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EKODEN 
 
 
Pro pražské základní školy je 
určen projekt EKODEN, který 
pořádá sdružení Občanská 
inspirace. 
Pro žáky 1. stupně se tato akce konala 8. října na školním hřišti, které bylo 
rozděleno na několik stanovišť. 

 
 
Jejich náplň byla 
různorodá – děti se 
od lektorů 
ekologických 
organizací dozvěděly 
například co je 
ekostopa, zopakovaly 
si , jak třídit odpad, 
poznaly princip 
vodních a větrných  
elektráren apod. 
 

 
 
Na stanovišti o chovu domácích zvířat 
byla velká legrace, jak je patrno 
z fotografie. 
 
 
 
Nejtěžší otázky byly řešeny u mapy 
světa, kde se mluvilo nejen o globálním 
oteplování, ale také o válečných 
konfliktech. 
 
 



 
 
Asi 
nejpoutavější 
bylo vyprávění 
myslivce o 
životě divočáků.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nejen kluky zaujaly kožešiny z divočáků. 
Zájmu se těšily i jejich skutečné lebky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nechyběly ani pohybové hry, ve kterých 
nešlo jen o zábavu, ale vždy měly nějaký 
ekologický podtext. 
Poté, co skupiny absolvovaly všechna 
stanoviště, následovalo rozdání 
upomínkových cen. 
 
 
 
 
 

Ekoden děti hodnotily jako podařenou akci, při které se nejen pobavily, ale 
dozvěděly se i nové informace z oblasti ekologie. 
 
 



TŘETÍ OKO V KOKOŘÍNSKÝCH LESÍCH 
 
 

Od pondělí 11.října do středy 
13. října se uskutečnil letošní 
první výjezd žákovského 
parlamentu základní školy 
Táborská, který se jmenuje 
Třetí oko. Vyrazili jsme na 
krásné místo v Kokořínských 
lesích a údolích do vesničky 
Dolní Vidím. Naším dočasným 
obydlím se stala terénní 
základna ekologického 
sdružení Koniklec, roubená 
chaloupka sevřená skalami na 
konci vesnice.  

 
Hned po příjezdu jsme si základnu museli trochu zútulnit a poklidit, neb podmínky 
v ní byly vskutku terénní. Během tří dnů jsme se o sebe museli starat naprosto 
sami, tedy jsme si vařili, učili jsme se, jak rozhořet kamna, zvládali jsme 
spartánské podmínky v koupelně i ranní chlad v nevytopené místnosti. Odměnou 
nám za to byl skvělý zážitek ze společných dnů, z poznání nových kamarádů, z 
objevování zajímavých koutů Kokořínska.  

 
 
 



Byli jsme po celé tři dny hodně samostatní a učili jsme se rozhodovat sami za 
sebe a společně s ostatními. Určili jsme si sami denní režim i to, jak se k sobě 
budeme chovat. Po celou dobu pobytu nám Tomáš s Kamilou připravovali zajímavé 
úkoly, na kterých se nás snažili naučit, jak spolupracovat, jak se vzájemně 
poslouchat a jak řešit různé složité úkoly.  

 

Podnikli jsme také několik výletů do okolí. Tyto objevné výlety byly občas hodně 
adrenalinové a náročné. Někteří z nás během nich zjistili, že dokáží více, než by 
si sami o sobě mysleli.  

 
 
 
 



Odměnou za náročné výšlapy do kopců nám byl krásný západ slunce, který jsme 
společně pozorovali ze skály a následný podvečerní až noční návrat na základnu 
byl také nevšedním zážitkem. Zábavou pro nás také bylo samostatné cestování po 
okolí a hledání cesty domů, bez mapy, bez pomoci.  
 
 

 
 
Náš společný první výjezd se vydařil a jedinou škodou bylo, že na něj nejeli 
všichni, kteří do Třetího oka budou chodit. My, co jsme tam byli, jsme si to totiž 
moc užili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEPŠÍ JE NEKOUŘIT 
Obecní úřad  
Prahy 4 
vyhlásil soutěž 
s názvem  
Lepší je 
nekouřit. Na 
zadané téma 
jsme fotili, 
psali příběhy 
nebo 
vypracovávali 
komiksy.  
Naše třída 8.A 
si vybrala 
fotografické 
ztvárnění.         

