
LISTOPAD 
Tento měsíc utekl jako voda! Asi to bylo tím, že všichni měli co 
dělat. Ve škole nás navštívili oblíbení herci i oblíbení ptáci... Jeli 
jsme do oblíbeného města Wittenberg, kde máme partnerskou 
školu... Věnovali jsme se oblíbeným činnostem jako je čtení nebo 
hraní florbalu. A měli jsme oblíbený oborový a projektový den! Že 
by byl listopad náš oblíbený měsíc?☺☺☺☺ 

4.A NA VÝSTAVĚ 

Začátkem listopadu třída 4. A s paní 
učitelkou Janou Kotrbatou navštívila 
výstavu Naše cesta. Během dvou 
hodin si vyzkoušeli např. jaké je to 
projít místnost a poznávat předměty 
v úplné tmě, nastoupit do vlaku na 
invalidním vozíku, domluvit se s 
neslyšícím, zahrát si basketbal a 
florbal na vozíku, zdolat lezeckou 
stěnu se zavázanýma očima a mnoho 
dalšího. Celou dobu na výstavě 
provázeli lidé, kteří žijí s nějakým 
hendikepem a seznámili děti s mnoha 
zajímavými pomůckami, které jim 
pomáhají. Po návštěvě této výstavy 
všichni odcházeli bohatší o nové 
zkušenosti, informace a zážitky.  

PROJEKT ČTU, ČTEŠ, ČTEME!  

V listopadu proběhla již třetí akce v rámci společného projektu tříd 1. C paní 
učitelky Lucky Svobodové a 5. B paní učitelky Jitky Svobodové, tentokrát 
zaměřená na čtenářství. Prvňáčci si donesli své oblíbené knížky, o kterých svým 
kamarádům z páté třídy povyprávěli, a páťáci jim na oplátku předvedli, jaké knihy 
oni měli rádi, když byli v první třídě. Každá dvojice si společně z knížky také 
četla a pak kreslila k příběhu ilustraci. A že si to všichni parádně užili! 

Naviguj! Né, 
že zase 
nabourám! 



DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Nejen sportem, ale i kulturou je živa naše škola! V minulém týdnu jsme si přímo ve 
škole vychutnali divadelní představení s předními českými herci Janem Přeučilem 
a Evou Hruškovou, kteří za námi přijeli. Divadlo bylo plné krásných písniček, 
pohybu a divadelních scének. Žádné dítko z prvního stupně, které divadlo 
navštívilo, nezůstalo sedět v koutě! 

 

 Tak řekne mi někdo, 
kde to jsme? 

No přeci na 
Táborské, 
Honzíku! 



OPĚT VE WITTENBERGU 

Každý podzim v rámci výuky 
cizích jazyků vyrážejí žáci 2. 
stupně do německého města 
Wittenbergu, kde se nachází 
již pěknou řádku let naše 
partnerská škola. Ani letos 
tomu nebylo jinak a 
jedenáctičlenná skupina žáků 
v doprovodu paní učitelky 
Dany Sládkové a nové paní 
učitelky na němčinu Daniely Černé vyjela vlakem vstříc zajímavým zážitkům a 
novým zkušenostem! Tentokrát většina úplně poprvé! Ubytováni jsme byli 
v rodinách německých žáků, ale dny jsme trávili společně nabitým programem, 

kde nechyběl sport, kultura 
ani vzdělávání... 

V nedalekém Dessau jsme 
navštívili galerii a školu 
uměleckého směru Bauhaus 
a na workshopu jsme se 
naučili nevídané výtvory 
z papíru. V rámci sportu 
jsme byli v aquaparku a také 
lézt na stěně, kde se 
ukázalo, kdo je spiderman! 
 

Hilfe! 

Už se těším na 
německé 
klobásky! 



Určitě jsme nevynechali prohlídku centra města, které se může pyšnit svou 
historií a domem a muzeem Martina Luthera, které jsme také navštívili. Během 
výtvarné dílny si žáci mohli vyzkoušet dobové oblečení a ušít módní doplňky. 

