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Ahoj kluci a holky,

začaly prázdniny a vy jste vyrazili na
tábory, na dovolenou s rodiči, k babičce,
k vodě, za sportem, za odpočinkem.
A možná se vám některým bude po ty
nádherně dlouhé dva měsíce volna stýskat
po kamarádech ze školy.
Proto jsme si pro vás ve školních novinách
připravili připomenutí školních akcí a škol
v přírodě, které jsme letos společně
prožili.
Je to současně poděkování vám, vašim
učitelům a všem přátelům naší školy,
protože jací jsme my, taková je naše
škola.
Přeji vám všem úžasné prožití letního
volna s Táborskou v srdíčku.
Váš pan ředitel
František Prokop

28. června 2013
Milé děti,
vážení rodiče,

snad nám konečně nastaly pravé letní dny,
takže prázdniny můžou začít. Na dva
dlouhé měsíce můžete zapomenout na
učení, ale určitě si rádi vzpomenete na
všechny prima akce, které se uskutečnily
během školního roku. Zájezdy na hory,
školy v přírodě, Den školy, Jarní slavnosti
atd., atd.
To všechno vás určitě čeká i v příštím
školním roce.
O prázdninách ale můžete mimo jiné i
trochu přemýšlet, co by se dalo ve škole
změnit, vylepšit. Žáci prostřednictvím
Třetího oka, rodiče prostřednictvím
Školské rady.
Proto neváhejte, a pokud vás opravdu
něco napadne, pište ☺!
Přeji vám všem krásné prázdniny
a nashledanou v září.

Mahulena Košťálová
Předsedkyně ŠR FZŠ Táborská
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Pohádková 1.A
První rok z pohádky do pohádky nám utekl jako voda. Každý měsíc jsme se
věnovali jedné pohádce, moc nás to bavilo a pod rukama nám vzniklo
parádní pohádkové portfolio.

Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se do druhé třídy!
1.A

1.B aneb co se nám nejvíce líbilo v první třídě
Tobiáš: Když jsme poprvé dostali učebnice.
Jáchym: Mně se nejvíc líbilo, jak jsme šli do knihovny, protože jsem
omdlel a to se mi líbilo.
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Hynek a Valinka: My jsme byli na branném dnu a byla to velká zábava.
Když jsem byli v lese a šli jsme obráceným směrem.
Míša a Kuba: Mně se líbilo, jak jsme byli v České filharmonii. Hráli
muzikanti a bylo jich tam 20 a byl tam Pavel Liška.
Sabinka: Mně se nejvíc líbilo, jak jsme šli do chováku a tam jsme si mohli
pochovat zvířátko.
Nikolka: V tělocviku závodit v běhání a ještě mě bavila výtvarka a
matematika.
Eliška: Mně se líbilo, jak jsme byli na škole v přírodě. Jak jsme hledali
poklad a šli jsme po oranžových provázkách.
Kuba: Mně se líbila Myša z bříška.
Matyáš: Mně baví všechny hodiny a taky když jsme četli s deváťákama.

