
Začíná školní rok 2012/2013! 

Září 

K měsíci září neodmyslitelně patří začátek nového školního roku, který je obvykle 
školáky vnímán nevesele, protože ohlašuje konec prázdnin a lenošení a začátek 
povinností a učení. Ale my, co chodíme na Táborskou, se do školy vždy těšíme, 
s každým školním rokem nás totiž čeká spoustu zajímavých akcí, zábavy a 
sportování! Tak hurá na to, ať žije škola! 

Vítání prvňáčků 

První školní den v životě je výjimečná událost, kterou je třeba řádně oslavit, 
proto zahajujeme nový školní rok přivítáním našich nejmladších žáků. Divadelní sál 
se hned od rána naplnil 
spoustou dětí s kytkami 
pro paní učitelky, jejich 
rodiči, ale také žáky 
devátého ročníku, kteří 
tuto slavnostní událost 
pro své mladší kolegy 
pomohli připravit.  

 



Děti do dvou prvních tříd – pohádkové 1. A a do království skřítků 1. B si rozdělily 
svěží paní učitelky Tereza Besedová a Jana Bezecná a hned své žáčky 
vyzkoušely, jestli si umí obkreslit ruku a napsat své jméno. S pomocí deváťáků to 
zvládli všichni, za to si určitě zasloužili kytku a pak už hurá společně podívat se 
do nové třídy a najít své místo v lavici. 

 



Společně jde všechno líp… 

„Už se budeme konečně učit?“ 



6. A na adaptačním kurzu ve Zlenicích 

V druhém zářijovém týdnu se šesťáci vydali na třídenní seznamovací pobyt do 
Zlenic u Čerčan. Hned po příjezdu vlakem je čekalo několik zážitkových týmových 
aktivit, při kterých měli zjistit, jak důležitá je spolupráce. Všechny 3 týmy 
zažehnali atomový výbuch vymačkáním kódu, získali diamant z trezoru, překonali 
elektrický proud i pavučinu a lámaly si hlavy nad hřebíkovým hlavolamem. Každý si 
vyzkoušel balancování na slackline a také vyrobit vlastní svíčku. 

 



Šesťáci navštívili 
také místního 
mývala a někdo se 
dokonce vykoupal 
v řece, zahrál si 
ping-pong nebo 

vybíjenou. 
Zdravotník Pavel 
naučil děti 
základy první 
pomoci, které si 
mohly vyzkoušet i 
na cvičné Anče. 
Na výjezdu si 
třída také 
vytvořila třídní 

pravidla, která stvrdila vlastními otisky prstů. Ze Zlenic jsme sice odjížděli za 
zimy a deště, ale hřáli nás nové zážitky a dojmy. 

 

Ať se šesťákům v novém školním roce společně daří! 



Výuka němčiny opět v praxi 

K tradičním podzimním akcím patří výměnný pobyt u kamarádů z partnerské školy 
v německém Wittenbergu. Letos tomu nebylo jinak a skupina odvážných 
cestovatelů napříč 2. stupněm se vydala na cestu. Hlavní náplní byl tentokrát 
společný výjezd do rekreačního střediska u jezera Frauensee, kde česko-
německou skupinu čekal několikadenní program zaměřený na týmovou spolupráci, 
vzájemnou pomoc, prevenci násilí a získávání praktických zkušeností pro přežití 
ve volné přírodě.  

Ve jménu hesla „jeden prst je 
slabý, ale pět jich vytvoří silnou 
pěst“ děti vázaly lanový most, aby 
unesl celý tým, pomáhaly si, aby 
se dostaly po provazu na druhou 
stranu pomyslné řeky, po lanech si 
lezly pro sladkou odměnu, stavěly 

přístřešky na přenocování v lese či 
hledaly nejvhodnější přírodniny 
použitelné místo zubního kartáčku a 
pasty.  



Společné ubytování a 
týmové hry podpořily 
živou cizojazyčnou 
komunikaci a obě 
strany se naučily 
spoustu nových slovíček 
a frází, které jen tak 
nezapomenou... 

Někteří museli překonat strach, aby 
mohli úkoly splnit... 

 

 

Program ve škole byl také velmi 
bohatý, mohli jsme si zkusit 
speedstacking, což je nová 
moderní soutěžní hra, kdy se 
z plastových kalíšků staví podle 
pravidel různé sestavy pyramid na 
čas. Byla to nečekaná zábava! 

 

 



Vyhlašování témat oborových dnů 

Tělo bez duše, 

pero bez tuše,  

chovák bez vody, 

testy s podvody, 

hřiště bez míčů, 

školník bez klíčů, 

prázdniny bez 
táboráků, 

Táborská bez 
oboráků? 

 

Táborská bez oboráků je opravdu nepředstavitelná věc. Letošní vyhlašování 
oborových dnů na 2. stupni bylo opět originální a nabídka pestrá… 

1) Doprava 21. století 
2) MULTIKULTI 
3) Dobýváme a poznáváme nejen 

sami sebe II. 
4) Světová kuchyně 
5) Stolní hry 
6) Praha všemi smysly 

7) Letem světem Orientem 
8) Pokusy nás baví II. 
9) Irské tance a kultura 
10) Československá armáda 
11) Underground III. – zaměřeno 

na komiks 
12) Tanec II. 



