Praha 2006
OHWWRX{MHSDQHÂNXQÆMDNÖYÆNMDUSRG]LPÒSU»]GQLQQDUR]HQLQRYÖFKGRUWÒU»QDYHÂHUÒDQÆMDNÃGUREQÃQDYUFKe.GRSDN]Q»VVHWRKR
GR{LMH"2VODYLWWDNRYÃYÖURÂÇQHQÇYÒEHFMHGQRGXFKÃ0»EÖWSRPSÃ]QÇ"6NURPQÃ"
9NUXKXQHMEOL{wÇFKQHERVHYwHPLSÑ»WHOL"
1DwHwNRODVHUR]KRGODRVODYLWVYÃQDUR]HQLQ\VGÆWPL1HGLYWHVHtQHXVW»OHMHMLPL
RENORSHQDEH]QLFKVLVYÒMGORXKÖ{LYRWYÒEHFQHGRN»{HSÑHGVWDYLW2GNXGWRYÇPH"
2GQÇ
1»VOHGXMÇFÇÑ»GN\Y]QLNO\EÆKHPMHGQRKRGORXKÃKRSRG]LPQÇKRGQH1DGw»ONHP
ÂDMHMVPHVLSRYÇGDOLtDRQD]DÂDODY\SU»YÆW9\OÇÂLODYwHFKQRFRE\RQÇGQHwQÇGÆWL
PÆO\YÆGÆWSÑÇEÆK\UDGRVWLLVPXWNXDQDYUFKSÑLGDODLQÆMDNRXWXK»GDQNX

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Fakultní škola
Pedagogické fakulty UK Praha.
Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle
Škola je zařazena v programu SZ
„Škola podporující zdraví“
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„ŠKOLA POROZUMĚNÍ“.
telefon ústředna: +420 241029320
telefon ředitelna: +420 241029321
fax: +420 241029336
telefon školní jídelna: +420 241029325
e-mail: skola@zstaborska.cz
http://www.zstaborska.cz
skype: zstaborska
Bankovní účet
KB a.s. Praha 4 – č.ú.:
47936041/0100
IČO: 476 11 456

Když dovolíte, začnu své vyprávění tím, jak jsem přišla na svět.
Bylo nebylo… Tedy spíše bylo, než nebylo, ale urÂitÆ se tak stalo, to mi vÆÑte. V Pražské
kotlinÆ, za Ñekou Vltavou a potÒÂkem BotiÂem, u veliké Prahy leželo mÆsteÂko Nusle.
Lidé zde spokojenÆ žili a pracovali a jejich dÆti chodily do školy.
¢asem jim škola zaÂala být tÆsná – tolik zde
žilo dÆtí. A tak pan starosta svolal mÆstskou
radu, aby se poradila, co si Nuselští s tolika
dÆtmi poÂnou. Az pÑemýšleli, jak pÑemýšleli,
nezbylo pánÒm radním než postavit školu
novou. A aby se s tím dlouho neotálelo, bylo
rozhodnuto zakoupit potÑebné stavební parcely v Palackého ulici a kvapem zaÂít stavÆt.
Ale poÂkat, škola se pÑece nepostaví sama
– k tomu jsou na svÆtÆ páni stavitelé…
Nuselští mÆli šzastnou ruku. Jejich nabídku
pÑijal šikovný pan architekt Karel Hanauer
a než se rok sešel s rokem, byla zbrusu nová školní budova zkolaudována. A hned nato
sem na zaÂátku prosince roku 1906 pÑesídlila škola.
VlastnÆ to byly školy dvÆ – jedna pro dívky, druhá zase pro chlapce – tak to bylo tehdy
zvykem. Novou budovu si spravedlivÆ rozdÆlili napÒl.
Chlapci dostali 12 uÂeben, tÆlocviÂnu se šatnou, 2 kabinety, knihovnu, Ñeditelnu a sborovnu, byt pro školníka, jídelnu, pÑíslušné záchody, školní zahradu a letní cviÂištÆ.
Budova byla nová a krásná. A kolik že to všechno stálo? Celých 230.000 K. To byly
paneÂku nÆjaké peníze…
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Á, to jste vy?
PÆknÆ vás vítám, jen pojÉte dál a pÑisednÆte. Mám tu již nÆkolik gratulantÒ a zrovinka
jsme zaÂali vzpomínat.
To víte – pamatuji mnohé – už 100 let tady 100jím a koukám na nejkrásnÆjší mÆ100
na svÆtÆ, 100vÆžatou matiÂku Prahu.
A to je paneÂku nÆjaká doba! Celé 100letí! HodnÆ vÆcí si nepamatuji, pÑesto moje
vzpomínky vydají na pÆknÆ tlu100u knihu. Vychovala jsem 100vky žákÒ. Mnozí
zapomnÆli, ale pÑece jen se Âas od Âasu nÆkteÑí vrátí, zasnÆnÆ po100jí pÑed mými okny
a pohlédnou mi do tváÑe.
Vždy se moc tÆším na záÑí. JistÆ, prázdniny jsou také príma. OdpoÂinu si, ale už v srpnu jsem celá nesvá a možná bych se i roz100nala, kdyby nezaÂalo záÑí.
Co pro mÆ záÑí znamená?
Pro100rné uÂebny mám uklizené a podlahy napa100vané. VoËavá a lesknoucí se
Âi100tou Âekám, až mÆ zaplní veselý dÆtský kÑik.
Krev mi 100upá do hlavy nervozitou. Poznám je? Jaké asi letos budou? TÆší se tak jako
já nebo ce100u do mé náruÂe uronily slziÂku?
A pak mé zdi pro100upí jejich radost. Je to krásný pocit.
Ale zažila jsem i smutné chvíle. Zpu100šená za války jsem nemohla prote100vat proti
osudu, který mi lidé pÑipravili.
Víte co?
UsaÉte se pohodlnÆ u 100lu nebo se zaboÑte do pohovky. A já budu vyprávÆt. Vydáme
se 100pami mých vrásek do minulosti, budeme li100vat v kronikách a …
PromiËte, nÆkdo zvoní. To asi li100noš nese další blahopÑání. NabídnÆte si zatím
kousek dortu, hned budu zpÆt. MÒžete zatím otoÂit na další stránku…

Jak velkou Ãást dortu už škola snÇdla?

3 Na kolik gratulantÔ ještÇ zbylo, když každý dostane po jednom díle?

Než se škola opÇt zasní a zavzpomíná na své mládí, napiš také blahopÓání, az nezÔstaneš pozadu.
MÔžeš jí také nakreslit obrázek.

Škola se již 100 let dívá na svÇt kolem sebe. Na obrázku vidíš místo z roku 1916. Jak to místo
vypadá dnes? Vyfotografuj si ho a nalep do sešitu.

ZDE NALEP!