č.2 – školní rok 2012/2013 – 28.červen 2013

Rybičková 2.B

Rybičková třída 2.B se po celý rok pilně učila a zároveň se obohatila o
spoustu nových zážitků z galerie, knihovny, divadla, běžkování, mařížské
keramiky, České filharmonie a školy v přírodě. Všem rybičkám přeji
krásné prázdniny a v září se těším na shledanou.
tř. uč. Hana Dražďáková
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PROJEKTOVÉ DNY VE 3.A
Tento školní rok třídu 3. A provázelo několik
zajímavých projektových dnů. Za zmínku
určitě stojí projektový den nazvaný Pravěk,
Co Čech, to umělec a Pokusy.
Projektový den věnovaný pravěku byl tuze
složitý a zajímavý. Představili jsme si život
pravěkých lidí od doby kamenné až do dob stavění pyramid. Zkusili jsme si
vyrobit nástěnné malby a navštívili jsme Národní muzeum, kde na nás čekal
skvělý program. Prohlédli jsme si starověká obydlí, oděv, šperky, nádobí a
další zajímavosti. Na závěr jsme své znalosti zúročili na nelehkém úkolu od
paní průvodkyně.
V květnu se uskutečnil poslední projektový
den, kde jsme si zahráli na vědce. Prováděli
jsme různé pokusy a zkoušeli možné i
nemožné. Všechny pokusy byly jen práce
dětí a musím říct, že to měly skvěle
připravené a zajímavé. Pozorovali jsme
podmínky pro hoření, posílali poštu bez
poštovní schránky a třídou nám létal padák. Také jsme zkoušeli triky s
kartami a přenášeli jsme si obrázky pomocí rtěnky. Naši šikovní vynálezci
umíchali pružnou hmotu z bramborového škrobu a čas nám řídila voda.
Vyvrcholením byl pokus se sopkou, která chrlila lávu všude kolem sebe a ve
třídě nám vzniklo Mrtvé moře.
Všechny projektové dny byly
skvělé a už se těšíme na další
v příštím školním roce.

č.2 – školní rok 2012/2013 – 28.červen 2013

Človíčkové ze 3.B na škole v přírodě
Neználkové a Malenky ze třetích tříd vyrazili na školu v přírodě do
Kvítečkova (Ozdravovna Království v Nemojově u Dvora Králové nad
Labem). Přestože nám počasí ne vždy úplně přálo, prožili jsme společně
spoustu příjemných aktivit. Stavěli jsme domečky z mechu a kapradí, užili
jsme si oslavy dětského dne v Nemojově, podívali se na přehradu
Království a tvořili jsme v Tubičkově výtvarném ateliéru. Asi nejvíce nás
bavilo koupání v Okurkové řece, výlet do Zoo ve Dvoře Králové a sportovní
Kvítečkovská olympiáda. Jediné, co nás mrzelo, bylo to, že vše tak rychle
uběhlo. Ani jsme se nenadáli a ve čtvrtek 30. května jsme se museli vydat
zpátky do Prahy. Už teď se ale těšíme na naši další školu v přírodě. Kdepak
to asi bude?
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Pasování pážat a panošů v hodinách speciální
češtiny

V pondělí 24.6. proběhlo závěrečné hodnocení práce v hodinách speciální
češtiny. Žáci se celý rok snaží pracovat co nejlépe a sbírají erby. Podle
toho, kolik jich získají, se mohou ucházet o titul pážete nebo panoše.
Seznámí se se středověkým oblékáním i tím, co má páže či panoš umět
a_jejich práci si trochu i vyzkouší. Při společné fotografii si vyberou, s
jakým předmětem nebo v jakém oblečení se chtějí fotit.
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Jak jsme ve 4.A vyráběli keltský přívěsek
Jednoho pondělí jsme se při vyhlašování týdenního plánu dozvěděli novinu.
Náš Školní vzdělávací program nám ukládá, abychom se ve výtvarné
výchově pokusili napodobit nějaký výrobek z doby bronzové.

To se nám moc hodilo, neboť jsme ve vlastivědě zrovna probírali keltské
a_germánské osídlení naší vlasti. Při nejbližší hodině informatiky jsme
zadali do vyhledavače " Keltové " a "šperky". Hned na nás vykouklo plno
plno všelijakých bronzových křížů a hvězdic. Každý jsme si nějaký šperk
zkopírovali a vytiskli – raději jednoduchý, abychom jej dokázali vyrobit.
Pan učitel nám pak poskytl tvrdý papír neboli papundekl a ukázal nám, jak
na něj obrázky přenést. To vše jsme musili udělat několikrát, aby výrobek
byl složen z několika vrstev. Práce kladla ohromné požadavky na naši
trpělivost a vytrvalost, poznali jsme, že některé věci se nedají udělat jen
tak naráz a že je třeba umět přemoci pohodlnost a těšit se, jak to bude
pěkné, až to bude hotové. Někteří žáci odevzdali dokončenou práci pozdě,
ale přece. Pan učitel koupil bronzovou barvu a řetízek na pověšení na krk,
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aby to bylo jako opravdické. Pak jsme se nechali s přívěsky vyfotit
(děkujeme p. Studenovskému za volný čas a pomoc). Nakonec jsme
vypadali jako nějací keltští velmoži. Objevili jsme také jazykovědný
problém: Mnozí žáci chápou příslovce "teď" nikoli ve smyslu : ihned, v tuto
chvíli. Rozumí mu spíše jako výrazu "maňána" v latinsko amerických
zemích, to znamená : až za chvíli, zítra, až zbyde čas, až nebudu mít nic
jiného na práci, možná za týden a tak podobně. Vzniká tak řada trapných
nedorozumění. Každý z nás má svou osobní fotografii s přívěskem, ale ty
zabírají příliš místa, proto přikládáme jen společnou fotku. Jinak je vše k
vidění na stránkách školy.