Kapela CHINASKI uchvátila Táborskou 

Je pondělí 17. září, den D. Tělocvična puká ve švech. Sál ani nedutá. Napjatě 
čekáme, co se bude dít. Předkapela nastupuje na plac a píseň „Jsem učitel“ od 
TÁBORSKÉHO UČITELSKÉHO SBORU nemá chyb. Sklízí ovace, a to i od pánů 
muzikantů z populární skupiny CHINASKI.  

Ale to už nastupují mistři sami, přesně tak, jak je publikum zná. Fanoušci nevěří 
svým očím – CHINASKI jsou opravdu u nás v Táborské? Je to tak. Slyšíme a 
pobrukujeme si jejich velké hity: 

1. Signální 
Kutil 
Vakuum 
Vrchlabí 
Hvězdy nad hlavou 
Klára 
Paralela 
Skončili jsme… 
Duše z gumy 



V sále se střídají emoce – nadšení, štěstí, obdiv a hrdost, že právě na nás si tato 
známá česká kapela udělala čas. 

Po koncertu si fanoušci spěchají pro 
autogramy – na fotku, do diáře, někdo 
dokonce na tělo! Teď se nebudeme 
alespoň měsíc mýt! ☺ 

Pár fotografií s mistry a hurá zpátky do 
svých tříd. Nadšeni a plni čerstvých 
zážitků.  

Shrnuto a podtrženo, byl to podle 
očekávání vynikající koncert. Doufáme a 
těšíme se, že se tento zážitek bude u nás 
ještě někdy opakovat. 

 



Ze života jedné třídy: malovaná zeď 5. A 

Prázdninové deštíky smyly 
křídové obrázky ze zdi na 
školním dvoře. Dívky z 5. 
A se rozhodly, že v 
hodinách výtvarné 
výchovy vytvoří výzdobu 
novou. Jako téma si letos 
vybraly podmořský život a 
džungli.  
 
Posuďte sami, jak se jim 
výzdoba povedla..... 
 

Žijeme sportem! 

Včelky opět na soustředění 

Stejně jako vloni nelenil náš školní 
cheerový tým ani o prázdninách a 
společně s týmem Delfíni se vydal do 
Peruce u Loun na letní soustředění, 
které je přípravou na novou sezónu. 
Své kamarádky již znali, takže 
opadly loňské obavy ze seznámení. 
Ihned po příjezdu a ubytování jsme 
se vydali stuntovat a připomenout si, 
co jsme se naučili před prázdninami. 
Výrazně jsme zlepšili skoky a naučili 
se nové osmičky tanců, které velmi 
rádi a natěšeně předvedeme na Den 
školy. Oproti loňsku jsme se více 
zapojili do akrobacie, kdy jsme si 
vyzkoušeli flipa, který nás učila paní 
učitelka Fialová. Soustředění nám 
vlilo novou chuť do našich 
cheerových žil, takže se máte nač 
těšit☺ 



Hurá na lodě!!! 

V polovině září přišlo krásné babí léto. Den jako stvořený pro vydání se k vodě. 

A tak třídy 4. B a 5. A neváhaly a přijaly pozvání od instruktorů vodáckého 
kroužku, aby za nimi přišly do jejich vodácké základny v Podolí. 

Slovo dalo slovo a před 
klubovnou oddílu na nás 
čekalo pět instruktorů, 
kteří nám rozdali vesty a 
pádla a poučili nás, jak se 
na vodě bezpečně chovat. 
Pak už jsme se chopili 
lodí a snesli je na Vltavu. 
Byla to fuška! Při 
nastupování do lodí 
naštěstí nikdo nespadl do 
vody, a tak jsme mohli 
vyrazit. Pádlovali jsme 

směrem k podolské vodárně a obepluli celý ostrov. Nechyběla ani lodní bitva s 
tenisovými míčky / ještě štěstí, že jsme měli suché oblečení na převlečení- hodilo 
se /.  

Zkušení vodáci i ti, 
kteří seděli v lodi 
poprvé, se shodli, 
že veslování je 
docela velká dřina. 
Ale na vodě se 
užije plno legrace. 
Odcházeli jsme 
nadšení a mnozí 
uvažují, že se do 
vodáckého oddílu 
přihlásí. Byla to 
výborná akce! 

 



Atletický trojboj 

Že je atletika skutečnou královnou sportů jsme měli možnost se na vlastní kůži 
přesvědčit ve slunečných zářijových dnech, kdy se naši žáci utkali v hodu 
tenisovým míčkem, skoku dalekém a běhu na 40 metrů. Z napínavého klání vzešli 
hrdí vítězové, kteří předvedli svoji všestrannost, za což jim patří řádné ocenění. 