4

Škola nás ve svém vyprávÇní zavedla do roku 1925. PÓed tebou leží plán tehdejších Nuslí. Nezdá se
ti, že vypadají trochu jinak než dnes? Najdi 5 rozdílÔ
NÇkteré ulice mÇly jiný název - napÓ. dnešní ulice Táborská se jmenovala
To už v ní naše škola stála
let. Až se ti podaÓí najít její pÔdorys, ÃervenÇ ho vybarvi.
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Na první léta svého dětství vzpomínám moc ráda.
SkvÆla jsem se novotou a zvÆdavÆ se rozhlížela po svÆtÆ. Každý den jsem vítala spoustu
Âiperných dÆtí, pilné dívenky i kluky rošzáky. PÑemýšlela jsem s nimi ve tÑídách a dovádÆla na chodbách. PatÑila jsem do jejich dÆtského svÆta.
PeÂovala jsem o nÆ a oni mi nic nezÒstávali dlužní. Tak tÑeba vysázeli pod vedením
mÆstského zahradníka pana Absolona pÑed školní budovou nádherné stromy. Moc mÆ
tím potÆšili.
A co jsme zažili slávy, když na jaÑe roku 1907 zavítala do Prahy Jeho Výsost císaÑ František Josef I.. Pan Ñídící uÂitel Melichar zapsal do školní kroniky:
„Žáci všech zdejších škol byli pÐítomni Jeho cestÅ z Vinohrad do Žižkova tvoÐící špalír
až ku bránÅ Žižkova od vily Terezy na Královských Vinohradech mávajíce mu na cestu
praporeÁky a provolávající sláva!“
Jenže spokojená léta skonÂila a pÑišla válka. NÆkteÑí z mých uÂitelÒ byli povoláni do
vojenské služby a odjeli bojovat na frontu. Netrvalo dlouho a opustily mÆ i dÆti. V prosinci roku 1914 byla školní budova promÆnÆna ve vojenskou nemocnici, obÆ školy se
pÑestÆhovaly do nedaleké Svatoslavovy ulice.
ZÒstaly tam po celou dobu války. Aby se tam vešly, muselo být zavedeno stÑídavé
vyuÂování – „dneska jste mÅli výuku dopoledne, zítra zase odpoledne“, a tak pÆknÆ od
pondÆlí do soboty.
No ovšem, tehdy se chodilo do školy ještÆ v sobotu.
Mými hosty teÉ byli ranÆní a nemocní vojáci, školní šum vystÑídalo nemocniÂní ticho.
DÆti mÆ navštÆvovaly alespoË o Vánocích. Vzpomínám, že na ŠtÆdrý den roku 1915
uspoÑádali uÂitelé vojínÒm nadílku a dÆti nosily pod stromek dárky – napÑ. doutníky,
tabák, dýmky, cukroví, prádlo apod. VdÆÂní vojáci poslali dÆtem podÆkování.
Každý rok hrozil školám nedostatek uhlí. V únoru 1917 klesla teplota dokonce na
-23°C! Mrzlo, až praštÆlo a zatopit nebylo Âím. Byla uzavÑena divadla, biografy, ani
tramvaj nejezdila. Ve školách se od 5. do 18. února nevyuÂovalo.
Bezva prázdniny, ale dovedete si pÑedstavit, jak je asi pÑíjemnÆ v nevytopené škole?
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Podle školní kroniky byly vždy „dvÅ paralelní tÐídy spojeny dohromady, aby se žáci trochu
zahÐáli. V zimnících se procházeli ve tÐídách a chodbách budovy.“
AÂkoli válka roku 1918 skonÂila, trvalo ještÆ celé dva roky, než se do budovy mohly
vrátit dÆti. Mnohé se na mÆ už ani nepamatovaly. PÑesto bylo uvítání slavnostní. Všichni žáci byli „vyÁastováni kakaem a rohlíky z kuchynÅ americké mise, o což se pÐiÁinila
paní KuÁerová, školní dozorkynÅ. Nalézá se totiž tato kuchynÅ v budovÅ zdejší školy.“
Víš, že blízké okolí školy je spojeno se slovem ﬁdlovaÃka? Výraz pÔvodnÇ oznaÃoval starý
ševcovský nástroj na hlazení kÔže. V nuselském údolí však více proslula stejnojmenná velikonoÃní
veselice, poÓádaná místními ševci. Už si vzpomínš? Tuto slavnost pÓece zachytil J. K.Tyl ve hÓe
. Krásnou hudbu k ní složil
.
Jaká píseÍ ve hÓe poprvé zaznÇla?

Před tabulí za tabulí nikdo nesmí stát nebo si nebudeme hrát
Od záÑí 2002 patÑí naše škola mezi pilotní základní školy, které testují nový Školní
vzdÆlávací program v souladu s Rámcovým vzdÆlávacím programem MŠMT.
Náš školní vzdÆlávací program jsme nazvali Škola porozumÆní. Rozvíjíme pÑedevším
žákovu osobnost, sledujeme jeho osobní maxima a individuální potÑeby.
Jak uÂíme? Naším cílem je propojení kompetencí, kterými je žák vybaven do života.
Kompetencí myslíme – umÆt se uÂit, schopnost spolupracovat, dále pak tolerovat,
respektovat a být zodpovÆdný za své Âiny.
DveÑe školy jsou otevÑeny studentÒm z Pedagogické fakulty. Od roku 1998 jsme
fakultní základní školou Univerzity Karlovy. TÆší nás, že k nám budoucí uÂitelé chodí
sbírat zkušenosti.
„Další jedna paní uÁitelka ovládala symetrickou kresbu kÐídami na tabuli obÅma rukama najednou, pÐiÁemž vytváÐela nádherné ornamenty nebo kvÅty.“ (Roman Honzátko,
navštÅvoval naši školu v letech 1936 – 41)
„Nové pojetí Áeskoslovenské výchovnÅ-vzdÅlávací soustavy bylo realizováno v 7. roÁníku. …
Soudruzi uÁitelé se vyrovnávají s volbou správného pomÅru mezi množstvím teoretických
informací a praktickou Áinností. Volí formy
motivace vedoucí k aktivitÅ žákÑ, rozvíjení
návykÑ samostatné práce, uÁí žáky pracovat
s uÁebnicí, atlasy, klíÁi, multiplakáty. VhodnÅ
zaÐazují moderní didaktickou techniku.“ (školní
rok 1982 – 83)
„PrÑvodce vlaku Ant. KuchaÐ daroval škole
pÅknou sbírku vycpaných savcÑ a ptákÑ.“ (školní
rok 1906 – 7)
„I ostatní Álenové sboru starali se, by rÑznými
pomÑckami pÐispÅli žákÑm k jasným názorÑm pÐi
vyuÁování.“ (školní rok 1910 – 11)
„Ve tÐídÅ byly lavice, po tÐech žácích vedle sebe,
s posuvnými deskami. NahoÐe pod deskou byl prostor pro psací potÐeby a kalamáÐ s inkoustem, který
na požádání doléval pan školník. Na nÅjaké psaní
jsme ještÅ používali bÐidlicové tabulky v dÐevÅných
rámeÁcích. Psalo se na nÅ šedivou tyÁinkou a mazaly
se houbiÁkou. Pera na psaní do sešitÑ byla plechová
s nožiÁkami a nasazovala se do násadek. Byly-li
nožiÁky již „rozskÐípané“, psalo pero pÐíliš silnÅ
a muselo se vymÅnit za nové.“ (Roman Honzátko,
navštÅvoval naši školu v letech 1936 – 41)
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Konec světové války přivítali lidé s radostí.
SkonÂily váleÂné útrapy a naplnily se národní tužby - vznikl samostatný Âeskoslovenský stát. Ze škol zmizely rakouské orlice, na ulicích se objevily Âervenomodrobílé
prapory. Pan školník ve tÑídách vymÆnil obrazy císaÑe pána za fotograﬁe prezidenta
T.G. Masaryka. KaždoroÂnÆ jsem si s uÂiteli a žáky s úctou pÑipomínala památný den
vzniku samostatné republiky.
Kdy jen se to konalo? PomÔžeš mi? UrÃitÇ to bylo dne
Na podzim roku 1920 bylo koneÂnÆ obnoveno Ñádné školní vyuÂování. ObÆ obecné
školy - dívÂí i chlapecká, se u mÆ opÆt pohodlnÆ zabydlely. Útrapy války byly ty tam,
jen nÆkteré nemoci jako chÑipka, dusivý kašel a spála dosud zle Ñádily. Bohužel si
obÂas vybraly krutou daË i mezi našimi žáky.
Pamatuji se, že spolek „Naše škola“ u nás otevÑel dÆtskou Âítárnu. Možná se ptáte,
co vlastnÆ žáci v období 1. republiky Âetli pod lavicí? DÆtské knihy, chlapci zvláštÆ ty
dobrodružné, ale oblíbené byly také Âasopisy. Vycházelo jich hned nÆkolik: Radost,
Mládí, Naše Praha, Noviny malých, Malý ÂtenáÑ, Zlatá brána nebo RÒžový palouÂek.
To bylo poÂteníÂko!
Ku pÑíležitosti desátého výroÂí vzniku samostatného státu navštívili žáci naší školy
prezidenta T. G. Masaryka. Pan prezident pronesl k mládeži ÑeÂ, která byla publikována a dána každému školnímu dítÆti.
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A teÉ se musím pochlubit. Nedivte se, žáci mi udÆlali obrovskou radost.
To bylo tak: V Âervnu roku 1932 nás navštívil uÂitel pokusné školy obecné v Nuslích,
Josef Korejs. Pozoroval výuku našich žákÒ a porovnával naše výsledky v Âtení a pravopisu s výsledky reformní školy. A pÑedstavte si, dopadli jsme neobyÂejnÆ dobÑe.
Ovšem uÂitelé se také Âinili. PÑeÂtu vám dvÆ ukázky ze školní kroniky: „Dne 2. prosince poÐádal uÁitelský sbor zdejší školy v pÐednáškové síni pokusné mÅšzanské školy
v Nuslích matiné ve prospÅch školy za úÁelem zakoupení radiové stanice pro poslech
školského rozhlasu pro všechny tÐídy. Z ochoty úÁinkovali Álenové opery a orchestru
Národního divadla v Praze. Koncert se setkal s pronikavým úspÅchem jak morálním, tak
ﬁnanÁním.“
V lednu 1935 pak byla uzavÑena smlouva na zÑízení zesilovacího zaÑízení pro pÑenos
školského rozhlasu. (Ale co je to matiné, se mÆ neptejte, radÆji si to vyhledejte ve slovníku) Zkrátka, když to nešlo jinak, pomohli jsme si sami. A byli lidé, kteÑí naši práci
dovedli náležitÆ ocenit.
„PÐípisem ze dne 11. prosince udÅlila PéÁe o mládež Ðeditelství a uÁitelskému sboru
diplom uznání za dlouholetou a obÅtavou práci v péÁi o mládež ve XIV. okrese.“ To se
stalo v roce 1936.
SmutnÆ vzpomínám na 14. záÑí 1937. Prezident Masaryk zemÑel. Na všech školách
bylo zastaveno pravidelné vyuÂování a po smuteÂním projevu bylo žactvo posláno
domÒ.
Dne 25. kvÆtna následujícího roku pÑijal prezident republiky Dr. Edvard Beneš
školní mládež na Pražském HradÆ. PÑed pana prezidenta pÑedstoupili zástupci všech
pražských i venkovských škol. Naši školu zastupoval žák IV. B Ladislav Škvor.