 

 
 
 
 
 

TÁBORSKÁ V ČESKÉ TELEVIZI 

V rámci preventivního programu Unplugged, který je určený žákům ve věku 12 až 
14 let, se na naší školu přišla podívat Česká televize. Cílem progarmu je snižování 
počtu dětí začínajících užívat návykové látky. Součástí programu byly 
nejrůznější scénky a aktivity, kdy se děti seznámily s touto problematikou a 
podělily o vlastní zkušenosti. Naše škola tento program realizuje ve spolupráci 
s Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  

 

Jsme 
v přímém 
přenosu? 



DESATERO SOV 
Se sdružením Ornita již naše škola v 
rámci environmentální výchovy 
spolupracuje několik let. Tentokrát 
téměř všechny třídy zažily program o 
sovách. Možná jste to netušili, ale sovy 
jsou ptáci, které můžeme vidět i v okolí 
naší školy, stačí se jen pozorně dívat! 
Dozvěděli jsme se ale i o druzích, se 
kterými se u nás často nesetkáme. 
Překvapením byla pro všechny sovice 
sněžná jménem Julča, která přiletěla 
snad přímo z příběhu Harryho Pottera, 
aby nás pobavila svými kousky. Během programu si žáci mohli zblízka prohlédnout 
i pohladit puštíka, kalouse i sovu pálenou. Nechyběla ani naše největší sova výr 
velký Mikeš, který je dokonce i filmovou hvězdou. Dozvěděli jsme se zajímavosti 
ze života sov, o jejich přizpůsobení prostředí a také to, že s tou vyhlášenou soví 
moudrostí to není tak horké... 

 

 

Pošlu o vás  
zprávu Harrymu 

Potterovi! 



OBOROVÝ A PROJEKTOVÝ DEN 

Graffiti 

Na tomto výtvarném oborovém dni se realizují naši žáci umělci. V listopadovém 
oborovém dni se nejdříve naučili, jak si vyrobit papírovou šablonu podle fotky. 
Vyrobili například šablonu našeho exprezidenta Václava Havla. Poté s hotovými 
šablonami vyrazili do centra do graffit shopu, kde nakoupili spreje a hurá na 
úplně první legální místo pro malování, Lennonovu zeď. Nedavno tuto zeď přetřel 
na bílo a zanechal pouze vzkaz „WALL IS OVER!“. Než jsme tam však dorazili, už 
zdaleka nebyla bílá. A po naší návštěvě už vůbec ne!  

 

V rytmech Karibiku 

Již podruhé se divadelní sál ZŠ Táborské roztančil v rytmech Karibiku. 
Tentokrát zazněly především tóny salsy. Věnovali jsme se hlavně základním 
krokům tohoto tance, které jsme pak využili během vystoupení na oslavách Dne 
školy.  Ale před samotným tancováním jsme zjistili i pár zajímavých informací.  

 Zatímco během prvního oborového dne jsme si povídali o reáliích a historii 
jednotlivých karibských ostrovů, nyní jsme se dozvěděli zajímavé informace 
ohledně hudby a samotných tanců. 

 
  Wall is never 
over! 



Známe tedy už plno nových informací o salse, cumbii, reggaetonu a merengue. 
Také jsme si společně přečetli příběh Beta Pereze, zakladatele zumby, a zjistili 
jsme, že zumba, celosvětový fenomén, vznikla vlastně úplně náhodou! 

 

Jak se zachraňuje život 

V tomto oborovém dni jde o 
život. Přesně řečeno o záchranu 
života. Základem je 
samozřejmě nácvik resuscitace. 
Ve druhém oborovém dni jsme 
se dozvěděli více k tomu, jak 
transportovat raněného. 
Navštívili jsme místo, kde se 
život zachraňuje, a to dispečink 
záchranné služby. Byli jsme zde 
velmi mile uvítáni a nejdříve 
jsme vyslechli zajímavou 
přednášku o historii a 

Smíme 
prosit? 



současnosti záchranné služby. Poté jsme mohli nahlédnout přímo k telefonním 
operátorkám do operační místnosti - to bylo hodně zajímavé. Mohli jsme přímo 
sledovat, jak se operátorkám zobrazují záchranné vozy na mapě a jaké aktuální 
případy jsou právě řešeny.  
Po prohlídce vinohradského dispečinku jsme si jeli prohlédnout vozidla záchranné 
služby. Řidiči záchranky byli velmi ochotní a ukázali nám veškerý vozový park 
včetně speciálního kamionu, kterému se říká Golem. Je to taková mobilní 
nemocnice.  Nabrali jsme spoustu praktických, důležitých dovedností. 

