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TÁBORSKÁ SI ZAJELA  
VYCHUTNAT VÁNOČNÍ 
ATMOSFÉRU DO DRÁŽĎAN 
 
Již po druhé v tomto roce vyjela naše 
škola za hranice naší země. Po úspěšném 
výletu do Francie (Paříž, Fontainbleu a 
Versailles) jsme zavítali za humny do 
Německa, hlavního města Saska, do 
Drážďan. Paní učitelka Kolářová se velmi 
skvěle ujala role průvodkyně, kde jsme v 
historickém centru prošli významné 
památky – nově postavený kostel Frauenkirche, či zámek Zwinger, inspirovaný 
Ludvíkem XIV. Po kulturní vložce jsme šli obcházet vánoční stánky, kde jsme 
pokukovali po dárcích, nasávali vánoční atmosféru a krásně si užili sobotní den.  
 
Navečer se nám začalo kazit počasí, ale naštěstí se nám povedla jedna cheerová 
fotka a plní dojmů jsme kráčeli k autobusu a vraceli se domů. Příští výlet bude v 
rukou žáků, kteří budou hlasovat, kam pojedeme, zda to budou Benátky, Vídeň či 
Budapešť. 

 
 



DEVÁŤÁCI ODMĚŇUJÍ SVÉ 
SPOLUŽÁKY  
 
Jako každý rok se deváťáci převlečou do kostýmů 
Mikuláše, andělů a čertů a jdou zjišťovat mezi své 
spolužáky, zda byli celý rok hodní a zda si zaslouží 
odměnu. Hlavní problém u 9. A byl, že všichni chtěli 
být v roli čerta. Nakonec se však dohodli a jednotlivé 
postavy si rozdělili. Přes víkend zapracovali na 
nádherných kostýmech, které příjemně překvapily jak 
pedagogický sbor, tak i děti.  
 
 
Novinkou byl padlý 
anděl. Chlapci a děvčata 
z posledního ročníku 
byli velmi mírní a moc 
nestrašili, spíše 
odměňovali. Pouze v 
prvních třídách měli 
žáci strach, ale vyřešili 
to naši andělé, kteří 
děti konejšili. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  UŽ JE NÁM 105 LET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zdá se, že je to teprve nedávno, co naše škola oslavila 100 let od svého založení. 
Mnozí si pamatují na oslavy se stovkou spojenými. Na balónky, které napuštěné 
heliem doletěly až do Polska, na výstavy, které jsme připravili v souvislosti se 
školním výročím, na vzácné návštěvy bývalých žáků. 
Letošní oslavy 105. výročí proběhly tradičně. V odpoledních hodinách se chodby 
zaplnily stánky s vánočním zbožím, které vyrobily jednotlivé třídy. Bylo opravdu 
z čeho vybírat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÁNOČNÍ JARMARK 
 
Každoročně se některá třída 
blýskne originální nabídkou 
svého stánku. V minulosti to 
bylo třeba věštění z vody či 
bodypainting. 
 
Letošním překvapením byla 
ruleta třídy 6.B. Nešlo o 
žádný velký hazard, 
maximální sázka byla 10,- Kč. 
Jak velký zisk bankéři měli, 
si musíte zjistit osobně v 6.B. 
 

Třídy 3A a 7.B zase 
překvapily střelnicí. Pan 
učitel Tipmann byl zděšen, 
když zjistil, že mnoho dětí 
neví, jak se vyrobí miniprak 
z kolíčku na prádlo. A tak 
velmi ochotně zájemce 
zasvětil do tajů této kdysi 
tak populární zábavy. 
 
 
Další třídy připravily 

například vánoční koule, svícny, vánoční hvězdy, voňavé sáčky, náramky, pečené 
perníčky, fotorámečky 
a mnoho dalších 
dárečků. 
I na stáncích těch 
nejmenších byly 
prodávány krásné 
vánoční výrobky. 
 
Část výtěžku jako 
tradičně poputuje do 
Afriky, aby náš 
kamarád Sekouba mohl 
ve městě Kissidougou 
chodit do školy. 



SLAVNOST ČTENÍ 
 
Předvánoční odpoledne pokračovalo tradičně Slavností čtení v prvních třídách. 

Natěšené byly nejen děti, ale i rodiče a prarodiče, kteří se dostavili poslechnout 
si, jakých pokroků jejich potomci dosáhli.  

Všichni čtenáři odcházeli spokojení, protože 
čtení se jim podařilo a domů si odnášeli diplom.  
 



