
Duben 2017

Táborský triangl

Naše škola má velmi dlouhou tradici ve
výuce hudby a zpěvu. Vlajkovou lodí je
náš Táboráček, který zpívá na školních
akcích (Den školy, Jarní slavnosti, či
zpívání maminkám), či akcích Prahy 4 a
vždycky je to lahodný zážitek pro sluch
posluchačů.
Rozvíjíme naše žáky a žákyně ve všech
ohledech a dáváme jim dostatek
možností a prostoru. 

Jak nejlépe zjistit, kdo má největší hudební talent, resp. kdo nejlépe hraje na hudební
nástroj? Prostřednictvím Táborského trianglu. 
Na 1. ročníku se setkali žáci a žákyně, I. a II. stupně. Prezentovali se ve hře na různé 
hudební nástroje. Děti hrály na kytaru, housle, klavír, harfu, či zobcovou flétnu.



 Samozřejmě nesmíme
zapomenout na vynikající
posluchače, kteří přišli
podpořit naše žáky a
žákyně a užít si zajímavé
hudební odpoledne.
Moc děkujeme
spravedlivé a vstřícné
porotě, která hodnotila
jednotlivá vystoupení.
První ročník je za námi a
v dubnu 2018 na viděnou,
spíše na slyšenou :-)



Včelky potvrzují titul vicemistra Prahy a středočeského kraje

Školní cheerleadingový tým reprezentuje svoji školu na mnoha soutěžích. Na začátku 
dubna se zúčastnil soutěže Czech dance tour. 



Hustá 6. B
Fyzika je interaktivním a velmi zábavným předmětem. To již žáci a žákyně 6. B ví.

 Jak nejlépe poznat tajuplný
svět přírodních věd?
 Vyzkoušet si teoretické 
poznatky v praxi. 
 Je pravdou, že když si 
člověk sám vyzkouší, lépe je 
pochopí a samozřejmě jej 
budou více bavit . Pokusy 
jsou pro tento typ výuky 
nejlepším řešením.

 

Šesťáci si sami vyzkoušeli měření
hustoty kapalin pomoci hustoměru.
Zjistili, že mléko je hustší než
pivo i víno a nejméně hustá je
nemrznoucí směs do ostřikovačů. 



Čistíme si zuby
Čištění zubů není jednoduché, což by mohli potvrdit odborníci na dentální hygienu. Jak 
si správně vyčistit zuby se naučili žáci a žákyně 1. C. 

Sedmáci se učí netradičně o Africe
Jak nejlépe poznat vzdálený kontinent? Buď se tam člověk může podívat, nebo se 
zeptá člověka, který tam byl, případně žil.
Žáci a žákyně 7. A se dozvěděli nové poznatky o tomto kontinentu.



Stavíme budky pro ptactvo
Ptáci sídlí v dutinách starých stromů,těch 
ale v Praze moc není, protože se kácejí, 
kvůli nebezpečí pádu.

Žáci a žákyně sedmého ročníku se zúčastnili
programu „Děti pěvcům, pěvci dětem“. 

Děti byly rozdělené do několika skupin.
Každá skupina dostala několik dřevěných
desek a hrst šroubů. 
Šikovní sedmáci bravurně zvládli sestavit
jednotlivé díly a natřít hotové budky
barvou.

Žáci se dozvěděli, že existuje několik druhů
budek, např. sýkorníky, špačkovníky, poštolníky
atd., budky se většinou liší velikostí vletového
otvoru. Kolem vletového otvoru se dává kovový
plíšek, aby zabránil přirozeným predátorům (jako
jsou kuny, kočky nebo třeba šplhavci), se do
budky dostat. 



Táborská je mistrem a vicemistrem republiky v hip hopu a 
cheerleadingu
Prvostupňové Včeličky během letošní sezóny získaly dostatek zkušeností na různých 
soutěžích. Své umění předvedly na mistrovství republiky malých divizí, kde vybojovaly 
úžasné 3. místo

Johanka je naší bývalou absolventkou a vrací se
na FZŠ Táborskou, kde pomáhá naučit taneční
styl hip hop/street dance. Reprezentovala naší
školu se svoji kamarádkou a vybojovala s ní
zlatou medaili v této taneční disciplíně.



Šesťáci si užívají řecký den
Žáci a žákyně 6. A a 6. B zažili velmi netradiční den. Věnovali se pouze českému 
jazyku, dějepisu a tělesné výchově. Důvod je nasnadě. Téma antického Řecka zasahuje
do mnoha vědních disciplín a zážitková výuka dětem nejlépe přiblíží tuto problematiku.

 Jako správní Řekové musíme také tak 
vypadat, proto jsme si vytvořili vavřínové 
věnce a tógu. Právě oblékání jsme se 
věnovali první hodinu. 

Řecké písmo (alfabeta) je odlišné od našeho (latinka). Aby nám byla řečtina bližší, 
vytvořili jsme si jmenovky, které obsahovaly právě písmo z
kolébky evropské civilizace.

 

Všichni víme, že základní sportovní
disciplíny pocházejí ze starověkého Řecka.
Proto jsme si uspořádali menší antickou
olympiádu. Zkusili jsme si řecko-římský
zápas, hod diskem a štafetový maratón.

 



Každý vnímáme Řecko jinak, ve skupinkách jsme si vytvořili koláž. Ta vystihuje, jak na 
něj koukáme my.

 

To není Shakespeare a palčivá otázka „Být, 
či nebýt“. To je podání antického divadla v 
režii chlapců ze 6. B

S
antickým
divadlem

neodmyslitelně souvisí masky.

Nejlepší završení řeckého dne byl společný oběd, každý donesl do školy něco řeckého a
vzájemně jsme ochutnávali česko-řecké jídlo.



Zájezd do Londýna
Jak se nejlépe naučit cizí jazyk? Vyrazit do země, kde takhle hovoří. Proto hurá do 
Velké Británie, do Londýna.

 Londýně jsme navštívili významné
historické památky, například
Westminster, Buckingham Palace,
Trafalgar Square, St Paul´s Cathedral,
nebo Tower Bridge. 

Ze slavného London Eye jsme obdivovali krásné 
výhledy, v naučné atrakci London Dungeon jsme 
se seznámili s humornými a děsivými postavami z
dějin Londýna. 

Navštívili jsme fotbalový stadion
Stamford Bridge (Chelsea), nakupovali
na Oxford Street a navštívili filmová
studia, ve kterých se točil Harry
Potter! 

Projeli jsme se i po řece Temži do Greenwich, 
kde jsme vystoupali ke Greenwichské 
observatoři. 


