BRANNÝ DEN
Dne 1.6.2011 proběhl jako každý rok branný den. Bohužel ne s igelitovými sáčky
na končetinách a maskou na obličeji, abychom nebyli poznat. Žáci i učitelé museli
vystačit s obličeji svými a zdravými končetinami.
Postupně celá škola vyrazila po
třídách směr metro Roztyly.
Na přilehlé louce po rozdělení
do skupin je akce odstartována.
Nejedná se o hromadný start,
ale první stupeň vyráží po
třídách v doprovodu učitele a
skupiny žáků druhého stupně
chodí samostatně.

Během trasy v Krčském lese na žáky a kolegy čekalo na 7 stanovištích mnoho
deváťáků a pedagogů se záludnými úkoly – např. zdravověda, fyzická zdatnost,
přetah lanem, hod granátem na cíl …

Nelekli jsme se ani cyklistů, kteří spojovali start a ostatní stanoviště. Se svou
plnou výbavou a bezpečnostními prvky nám šli příkladem. K naší velké radosti
se nikdo neztratil, nezranil a všichni se vrátili plni elánu. Vítězem dopoledního
putování se stalo družstvo žáků 5.B.

Děkujeme za organizaci 9.A a panu učiteli Bauerovi.

ZLATOKOPECKÁ VÝPRAVA 3.A a 3.B
Cestu na letošní školu v přírodě absolvovali třeťáci
vlakem. Ráno všichni natěšení postávali před
vršovickým nádražím, poté zamávali rodičům z
chodbičky vlaku a pak už hurá do kupéček! Cesta
vlakem má přece jenom romantickou atmosféru!
Po poledni už celou výpravu vítal Chlum u Třeboně.
Rekreační středisko Lesák leží přímo u písčité
pláže rybníku Hejtman. Při troše štěstí se prý dá
ve zdejších vodách narýžovat i zlato.

Naši zlatokopové se
přesvědčili, že je to pravda.
Úlovky byly bohaté a na
odpolední burze bylo možné
zlaté nugety směnit za
sladkosti, hračky, céčka aj.

Protože si
správný zlatokop
musí umět
připravit jídlo na
ohni, zkusili
jsme to i my. Na
velkém ohništi
plném uhlíků se
peklo 40 balíčků
v alobalu.

Každý si do alobalu zabalil kuřecí stehno, zeleninu, příp. plátky brambor a za
hodinu bylo hotovo. A byla to bašta!

A co ještě jsme v Chlumu zažili?

Tak třeba koupání v rybníce, budovali jsme přehrady a hrady z písku, houpali se
na obří houpačce, hráli jsme brennbal, jezdili jsme na koloběžkách po zámeckém
parku, byli jsme na zmrzlinovém poháru, hledali jsme poklad na ostrově,
uspořádali jsme vernisáž vlastních obrázků atd…

Na celodenní výlet jsme vyrazili do
Jindřichova Hradce. Zde jsme
navštívili zámek, na kterém nás
čekalo veliké překvapení.
Zámeckými komnatami nás
provázela krásná zámecká paní,
která vypadala úplně stejně jako
naše paní učitelka Ivanka !!!
Po prohlídce třetího největšího
zámku v Čechách jsme zdolali 149
schodů a ocitli se ve věži, ze které
byl nádherný výhled na město.
Zámecký park nám poskytl stín, a
tak jsme v něm posvačili. Naše další
kroky pak směřovaly do největšího
betlému na světě - Krýzových
jesliček.

Vydařil se nám nejenom
tento výlet, ale celá
škola v přírodě byla moc
fajn.

A tak se ani nedivíme,
že se v jihočeském
Chlumu líbilo básníku
Františku Hrubínovi.
Nám se tam taky moc
líbilo a budeme mít na
co vzpomínat.

AU REVOIR, OUR FRIENDS!
6.B úspěšně dokončila projekt s francouzskou školou. Bude se nám stýskat!
Vlajku, kterou jsme od našich kamarádů dostali, jsme si nechali zarámovat. Také
děkujeme NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy)
za dárečky!

SLAVNOSTNÍ
OBHAJOBY OBOROVÝCH
PRACÍ
Pro devátou třídu nadešel dlouho
očekávaný den.
Byl jím pondělek 13.června.
Po obědě došlo u některých žáků
k velké proměně. Změnili se
v mladé muže a půvabné slečny a
na chodbách bylo možno
zahlédnout velké množství tmavých
obleků a krásných společenských
šatů.

