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OSMÁCI A DEVÁŤÁCI NA VÁPENCE 

Jen co skončily vánoční prázdniny, 
vypravili se dobrodružství chtiví 
žáci z osmých a devátých tříd do 
Krkonoš do rekreačního střediska 
Vápenka. Nebylo jim to prostředí 
neznámé, o to víc se tam někteří 
těšili. I když počasí nebylo ideální, 
učitelé připravili pro třídy zajímavý 
a zábavný program. Třídy si 
vyzkoušely různé kooperativní a 
komunikační hry uvnitř i venku. 
Čerstvý horský vzduch měli všichni 
možnost načerpat při venkovních 
sportovních aktivitách, zimní večery 
zase osvěžila společná diskotéka…  

 

NÁVŠTĚVA ZAHRANIČNÍ DELEGACE 

Přípravy nového mezinárodního výměnného programu se chýlí ke konci. Koncem 
ledna k nám do školy přijeli na návštěvu učitelé z různých konců světa a v učebně 
anglického jazyka jsme společně dokončili žádost k získání grantu pro realizaci 
projektu. Pokud od Národní 
agentury grant získáme, bude 
vybráno 20 žáků 2. stupně, kteří se 
výměnného programu v příštích 
dvou letech aktivně zúčastní. 
Budeme létat do Sicílie, Španělska, 
Polska a Turecka. Takže, kdo má 
rád angličtinu, práci s filmem, 
fotografování a cestování, má se 
na co těšit! 



SKLÁŘSKÁ DÍLNA VE ŠKOLE 

Ve sklářskou dílnu se na několik hodin proměnila třída 5. B, když za dětmi přijel 
sklářský mistr, který povyprávěl o tom, jak se vyrábí sklo nebo jaké jsou obory 

práce se sklem. 
Ukázal zúčastněným 
třídám, jak se 
s materiálem pracuje 
a jako dárek každé 
třídě vyrobil zvíře, 
které si skupina 
vybrala. Pan sklář se 
činil – musel vytvořit 
chameleóna, tučňáka 
či kočku.  

Každý, kdo chtěl, dostal 
možnost vyzkoušet si, jaké 
to je vyfouknout vlastní 
skleněnou píšťalku a to byl 
teprve zážitek!  

 

„Pro sklářskou profesi jsou 
potřeba silné plíce!“ 



CESTA NEJEN ZA DELFÍNY A KAPUSŤŇÁKY 

Tak by se dal nazvat další z výletů Klubu cestovatelů z Táborské tentokrát do 
zimního Norimberku. Naší první stanicí byla zoologická zahrada, která je 
výjimečná svým vodním 
světem. Chloubou této 
zoo jsou kapustňáci, 
roztomilá větší zvířátka, 
která flegmaticky kolem 
vás plují a dají se dobře 
pozorovat. Oproti tomu 
delfíni, taktéž vodní 
savci, ve své show byli 
velmi energičtí a rychlí. 

Poté jsme se i za mrazivého počasí vydali směrem do 
města, abychom viděli 
nádherné historické 
gotické centrum 
s radnicí a orlojem. 
Hladoví jsme 
směřovali ke stánkům 
a obchůdkům, někteří 
ochutnali místní 

Bratwurst a jiní zamířili k čokoládám, které 
jsou v tomto městě vyhlášené. Završením 
našeho výletu byl kopec, na kterém stojí hrad, 
dominanta města Norimberk. Zde jsme si 
vychutnali krásné panorama, vyfotili se a 
vychutnali dojmy a zážitky. 

Členové cheerového týmu si nedali pauzu ani na výletě a přímo před nádrží 
s kapustňáky předvedli své umění! 



TURNAJ O PUTOVNÍ TÁBORSKOU SOVU 

Ptáte se, v čem o zase naši žáci soutěžili? Tentokrát se nejedná o sportovní 
disciplínu, ale o první ročník logicko-matematické soutěže v luštění SUDOKU. 
V lednu se konalo slavnostní vyhlášení vítězů. Soutěžilo se v kategoriích 1. a 2. 
třída, 3-5. třída a 6.-9. třída. A to o putovní Táborskou sovičku a putovní 
Táborskou sovu. Zúčastnilo se 20 žáků prvního a deset žáků druhého stupně.  

Každý, kdo se 
umístil na jednom z 
prvních tří míst, 
obdržel krásnou 
medaili se sovou, 
diplom a vítězové 
ještě putovní 
Táborskou sovičku 
či sovu a také pro 
sebe body do 
celoškolní soutěže.  

 

V nejstarší kategorii se nejlépe umístili Kačka Hudáková (8.A), Terka Aixnerová 
(7.B) a Patrik Chmel (8.B, na fotce v zastoupení Matyášem Mattanellim). 

Paní učitelka Věra 
Fenclová předává 
diplomy pro vítěze 

v prostřední 
kategorii: Vojta 
Linha (5.A) získal 
maximální počet 
bodů. Na dalších 
místech se umístily 
Klára Mattanelli 
(5.B) a Dolma 
Swiecieki (4.B). 