Co mají všechny tÓídy spoleÃného? Lavice, tabuli …a obraz hlavy státu. Jak se jmenují osobnosti

11 na obrázcích? Víš, ve kterém období Ãeských dÇjin je mohli žáci ve tÓídách vidÇt?

Netradičně tradiční akce školy
Není mÆsíce v našem kalendáriu, aby se ve tÑídách, v divadle, na hÑišti Âi v atriu nÆco
zajímavého nekonalo. NÆkteré akce mají pevné datum, jiné se prolínají celým školním
rokem.
„Zapojení žákÑ do soutÅží: PuškinÑv památník; Technika, historie a dnešek; O zemi, kde
zítra znamená již vÁera; Pražské vajíÁko; Fyzikální olympiáda; Matematická olympiáda; sportovní soutÅže; školní soutÅž Áistoty a poÐádku.“ (školní rok 1977 – 78)
„Ve sbÅru odpadových surovin se i v letošním roce umístila naše škola na 1. místÅ. Již po
sedmé. Získali jsme nejen ﬁnanÁní Áástku na zakoupení sportovního náÐadí a zábavných knih, dále i dva zájezdy do Jugoslávie k moÐi pro nejlepší sbÅraÁe.“ (školní rok
1976 – 77)
„Dne 10. Ðíjna odjelo 35 žákÑ páté tÐídy na školu v pÐírodÅ do Hrochova Týnce, kde setrvají do 7. listopadu. Podle sdÅlení jednotlivých žákÑ se jim tato škola velmi líbí.“ (1951)
„V Týdnu dÅtské radosti všechny tÐídy zúÁastnily se výletÑ a vycházek. Dostaly na to
pÐíspÅvek od RodiÁovského sdružení. Páté tÐídy podnikly autobusový výlet na SnÅžku.“
(1948)
„Z té pÐíÁiny dle pokynu bylo dÑstojným zpÑsobem vzpomenuto osoby sv. Václava
v poslední vyuÁovací den pÐed 28. záÐím 1929 ve všech tÐídách, na chodbách umístÅny
obrazy pÐipomínající dobu tu a školní budova byla ozdobena prapory státních barev.
TÐída Átvrtá a pátá zašla na hrad pražský, kdež v dostavÅném chrámÅ sv. Víta byly poprvé širšímu obecenstvu vystavÅny k nahlédnutí korunovaÁní klenoty.“ (1929)
„Školní rok byl ukonÁen 30.6. 1992 slavnostním odchodem žákÑ 8. a 9. tÐíd, ve školní
jídelnÅ bylo pro žáky pÐipraveno slavnostní pohoštÅní. RozlouÁení s tÅmito žáky bylo
pÐipraveno jízdou parníkem po VltavÅ spojenou s diskotékou a rozlouÁením žákÑ 1. tÐíd,
kteÐí pÐedali vycházejícím žákÑm dárky.“ (1992)
„3.12.1996 vyvrcholily oslavy 90. výroÁí otevÐení naší školy. Oslavy byly týdenní, uskuteÁnily se spoleÁenské a prezentaÁní akce, soutÅže pro rodiÁe a návštÅvníky školy pod
názvem „Dobývání Táborské“, zpívání pod vánoÁním stromkem, vydání školního almanachu. Byla otevÐena výstava z historie školy, obsahovala rozsáhlý historický materiál
vztahující se k naší škole. Byly vydány pamÅtní listy.“ (1996)

PÓiÓaÊ názvy stálých akcí k odpovídajícímu dnu Ãi mÇsíci ve školním kalendáÓi.

Vítání prvnáÃkÔ devázáky
Den dÇtí na Sv. Václava
Mikulášský den
Den školy
Hudební soutÇž „Jarní petrklíÃ“
S Komenským v kole – oslava dne uÃitelÔ
Týden sportÔ a turistiky
Obhajoby devázáckých „doktorandských“ prací
Ples devázákÔ s ohÍostrojem
LouÃení prvÍáÃkÔ s devázáky a poslední zvonÇní

Z dalších akcí vybíráme:
SbÆrová soutÆž
Vydávání školních novin a kalendáÑÒ
Spaní ve škole
Setkávání tÑíd
Šrotící týden
Školy v pÑírodÆ
LyžaÑské kurzy
Oborové dny
Literární a recitaÂní soutÆž