4.B na dopravním hřišti
Děti se za pomoci městské policie učily,
jak být správným cyklistou, který zná
dopravní značky a umí se bezpečně
chovat na vozovce. Naučily se nejen
dopr. značky a průjezd křižovatkami, vědí, jak má vypadat správně
vybavené kolo a jak je důležité nepodceňovat správné upevnění helmy.
Nakonec si všechno vyzkoušely na dopravním hřišti. Nejčastější příčinou
ztráty bodů byl průjezd křižovatky se značkou Stop.
Dotrénujeme příští rok!
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Školní rok 2012/2013 v pátých třídách
V průběhu prvního stupně
společně současné páté
třídy
prožily
spoustu
nezapomenutelných
zážitků. Poznávali jsme
krásy české země na
školách v přírodě. Každý
rok jsme navštívili jiný
kout naší země. Poznali
jsme Šumavu, Adršpašské
skály,
Krušné
hory,
Jizerky i jižní Čechy.
V průběhu let jsme se také naučili lyžovat. Každý rok jsme měli možnost
jet na lyžařský pobyt do Pece pod Sněžkou. Z některých z nás jsou nyní
skutečně výborní lyžaři! Poznávali jsme i naše rodné město Prahu a její
okolí. Různé výlety a pikniky nám ukázaly, že Praha je nejen město, kde se
dá odpočívat, jezdit na koloběžkách a relaxovat, ale i místo, kde lze
navštívit různé kulturní akce- divadla, výstavy i hudební vystoupení. Za
pět
let
bylo
společných
akcí
nepočítaně, a tak
je opravdu na co
vzpomínat.
Teď už nezbývá
nic jiného, než se
rozloučit. A tak
vám,
naši
milí
páťáci,
přejeme
na II. stupni i na
gymnáziích AŤ SE
VÁM DAŘÍ!!!
Vaše paní učitelky Ivana Procházková a Ludmila Kotoučková
č.2 – školní rok 2012/2013 – 28.červen 2013

