
užili! Zavzpomínali na Večerníčky nové i starší,
vyzkoušeli si několik kostýmů a zhlédli i nějakou
tu

pohádku.

Navštívili

světničku

u

Trautenberka, vyzkoušeli, zda opravdu funguje
utržené sluchátko Macha a Šebestové, potkali
králíky z klobouku, viděli, jak to vypadá u
Spejbla

s Hurvínkem,

u

Broučků

nebo

u

Křemílka s Vochomůrkou. Mohli si pohladit i
Maxipsa Fíka a vyfotit se s Krtečkem.

Třída

2.

A

se

vypravila

s paní

učitelkou Terezou Besedovou Kampu,
kde probíhala druhá část výstavy. Byla
sice menší, ale za to si děti mohly
složit vlastní „večerníčkovskou“ čepici
a

vyzkoušet

houpacího

si,

koníka.

Večerníčkova
Večerníček

měl

v našich druhácích velkou konkurenci.
A kdo ví, třeba ho jednou někdo z nich
vystřídá.

VYHLÁŠENÍ OBOROVÝCH DNŮ
Oborové a projektové dny patří neodmyslitelně k naší škole! I letos si naši učitelé
pro žáky 2. stupně připravili širokou nabídku témat a oblastí, kde se mohou žáci
dozvědět něco nového a psát o tom svoji oborovou práci. Na slavnostním vyhlášení
proto nemohl nikdo chybět!

A z čeho si mohli žáci letos vybírat? Nechybí oblíbená
témata jako Sladká krása paní učitelky Moniky Škábové,

Pokusy nás baví pana učitele Zavřela, Nejen prstem po
mapě pana učitele Červeného nebo Svět kolem nás paní
učitelky Dany Sládkové, objevily se ale také zajímavé a
akční novinky: Máme rádi divadlo s paní učitelkou Jitkou
Svobodovou, Zvukohry paní učitelky Milady Syrovátkové,

Oblékej se jinak! s paní učitelkou Katkou Vávrovou,
Bonjour France! s paní učitelkou Danielou Černou, Svět je
na dosah s paní učitelkou Alenou Červovou a Bárou
Doležalovou a Kolem po Praze horem i dolem s panem
ředitelem

Prokopem

a

paní

učitelkou

Prokopovou

Machalovou. Výběr měli žáci opravdu pestrý, snad si
každý zvolil pro sebe to pravé ořechové!

2. A NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI
Třída 2. A s paní učitelkou Terezou Besedovou navštívila Muzeum policie a
tamější dopravní hřiště. V naší škole se v rámci programu Bezpečné cesty do školy
hodně zabýváme, a proto je třeba, aby děti pravidla dopravního provozu znaly.
Pan policista dětem vše vysvětlil a dopravu na hřišti pečlivě hlídal s několika
dalšími policistkami. Vyčerpané děti pak už jen snědly svačinu a odpočinuly si u
pohádky, jak jinak než s dopravní tématikou.

BRANNÝ DEN

Ač zářijové ráno bylo už chladné, nakonec se nám vydařil krásný slunečný branný
den v lese plný otázek a úkolů o bezpečnosti ve škole i mimo ni, o mimořádných
událostech a ochraně zdraví, který pro všechny své mladší spolužáky organizovali
deváťáci s paní učitelkou Monikou Škábovou a Alenou Červovou. Příjemnou trasu
Krčským lesem procházely skupiny dětí s třídními učiteli nebo vychovateli školní
družiny, starší děti vytvořily samostatné týmy.

Cesta

byla

lemována

stanovišti deváťáků, kteří
dávali týmům úkoly, nebo
na

stromech

obrázky

visely

s otázkami.

Nechyběl

nácvik

první

pomoci a pro některé i
střelba

ze

vzduchovky.

Děti si zopakovaly důležitá
telefonní čísla a už by věděly, co patří do evakuačního zavazadla.

Jedním z úkolů, se kterým si děti hravě poradily, bylo i obléknout paní učitelku
do ochranného oděvu v případě chemické havárie!

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
Naše

zapojení

do

programu na podporu
bezpečného

a

udržitelného
cestování do školy se
blíží k svému závěru.
Přes

prázdniny

vznikla

na

našich

podnětů

rizikových

základě
o

místech

v okolí školy dopravní studie s návrhy změn. Koncem září prováděl navíc početný
tým sčítačů z řad žáků dopravní průzkum zaměřený na pozorování četnosti
chodců a aut, bezpečnosti přecházení a dávání přednosti chodcům. V ranní a
odpolední špičce tak žáci na vybraných místech pozorovali dopravu, aby mohly
být výsledky zohledněny třeba při úpravách značek nebo plánovaní nových
přechodů pro chodce.

LEGOLAND!
Již po několikáté vyrazili naši žáci v rámci Klubu cestovatelů do zábavního parku
Legoland. Po noční cestě autobusem každý rychle na únavu zapomene na mnoha
báječných atrakcích, horských drahách, kolotočích, ve městě z lega nebo
továrně na lego. Cestou parkem vás provází na každém kroku dokonale sestavené
figurky, zvířata a stavby z lega, ať malí nebo velcí, každý si v Legolandu najde to
svoje a celý den uteče jako voda!

VÝMĚNNÝ POBYT VE WITTENBERGU
Na

podzim

tradičně

vyjíždějí žáci 2. stupně
do

Německa

na

výměnný

pobyt

s partnerskou

školou

v Lutherstadt
Wittenberg a ani letos
tomu

nebylo

jinak!

Týden plný zajímavých
aktivit, umění, sportu,
historie

a

poznávání

utekl jako voda a to i
těm, kteří letos vyrazili
poprvé.

S očekáváními

nových

zážitků,

ale

hlavně, jak si porozumí
s rodinou,

kde

budou

bydlet, a to šesťáci
teprve
začínají!

s němčinou

A jak, že žáci svůj pobyt s paní učitelkou Danou Sládkovou a Danielou Černou
společně s německými kamarády strávili? Historické město je spjato nejen se
jménem reformátora Martina Luthera, ale i významného malíře Lucase Cranacha.
V jeho galerii a malířské škole jsme vyzkoušeli různé výtvarné techniky i se
seznámili s jeho dílem.

Během týdne nechyběla oblíbená návštěva bazénu nebo prohlídka zoologické
zahrady, tentokrát během výletu do města Halle. Zde se také nachází známá
čokoládovna Halloren, která nás uchvátila. Během celého týdne děti konverzovaly
a pochytaly řadu užitečných slovíček z němčiny i angličtiny a na nádraží při
loučení se to opět neobešlo bez pár slz...