Do poklidné školní atmosféry se pomalu vkrádaly stíny nové války.
V záÑí roku 1938 jsem uvítala ve svých zdech dÆti ze školy ve SvatoslavovÆ ulici. Jejich
budovu bÆhem mobilizace zabralo Âeskoslovenské vojsko. OpÆt bylo zavedeno stÑídavé vyuÂování.
V prÒbÆhu okupace se i do mých zdí nÆkolikrát nakvartýrovala armáda, bohužel
nÆmecká.
Ze snÒ mÆ budily zlé vzpomínky na minulou válku, kdy jsem zÒstala sama, bez dÆtí.
ProÂ jen musí zrovna školy ustupovat požadavkÒm vojska…
Výuka doznala mnohých zmÆn. Z rozkazu Ñíšské okupaÂní správy byly pÑepracovány
uÂebnice a vydány nové uÂební osnovy. Do rozvrhu všech tÑíd byla zaÑazena povinná
výuka nÆmeckého jazyka – 5 hodin týdnÆ.
Nedovedete si pÑedstavit, jak jsem byla zmatená, když se jednoho rána objevily na
mých zdech nÆmecko-Âeské nápisy – oznaÂovaly chodby, uÂebny, kabinety. Chvíli
jsem nevÆdÆla, jestli jsem to vÒbec já. V zrcadle jsem se nepoznávala.
Na poÂátku školního roku 1940/41 musely dÆti pÑinést prohlášení rodiÂÒ o arijském
pÒvodu; pokud nemohli rodiÂe toto prohlášení podati, byli žáci ze školy vylouÂeni.
Arijský pÒvod museli prokázat také Âlenové uÂitelského sboru.
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Také jsme museli šetÑit palivem, plynem, elektrickou energií a vodou. To naÑízení se
vztahovalo na celou budovu, tedy i byt pana školníka. Mnohokrát byl uspoÑádán sbÆr
starého papíru, kovÒ, obuvi, šatstva, léÂivých bylin, ale i odpadkÒ, které se daly dále
zpracovat. Naše dÆti jezdily v doprovodu uÂitelÒ vypomáhat na venkov v dobÆ skliznÆ.
Válka byla nenasytná a nÆmecká okupaÂní správa kladla na všechny nemalé úkoly.
²ídící uÂitel chlapecké školy Václav Benetka si v kronice ústavu postesknul: „Postupující váleÁná doba vyžaduje na uÁitelstvu vypÅtí všech sil pÐi konání povinností, jichž je
stále více, a jak je vidÅt, dostavuje se u nÅkterých znaÁná únava a vyÁerpanost.“
Psal se Âervenec 1944. A válka stále nebrala konce.
Na jaÑe pÑíštího roku se pÑenesla až k nám do Nuslí. Okolí školy bylo zasaženo pÑi
velkém leteckém útoku na Prahu - 14. února 1945. Z uÂitelského sboru nebyl nikdo
postižen, ale zranÆní utrpÆli žáci IV. roÂníku Jan VoÑíšek, Bohumil Kmoch a žákynÆ
Ziková. Oba její rodiÂe bÆhem náletu zahynuli. PoranÆna jsem byla také já. Tlaková
vlna z výbuchÒ rozbila 26 oken a na tÑech místech byla proražena stÑecha.
PÐi odklízení následkÑ náletu došlo k neštÅstí. „Žák šesté tÐídy Miroslav Cecava našel
v troskách nevybuchlou leteckou pumou. Házel s ní tak dlouho, až se vzÊala a tÅžce
poranila jeho spolužáka Símla. Nešzastný chlapec na následky zranÅní druhého dne
zemÐel.“
7. bÑezna 1945 do mé budovy naposledy vtrhli nÆmeÂtí vojáci a výuka byla pÑesunuta
do jiné nuselské školy. Noví nájemníci vydrželi až do kvÆtnového povstání, kdy mÆ
stateÂní Pražané osvobodili. Bohužel to neprobÆhlo beze ztrát. Lidé z budovy odnesli
lavice, stupínky, skÑínÆ, umyvadla a jiný nábytek, a vše navršili na barikádu mezi radnicí a Sezimovou ulicí. Tady, pÑímo pod mými okny, byli odhodláni zastavit nÆmecké
15 tanky. 9. kvÆtna se Praha rozeznÆla jásotem. Válka skonÂila.

Zdravá (ne)zdravá škola
„V dobÅ od 25. do 30. dubna byl konán „Týden Áistoty“. Žactvo bylo pÐi každé pÐíležitosti
pouÁováno o významu Áistoty tÅla, uÁeben, pÐíbytkÑ, ulic, jakož i Áistoty myšlení a konání.
Pro dÅti nemající doma van a koupelen daroval hospodáÐský odbor hl. m. Prahy 30
volných vstupenek do mÅstských lázní.“ (školní rok 1937 - 38)
„V tomto mÅsíci provádÅl škol. lékaÐ pan MUDr. Vlad. TesaÐ oÁkování proti záškrtu u 23
dÅtí prvních tÐíd a tuberkulinovou zkoušku v I. a II. tÐídách. Byla zjištÅna tuberkulosa
asi u 14% žákÑ.“ (1943)
„Školní lékaÐ se školními sestrami konají dÑkladné a Áasté lékaÐské prohlídky všech dÅtí.
PÐesto však byly tÐídy bÅhem roku 28x uzavÐeny pro spálu. Také chrupu je vÅnována
veškerá péÁe. Zuby byly 2x dÅtem ﬂuorovány. RovnÅž jim byl zrak zkoumán. S vadnou
páteÐí chodily dÅti do zvláštního tÅlocviku.“ (1950)
„V letošním roce postihla naši školu rozsáhlá epidemie asijské chÐipky. UzavÐením nÅkolika tÐíd jsme zabránili dalšímu jejímu šíÐení.“ (školní rok 1958 – 59)
„Ve druhém pololetí byly také zavedeny mléÁné pÐesnídávky pro žáky – zatím 2x v týdnu.
Mléko je podáváno ve ¼ l lahviÁkách, žáci ho pijí „brÁkem“.“(školní rok 1966 – 67)

Zdravá škola stojí na třech základních pilířích.
Pohoda prostÐedí
UÂení není muÂení. Je to prostÑedek pro rozvíjení ducha
a orientace v reálném svÆtÆ.
Zdravé uÁení
Ve zdravém tÆle zdravý duch. UÂíme se nejen v lavicích,
ale i na hÑištích a v pÑírodÆ.
OtevÐené partnerství
Spolupracujeme, pomáháme, uÂíme se navzájem.

Naším cílem je, aby dÆti chodily do školy s úsmÆvem
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Tradice:

Firmy:
FZŠ Táborská, Táborská 421/45, 140 00 Praha 4 Nusle
www.zstaborska.cz

Centrum volného Âasu ARCUS pÑi ZŠ Táborská

OTTO Ofﬁce (CZ) s.r.o., PrÒmyslová 390, 533 01
Pardubice – http://www.otto-ofﬁce.cz

O.s. GEMINI – http://gemini-praha.org/
DEMOKRACIE – Výchova demokratického obÂana

QUIDO – softwarová spoleÂnost http://www.quido.org

„POLITEIA koÑeny evropské demokracie“ – od roku
2005 – http://gemini-praha.org/cinnost/projekty/
politeia/

MAPRO STUDIO – Ota Mandelík, Pod Vilami 4, 140
00 Praha 4 Nusle – http://www.mapro-studio.cz

VDC kanceláÑská technika s.r.o., Trojská 46/8 , 182 00
Praha 8 – http://www.vdc.cz

O.s. TEREZA – http://www.terezanet.cz/
NENI¢ITEL P²ÍRODY – Environmentální výchova
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, M. D.
Rettigové 4, 116 39 Praha 1 – http://www.pedf.cuni.cz/

NeoLuxor - Palác knih Luxor, Václavské nám. 41, 110
00 Praha 1 – http://www.neoluxor.cz

Firmy školní stravování:
Projekt SZÚ „Škola podporující zdraví“ – Státní
zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
http://www.szu.cz/czzp/projekty/index4.htm

O.S. ARCUS Praha 4, Táborská 421/45, Praha 4 Nusle

GynCentrum, spol. s r. o., HloubÆtínská 3/13, 190 00
Praha 9 – http://www.gyncentrum.cz

TruhláÑství Karel Pavlík, Radimovická 1421, 149 00
Praha 4 – http://www.vasitruhlari.cz

„Ekoškola“ – od roku 2006 (2007)
http://www.terezanet.cz/ekoskola/

CATUS, spol. s r.o., Kyjovská 1598, 580 01 HavlíÂkÒv
Brod – http://www.catus.cz

O.s. AISIS – http://www.aisis.cz/
MÉDIA – Mediální výchova

ING. VIKTORA, VítÆzslava Hálka 1245, 266 01
Beroun 2 – http://www.victoriaacs.cz

„Média tvoÑivÆ“ – od roku 2006
MÆstská Âást Praha 4 – zÑizovatel školy, Táborská 350,
140 00 Praha 4 – http://www.praha4.cz/

KOOPERATIVA a.s., Templová 747, 110 01 Praha 1
http://www.koop.cz/

HÜGLI FOOD s r.o., Nádražní 426, 281 44 Zásmuky
http://www.huegli.cz

DVPP
Magistrát hlavního mÆsta Prahy, Mariánské nám. 2/2,
11000 Praha 1 – http://www.praha-mesto.cz/

Milan ¢áp - KnihvazaÂství, Žateckých 24, 140 00
Praha 4

MEFISTO - Velkoobchod papírem a kanceláÑským
spotÑebním materiálem, Petrohradská 3, 101 00 Praha
10 – Vršovice – http://www.meﬁsto2000.cz

PedagogiÁtí partneÐi:

POLAR TRANSPORT, U cihelny 1074, 281 63
Kostelec nad ¢. Lesy - http://www.polar-transport.cz