Třída 6.A
Text je sestavený z myšlenek žáků 6. A (jsou odděleny středníky), kteří
odpovídali na dvě otázky:
Co pro mě znamená 6. A?
Co jsem se 6. A tento školní rok prožil(a)?
1. kamarádství, toleranci, skvělý kolektiv, velká tajemství; je moje třída,
kde mám kamarády, mám ji rád, znamená i učení, ale to přežiju; je velká
třída, neobyčejná třída, plná emocí, kde nikdy nevíte, co od koho máte
čekat, nálady mění tlesknutím; dost se 6. A změnila, i dnes vidím
rozdělení, skupiny jsou zde stále, ale chováme se k sobě lépe než předtím;
většinu zážitků s dobrými kamarády; kamarády, horší učení, radost
a_sranda, rozlišuje se stále na 5.A a 5.B, což není nejlepší; znamená
hodně, někdy ji beru jako moji
rodinu; i přes spojení 5.A a 5. B
jsme všichni zvládli přechod na 2.
stupeň; plno nových kamarádství,
ale i nenávistí, nových prožitků
a_dobrodružství a legrace; velmi
dobrá třída, vycházíme spolu dobře;
je zde více sporů než před
rozdělením; třídu z 29 dětí a z toho
je polovina mých velmi dobrých
kamarádů; moji třídu a osoby, se
kterými se vzdělávám a občas i
bavím; na začátku roku jsem
nechtěla, abychom se spojili, protože jsme se s áčkem nesnášeli, ale
postupem času – adapťák, plavání, Švp - jsme se skamarádili a máme mezi
sebou kamarádské vztahy; je to pro mě třída v základní škole; je to pro
mě třída; spoustu legrace, kámošů, i když do třídy moc nezapadám; partu
dobrých i nedobrých lidí, jsme pohodová třída; první rok spojené třídy,
nejprve jsem se bála, ale později to bylo dobré; moji třídu; normální třídu,
kde je hodně legrace; mám z ní dobrodružný, akční, ale nespolehlivý pocit,
s většinou žáků vycházím; super parta, ve které se dokážeme nějakým
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způsobem dohodnout, mám tu super kamarády; je to vážně dobrá třída, ze
začátku to nebylo moc dobré, protože jsme se spojili, ale pak jsme si na
sebe zvykli a bylo to v pohodě; 29 rozličných osobností, kteří se spolu učí
vycházet, spolupracovat, stále se umí dětsky a upřímně smát, někdy více,
někdy méně zlobit, povídat, soustředit se a pracovat

