ČERVEN
Poslední měsíc školního roku byl tradičně nabitý rozmanitými
sportovními a také slavnostními okamžiky! Třídy vyjely na výlety,
sešli

jsme

se

na

Jarních

slavnostech,

soutěžili

jsme

ve

sportovních disciplínách, deváťáci obhajovali oborové práce a
společně

jsme

uzavřeli

školní

rok

2015/2016

absolventským

plesem s ohňostrojem!
JARNÍ SLAVNOSTI

Tradiční jarní slavnosti se letos opět vydařily! V téměř letním počasí jsme se
sešli na školním dvoře, odehrály se sportovní turnaje, dívky se utkaly v
přehazované, chlapci v kopané. Děti mohly využít velkou nabídkou dílniček a
aktivit připravených jejich učiteli. Nechybělo malování na obličej, vědecké
pokusy, přecházení slack line, výtvarná dílna, prodej triček apod. Své pěvecké
umění předvedl i Táboráček.

TÝDEN SPORTU A TURISTIKY
6.B ve Smržovce
Jizerské hory nás
sice

přivítaly

deštěm, to nám ale
nemohlo

zkazit

náladu!

Hobiti,

trpaslíci

i

elfové

putovali svojí Cestou
tam a zase zpátky,
tvořili

výtvarně

i

literárně, lámali si
hlavy nad Glumovými
hádankami,
procvičovali

paměť

učením těžkých veršů, prokazovali svou sportovní obratnost a šikovnost při ringu,
frisbee, přehazované a všichni se snažili dobře spolupracovat ve skupině.

Třeťáci v Nové Vsi na Nisou

Penzion Maják v Nové Vsi nad Nisou leží nedaleko Jablonce nad Nisou. Má
nádhernou zahradu s potokem a jezírky, v nichž se prohánějí pstruzi a jeseteři.
U penzionu je také minigolf, velká trampolína a hřiště. V areálu jsme si užili plno
zábavy a zároveň jsme plnili disciplíny mezinárodního desetiboje. Změnili jsme si
jména podle národností a největší boje tak mezi sebou svedli závodníci Fandis,
Petrankopulos, Florianen, Adamis a Kolevo. Mezi dívkami se nejvíce dařilo např.
desetibojařkám Scheynostas, Eliškez, Sofisis či Doubravowski.

Kromě závodění jsme také poznávali krásy Jizerských hor, byli jsme na rozhledně
Nisanka i Černá Studnice. Na výlet do Liberce nás vezl autobus libereckých
hokejistů. V Liberci jsme vyjeli lanovkou na Ještěd a v ZOO jsme se nemohli
odtrhnout od mláďat bílých tygrů. Škola v přírodě utekla jako voda. Závěrečný
večer patřil karnevalu a rozdávání medailí. Letošní školu v přírodě jsme si opravdu
užili.

5.A, 5.B a 7.A ve Veletově
Třídy 5.A, 5.B a 7.A se společně vypravily do Veletova u Kolína. Tématem školy v
přírodě byly Hry bez hranic. Žáci každý den plnili některou z těchto dovedností a
vlastností:

spolupráce,

vytrvalost, odvaha, zručnost,
tolerance. Všichni to hravě
zvládli a ukázali nám, jak se
dá

krásně

spolupracovat

napříč

třídami.

Během týdne jsme využívali
úžasné

sportovní

které patří k hotelu.

zázemí,

Skákali jsme přes překážky, hráli tenis, fotbal, badminton, frisbee, zdokonalovali
jsme salta a kotouly a samozřejmě jsme se chodili koupat do bazénu. Nechyběly
ani bojovky - jak ve dne, tak v noci. Zahráli jsme si i hru, jak dědeček Lesoň
měnil, až vyměnil… Podnikli jsme i výlet do Kutné Hory, kde jsme si prohlédli
nejznámější památky a dozvěděli jsme se i pověsti, které se k nim vážou.

Zkrátka během týdne jsme překonávali své hranice a je skvělé, že jsme odjížděli
obohaceni o nové zážitky a hlavně jsme navázali nová kamarádství.

6.A, 8.A a 8.B v Peci pod Sněžkou

Podobně jako v loňském roce byla škola v přírodě s učiteli dějepisu tematicky
zaměřená. Žáci a žákyně se rozdělili na čtyři kolonizátorské týmy - Angličany,
Francouze,

Španěle

a

Nizozemce.
Hráli

plno

her,

kde

byl

kladený důraz na spolupráci,
ale

také

soupeření.

zaměřené
V

na

nádherném

prostředí Krkonoš společně
absolvovali spousty výletů.

Nevyvedlo je z míry
ani občasné deštivé
počasí!

OBHAJOBY OBOROVÝCH PRACÍ

V červnu se uzavírá celoroční práce na našich oborových dnech a jinak tomu
nebylo ani letos, kdy deváťáci prezentovali a obhajovali své práce na rozmanitá
téma ze všech možných oblastí – sportu, vědy, divadla, módy nebo cestování.
Možná přísně vypadající komise je ale vždy zvědavá, co si žáci připraví a každého
v jeho snažení podpoří. Nejlepší z deváťáků, kterým se obhajoba podaří, obdrží
potom na svém plese speciální tituly Doktor Táborské! Blahopřejeme!

ABSOLVENTSKÝ PLES A LOUČENÍ S DEVÁŤÁKY

Ples deváťáků je událostí, která se
pomalu,

ale

jistě

plánuje

a

připravuje skoro celý školní rok a
výsledek
hlavně

je

potom

pro

velkolepý

deváťáky

nezapomenutelný!

a

samotné
Tématem

letošního plesu byl prales a podle
toho vypadala rostlinná výzdoba,
opičky

visící

v sále

a

také

předtančení jako z džungle, které
předvedla

9.A

společně

s třídní

učitelkou Monikou Škábovou.

Nechyběl slavnostní nástup, ocenění žáků za jejich výborné obhajoby oborových
prací, tanec s rodiči a učiteli, šerpování a rozloučení s učiteli, které deváťáci
udělali vtipnou i dojemnou formou.. Celý večer hrála výborná kapela 5x Zavřel
v čele s panem učitelem Karlem Zavřelem.

Vyvrcholením večera byl tradiční a dlouho očekáváný ohňostroj v parku před
školou, kam se přišli podívat a s deváťáky se tak rozloučit i další přátelé školy,
kteří se na ples nevešli. Závěrečný raut a předání žezla nejvyššího ročníku bylo
pak třešničkou na celém plesovém dortu. Naši deváťáci přejeme vám hodně
štěstí!

SBĚR PAPÍRU
Celý školní rok nás provází soutěž ve sběru starého papíru. Během každého
sběrového týdne třídy s napětím poslouchají dílčí vyhlášení a propočítávají si,
zda by to mohlo stačit na vítězství. Letos se na předních příčkách umístily třídy
prvního stupně. Třetí místo obsadila třída 2.B, druhé místo získala 2.A a vítězem
se stala třída 3.A. Třeťáci si tak zaslouženě pochutnali na výborném dortu. Moc
děkujeme všem rodičům, kteří nám se sběrem pomáhali a děkujeme i třídě 8. B za
organizaci!

ŠKOLNÍ SOUTĚŽ V TANCI
Rozmanité celoroční
sportovní

klání

jednotlivců i týmů
doplnila

v červnu

soutěž

v tanci

volného stylu pro 1.
a 2. stupeň. Byla to
skvělá

podívaná

účastnice
opravdu vyřádily!

a
se