O.s. KRITICKÉ MYŠLENÍ – http://www.
kritickemysleni.cz/aktuality.php

Mervart s.r.o. – centrum zabezpeÂovací techniky,
Francouzská 156/106, 101 00 Praha 10
http://www.mervart.cz

„Rovnováha – školní programy pro znalosti, životní
dovednosti a funkÂní gramotnost“ – od roku 2005

QUILL – Pressel Systems, StÑešovická 68, CZ – 162 00
Praha 6 – http://www.pressel-quill.cz

²EZNICTVÍ,uzenáÑství PETR MUSIL s r.o.,
Horymírovo nám. 72, 153 00 Praha 5 – Radotín

Projekt podporuje další vzdÆlávání uÂitelÒ i na ZŠ
Táborská – http://www.kritickemysleni.cz/aktuality_
show.php?co=309 – O.s. PAU – http://www.pau.cz/

CONNECT plus, UÂËovská 100/1, 190 00 PRAHA 9
– Jarov
http://www.connectplus.cz; http://www.234.cz

APETITTO Šnajdr s.r.o.,Velkoobchod PlzeË,Pod
rozhlednou 6, 312 13 PlzeË
http://www.apetitto-snajdr.cz

SI-PAU „Spolupráce a inspirace“ – od roku 2005
Projekt podporuje další vzdÆlávání pÑedmÆtáÑÒ,
koordinátorÒ tvorby ŠVP a vedení zapojených škol
http://www.sipau.cz/

PAS s.r.o., Ke stadionu 856, 196 00 Praha 9 – Makovice
www.pas.cz; http://www.kancelarmatvar.cz

PIVOVAR HUBERTUS KÁCOV - V Podskalí 6, 285 09
Kácov – http://www.pivovarkacov.cz

Kritické myšlení o. s., ZŠ TrávníÂkova 1744, 155 00
Praha 5 – http://www.kritickemysleni.cz

Agentura Strom – U¢ITELSKÉ LISTY, Dolomitová 8,
159 00 Praha 5 – http://www.ucitelske-listy.cz

PAU o.s., Táborská 421/45, 140 00 Praha 4 Nusle
http://www.pau.cz
CHAMBER, Sladkovského 2a, 678 01 Blansko
http://www.chamber.cz; http://www.tvorivyamos.cz
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., Sokolovská
155/31, 180 00 Praha 8 – http://www.raabe.cz

Soukromá stÑední škola gastronomie s.r.o., Svídnická
599/1a, 182 00 Praha 8
http://www.skolagastronomie.cz

Jazykové vzdÅlávání
ZŠ BENITA JUARÉZE – http://www.zsbila.cz/
„Zvýšení jazykových kompetencí žákÒ a pedagogÒ
a zlepšení metodických znalostí kvaliﬁkovaných
pedagogických pracovníkÒ“ – od roku 2006
projekt podporuje rozvoj jazykového vyuÂování na
základní škole

Partnerské školy v NÅmecku:
KLASSA plus s.r.o., K RybníÂkÒm 332, 747 81 Otice
http://www.klassa.cz
KAFOMET - INFRA, s.r.o., Tyršova 241, 675 22 StaÑeÂ
http://www.kafomet.cz/

Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Novodvorská
1010, 14201 Praha 4 – www.vuppraha.cz – metodický
portál RVP – http://www.rvp.cz

Coca-Cola HBC; Coca-Cola Beverages provozovna
Praha, ¢eskobrodská 1329, 190 00 Praha 9
http://www.coca-cola.cz

KomerÂní banka a.s., exp. Boleslavova, 140 00 Praha 4
http://www.kb.cz

Projekty podporované z prostÐedkÑ ESF a MHMP
Evropský sociální fond – pÐedepsaná podoba
Na realizaci projektÒ spolupracujeme s

Projekty rozvíjející prÑÐezová témata:

MISE O.S. – Cyrilovská 194, 250 90 Nové Jirny
O.s. ODYSSEA – http://www.odyssea.cz/
OSOBNOST – Osobnostní a sociální výchova
UPC ¢eská republika, a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4
http://www.upc.cz
Projekt OSV pro pražské školy Projekt osobnostní
a sociální výchovy pro pražské školy: „Vývoj metodiky
pÑípravy školních vzdÆlávacích programÒ založených
na osobnostní a sociální výchovÆ“ – od roku 2005

Agentura Sokrates – projekty Comenius 1
http://www.comenius1.eu/index.html, U lužického
semináÑe 13, 118 01 PRAHA 1
http://web.socrates.cz/
Konrad-Adenauer-Schule, Mellendorf, Am Langen
Felde 25, 30900 Wedemark
http://www.KAS-Mellendorf.de

Ganztagsschule Sekundarschule Friedrichstadt,
Sekundarschule Friedrichstadt, Sandstraße 4, 06886
Lutherstadt Wittenberg
http://www.gts-friedrichstadt.de

Promiňte, trochu jsem se zasnila…
PoÑád vidím ty radostné tváÑe PražanÒ, oslavujících dlouho oÂekávaný mír. Jak já se
tÆšila na chvíli, kdy se otevÑou vrata budovy a žáci opÆt usednou do mých lavic.
BÆhem mÆsíce kvÆtna se vrátil z koncentraÂního tábora školník Josef Machula a hned
mÆl plné ruce práce. ZaÑízení školy bylo poniÂené, chybÆly stupínky i stoly, skÑínÆ,
umyvadla s konvicemi a džbery.
O uÂebních pomÒckách vÒbec nemluvím. Jen pílí uÂitelského sboru a obce bylo
vybavení postupnÆ obnovováno. Mezi jiným bylo získáno také pianino Koch a Korselt
a radiový pÑístroj, který však bylo nutno opravit a pÑizpÒsobit pro školní potÑebu.
Jak jsem se dÆtí nemohla doÂkat, tak teÉ jich bylo až pÑíliš. V budovÆ se tísnily hned tÑi
školy – dvÆ obecné a jedna rodinná. Byl to poÑádný nápor, každá tÑída Âítala prÒmÆrnÆ
35 žákÒ. Oddechla jsem si až v létÆ roku 1949. To už jsem se ale jmenovala jinak.
Víte, je to zvláštní, dostat v dospÆláckém vÆku nové jméno – ani jsem se nemusela
vdávat. Už jsem nebyla škola obecná, nýbrž 3. a 4. národní škola v Praze XIV. Nuslích,
námÆstí LegionáÑÒ 461, abych se pÑedstavila pÆknÆ plným jménem.