2. prožil jsem skvělou školu v přírodě; zlepšení se snad ve všech
předmětech, docela dost krát křik učitelů; co zažívám je veselé a někdy
smutné; výjezd byl pro nás asi největší zážitek, protože jsme spolu byli
nejdéle a bavili jsme se spolu; prožila jsem krásnou ŠvP díky dobrému
kolektivu a skvělé zábavě; moc ne, nebyl jsem na ŠvP, tam se toho nejvíce
stane; různé výlety, nikdy nebyl den, že bychom se nesmáli; Vánoce, kdy
jsme si navzájem dávali dárky, velice zábavnou ŠvP; krásný pobyt v
přírodě a adaptační pobyt; jeli jsme na Švp, tam jsem se začala více bavit
s ostatními; naučil jsem se, že 29
dětí nemůže být v jedné třídě,
když někdo začne mluvit, začne i
zbytek; adaptační pobyt, výjezd
do Albrechtic, celkový dojem je
dobrý; nejlepší vzpomínky mám ze
ŠvP, bylo to s mou třídou 6. A
super; výlety, školu v přírodě a
další zábavné programy; prožila
jsem s ní ŠvP, je to trochu změna oproti minulému roku, je nás víc;
kdybychom se nespojili, neprožili bychom tolik vtipných okamžiků; prožil
jsem drsné učení, ale i dobré výlety; tu druhou nej ŠvP, i když jsme
bydleli na 6-ti lůžkovém pokoji; plavání, branný den, na který jsme nešli,
protože pršelo; docela slušnou ŠvP, různé pohodové výlety; nejlepší a
největší zážitek byla ŠvP, protože jsme se tam více skamarádili; celý
školní rok, který dal všem pořádně zabrat.
Všem dětem, rodičům a pracovníkům školy přeji za 6. A krásné
a_pohodové prázdniny, plné sluníčka a spokojenosti vašich blízkých.
Uvidíme se v 7. A.
Mgr. Monika Škábová
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Ze života 7.A.
Tomto školním roce naše třída prožila dva týdenní výjezdy. V zimě si užila
mnoho veselí nejen na lyžích, ale též při večerních trapnohrátkách. Léto
zase patřilo kolům a poznávání Třeboňska. Největší borci ujeli kolem
200km a stihli si též zajezdit na kánoích, hrát netradiční přehazovanou,
zazpívat si při kytarách a samozřejmě smočit tělo v Opatovickém rybníku.
Též jsme poznávali Brno a seznámili se s různými brněnskými pověstmi,
navštívili Špilberk a viděli mumie v klášteře kapucínů.
Ani při ostatních akcích jsme nezůstali pozadu. Někteří z nás se velmi
pěkně umístili v různých soutěžích, které probíhaly na úrovni naší školy,
Prahy 4 i v celostátních kolech. Namátkou účast na sportovních soutěžích
O pohár ředitele školy, Odznaku všestrannosti, matematické Pythagoriádě
a mnoha dalších. Zařadili jsme se i do soutěží ve sběru papíru, starých
mobilů, pet lahví, starých baterií.
Bohužel naše řady opouštějí 3 děvčata, která úspěšně splnila přijímací
podmínky na gymnázia a tak nám v příštím školním roce budou v našem
kolektivu chybět. My jim však přejeme mnoho studijních úspěchů a hodně
nových kamarádů.
Chtěla bych všem „mým dětem“ popřát hezké prázdniny, hodně odpočinku
od školy a hlavně nabrání mnoha sil pro příští – důležitou osmičku.
Hana Fialová
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8. A – Co nám přinesl letošní školní rok
Tento školní rok se v 8.A nesl ve znamení sportu. Přestože v naší třídě
převažují počtem kluci, ani dívky ve sportovních soutěžích nezahálely. Náš
dívčí tým vyhrál turnaj v přehazované, umístily jsme se také na druhém
místě ve stolním fotbale. A v neposlední řadě nás Kačka skvěle
reprezentovala v soutěži ,,Odznak všestrannosti olympijských vítězů‘‘,
kde obsadila první místo v obvodním kole a čtvrté místo v městském. Dále
vyhrála první místo ve školní soutěži v badmintonu. Kluci zase zabodovali v
turnaji ve florbale a vybojovali druhé místo v basketballe. Ale sporty
nebyly to jediné, co nám tento rok šlo. I v učení se nám dařilo,
vyznamenání
mělo více než půlka naší třídy. Naše řady, oslabené
odchodem Lucky, Sáry a Andy posílila nová žákyně Betty, přesto nás ve
třídě zůstává poměrně málo, je nás celkem devatenáct. Náš jediný výjezd
byla letos Vápenka, na které jsme byli s dalšími třídami. Paní učitelka si
pro nás připravila tematickou hru ,,Hercule Poirot‘‘ . Ve výjezdovém týdnu
jsme sice zůstali v Praze, ale vynahradili jsme si to výlety, byli jsme na
bowlingu, v kině a taky podpořit Kačku a Boreše na OVOV. Školní rok se
chýlí ke konci a tak nezbývá, než si vzít vysvědčení a odjet za sluncem.
Naty Schejbalová
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Školní rok 2012/2013 v 9. B
I letos zažila naše Nerozlučná parta společně spoustu zábavy a
zajímavých aktivit. Hned na podzim spali deváťáci ve škole. V prosinci
jsme připravovali pro celou školu Mikulášský den, kostýmy byly velkolepé a
všichni čerti i andělé zvládli svou roli na jedničku. Vyvrcholením školního
roku byl týden sportu a turistiky v areálu U Starého rybníka ve
Zbraslavicích, kde jsme se dosyta vydováděli ve vodě, vyzkoušeli
aquazorbing, někteří zažili perné chvilky v Tarzan parku a společně jsme
navštívili Kutnou Horu. Poslední rok na základní škole stál prostě za to!
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Rekapitulace

oborových

dnů

ve

školním

roce

2012-13

Čemu jsme se letos věnovali v jednotlivých oborových dnech? Podívejte se
na krátkou rekapitulaci:

Světová kuchyně
(p.uč. Jitka Svobodová)
Na

letošních

dnech

jsme

věnovali
národním
tentokrát

oborových
se

opět

jednotlivým
kuchyním

–

jsme

prostřednictvím typických
pokrmů navštívili kuchyni
italskou, středoevropskou
(tedy českou, bavorskou a
rakouskou), balkánskou, francouzskou a americkou. Vždy jsme nejprve
nakoupili suroviny, pak po skupinkách připravovali jednotlivá jídla a
nakonec vše snědli – a moc nám to chutnalo!
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Multikulti
(p.uč. Lenka Jacko)

V oborových dnech Multikulti jsme objevovali tajemství nejrůznějších
kultur. Navštívili jsme turisty oblíbená místa Prahy a povídali jsme si s
cizinci ze všech možných konců světa - od Mexika až po Bali. Poznali jsme
spoustu zajímavých lidí, získali poznatky nejen o cizině, ale i o tom, co
šokuje jednotlivé cizince u nás v Čechách.

