
Týden chorvatské kuchyně

Povzdychne-li si žák nad učením, že už v tom zase plave, nevzbuzuje to mnoho 
nadějí.  Školní  jídelna  vyzdobená  mořskými  vlnami  z modrého  papíru  naštěstí 
neměla připomínat bezradnost školáka při učení, ale pláže a zátoky Chorvatska, 
jehož tradičními recepty si po celý týden od 4.10. do 10.10. inspirovaly naše paní 
kuchařky.

Pondělí Polévka vývar s fridátovými nudlemi
   Chorvatské žebírko,dušená rýže

Úterý Polévka chorvatská cibulová
  Treska al ´a Istria,brambory

Středa Polévka zeleninový vývar s kapáním
    Kuřecí maso po Zagorsku- zapečené s čočkou a těstovinou

Čtvrtek Polévka pětizrnná
    Rovinjská vepřová játra,dušená rýže

Pátek Polévka gulášová
  Plněné papriky po chorvatsku,brambory



Oborové dny
 „A k čemu mi  tohle  jako v životě bude?“  Takové otázce už někdy čelil  snad 
každý učitel, rozdíly bychom našli v tom, jak na ni kdo odpoví. V tomto případě 
platí, že praktická ukázka může uspět lépe než sebedelší vysvětlování… a od toho 
jsou tady oborové dny. Jak si třeba vyzkoušet v praxi angličtinu? V Praze máme 
tolik turistů, proč se s nimi nedat anglicky do řeči? Ale o tom by už měli vyprávět 
účastníci  oboráku.  Že jste si  vybrali  jinou variantu? Tak si  ji  alespoň můžete 
najít v následující tabulce!

Vyučující Název OBOROVÉHO DNE 
Václav Bauer, Miroslav

 Hricz, Jaroslava Kloboučková
Naďa Stehlíková

SLADKÝ ŽIVOT UČITELE

Jitka Svobodová EVROPSKÁ KUCHYNĚ
Pavel Kaplan, František Prokop NA HORSKÉM KOLE PO PRAZE

Taťána Tobolová SVĚT POHÁDEK
Kateřina Zilynská BAREVNÁ AFRIKA

Helena Havránková ŽIVLY
Helena Suchánková, Monika Škábová PRAHOU JINÝMA OČIMA

Hana Fialová EXPEDICE BOTIČ
Táňa Iljašenková, Lenka Kočandrlová PO STOPÁCH TURISTŮ PRAHY

Kristýna Říhová KRAJINA V PROMĚNÁCH VLASTNÍ I 
SOUČASNÉ TVORBY

Luděk Janouch KLASICKÁ MEDICÍNA VERSUS  
ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA



Děvčata při rozhovoru se zahraničním turistou.

Polsko 7.10. – 12. 10. 2008
Gymnazjum w Klodnici Dolnej

Mgr. Lenka Kočandrlová
Mgr. Tania Iljašenko
Lída Hegrová, 9.A

Lída Chrástecká, 9.A

Večer v 8:00 tato čtyřčlenná delegace z FZŠ Táborská opustila Prahu na dalekou 
cestu do Lublinu. Po 13 hodinách jsme byly mile uvítány na lublinském nádraží, 
kde se Lídy seznámily s hostitelskými rodinami. 
8.10.  byl  seznamovací  den,  kdy  děvčata  měla  svůj  program  v rodinách  a 
procvičovala  své  jazykové  znalosti,  učitelé  se  mezitím  seznamovali 
s mezinárodními partnery a pracovali na organizaci projektu.
9.10.  bylo  slavnostní  uvítání  ve  škole,  kde  koordinátor  za  každou  školu  v 
PowerPointu prezentoval vývoj projektu na jednotlivé škole a fotografie dění ve 
škole. Naše Lídy se zúčastnily výuky různých předmětů, nejen anglického jazyka. 
Seznámily  se  s jiným  způsobem  výuky  v malé  roztomilé  školičce  a  obdivovaly 
připravenost a kázeň polských studentů.   Polské děti nám předvedly zábavné 
představení,  Romeo  a  Julie  v moderním  a  vtipném  provedení.  V angličtině  i 
polštině.  Video  nahrávka  je  k dispozici  na  webu: 
http://www.comenius1.eu/html/news.html
10.10.  jsme  domluvili  další  spolupráci  v projektu  na  téma  „svátky  a  tradice“, 
naplánovali  naši další schůzku v  prosinci  v Praze a způsoby prezentace našeho 
projektu na webové stránce.
11.11. nám polští průvodci ukázali památky Lublinu, společně jsme navštívili hrad, 
Krakovskou bránu,  lublinské historické podzemí a zhlédli  jsme polskou svatbu. 
Program byl pestrý a zajímavý.
12.10. jsme se vrátily zpět do Prahy.

http://www.comenius1.eu/html/news.html
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