KromÆ nového jména mÆ Âekaly další velké zmÆny. Týkaly se mé budovy i vnitÑního
vybavení – vy lidé to nazýváte modernizací. Zdokonalovala jsem se, abych mohla
svým svÆÑencÒm poskytnout co nejvíce lásky a péÂe. Dostala jsem krásný dárek – dÆti
vyzdobily mé chodby malÒvkami. A tak se mi vedle oblíbených pohádkových BrouÂkÒ
po zdech prohánÆla divoká zvíÑata.
Firma Beránek nainstalovala do uÂeben nové gramoradio s místním rozhlasem. DÆti
mohly trávit svá odpoledne v novÆ zÑízené školní družinÆ. Zimní mÆsíce zpÑíjemËovalo ve tÑídách ústÑední topení. Ale mou nejvÆtší chloubou byla moderní jídelna,
uvedená do provozu 6. prosince 1965. Byl to krásný dárek k narozeninám.
To už mi táhlo na šedesát. Jak ten Âas pÑíjemnÆ utíká, když ho trávíte dennodennÆ
obklopeni dÆtmi. Na mé tváÑi se prohlubovaly vrásky a ani zdi už nebyly nejmladší.
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Proto bylo v roce 1967 pÑistoupeno k obnovení fasády celé školní budovy, vÂetnÆ stÑechy. Na nÆkolik týdnÒ jsem zmizela pod
lešením. UÂit v takovém prostÑedí nebylo vÒbec jednoduché, jen
se mrknÆte do školní kroniky.
„Oprava školy kladla velké nároky na práci soudruhÑ uÁitelÑ, protože žáci byli rozptylováni hlukem
zvenÁí i pracovníky na lešení.“ (1967)
„Do 17. Ðíjna nutno uÁit pÐi jednoduchých oknech, neboz vnÅjší
okna mÅli lakýrníci narovnaná ve dvou uÁebnách (ty se musely
uprázdnit). PÐi frekvenci pouliÁní dopravy kolem školy narušoval
hluk z ulice i pÐi dvojitých oknech – pÐi jednoduchých nebylo ve
tÐídách nÅkdy vÑbec možno se s dÅtmi dorozumÅt.“ (1967)
Stálo to za to! Na konci Ñíjna bylo odstranÆno lešení. Moje
nová žlutobílá tváÑ rozzáÑila šedou nuselskou ulici. A to nebylo
všechno. Brzy jsem se mohla pochlubit i fotokomorou a cviÂnou kuchyní, roletami proti slunci Âi novÆ upraveným školním
hÑištÆm.
OstatnÆ bylo na Âase. V záÑí 1973 Âítala moje devítiletá základní
škola 23 tÑíd, z toho 17 na I. stupni. O dÆti se staralo 35 pedagogických pracovníkÒ.
PÑipadala jsem si dospÆlá. PÑežila jsem
dvÆ války, doby nouze, ale také klidu
a míru. TeÉ jsem se svými žáky prožívala
období socialismu.
Protože na škole rostl poÂet zájmových
kroužkÒ, trávily dÆti se mnou ještÆ více
Âasu. Vítali jsme hosty ze spÑátelených
zemí, slavili výroÂí a státní svátky.
Dopisovali jsme si se sovÆtskými dÆtmi,
posílali dary vietnamským kamarádÒm,
obdivovali GagarinÒv odvážný let do
vesmíru a pilnÆ trénovali na spartakiádu.
Hlídali jsme si náš dÆtský svÆt, pÑesto do
nÆj politika dospÆlých dennÆ zasahovala.
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Málokdo ví, že fasáda naší školy skrývá malé
tajemství. Možná jste se na nÇj stokrát dívali,
a pÓece ho nevidÇli. O kom je ÓeÃ? O uÃiteli
národÔ. Pod kterým oknem se skrývá?

Žáci řídí školu s námi
„Žákovská samospráva je zavedena
ve všech tÐídách. ¢innost její omezuje
se zatím jen na udržování poÐádku
a Áistoty, na pomoc ménÅ nadaným
spolužaÁkám a v pÐípravÅ školních
besídek. Zkušenosti s ní jsou velmi
dobré.“ (školní rok 1947 – 48)
„Na škole byl zvolen žákovský parlament a tÐídní samosprávy. Zástupci
školního parlamentu jsou také Áleny
mÅstského parlamentu. DÅti organizují nÅkteré akce na škole (kreslení
skákacích panákÑ na školním dvoÐe
aj.). Žákovská samospráva spoluorganizuje tÐídní dÅní a tÐídní služby,
sbÅr druhotných surovin.“ (školní rok
1994 – 95)
Co je to vlastnÆ školní parlament ?
Školní parlament u nás už existuje
docela dlouho, ale minulý rok prošel
výraznou zmÆnou. Školní parlament
má ÂtyÑi výbory: Pedagogický, OrganizaÂní, Pro volný Âas a Pro stravování. Loni poprvé se na naší škole
objevily volby nebo pojmy ministr
a premiér. Volební právo mají všichni
od 2. tÑídy, ale možnost být zvolen
mají žáci až od 5. tÑídy. Do školního
parlamentu jsou delegováni ze tÑíd
vždy ÂtyÑi žáci, každý do jednoho
výboru. Volbám ministrÒ pÑedchází
týdenní volební kampaË, kde ministÑi s pomocí své tÑídy pÑedstavují své
návrhy na zmÆny školy k lepšímu.
Ministry volí všichni žáci kromÆ
prvËáÂkÒ, kteÑí i bez parlamentu
jsou celí zmatení. Podle poÂtu hlasÒ
se pak rozhodne, kdo je ministr,
jeho námÆstek a druhý námÆstek.
Premiéra volí už jen parlament,
zvolený poslanec si sám urÂí svého
místopremiéra. Takto tedy funguje
školní parlament již druhým rokem
a doufám, že to tak bude pokraÂovat.

Co obnáší být premiérem?
Z vlastní zkušenosti vím, že být
premiérem není jen tak. Já sám jsem
se stal 1. a 2. premiérem v historii
školního parlamentu. Možná se vám
zdá, ten nemá co mluvit, ale mám
co Ñíct a chci vám post premiéra
pÑedstavit se vším všudy. Na zaÂátku,
hned potom co jste zvoleni, si Ñíkáte,
to je skvÆlé, jsem zvolen a teÉ akorát
svolám pár schÒzí a jinak všechno
udÆlá parlament. Není to tak, jak to
vypadá. K tomu, aby mohl parlament
fungovat, musíte všechno pÑipravit
a prodiskutovat s Ñeditelem školy.
Pokud se vám podaÑí úspÆšnÆ dodÆlat
jeden nebo i více projektÒ, mÒžete
být hrdí, že se vám práce daÑí. Ale to
nejhorší vás teprve Âeká. Na konci
vašeho mandátu musíte pÑipravit
volby ministrÒ a nového premiéra, to
znamená naplánovat spoustu schÒzí
se zástupci tÑíd a s Ñeditelem naší školy, když se ale vše podaÑí a nový parlament se znovu pustí do práce, mÒžete
si Ñíct, že jste pÑeci jenom dobÑí a že
jste dokázali vést parlament celý rok
a nakonec pÑipravit i nové volby.
Václav Mareš, 7.B, premiér