Navštívili jsme Náprstkovo

muzeum, Muzeum Karlova mostu a podnikli plavbu po pražských
Benátkách. A když pršelo či mrzlo, zůstali jsme ve škole, kde nás navštívili
dva rodilí mluvčí – Kyle z Ameriky a Caombhe z Irska. Připravili si pro nás
pestrý a zábavný program.
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Stolní hry
(p.uč. Monika Škábová)

Během oborových dnů jsme se seznámili s různými stolními hrami,
navštívili jsme firmu Albi (zástupce výrobců stolních her) a vytvořili jsme
vlastní projekt na školním hřišti. Hlasováním si žáci zvolili velké Člověče,
nezlob se. Postupně nakreslili a vybarvili na školním hřišti herní plán, v
dílnách vytvořili své kostky a celý projekt doplnili figurkami (pískem
naplnili figurky z kuželek, které zatavili). Velké Člověče, nezlob se bylo
předáno k užívání školní družině.
V rámci oborových dnů žáci nejenom ukázali své schopnosti v rovině
napsání oborové práce, ale i zručnost. Doufejme, že náš projekt obohatí
volné chvíle dětem ze školní družiny.
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Tanec
(p.uč.Jaroslav Novák)

V letošním roce jsme na oborových dnech Tanec navázali na zkušenosti z
loňska. Každou hodinu za námi přišla lektorka tance, nejčastěji Diana
Benediktová, která nás učila výrazový moderní tanec. Dále jsme
procvičovali tance z loňského roku jako například waltz, jive, cha-cha.
Nově jsme přidávali například quickstep, či polku. Částečným výstupem z
oborových dnů měl být vlastní tanec vymýšlený v menších skupinkách,
některá děvčata i tuto část práce zvládla a svůj tanec na závěrečném
oborovém půldni předvedla.
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Letem světem Orientem
(p.uč. Milada Syrovátková)

Cílem oborových dnů bylo seznámení s jinou kulturou, tolik odlišnou od
evropského vnímání světa. Prostřednictvím nejrůznějších aktivit jsme
nahlédli do světa historie, kultury, sportu, umění a životního stylu.
Ochutnali jsme sushi, tančili břišní tance, cvičili jógu a karate, oblékli
sárí, vyšili čínského draka, skládali origami, hráli na zvonkohry nebo
relaxovali v japonské zahradě a odnesli jsme si tak celou řadu osobních
zkušeností.
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Pokusy nás baví
(p.uč. Věra Fenclová, Karel Zavřel a Veronika Havelková)

Během pěti oborových dnů jsme v tomto roce mnoho zažili a především si
sami mnohé vyzkoušeli - podle hesla "Co slyším, to zapomenu. Co vidím, to
si zapamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím." Jako novinku jsme letos
navštívili plzeňské Science centrum Techmania. Účastnili jsme se i
osvědčených workshopů pořádaných v Národním technickém muzeu - letos
to byla témata "Kolo" a "Tajemství knihy". A konečně dva oborové dny
jsme strávili i v naší školní laboratoři, kde byli hlavními aktéry programu
sami účastníci a i když jich nebylo mnoho, o to nadšeněji se do naší
vědecké show zapojili.
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Irské tance
(p.uč. Lucie Svobodová)

Abychom
dostáli

jeho

názvu,
oborový

den

Irský tanec a
kultura

jsme

vždy

zahájili

dvou

až

tříhodinovým
tančením.