S velkou nervozitou a zpocenými dlaněmi zasedali deváťáci před učitelskou
porotu. Před ní museli obhájit svou práci, ve které zúročili svoje znalosti
z oblasti, kterou si vybrali, dále z českého jazyka a informatiky.

Jak dopadli, se dozvěděli ještě tentýž den, ale na ocenění si museli počkat až
do závěrečného plesu - 29.června 2011.

TÝDEN SPORTU A TURISTIKY
ŽIVOHOŠŤ a

žáci 6.B, 7.A a 7.B , 8.A a 8.B a 9.A

Každoroční Týden sportu a
turistiky strávilo letos 6 tříd
druhého stupně v Junior kempu
Nová Živohošť u Vltavy. Týden
třídy trávily jak společnými
soutěžemi a sportem, tak i
oddělenými třídními radovánkami.
Proměnlivé počasí nebylo na obtíž,
když pršelo, učili jsme se tančit a
poskytovat první pomoc, když bylo
slunečno, tak jsme se koupali a
jezdili na šlapadle.

Jeden den, jsme všichni společně
hráli různé hry. Největší úspěch měla
Bitva pěti armád a Zásobování
ostrova.

Poslední večer byl veselý a zároveň smutný. Výborně jsme se pobavili na
závěrečné diskotéce, kterou si kromě nás užili i naši učitelé v čele s náčelníkem
Františkem. Protože došlo i na loučení s naší 9.A a oblíbeným panem učitelem
Vaškem Bauerem, ukápla nejedna slza.

SMRŽOVKA a 6.A
6.A strávila letošní Týden sportu a turistiky v Jizerských horách. Celým pobytem
prolínala hra inspirovaná knížkami o Harry Potterovi, takže jsme mimo jiné hráli
fanfrpál, kouzlili, hráli divadlo, ale i sportovali a chodili na výlety. Na jednom
z nich jsme objevili v lese bobovou dráhu.

Moc se nám všem na Smržovce líbilo a už se těšíme, až v červnu pojedeme zas.

DĚLÁM VÍC, NEŽ MUSÍM
Každoročně radnice Prahy 4 oceňuje
žáky základních škol, kteří jsou něčím
výjimeční, něco dokázali nebo umí
něco, co nedokáže každý. Všechny
školy z našeho obvodu delegují svého
zástupce. Výběr není jednoduchý. Po
třídním kole vybraní žáci postupují
do celoškolního výběru. Pro učitele
nastává složitý úkol, vybrat z tohoto
dlouhého seznamu jediného zástupce
školy.

V letošním roce po dlouhých diskusích
byla vybrána Tereza Kubová, členka
školní skupiny cheerleaders. Ta nešla
na radnici sama, ale doprovázeli ji i
ostatní členové skupiny.

Jejich vystoupení bylo
zlatým hřebem slavnostního
odpoledne, kterého se
zúčastnili zástupci radnice
v čele s dr. Staňkovou a
pozvaní hosté. Slavnostní
odpoledne se protáhlo až do
večera a bylo zakončeno
příjemným rautem.

JSME RÁDI, ŽE JSI ŽÁKEM NAŠÍ ŠKOLY
V posledním červnovém
týdnu se celá škola sešla
v divadelním sále.
Nejdříve se na
vyhlašování nejlepších
žáků školy sešli žáci
prvního stupně. Na podiu
se střídali jednotliví
třídní učitelé, kteří
k sobě pozvali vždy 3
žáky ze své třídy, které
chtěli vyznamenat
diplomem „Jsme rádi, že
jsi žákem naší školy “.
Mezi oceněnými nejsou jen premianti tříd, ale i ti, kteří na sobě během školního
roku hodně zapracovali a v mnohém se zlepšili.

V průběhu vyhlašování několikrát vystoupil Táboráček s pásmem lidových
písniček. Na druhém stupni probíhalo vyhlašování obdobně, bylo obohaceno o
předávání sportovních pohárů a medailí úspěšným sportovcům školy.