Všechny fotky byly moc povedené, ale jenom některé byly vybrány do soutěže.  
Umístili jsme se na 2. a 3. místě. 

Slavnostní vyhlašování proběhlo na radnici, kde jsme dostali drobné ceny, diplomy 
a také jsme se byli pozváni k malému pohoštění. 
 
 
 



MAGICKÉ DATUM 10.10.2010 

 
V Plzni si na radnici řekli své ANO naše kolegyně Lenka Kočandrlová a její 
nastávající, po němž ponese příjmení Jacko.  
Přejeme plno takových  slunečných dní jako  magického dne 10.10.2010 !!!!!!!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBOROVÉ A PROJEKTOVÉ DNY NA TÁBORSKÉ 
 
V první polovině října vládl ve škole čilý ruch. Důvodem byl nový systém 
přihlašování se do jednotlivých oborových dní. Každý, kdo chtěl být úspěšný,tedy 
být vybrán do zvoleného oborového dne, musel svou volbu písemně zdůvodnit. 
A na vedoucích oborových dnů připadl nelehký úkol - vybrat si ze zájemců ty 
pravé. Věřte, že leckterý měl zamotanou hlavu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedoucí oborů 
  

Název OBOROVÉHO DNE Anotace  

Milada 
Syrovátková 

Prahou za hudbou Budeme hledat místa, kde se v Praze setkáme 
s hudbou nejen vážnou, ale i moderní, a to jak 
pasivně, tak i aktivně.  

Lenka Jacko, 
Jaroslav Novák 

Film-makers Staneme se účinkujícími v krátkém sit-comu, 
dokumentu, pohádce, komedii, tragedii nebo 
jiném filmovém žánru. Vytvoříme vlastní dabing 
nebo titulky ke svému vlastnímu krátkému filmu 
nebo pohádce. A to vše v anglickém jazyce.  

Věra Fenclová, 
Naďa 
Stehlíková, 
Jaroslava 
Kloboučková 

Pokusy nás baví Zveme žáky k vyzkoušení či shlédnutí velmi 
zajímavých pokusů. Budete si vyrábět vlastní 
horkovzdušný balón v národním technickém 
muzeu, shlédnete pokusy na matematicko-
fyzikální fakultě v Holešovicích, v herně 
krymská strávíte dopoledne s deskovými hrami, 
chystáme se i do počítačové učebny na 
Univerzitu Karlovu či iq parku v Liberci. 

Petr Bureš Sport nás baví – 
s adrenalinem i bez  

V našem oborovém dni se seznámíš se známými a 
méně známými sporty.  
Zúčastníš se sjezdu na raftu,  vylezeš na 
horolezeckou stěnu, zapotíš se v lanovém 
centru, zkusíš korfbal ( víš vůbec co to je?), 
kubb,  možná šerm a jiné  netradiční sporty.
  

Jitka 
Svobodová 

Světová kuchyně  Baví Tě vaření? Chceš ochutnat jídla typická pro 
různé země? Budeme společně vybírat zajímavé 
recepty, vařit spousty dobrot, stolovat a 
pochopitelně jíst.   
 

Dana Sládková 
Adam Drahoš 

Co dělat, aby první 
pomoc nebyla poslední ... 

V našich oborových dnech se budeme věnovat 
tématům souvisejícím se záchranou lidského 
života a 1. pomocí. Prakticky se naučíme 
základní úkony první pomoci; co dělat, když 
najdeme nehybného člověka, jaká nám hrozí 
rizika, když poskytneme i neposkytneme první 
pomoc apod. Navštívíme Zdravotnickou 
záchrannou službu, podíváme se na vybavení 
sanitky, dozvíme se, jak to funguje na 
dispečinku. Přijde si  s námi popovídat pravý 
záchranář... A čekají nás i další zajímavé akce a 
informace. 