V

průběhu celého roku jsme se naučili základní kroky irského tance
(promenádu, side step, seskoky), několik společenských irských tanců,
tzv. ceilí tanců, a to jak kruhových (Everyman´s Chance, Two Hand
Country Dance), tak řadových (Walls of Limerick), ale i soutěžní tance sólové (Beginners reel) i skupinové (3hand). Všechny tyto tance jste měli
možnost vidět v rámci vystoupení na Jarních slavnostech, kde jsme je
spojili do ukázkového pásma, ve kterém se předvedli všichni účastníci
oborového dne, kromě Matěje, který byl tou dobou v zahraničí. Pro
některé tanečníky to však bylo již druhé veřejné vystoupení, protože
velice statečně natrénovali choreografii již na podzim na Den školy. Ve
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druhé části oborového dne jsme se pak vždy věnovali tématu s irským
tancem nebo kulturou spojeným. Shlédli jsme například světovou taneční
show Lord of the Dance, dokument o světových šampionech v irském tanci
Jig, Cestománii věnovanou Irsku, přečetli jsme si několik příběhů z irské
mytologie a zasoutěžili si v kvízu věnovanému jak jinak než irské kultuře.

Underground III. Zaměřeno na komiks
(p.uč. Věra Palánová)

Naším

cílem

bylo

prozkoumat další z oblastí
umění, která je tak trochu
na pomezí – a to na pomezí
obrazu

a

textu.

Tím

nejtypičtějším a z reakcí
studentů i nejoblíbenějším
žánrem, který se v této oblasti objevuje, je asi komiks. K němu jsme měli
přístup z mnoha úhlů – navštívili jsme velkou výstavu v DOXu (Signály
z neznáma), sami jsme si několikrát zkusili různé techniky (kresba, koláž
atd.), ale asi nejcennější zkušeností bylo vystoupení Davida Böhma a Jiřího
Franty, kteří nás navštívili přímo ve škole, aby nám tu přednášeli,
předvedli ukázky a diskutovali s námi na dané téma.
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Druhou nejatraktivnější disciplínou byl asi plakát. Zúčastnili jsme se
výstavy s přednáškou a workshopem, který vedla Mgr. Haškovcová, a
nechyběla ani další tvorba u nás ve škole. Pak už přišli na řadu
experimentálnější formy, jako např. tvorba v prostoru, a to konkrétně
v prostoru školy – čili guerilla action na Táborské – a dále pak v prostoru
parku Na Fidlovačce (propojení se street artem a fotografií). Rozloučení
s našimi undergroundovými oborovými dny se pak neslo v duchu uměleckozábavním.

Uspořádali

jsme

„ilustrátorský

battle“

–

tedy

souboj

výtvarnických týmů za doprovodu stylové hudby a v přímém přenosu, tak
jak to má být.

Praha všemi smysly
(p.uč. Dana Sládková a Helena Suchánková)
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Letošní školní rok jsme se v rámci pěti oborových dnů věnovali poznávání
Prahy různými smysly a také poznávání podstaty smyslového vnímání
člověka. Žáci vyzkoušeli, jaké to je být nevidomý na Neviditelné výstavě
v Novoměstské radnici. Po čichu a chuti jsme se vydali do Muzea čokolády
v Celetné ulici, kde jsme vyráběli vlastní čokoládu s motivem. Přímo do
školy za námi přišla neslyšící lektorka se svou tlumočnicí, aby nám
představila život neslyšícího člověka a vysvětlila nám některé principy
znakového jazyka. Na muzikoterapii v Českém muzeu hudby jsme pracovali
s rytmem a zvuky jako nástroji odreagování a uvolnění stresu. Všechny
smysly a hlavně ten „šestý“ jsme zapojili na podnětné vycházce Prahou
s člověkem, který žil jako bezdomovec a dnes prodává časopis Nový
prostor, hraje divadlo a stará se o svou rodinu. Každý ze zážitků nás
obohatil, měli jsme možnost překonat hranice našeho myšlení a stereotypů
a opět jsme se přesvědčili, jaká zajímavá místa Praha nabízí...