ZÁVĚREČNÝ PLES
Tak už jsme se dočkali. Deváťáci,
osmáci i učitelé. Po hektických
týdnech plných příprav a nácviků
je to konečně tady !
Ples deváťáků.
Scénář plesu je každoročně stejný. Mění se jen tváře hlavních hrdinů. Letošní
rok byl výjimečný tím, že se slavnostního plesu účastnila jen jedna devátá třída.
Rodiče, učitelé i spolužáci nebyli však o nic ochuzeni. I letos totiž zhlédli dvě
předtančení. Jedno vzniklo pod vedením třídního učitele V. Bauera a neslo se
v duchu country, na druhém se choreograficky podílela děvčata Andrea a Anča.
Obě předtančení sklidila velký aplaus.
V programu nechybělo předávání titulů za oborové práce a samozřejmě šerpování
absolventů.
Po sólu pro rodiče a vyučující se již všichni těšili na tradiční ohňostroj. Ten byl
letos opravdu nádherný a přilákal plno diváků z řad žáků naší školy i jejich rodičů.
Program plesu pokračoval rautem, na jehož přípravě se podíleli žáci 8. tříd.
Z bohaté rautové tabule si vybral každý - nechybělo ovoce, obložené mísy ani
řízečky. Pochválit je třeba také výzdobu, i ona byla dílem osmáků.
Po občerstvení ples pokračoval volnou zábavou. Celkově lze říci, že se ples vydařil
a deváťáci budou mít určitě na co vzpomínat.

Pro dokreslení plesové atmosféry přinášíme několik momentek ………

A je tu závěr plesu !!!!

Tak zase za rok !!!

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
Myslíte si, že se všichni žáci těší na poslední školní den ?
Na Táborské tomu tak není.
Toho dne pláčí skoro všichni. Ti, co školu opouštějí i
jejich kamarádi.

Poslední den
probíhá
obdobně jako
v letech
minulých. Po rozdání vysvědčení se
sejdou prvňáci s deváťáky
v divadelním sále. Tam naši nejmladší
zazpívají, zarecitují a předají kytičku
letošním absolventům. To už o dojetí a
slzy není nouze. Tím to ale nekončí,
protože schodiště je již zaplněno
všemi žáky školy, kteří tvoří slavnostní
špalír. Protože z předcházejících let
víme, že slzy zde již tečou proudem,
zavedli jsme letos novinku.
Byla jí funkce „rozdavače kapesníků“ , která byla svěřena samozřejmě osmákům.

A pak se celý
průvod za hlasu
školního zvonu a
hromadného
potlesku a pláče
pomalu přesouvá ke
školní jídelně.

SLAVNOSTNÍ OBĚD
Školní jídelna se proměnila
v luxusní sál. Již před osmou
hodinou ráno se po probdělé noci
sešli všichni osmáci k přípravám
závěrečného slavnostního posezení
deváťáků a jejich učitelů.

Výzdoba se jim opravdu
povedla. Podařilo se jim
vtipně připravit jídelnu i
nádherně vyzdobit velký
stůl, ke kterému usedli
podle zasedacího
pořádku a noblesně
oblečeni všichni
zúčastnění. Oběd zahájili
proslovem pan ředitel a
třídní učitel.

Paní kuchařky si daly záležet a připravily výtečnou plněnou tortillu. Sladkou
tečkou oběda byly tentokrát 3 dorty. Jeden dostaly paní kuchařky, druhý byl
určen učitelům a třetí rozdělil pan učitel Bauer svým žákům.

Ke slavnostní
atmosféře přispěli i
osmáci, kteří téměř
profesionálně zvládli
veškerou obsluhu.
Celý oběd se nesl v
milé až dojemné
atmosféře.

Všichni absolventi naší školy si odnesli krásný pocit a střípek pro štěstí od paní
uč. Fialové.

PODĚKOVÁNÍ POLICII
Ve svátečním dopoledni 30.června
jsme nezapomněli na poděkování
členům policie, kteří celoročně
dohlížejí na naše bezpečné přecházení
přes silnici. Doprava u naší školy je
opravdu frekventovaná a přechod
nebezpečný zvláště z toho důvodu, že
přímo před školou vedou tramvajové
koleje. Příslušníci městské policie
každé ráno a pak na konci vyučování
usměrňují řidiče a pomáhají našim
žákům bezpečně přejít vozovku. Za to
jim patří velký dík. Letos kromě
kytičky obdrželi za svou celoroční
práci i diplom.

Poděkovali jim žáci třídy 3.A spolu s panem ředitelem Prokopem.

A JE TO ZA NÁMI

Víte, jak se poznají paní učitelky? Rozhlédněte se 30. června pozorně kolem
sebe. Na ulici, v metru, v tramvaji i jinde je zcela bezpečně poznáte podle
náruče plné květin. I z jejich tváří vyčtete stejnou radost jakou mají jejich žáci.
Proč ???
KONEČNĚ PRÁZDNINY !!!!!!

Tak hurá na ně !!!

