
Březen
Projekt Socrates – 6. až 9. března 2008

Naše  škola  je  druhým  rokem  zapojena  do  mezinárodního 
projektu Socrates s názvem “Where do we come from where do 
we go to?”.
S partnerskými školami z Německa, Irska a Polska jsme během 
prvního  roku  pracovali  na  receptech,  typických  pro  kuchyně 
jednotlivých zemí a vedle práce s angličtinou jsme vařili a pekli 
a hlavně – ochutnávali.

Letošní  druhý  rok  je  zaměřený  na  výměnu  informací  o  tradičních  národních 
tradicích  a  svátcích,  mezi  kterými  jasně  vévodí  Vánoce.  Minulý  měsíc  byla 
zakončena mezinárodní soutěž o nejlepší vánoční přání – víc na našich webových 
stránkách www.comenius1.eu.
Příští rok završíme srovnáním tradičních svátků, které nejsou vázány na data – 
jako  jsou  svatby,  narozeniny  nebo  jmeniny.  Právě  směrování  posledního  roku 
projektu byla věnována zatím poslední schůzka koordinátorů, která na začátku 
března  proběhla  v  německém  Bayreuthu,  které  se  vedle  učitelského  týmu 
zúčastnily dvě žákyně naší školy – Denisa Jetelinová a Bára Padevětová (obě 8.B).

http://www.comenius1.eu/


Dny maďarské kuchyně

Na začátku března jsme ochutnali speciality maďarské kuchyně, která se 
vyznačuje různými typy guláše. Žáci druhých tříd  připravili krásnou výzdobu – 
papriky, uherské salámy, čabajky a feferonky vypadaly jako opravdové.

Jídelníček

Pondělí Polévka - zelná s klobásou
1. Maďarský vepřový perkelt, dušená rýže
2. Těstoviny

Úterý Polévka  - slepičí (Ujházy)
1. Ryba na zelenině s brambory
2. Kuřecí prsíčka v sýrové omáčce, těstoviny

Středa Polévka -  žampionová (Mygyaros gombaleves)
1. Szekelský guláš, těstoviny )chléb)
2. Maďarské zelné závitky (Toktott Kaposzta), brambory

Čtvrtek Polévka  - pikantní čočková
1. Sedmihradský tokáň, brambory
2.Maďarské lečo (lecsó), chléb

Pátek Polévka -  zeleninový vývar
1. Sekaná pečeně, bramborová kaše
2. Sedmihradské vrstvené zelí s masem, chléb

. 



Vedoucí školní jídelny – paní Korytářová



Pythagoriáda 

V pondělí 31.3.2008 se konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 
(kategorie 6. ročník a 7. ročník). 

Dorka Petříčková a Tran Phong ze 7.B jsou úspěšnými řešiteli školního kola.

Jarní petrklíč 2008

Jarní petrklíč se koná vždy první jarní čtvrtek. Letos to bylo 27.března.
Pořadatelem velkého hudebního svátku – dětské soutěže Jarní petrklíč je O.S. 
ARCUS, ZŠ Táborská,  Praha 4; gymnázium PORG Lindnerova 3,  Praha 8 a ZŠ 
Jesenice.  Čtyřicet dvě školy vyslaly své muzikantské reprezentanty na 21. ročník 
soutěže v šesti kategoriích – mladší zpěváci (1.-5. ročník ZŠ), starší zpěváci (6.-9. 
ročník ZŠ), mladší instrumentalisté, starší instrumentalisté, malé sbory-soubory 
(2-5členné), velké sbory-soubory (6- a vícečlenné). Písničkáři předvedli výhradně 
lidové písně.

Starší instrumentalisté

Do nuselské  Základní  školy Táborská  v Praze 4  se  sjelo  přes  300 soutěžících 
účastníků.
21. ročník měl tradičně prestižní složení odborných porot.  Muzikantské výkony 
posuzovali RNDr. Zbyněk Blecha, CSc., a doc. Marka Perglerová (oba z katedry 
hudební  výchovy  Pedagogické  fakulty  UK  Praha),  Eva  Štruplová  (sólistka 
Jihočeského  divadla  v  Českých  Budějovicích),  Luboš  Patra  (trumpetista 
orchestru Státní opery Praha) a další tradiční porotci – aktivní muzikanti.



V sále  to  vždy  zašumí,  když  moderátor  představí  přítomného  Mgr. Václava 
Klause  ml.  Pan ředitel spolupořádajícího Gymnázia PORG Praha 8 opět věnoval 
pohár  pro  nejlepšího  mladšího  zpěváka.  Podobně  ocenili  vítěze  i  v ostatních 
kategoriích. Mgr. Josef Buchal předal cenu ředitele soutěže nejlepšímu staršímu 
zpěvákovi  a  cenu  ředitele  ZŠ a MŠ Jesenice  vítěznému velkému sboru.  Mgr. 
Daniel  Přibík  (za  vyhlašující  organizaci  Dlouhý,  Široký,  Bystrozraký)  předal 
poukaz  na  letní  tábor  nejúspěšnějšímu  staršímu  instrumentalistovi.   Za 
pořadatelské  O.S.  ARCUS  Praha 4  ocenila  nejlepší  malý  sbor  paní 
PhDr. Jitka Svobodová.  Mgr.  František  Prokop  obdaroval  vítěze  kategorie 
mladších instrumentalistů.

Taneční soubor

Nad soutěží i letos převzal záštitu děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
Praha  prof.  RNDr.  Pavel  Beneš, CSc.,  který  věnoval  cenu  porotou  vybranému 
vedoucímu velkého sboru za odborné a příkladné vedení hudebního tělesa.



Reprezentanti naší školy byli letos úspěšní:

Vítěz Josef Bláha mezi ostatními oceněnými

Dívčí soubor ze 4.A



V kategorii  mladších  instrumentalistů  obsadila  Magdalena  Chrástecká  z 5.A 
3.místo.
Ještě úspěšnější byl Josef Bláha z 8.B. Ten vyhrál kategorii starších zpěváků.
Čestná  uznání  si  domů  za  výkony  v kategorii  mladších  zpěváků  odnesly  Sára 
Maděrová z 5.A a Adéla Pavlíčková ze 4.A.

Sára Maděrová z 5.A Josef Bláha z 8.B

                    VŠEM BLAHOPŘEJEME !!!
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