Období socialismu pominulo v listopadu 1989.
TÆch nÆkolik podzimních dní bylo v pražských ulicích neobvykle rušno. ZvÆdavÆ jsem
pokukovala, co že se to dÆje. UÂitelé byli nervózní a živÆ diskutovali na chodbách.
NÆkdo do školy pÑinesl Âervenomodrobílé stužky – Ñíkáte jim trikolóry. Slova demokracie a svoboda se skloËovala ve všech pádech. Symbolem tÆchto zmÆn se stal nový
prezident Václav Havel. Každá z mých uÂeben se pyšnila jeho podobiznou.
A roky letÆly. ¢ekala mÆ pÑestavba kuchynÆ, otevÑení nových uÂeben a tÆlocviÂny,
renovace školního hÑištÆ. ProstÑednictvím poÂítaÂové sítÆ mÆ napojili na ostatní školy
svÆta. S údivem jsem koukala na výtvarnou dílnu, divadelní sál nebo knihovnu. A když
jsem mÆla náhodou chvíli volna a nemusela otevírat dveÑe novým a novým obdivovatelÒm, po oÂku jsem pozorovala život ve tÑídách.
VidÆla jsem opravdu mnoho vyuÂovacích hodin, to vám povídám, dobrých i ménÆ
vydaÑených. Proto jsem mohla postÑehnout, že došlo ke zmÆnÆ. ProstÆ postupem
doby jako by se promÆnil pohled na žáka i na strategii uÂení. Ty tam jsou Âasy rákosky
a biﬂování do úmoru. Žák je respektovanou osobností, která se pod vedením uÂitelÒ
uÂí obstát v moderním svÆtÆ. ²íká se, že moderního ÂlovÆka vytváÑejí moderní školy,
a já si troufám Ñíci, že takovou školou jsem. Komu za to vdÆÂím? Neúnavným uÂitelÒm,
vstÑícným rodiÂÒm a vÒbec všem svým pÑátelÒm. A dÆtem. VdÆÂím jim za to, že bez
ohledu na dobu, ve které žijí, dokážou zÒstat dÆtmi.
Každý ÃlovÇk má svÔj vlastní podpis. PÓed sebou vidíš podpisy nÇkolika ÓeditelÔ naší školy. Který
patÓí tomu souÃasnému?
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Můj team – 6. prosinec 2006
UÂitelé:
Ing., Bc.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Vít
Beran
Ñeditel školy
Tereza Besedová
Josef
Buchal
pedagogický zástupce Ñeditele školy
Adéla Capcarová
Ljubinka ¢erná
Veronika ¢ížkovská
Olga
Drbalová
speciální pedagog
Jana
DvoÑáková
Mgr.
Lucie
Hajdušková
Mgr.
Helena Havránková
Mgr.
Pavlína JiÂínská
MgA.
Hana
JurÂiÂková
(+ DÆtský klub ARCUS)
RNDr. Jarmila KaÂeËáková
Mgr.
Zuzana Keilová
Mgr.
NadÆžda KoláÑová
Mgr.
Jitka
KopáÂová
zástupce Ñeditele školy pro mimoškolní Âinnost
Mgr.
Zuzana Kopasová
PhDr.
Ludmila KotouÂková
MgA.
Olga
Králová
zástupce Ñeditele školy pro tvorbu a evaluaci ŠVP
Mgr.
Petra
KÑížová
Mgr.
Roman KuÂera
Mgr.
Jana
Linhartová
Provozní zamÆstnanci:
Mgr.
Petra
Machalová
Hana
Bobková
Veronika Palusová
Jaroslav Bruckner - školník
Mgr.
Marek PilaÑ
Irena
Dryáková
Mgr.
František Prokop
Vlasta
Jandusová
Mgr.
Olga
RoubíÂková
Josef
Marhold - domovník, šatnáÑ
Mgr.
Helena Suchánková
Marie
Skácelová
PhDr.
Jitka
Svobodová
Aneta
Reichová
výchovná poradkynÆ školy
Berta
Weinrichová
Mgr.
Monika Škábová
ZamÆstnanci školní jídelny:
Jana
Štorová
Lucie
Bartásková
Kristýna Štursová
Eva
Grundzová
Mgr.
Robert Tippman
Jana
KorytáÑová - vedoucí š. jídelny
Mgr.
Jitka
Vinklerová
KateÑina Marešová
Ing.
Václav Vojta
Hana
ŠtÆrbová
Vladimíra Trmalová - hlavní kuchaÑkaaÑka
Vychovatelky školní družiny:
Mgr.
Jana
BartÒËková
Další externí spolupracovníci a vedoucí
(+ DÆtský klub ARCUS)
kroužkÒ Centra volného Âasu ARCUS,kteÑí
Jana
KaËkovská
nejsou kmenoví zamÆstnanci školy:
Dana
Richterová
Tomáš
Beran - správce poÂítaÂové sítÆ
Monika StÑihavková
Eliška
KopáÂová
Jana
Ullmannová
Mgr. Renáta Míková - psycholog školy
Renáta Zelerová
Viktor
Oktábec - infor. centrum školy
KanceláÑ školy:
Petr
PšÂolka
Renáta Linhová hospodáÑka školy Lucie
Svobodová
Mgr.
Jitka
Reichová
Jan
Švach
ekonomka
Stanislava VoláÂková
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Kdo si hraje, nezlobí aneb netoulejte se po ulicích
„V poslední dobÅ vyskytují se Áetné trapné výjevy na veÐejných místech našeho mÅsta. Hoši
školou povinní i škole odrostlí svádÅjí pouliÁní bitky, pÐi nichž házejí kamením, ohrožujíce tím i niÁíce majetek, jakož i ohrožujíce tÅlesnou bezpeÁnost obÁanstva. PÑvodci tÅchto
rvaÁek bývají výrostci, kteÐí bez zamÅstnání mÅstem se potulují a z dlouhé chvíle pro svoji
zábavu k neslušnostem i školní mládež svádÅjí.“ (1906)
„V posledních letech byla práce školy ztÅžována stále se zhoršujícím chováním žákÑ.
Nemalou mÅrou k tomu pÐispÅlo zniÁení oplocení školního hÐištÅ pÐi výstavbÅ nových
domÑ v BoleslavovÅ ulici. HÐištÅ je zatím volnÅ pÐístupné z nÅkolika stran a stalo se
shromaždištÅm výrostkÑ Áasto pochybné povÅsti, kteÐí velmi negativnÅ pÑsobili i na
žáky naší školy. (PÐi neopatrné hÐe s výbušninami byl tÅžce zranÅn v obliÁeji žák 8. tÐídy,
nÅkolik dÅtí bylo vyšetÐováno VB pro trestné Áiny, krádeže, vloupání a hazardní hry.)
Proto se celý pedagogický kolektiv zamÅÐil na zlepšení chování našich žákÑ. Bylo použito
všech dosažitelných prostÐedkÑ a metod od pÐesvÅdÁování pÐes poÐádkové žákovské
služby (složené ze žákÑ starších tÐíd), sportovní a zájmové kroužky až k sportovním
turnajÑm a lyžaÐským zájezdÑm.“ (školní rok 1966 – 67)
„Ve sboru „TáboráÁek“ pracovalo 40 zpÅváÁkÑ od 1. do 9. tÐídy. NatoÁil v tomto školním
roce svou první desku. Prezentoval se vystoupením na StaromÅstském námÅstí v rámci
vystoupení sborÑ i ze zahraniÁí, vánoÁními koncerty v Betlémské kapli a další akcí.“
(školní rok 1997 – 98)
DÆti nemusí být jako pes Tulák, který bloudí po ulicích a trápí se otázkou, jak pÑežít
svÒj volný Âas. V areálu školy funguje Centrum volného Âasu. ŠkolákÒm i tÆm odrostlejším nabízí nÆkolik desítek zajímavých kroužkÒ. MÒžete sportovat, malovat, hrát na
hudební nástroj Âi zpívat. Poznat taje keramické dílny, hrát divadlo. Nebo je libo trochu anglických frází? DÆtští milovníci literatury si pÑijdou na své ve školní knihovnÆ,
do celého svÆta nakouknete z poÂítaÂové uÂebny. A když máte chuz si povídat, zavítejte
do dÆtského klubu Arcus.
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Naše dveře jsou otevřené pro všechny
„Všichni pedagogiÁtí pracovníci usilovali o úÁinnou a nejvyšší pomoc zaostávajícím
žákÑm z dÑvodÑ zdravotních nebo z ménÅ podnÅtného prostÐedí. Zvoleny byly formy jako
zadávání individuálních úkolÑ a návodÑ, jak uÁivo zvládnout, Áasté pohovory s rodiÁi,
zaÐazení do douÁovacích kroužkÑ, zvýšená kontrola jejich domácí pÐípravy. TÅchto žákÑ
je ve škole celkem vysoké procento. VyuÁující vÅnují zvýšenou pozornost také talentovaným žákÑm, zadávají jim obtížnÅjší úkoly. Tito žáci jsou pÐipravováni pro rÑzné olympiády a soutÅže.“ ( školní rok 1978 – 79)
„Byly zÐízeny dvÅ pomocné tÐídy v Nuslích a pÐipojeny ke zdejší škole. OtevÐou se dnem 1.
listopadu 1924. RodiÁové byli povoláváni do školy a pouÁováni, jak mají se svými abnormálními dÅtmi zacházeti, aby nerušili výchovu školní.“ (1924)
„Dne 17. bÐezna byl ukonÁen na zdejší škole kurz pro dÅti s vadnou mluvou. Trval tÐi
mÅsíce. VyuÁování bylo individuální a konalo se v pÐítomnosti rodiÁÑ, aby poznali zpÑsob
nápravy.“ (1938)
„Ve škole byla otevÐena 2.C - dyslektická tÐída. Na základÅ vyšetÐení v OPPP bylo jen ve
druhých tÐídách zjištÅno 16 žákÑ se speciﬁckou poruchou uÁení.“ (školní rok 1992 - 93)
„Výnosem ze dne 10. srpna 1940 se naÐizuje, že židovští žáci nesmÅjí býti pÐijímáni do
Áeských škol jakéhokoliv druhu.“ (1940)
„Spolek „Lidumil“ podÅlil letos 375 dítek obuví v cenÅ 2250 K. Rozdáno bylo 37.595 porcí polévky v cenÅ 1199 K. Z toho pÐipadá na školu naší 37 párÑ bot, 3800 porcí polévky
a 250 kg chleba.“ (školní rok 1908 - 9)
DveÑe naší školy jsou opravdu otevÑeny všem. Snažíme se vytváÑet prostÑedí, kde se
budou všichni cítit rovnoprávnÆ. Nezajímá nás národnost, barva pleti nebo náboženské vyznání našich žákÒ a uÂitelÒ. Chceme pÑekroÂit hranice mezi jednotlivými
kulturami, navzájem se poznávat. SpoleÂnou prací usilujeme o toleranci, odstranÆní
nepÑátelství, xenofobie, rasismu i pÑedsudkÒ vÒÂi „neznámému“.
Jsou tu s námi dÆti ze
všech koutÒ svÆta (6 %
žákÒ).
Nikoho nenecháme na
holiÂkách. DÆtem, které
vyžadují individuální pÑístup, nabízíme kamarádskou i speciálnÆ pedagogickou pomoc. Jsme tu
pro nÆ.
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Podívej se, co jsem objevila ve svém archivu! Test ze zemÇpisu. Bude starý dobrých 80 let. PomÔžeš
mi ho vyplnit? VýbornÇ! PotÓebuješ zemÇpisný atlas svojí prababiÃky a bystrou hlavu. A jdeme na
to.