Karel Červený Zdraví a móda Budeme poznávat historii oblékání, vyzkoušíme 
si módní přehlídku, naučíme se barevnou 
typologii a jaké barvy se k vám hodí. Budete 
vědět, jak pečovat o své zdraví a jak správně 
relaxovat 

Zuzana 
Kocúrová  

Vysochej si svoji sochu Naším tématem bude socha a plastika. 
Prozkoumáme její různé podoby. Zajdeme si 
také pro inspiraci k sochařským mistrům a 
velmistrům. Ale hlavně budeme tvořit, 
modelovat či sochat ze dřeva, sádry, vlastního 
těla a možná i dalších materiálů. Vaše nápady 
budou vítány. 
 



Irena Holemá, 
Helena 
Suchánková 

Vzdělání žáky ze škol 
vyhání, aneb zajímavá 
výuka může být bez 
školních lavic, tabule, 
učebnice a sešitů 

Budeme přímo u toho, uprostřed historie, umění 
i přírody!!!!! Navštívíme různá vzdělávací centra 
v Praze, kde zábavnou formou  získáme nové 
znalosti a dovednosti z různých oblastí lidského 
života. 

Věra Prokopová „UNDERGROUND – aneb  
POD  POVRCHEM“ 

 Underground  znamená v angličtině podzemí, 
ale  také to označuje způsob myšlení a konání, 
které  se vymyká všeobecným  pravidlům a 
zvyklostem. V umění všech druhů a žánrů se 
objevuje, jako „spodní  proud“, který je často je 
v opozici, nesouhlasí, kritizuje, občas je na 
hranici zákona, musí se skrývat, ... Underground 
v současnosti se už skrývat nemusí, ale funguje 
jako nezávislá scéna, která si dělá prostě věci 
po svým, jak  pro sebe tak i pro ostatní. 
Varování: Kdo se bojí uzavřených prostorů a 
tmy, by se raději hlásit neměl. 

Miroslav Hricz 
Václav Bauer 

 Cimrman nikdy nespí Konečně se dostalo i na největšího velikána ze 
všech velikánů. Připomeneme si poznatky 
současné cimrmanologie, navštívíme přednášky 
předních odborníků a sami se pustíme na tenký 
led této často znevažované vědy. Po seriózním 
badání se pustíme do činnosti dramatické a 
výsledek představíme širokotáborské 
veřejnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při 
představování témat bylo hodně legrace. Bavili se nejen žáci, ale i vyhlašovatelé. 
 



A JAK PROBÍHALY PRVNÍ OBOROVÉ DNY ? 
 
Následujících pár fotografií a zážitků vám to 
přiblíží. Kdo chce vidět víc, ať otevře web školy. 
Lanové centrum 
První oborový den se vskutku vydařil. Už počasí 
svými nízkými teplotami bylo adrenalinové, 
natož lanové centrum, kterého si naši odvážlivci 
užili plné 3 hodiny. Pilíře vysoké 20m a pohyb na 
lanech natažených mezi nimi neodradily nikoho 
z účastníku oborového dne Sport mě baví – 
s adrenalinem i bez. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vysochej si svoji sochu 
 
 
 
Byli jsme v keramické dílně a 
tam jsme dělali z keramické 
hlíny africké masky které 
vyjadřují pocity. Nejdřív 
jsme si udělali z hlíny malý 
náčrt.  
 

 
 
A pak jsme vyváleli hlínu 
položily na zmuchlané 
noviny, aby maska byla 
plastická, a začaly 
tvarovat obličej. Já 
tvarovala obličej tak, 
aby vypadal, že křičí a 
ten zvuk ho roztahuje. 
 
 
 
 

Až všichni byli hotovi, tak jsme se přesunuli na školní hřiště a poněvadž je podzim 
a na hřišti bylo plno listí dělali jsme z něj různé tvary (landarty). Landart je dílo 
vytvořené člověkem z přírodních zdrojů. Společně s Julií jsme vytvořily hvězdu a 
kruh s čárami vevnitř spojující se s stromem na školním hřišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
V ten samý den na 1. stupni probíhaly v jednotlivých třídách projektové dny. 
 