SETKÁNÍ V TĚLOCVIČNĚ 
 
 
 
Během odpoledne měli návštěvníci 
vánočního jarmarku možnost dokonce 
třikrát zhlédnout  vystoupení školního 
družstva cheerleaders . 
Předvedli se žáci několika ročníků 
druhého stupně. Jejich pyramidy 
sklidily obrovský úspěch. Protože se 
připravují na mistrovství republiky, 
většina z nich začala od září tohoto 
školního roku docházet do kroužku 
akrobacie, kde se připravují na 
akrobatickou část mistrovství. Jejich 
pokroky ocenili diváci bouřlivým 
potleskem. Děvčata předvedla 
náročné prvky mezi kterými byly různé přemety, stoje a kotouly o napjatých 
pažích a dokonce flik neboli rychlý přemet vzad.  Ten můžete vidět na fotografii. 
Po vystoupení trenérka Hana Fialová nešetřila chválou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÁNOČNÍ  SETKÁNÍ  V DIVADLE 
 
Letos jsme se v divadle sešli nikoli proto, abychom pokřtili školní kalendář, ale 
proto, abychom společně oslavili narozeniny školy. A když oslava, tak s dortem ! 
Ten náš stál opravdu za to !  Ale nepředbíhejme.   
 
 
Nejprve podium 
patřilo malým 
hudebníkům, 
tanečníkům, 
hercům a 
recitátorům. Účast 
nebyla povinná , ale 
přesto byla hojná.  
 
 
 
 
 
 
V průběhu pozdního odpoledne jsme mimo jiné viděli pásmo anglických vánočních 
písniček v podání našich druháků.  
 
 
 
 
 
 
Ani  prváci 
nezůstali stranou 
a nacvičili 
písničku od Jarka 
Nohavici. 
V čepici i bez 
jsme si s nimi 
zazpívali: „ Já 
chci mít čapku 
s bambulí 
nahoře…“    
  



A kdo další 
stanul na našem 
podiu? 
 
Třída 2.B 
s pásmem 
„Zvířátková 
vesnička“ sklidila 
velký aplaus a 
hlavně se všichni 
diváci opravdu 
pobavili. 
 
Poté patřilo jeviště 
Bobíkům. Bobíci jsou oddělení 
školní družiny, nadšení divadelníci, 
kteří už letos nacvičili několik 
divadelních představení. 
Tentokrát se divákům představili 
s hrou Slepička kropenatá. 
 
Před slavnostním porcováním 
obrovského dortu, kterým škola 
oslavila své 105. výročí, vystoupil 
soubor učitelů, který se s publikem 
rozloučil třemi vánočními písněmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEJLEPŠÍ ŠPLHOUN TÁBORSKÉ 
 
V pondělí 12.12. se školní tělocvična zaplnila šplhouny. Aby 
nedošlo k mýlce, šplhouni nešplhali po zádech svých 
kamarádů, ale po laně nebo tyči k metě umístěné 6 m 
vysoko. A šplhali malí, velcí i někteří učitelé.  Největšího 
potlesku se dočkali ti nejmenší, které přišla povzbudit 
školní družina s paní učitelkou. Nejmenší účastnicí byla 
Eliška Steklá z 2.A, a protože šplhala moc hezky, začala jí 
paní učitelka říkat Veverka. 
Jaké byly výsledky si prohlédněte ve výsledkové listině.  

 Umístění nejrychlejších: 
 
Mladší žáci a žákyně: 

1. Boreš Šteffl 
2. Klára Hamsíková 
3. Matylda Winterová 

 
Starší žáci a žákyně: 

1. Petr Zadražil 
2. Tereza Cihlová 
3. Tereza Černá 

 
 Děkujeme všem za účast  
                    a 
    vítězům blahopřejeme ! 

 
 



PŘEDVÁNOČNÍ SPANÍ VE ŠKOLE TŘÍDY 6.B 

Naše třída 6.B si uspořádala před Vánocemi již druhé letošní spaní ve škole. I 
tentokrát se části programu zúčastnili rodiče. Dalšími hosty se stali bývalí 
spolužáci dětí z 6.B Adam a Dáda.  

Ve škole jsme spali z pátku na sobotu. Program byl připraven tentokrát s ohledem 
na nadcházející Vánoce. Okolo sedmé hodiny večerní se začali děti s rodiči 
scházet ve škole, nicméně rodiče se od dětí hned odpojili, protože měli možnost 

si příjemně popovídat u 
dobrého cukroví a pití.  

Zatímco rodiče si užívali 
svůj volný čas a 
příjemný hovor, děti  
byly v divadelním sále, 
kde se připravoval hlavní 
hřeb večera, a sice 
divadelní představení 
Golem a Dívčí válka.  

 

Tyto krátké hry děti nacvičily společně s paní učitelkou Bauerovou, která 
pomáhala také s celým programem, za což jí patří veliký dík.  

