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Hudební soutěž „Jarní petrklíč 2009“ 
 

Po mnoha letech, kdy tuto soutěž spolupořádala ZŠ 
Táborská, se s odchodem pana ředitele J. Buchala hudební 
soutěž přesunula do jeho současného působiště – Jesenice. 
Zde se konala v tradičním termínu – ve čtvrtek po 
Velikonocích – 26.3. Místem konání bylo Společenské 
centrum Jesenice. Spolupořadatelé se nezměnili – gymnázium 
PORG, Pedagogická fakulta UK, a tentokrát ZŠ a MŠ 
Jesenice s obcí Jesenice. Zájem o účast byl tradičně 
obrovský, proto také soutěž probíhala celodenně od 10 do 19 
hodin. ZŠ Táborská letos reprezentoval pouze pěvecký sbor 
Táboráček pod vedením paní učitelky Čížkovské. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Týden slovenské kuchyně  
 
Vymoženosti civilizace se šíří, kam jen naše oko dohlédne. Ve 
školní jídelně jsme se kupříkladu v březnu cítili jako v 3D 
kině. Ve všech koutech nás totiž zvaly k návštěvě útulné 
jizby roubené chaloupky z tatranských hor. Až při bližším 
prozkoumání si člověk uvědomil, že se nejedná o dokonalou 
3D projekci, ale o trojrozměrné papírové domky obratně 
vyrobené žáky 2. tříd. Samozřejmě nás na slovenskou notu 
naladilo i mnoho dalších výtvarných děl – výkresy s horskými 
štíty, ovečky v roli jazykových lektorek se slovenskými a 
českými slovy na svém rounu… Zkrátka pastva pro oči, která 
se 9.3.-13.3. výborně hodila k „pastvě pro jazyk“ od našich 
kuchařek! 
 
Pondělí Polévka čardášová      

 1.Bratislavská vep řová plec,houskový knedlík 
 2.Úhrabky ( zape č.brambory,noky,zelí,slanina) 

Úterý Polévka masová krémová    

 Kynuté krucánky se sko řicí a cukrem  
Středa Polévka rajská s písmenky    
 Zemiakové pagá čiky (Bramb.placky se škvarky) 

Čtvrtek Polévka vývar se zeleninou a kapáním  

 1.Hovězí na divoko po slovensku,brambory  
Pátek Polévka kapustnica (zelňačka) s klobásou  
 2.Langoše s česnekem, sýrem a ke čupem  

 
  
 
 
 
 

 



Oborový den „Sladký život učitele“ 
 

V rámci oborového dne Sladký život učitele jsme se 26.3. 
vydali na pedagogickou fakultu. Tam jsme se setkali s našimi 
učiteli matematiky, i s jedním vysokoškolským učitelem, 
který podle svých vlastních slov učí budoucí učitele hrát si. 
Předváděl nám a zahrál si s námi několik zajímavých 
matematických a logických her (nebyly náročné, ale máme co 
zlepšovat, třeba počítání do pěti). 
 Jak nám slíbili, přijala nás vedoucí katedry matematiky a 
didaktiky v matematice, k našemu překvapení to nebyl nikdo 
jiný než Naďa Stehlíková. Představila nám základní 
informace o fakultě a studiu na ní. Navštívila nás také 
děkanka celé fakulty, paní Doc. PaedDr. Radka Wildová. CSc. 
a zodpověděla nám naše otázky. My sami jsme pak obíhali 
fakultu a zjišťovali další nepostradatelné informace, jako 
například, jaké jazyky se zde dají studovat, kolik schodů 
musíte vyjít do nejvyššího patra nebo kolik stojí hranolky 
v bufetu.  Pak jsme se občerstvili sušenkami a čajem a na 
noteboocích jsme si zkoušeli zajímavý program na geometrii. 
Myslím, že se oborový den krásně vydařil a užili jsme si ho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Úkol: Kolik trojúhelníků vidíte na těchto obrázcích? 



Výsledky literární soutěže 
 
Ve středu 11. března proběhlo v Paláci knih Neoluxor 
slavnostní předání diplomů a cen za literární soutěž, která 
proběhla na naší škole v lednu. Každá věková kategorie měla 
vlastní zadání. Vítězka z řad prvňáků, Barbora Červená, 
uspěla se svou ilustrací k pohádce znázorňující Rákosníčka. 
Žáci 2. a 3. tříd se utkali v tématu „Popletená pohádka“ a 
jako nejlepší bylo vybráno povídání Pavlíny Rejzkové. 
Čtvrťáci a páťáci vymýšleli příběhy o dobrém člověku, z nich 
nejvíce zaujala práce Kristýny Machartové. Spisovatelé ze 6. 
a 7. třídy, kteří obohatili naši současnost o nová 
dobrodružství oblíbeného literárního hrdiny, vydali ze svého 
středu hned dva favority: Františka Stibora a Nikolaje 

Burgera. Osmáci a 
deváťáci měli samo-
zřejmě nejnáročnější 
zadání: psali zamyšlení 
nebo příběh na téma 
„Takže nějaký rozumný 
řád a kázeň…“ Vítězkou 
v této kategorii se sta-
la Veronika Bednári-
ková. Práce, které za-
bodovaly před porotou, 
byly vytištěny ve sbor-
níku vítězných prací. 
 
 
 
 

 