SNĚŽENKY A MACHŘI 

I letos zůstali páťáci věrni tradici a vyrazili na lyžovačku do Pece pod Sněžkou. 
Tentokrát je přivítala chata Smetánka, která je známá tím, že se v ní natáčel 
film "Sněženky a machři". Po úvodním rozlyžování došlo na dělení do družstev. Pro 
instruktory to byl oříšek, protože téměř všichni byli na lyžáku již popáté a tudíž 
jsou dobří lyžaři. K rozdělení nakonec došlo a názvy družstev nebylo třeba dlouho 
vymýšlet. 1. družstvo byla Smetánka, 2. družstvo Machři a 3. družstvo Sněženky.  

Protože chata Smetánka stojí na Hnědém vrchu čili Bramberku, museli jsme 
zvládnout jízdu na čtyřsedačce. Pro některé to byla premiéra, ale po první jízdě 
obavy zmizely. Počasí si s námi tentokrát pohrálo a zažili jsme sněžení, déšť i 
trošku sluníčka. Sněhu v průběhu týdne napadlo plno, takže jsme lyžovali za 
výborných podmínek. 

Ve třetím odpočinkovém 
dni jsme vyrazili nejen 
na nákupy, ale hlavně na 
bowling. Byla to paráda! 
Nejlepší borci vyhráli 
diplom a malou odměnu. 
Na pátek byly 
přichystané závody ve 
slalomu.  



Krakonoš nám tentokrát poslal pěkné počasí - v předcházejících letech nás totiž 
dost potrápil! Jela se dvě kola a na večerním vyhlašování vítězové obdrželi 
medaile a diplomy. 

 
A jak jsme trávili 
večery? Nebyla nouze 
o soutěže, které jsme 
si sami organizovali a 
užili jsme si spoustu 
legrace. A poslední 
večer se vůbec povedl! 
Na diskotéce 
překvapili kreacemi 
zejména někteří kluci. 
Celý týden se moc 
povedl, ani se nám 
nechtělo domů.... 

 



ŽIJEME SPORTEM! 

Basketbal 

Poprvé za tři roky se povedlo nejmladšímu 
družstvu získat putovní pohár ředitele školy. 
Šesťáci si suverénně dojeli pro první místo, 
když ani jednou nezaváhali pod soupeřovým 
košem. Nejúspěšnějším dívčím týmem, 
podobně jako vloni, se staly dívky z 9. B. 
Úspěchem z floorballu nabuzená 8. A 
převálcovala chlapce z 9. B v poměru 7:0. 
Bronzový souboj deváťáků vyhráli hráči z 
béčka 4:2. 

Radost z vítězství 
vystřídal respekt, když 
se šesťáci dozvěděli, 
že je čeká superfinále 
s učitelským týmem 
v čele s panem 
ředitelem! Žáci začali 
velmi opatrně, ale 
rychle se otřepali a 
ukázali učitelům zač je 
toho loket. 

 

O nervy drásající 
situace nebyla nouze, 
všichni hráči 
přistoupili k turnaji 
odpovědně a divákům 
tak připravili 
napínavou podívanou. 

 



Hráč měsíce 

V tomto měsíci byli nejúspěšnější 
čtyři žáci. Za 1. stupeň se poprvé 
probojovala žákyně 1. třídy, 
Růženka Sedláčková, která má své 
přednosti nejen v cheerleadingu, 
ale také basketbalu. Adélka 
Kasiková ze 3. A je také dobrou 
hráčkou a střelkyní v košíkové, ale 
dokázala být nejrychlejší i ve 
floorballovém slalomu. Na 2. stupni 
obhájil své prosincové prvenství 
Kuba Kokoška z 9. A. Tereza Kubová 
z 9. B se dokázala suverénně vrátit 
k cheerleadingu a skoro roční pauza 
na ní nebyla znát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předávání diplomů oceněným sportovcům v lednu: pan ředitel blahopřeje nejmladší 
hráčce Růžence Sedláčkové z 1. A 



ZE ŽIVOTA JEDNÉ TŘÍDY: FÍOVA SOUTĚŽ U PRVŇÁČKŮ 

Na začátku ledna proběhla v obou prvních třídách Fíova soutěž. Fí je ta žlutá 
žirafa, která chodí učit s paní učitelkou Kamilou Balharovou psaní. Fí připravil pro 

prvňáčky záludná cvičení a 
každému počítal body. 
Nejvíce jich mohli získat 
54. Soutěžili ve sluchovém 
poznávání délek, prvního 
písmene ve slově, zda se 
slyšené písmeno ve slově 
vyskytuje, překreslili tvar, 
který vidí, měli si 
zapamatovat a rozlišit 
tvary stejné a různé. Když 
si všichni zasoutěžili,  

přišel čas i na odměny. Na první fotce vidíte představování odměn. Pak už nastalo 
vybírání. První si šli vybrat ti, kteří získali nejvíce bodů. Nakonec jsme se 
společně vyfotili s diplomy a s odměnami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