Československá armáda
(p. uč. Červený)

Během oborového dne československá armáda jsme shlédli válečné filmy,
fotografie a získali teoretické znalosti, které jsme použili v terénu, také
jsme navštívili bunkry, letadla a jinou techniku.
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Dobýváme a poznáváme nejen sami sebe II
(p. uč. Bureš)
V rámci oborového dne Dobýváme a poznáváme nejen sami sebe II. jsme
byli na posvátné hoře Říp, zalezli jsme si v lanovém centru na Smíchově,
zaběžkovali na Chuchelském závodišti, zajezdili na umělé bobové dráze
a_podívali se na labské pískovce v Tisé.
Nejvíce se, dle vlastních slov žáků, líbily dětem dva oborové dny - bobová
dráha na pražském Proseku a dvoudenní výlet do Ústeckého kraje na
Labské pískovce do Tisé.
Bobová dráha uchvátila žáky svojí rychlostí, akčností a také krásným
výhledem na Prahu. Na výletu do Tisé se žákům líbila už cesta vlakem,
naprosto je překvapily trolejbusy v Ústní na Labem a poté samozřejmě
samotné pískovce. Největší zážitek potom také bylo slanění přibližně 40
metrové skály. Závěrem bych chtěl poděkovat panu řediteli ze ZŠ v Tisé,
který nás nechal bez nákladů nocovat v jeho škole a byl na nás velice milý
a přívětivý.
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Kouzelný večer aneb reportáž z plesu našich
devátých ročníků

Letošní ples našich deváťáků byl doslova kouzelný. Celý večer se nesl
v duchu Harryho Pottera a Školy čar a kouzel v Bradavicích. Po
slavnostním

nástupu

a

předání

doktorátů

následovalo

dekorování

absolventů naší školy. Obrovský potlesk sklidilo předtančení, které s žáci
nacvičili s pomocí paní učitelky Lucie Svobodové.
Následovalo sólo s rodiči a poděkování vyučujícím, kteří letošní deváťáky
provázeli školní docházkou. Zlatým hřebem včerejšího večera byl
slavnostní ohňostroj a raut s vybranými lahůdkami. Přinášíme Vám jako
první exluzivní fotoreportáž!

-tta -

č.2 – školní rok 2012/2013 – 28.červen 2013

č.2 – školní rok 2012/2013 – 28.červen 2013

č.2 – školní rok 2012/2013 – 28.červen 2013

NEZAPOMEŇTE!
2. ZÁŘÍ 2013 ZAČÍNÁ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014!
2.září 2013
7:20 - 9:55 - 9. ročník
8:15 - 9:55 - 2. - 8. ročník
Naše prvňáčky přivítáme před budovou školy v 8:30 hod. Informace pro rodiče
prvňáčků poskytnou třídní učitelé v 10 hodin na třídních schůzkách. Po dobu schůzek
bude o všechny prvňáčky postaráno ve školní družině.
Třídní schůzky
v 1. třídách – 2.9. – v 10 hodin
třídní schůzky v ostatních ročnících proběhnou 9.9.
Výuka ve dnech 3. + 4.9. probíhá (třídní učitelé ve svých třídách):
1.A, 1.B, 1.C - 8:15 - 9:55, družina od 10:00
2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B - 8:15 - 11:55
6.A, 6.B - 8:15 - 12:50
7.A - 8:15 - 12:35
8.A - 8:15 - 12:25
9.A, 9.B - 8:15 - 12:15
Od 5.9. probíhá výuka podle stálého rozvrhu.
Školní družina uvítá žáky 2.9. od 10:00 do 17:30, od 3.9. od 6:30 – 8:00 a od konce
vyučování tříd do 17:30.

Přejeme Vám krásné prázdniny se spoustou príma zážitků a těšíme se
na Vás v novém školním roce 2013/2014! Celá Vaše FZŠ Táborská

Školní noviny FZŠ Táborská vydává příležitostně Táborská tisková agentura (-tta-).
Nevyžádané příspěvky vítáme, uveřejnění ovšem nezaručujeme. -tta- ©zstaborska
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