Projektový den 4.B s EKOCENTREM 
 
Náš první projektový den, který se konal 19. října 2010, jsme strávili už podruhé 
v Prokopském údolí. Vyrazili jsme opět s Ekocentrem Tereza, tentokrát jsme 
však neputovali s užovkou, ale skřítkem Půdomilem.  

Pomohli jsme mu 
připomenout si, jak vzniká 
půda, kdo v ní žije a k čemu 
je potřeba. Hlavně jsme si 
však uvědomili, jak je vše v 
přírodě provázáno a jak je 
důležité přírodu chránit.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak napsaly Bára s Nikčou: 
„Neubližuj živočichovi, který se 
ti nelíbí, neboť tím můžeš 
zahubit i toho, který se ti líbí.“ 
 



 
PROJEKTOVÝ DEN  
VE 3.A    
 
Protože všichni ve 3.A patříme k 
obdivovatelům Kukyho, kterého známe z 
filmu nebo ze stejnojmenné knížky, 
vypravili jsme se v září až do Kladna, kde 
byla na místním zámečku úžasná výstava.  
Na vlastní oči jsme viděli např. Hergotův dům s výtahem, Anuškův automobil, 
Dubánka a taky samozřejmě Kukyho i v nadživotní velikosti. 
Všechny rekvizity z filmu byly nainstalovány v lesním prostředí, nechybělo ani 
auto Pytlíků ze skládky.  
 
 

 
 
Tato výstava nás inspirovala, když 
jsme vyráběli z přírodnin i jiných 
materiálů postavičky na téma „Koho 
ještě mohl Kuky potkat v lese.“ 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postavám jsme vymysleli nejen jména, ale i povídání o tom,jací jsou a co v lese 
dělají.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protože se naše 
postavičky opravdu 
vyvedly, uspořádali 
jsme v mezipatře 
školy výstavu. 
Výstava probíhala 
čtyři dny a shlédla ji 
celá škola.  
Byli jsme potěšeni, že 
se líbila.  
 



Z HODIN ANGLICKÉHO JAZYKA 
 
Žáci 4.A 
koncem října 
tvořili 
anglický 
projekt na 
téma "Můj 
dům, můj 
byt, můj 
hrad." Své 
domy žáci 
písemně i 
ústně 
popisovali 
před třídou. 
Byla to 
krásná 
přehlídka 
originálních 
děl! Přinesli 
plakáty, 
koláže, 

kresby, nebo dokonce 3D projekty. Největší obdiv sklidil dům z lega, který se 
svým tvůrcem vidíte na fotografii. Well done! Well done, everybody! 
 

ZE ŽIVOTA CHOVÁKU 
V našem chováku, který těsně sousedí  s učebnou přírodopisu  /dokonce je možné 
velkým oknem pozorovat 
naše vzácné exempláře/, se 
staráme o několik 
zvířátek.Jsou to například 
osmáci, křečci, potkani a 
dokonce kanadská veverka. 
Několik let patřila 
k nejoblíbenějším 
mazlíčkům  samice králíka, 
zvaná Brambora. Ve 
čtvrtek nám tato tabulka 
na dveřích chováku  
oznámila smutnou zprávu. 
 



TURNAJ POPRASKU 
VE STOLNÍM TENISU  
 
V říjnu naši žáci potvrdili, že stříbrná medaile pro 
družstvo stolních tenistů  na 4 x 4 olympijských hrách 
nebyla žádná náhoda.                                                            

 
 
 
 
V obvodním kole sportovního 
turnaje oprask, který se konal 
v ZŠ Na Líše, si tým dívek ze 
7. ročníku naší školy ve složení 
Áňa Divišová, Klára Diblíková a 
Maruška Padevětová vybojoval 
opět stříbrné medaile!                                       
 
Ve velké konkurenci všech škol 
z Prahy 4 se hůře zadařilo 
týmu chlapců, kteří nedosáhli 
do semifinále.                                                                                                             
     
      

I pro ně bylo ale nesmírně cenné účastnit se ping-pongového zápolení a 
reprezentovat tak naši školu. 
 

  