Po osmé hodině se 
rodiče přesunuli od 
plných stolů do 
divadelního sálu a 
mohli si plně 
vychutnat skvělé 
herecké výkony 
svých dětí. Za 
zmínku rozhodně 
stojí Barča 
Chmelová, která 
vystoupila v roli 
Ctirada, a Jirka 
Stojka v roli Šárky.  
Nejen jejich, ale i 
ostatní herecké výkony byly úchvatné.  



 

Když skončilo divadelní představení a spadla opona,  večer zdaleka nekončil. 

Pro rodinné týmy byla připravena hra po noční 
ztemnělé škole. Celá hra probíhala za intimního 
osvětlení pouze svíčkami, tedy atmosféra byla 
velice příjemná a i tajuplná .Týmy luštily tajnou 
zprávu, která je dovedla do tělocvičny, kde bylo 
připraveno plátno, na něž všichni temperovými 
barvami psali vzkazy a přání pro 6.B do nového 
roku a do dalších společných let. Tento výtvor 
můžete zhlédnout v učebně 6.B.  

Po odchodu rodičů program pokračoval 
sportováním v tělocvičně,  zklidněním u krátké Hitchcockovy hororové povídky a 
nakonec oblíbenou noční hrou Sardel.  

Po Sardeli již byla na některých účastnících znát únava, a tak přišel čas ke 
spánku. Po krátkém společném uzavření večera a několika písních všichni ulehli do 
spacáků. Spacákové usínání a povídání se průběžně měnilo v dosti hlasitý smích,   
a jak se později zjistilo i v další společné hry. Celé spaní ve škole skončilo 
v sobotních ranních hodinách společným probuzením, snídaní a přáním hodně sil 
do zbytku víkendu, který někteří nakonec skoro celý prospali. 

 



JAK  JSME  SI  VE ŠKOLE USTLALI 
A 
SOUTĚŽILI  S  RODIČI 
 

Po 18. hodině odpoledne se opět otevřely 
dveře školy a do školních prostor začali 
proudit rodiče dětí ze 6.A. Žádný z nich 
nevěděl, co je čeká, a tak očekávání a 
napětí houstlo. 

  
 
Atmosféra se uvolnila, když se svými 
dětmi vyrazili do nitra školy plnit různé 
činnosti, které se v rodinách běžně 
nekonají. Úspěch měla například 
navigace dvojic se zavázanýma očima, 
pohyb po škole se svázanýma nohama a 
jiné radůstky.  
 
Když se paní učitelka se s rodiči 
rozloučila, vypukl ten pravý večer plný 
překvapení. 



Ve vánočně vyzdobené třídě u slavnostní 
tabule se svíčkami, se pánové ujali role 
galantních číšníků a dámy hostitelek. Po 
slavnostním přípitku a večeři, ke které se 
podával bramborový salát s řízkem, došlo 
na nejočekávanější chvíli – rozdávání dárků. 
Některé byly veselé, jiné vtipné , ale každý 
potěšil. Večer dále pokračoval v bujarých 
společenských hrách a diskotéce se 
světelnými efekty, které připravili chlapci. 
Pak už následoval boj o to nejlepší místo 
pro spaní. Někdo si ustlal na pódiu 
v divadle, další pod pódiem, každý prostě 
tam, kde mu bylo dobře.  
 

Usínání nebylo jednoduché,  
protože bylo hodně zážitků, 
o kterých se dlouho špitalo a na 
spánek pak už moc času 
nezbylo.  
Po ranním úklidu a snídani ve 
školní kuchyňce následovalo 
odlévání olova. Mnozí si tento 
starý vánoční zvyk vyzkoušeli  
úplně poprvé.  

 
Nad výkladem vzniklých tvarů se všichni dobře pobavili a teď už jen očekávají, 
zda se osud vyplní. 
 
Všem se odlévání olova  moc líbilo , a tak věříme, že se z něj stane třídní tradice. 



ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Škoda, že neumíme zaznamenat do kroniky i zvuk. Vám všem, kteří naše stránky 
čtete, ale naši školu nenavštěvujete, se pokusíme vánoční atmosféru přiblížit 
slovem. Atrium se pro tuto chvíli změní na jeviště a schodiště se stane hledištěm. 
Jeviště obsadí Táboráček, který pod taktovkou paní učitelky Milady Syrovátkové  
rozezpívá celé hlediště. Vánoční koledy pak znějí celou školou. Letošní zpívání na 
schodech bylo obohaceno o francouzskou koledu, kterou se svými žáky ze 6.B 
nacvičil pan učitel Jaroslav Novák. Pro všechny je společné zpívání každoročně 
silným zážitkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A to je konec !!! 
Konec roku 2011 !!! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