Nebylo to tak špatné.
AÃkoli ty staré názvy... . ProstÇ svÇt vypadal trochu jinak.
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Rozhovor s Mgr. Helenou Suchánkovou ke 100. výročí ZŠ Táborská
• Jak dlouho už pracuješ na ZŠ Táborská?
PoÁkej, musím rychle poÁítat. Je to už totiž pÅkná Ðádka let, ale abych byla pÐesná, od
roku 1971. NÅkdo si dnes mÑže myslet, že to není normální, být tak dlouho na jedné
škole. Pro mÅ ale Táborská znamená druhý domov, a tak si ani neumím pÐedstavit, že
bych uÁila nÅkde jinde.
• To jsi tedy skuteÂný pamÆtník. Co se ve škole od roku 1971 zmÆnilo?
V první ÐadÅ musím zmínit vybavení školy, které je dnes samozÐejmÅ mnohem modernÅjší než kdysi. PoÁítaÁové uÁebny, ateliér nebo divadlo nabízejí žákÑm nové možnosti. Když
jsem zaÁínala, cviÁili jsme a bÅhali na hÐišti, které bylo pokryto hlínou. To už si dnešní
žáci jen tÅžko dokáží pÐedstavit. UÁitel má dále oproti dÐívÅjší dobÅ pÐi výuce urÁitÅ vÅtší
svobodu a volnÅjší ruku. Nemáme zbyteÁnÅ svázané ruce osnovami. Nesmím zapomenout i na pestrou nabídku kroužkÑ, které nabízejí žákÑm smysluplné a zároveÊ zábavné
využití volného Áasu.
• Mnoho lidí teÉ asi pÑekvapím, když prozradím, že Tvou pÒvodní
aprobací byl tÆlocvik a Âeský jazyk. ProÂ jsi od tak zajímavé kombinace utekla k nÆmÂinÆ?¨
Po tolika letech jsem zaÁala pocizovat urÁitý stereotyp ve své práci
a bylo mi jasné, že to chce zmÅnu. ZároveÊ jsem byla z tÅlocviÁny
úplnÅ vyÁerpaná a chtÅla jsem se rozvíjet jiným smÅrem.
• Vzpomeneš si nÆkdy na své bývalé žáky? Setkáváte se nÆkdy?
Vždycky mÅ ohromnÅ potÅší, když se za mnou nÅkterý z nich zastaví, tÐeba i po letech, a Ðeknou, že to naše spoleÁné snažení mÅlo
nÅjaký smysl. NÅkdy od nich dostávám také dopisy Ái e-maily.
¢asto se mi stává, že mÅ zdraví
a hlásí se ke mnÅ na ulici „cizí“
lidé. Až po delší dobÅ si uvÅdomím
nejenom o koho jde, ale i kde ve
tÐídÅ sedÅl a jak mu uÁení šlo.
S nÅkterými z nich se setkávám
dokonce docela pravidelnÅ na
tÐídních schÑzkách, ale to už jsou
v úplnÅ jiné roli, v roli rodiÁÑ mých
souÁasných žákÑ.
• Co bys, Helenko, popÑála naší
škole do další stovky?
Aby vedla dÅti tak, aby si celý
život vážily toho, že chodily na ZŠ
Táborská.
DÆkuji za rozhovor!
Rozhovor s naší milou kolegyní sepsala Mgr. Pavlína JiÂínská
Kolik let paní uÃitelka Suchánková uÃí na naší škole?

29 Najdeš ji na fotograﬁi?

To byl ale den. Jak se ti u mÇ doma líbilo? Zapiš si svoje zážitky a dojmy z dnešní oslavy nebo si
nalep fotograﬁe, které ti budou vše pÓíjemné pÓipomínat.

Zdravotní karta – výpis z let 1993-2006
1993 – rekonstrukce stÑechy
1994 – rekonstrukce topné soustavy školy, vybudování šaten, jídelny v suterénu školy,
úpravy uÂeben v pÑízemí, vybudování tÆlocviÂny a keramického ateliéru
1996 – rekonstrukce školního hÑištÆ I. Âást
2001 – pÒdní vestavba (nové uÂebny a kabinety), výstavba atrií a rekonstrukce uÂebny
fyziky a chemie
2006 – rekonstrukce školního hÑištÆ II. Âást.
DÆkuji za péÂi vedení školy, MÆstské Âásti Praha 4 a Magistrátu hlavního mÆsta Prahy
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Na Prahu se snesla noc, poslední hosté odešli.
UnavenÆ se posadila do kÑesla. Byl to nároÂný den. Prožitý od první do poslední vteÑiny. Plný radosti a usmÆvavých tváÑí. A pÑekvapení. Už dlouho se necítila tak šzastná.
V duchu poÂítala: Kolik jsem tak mohla vychovat žákÒ? JistÆ jich budou tisíce. Zdalipak mÆ Âekají další? Jací asi budou? A kdoví, zda tady ještÆ budu já. Možná mÆ pÑijde
vystÑídat nová škola, mladší.
No nic, je nejvyšší Âas jít na kutÆ. Ráno pÑibÆhnou dÆti a budou vyžadovat mou plnou
pozornost. Musím být ﬁt. JeštÆ aspoË dalších sto let…
DÆkuji všem pÑátelÒm, kteÑí mi pomohli oslavy uskuteÂnit.

PÑíbÆh skonÂil. Setkali jsme se na poslední stránce.
Zbývá nám jediné – vysvÆtlit ponÆkud nejasný název našeho sborníÂku – 100. Tu se
možná všímavý ÂtenáÑ rozhnÆvá: Copak ti neskromní pisálkové nosí hlavu v oblacích, že opsali nápad proslulého Viktora Huga?! Mají snad svou brožurku za rovnou
románu 1984 od George Orwella?! A hnÆval by se právem, kdybychom v tom nebyli
nevinnÆ.

Naše škola slaví sto let, prostě 100 let!

DÆkujeme všem, kteÑí nám byli nápomocni.

P.S. Pokud budete mít bÆhem Âtení dlouhou chvíli nebo ještÆ neovládáte tajemství
písmenek, použijte almanach pro obveselení mysli. Negramotní uživatelé almanachu
31 mají právo použít jej k zábavÆ dle své vlastní fantazie.

100 – Schválilo Ðeditelství ZŠ Táborská Á.j.: 1677/Be/06 dne 25. listopadu 2006 jako doplÊující uÁební text pro vyuÁovací pÐedmÅty DÅjepis, Výchova k obÁanství a zdraví, SpoleÁenskovÅdní semináÐ, Prvouka, VlastivÅda a pro práci tÐídního uÁitele v tÐídnických hodinách.

Jakou literaturu jsme použili?
Školní kroniky z let 1906 – 1996
Augusta, P.: Kniha o Praze 4, Praha 1996
Školní noviny, bulletiny, žákovský Âasopis Ucho
archivní materiály a fotograﬁe – 1992 – 2006

Bonus almanachu – film Škola o škole
Film můžete objednat na ředitelství školy.
Scénář a produkce Ota Mandelík
www.mapro-studio.cz
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