 

Pokusy nás baví 

Druhý oborový den jsme strávili v naší školní laboratoři. Paní učitelka Fenclová 
připravila celou řadu zajímavých pokusů. Každý dostal návod, podle kterého pokus 
provedl a následně si zapsal, co a jak se dařilo či nedařilo. Máme tak už všichni 
solidní základ pro oborovou práci. A co že jsme to vlastně zkoumali? Třeba jsme 
dělali "bimetalový"pásek z alobalu a papíru, vznášedlo, Newtonův barevný kotouč, 
inkoustové oko a mnoho dalších zajímavých pokusů.  

O co ,že mu 
to shoří? 



Nejen prstem po mapě 

Cílem tohoto oborového dne byla západočeská metropole, Plzeň. Prohlídli jsme si 
vánočně vyzdobené náměstí s trhy, kostel sv. Bartoloměje s nejvyšší věží v naší 
zemi. Zpívá se o ní písnička, že prý převyšuje kopce.  

Shlédli jsme též druhou největší synagogu v Evropě, všichni chlapci si museli 
koupit na hlavu jarmulku kipa pippah, aby mohli vstoupit do hlavního sálu. Když 
jsme hodně promrzli, šli jsme se zahřát do vědeckého centra Techmania, kde 
jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli plno fyzikálních zákonů.  

 

Projektový den 5.B 

Během projektového dne žáci 5.B pokračovali v projektu „Poznáváme památky 
Prahy“, kterým se zabývají také v hodinách vlastivědy, informatiky, výtvarné 
výchovy a češtiny. Malovali vybrané památky, vyhledávali nejrůznější informace, 
psali texty a krásně prezentovali. A na závěr všechny památky prošli od A až do 
Z. Byli na Pražském hradu, Karlovo mostě a Staroměstském náměstí. Podívali se 
do Chrámu sv. Víta a Chrámu sv. Mikuláše. Obdivovali krásy matičky Prahy. 

♫ Severní 
vítr je 
krutý! ♫ 



 

 

DIPLOM PRO JÍDELNU  

Naše školní jídelna se zúčastnila soutěže školních jídelen vyhlášené MČ Praha 4 – 
„Netradiční použití plodů 
podzimu ve školním 
stravování“. Mezi netradiční 
pokrmy patřily například 
rybí kostky v cuketě nebo 
bramborovo-dýňové pyré. 
Jídlo bylo vynikající a 
z jedenácti přihlášených škol 
se naše Táborská umístila na 
krásném 3.místě. Kolektiv 
školní jídelny s panem 
ředitelem dostali na 
Nuselské radnici diplom. 
Těšíme se na další výborné 
pokrmy! 

Jó, na hradě je hej! 
Rozhodla jsem se, že 
budu prezidentkou! 



ŽIJEME SPORTEM! 

Florbalový turnaj 

Naši žáci se sportu nebojí, právě 
naopak! Neustále se zúčastňují 
nejrůznějších soutěží a turnajů a 
bojují o pohár ředitele školy. 
V polovině listopadu se na naší škole 
uskutečnil florbalový turnaj 2.-5. 
tříd. Statečně bojovalo 9 družstev a 
po velkém sportovním souboji, za 
mohutného povzbuzování fanoušků, si 
putovní pohár ředitele školy odnesla 
třída 5.A.  Gratulujeme! 

 

SPIRIT CHEER CUP 2014 

Po roce jsme se zúčastnili opět cheerleadingové soutěže Spirit cheer cup, která 
se tentokráte konala v Plzni. Vystupovali jsme pod názvem Prague Dolphins. Group 
stunt prvostupňových obsadil 11. místo, v tématické show (Danger of space - 
nebezpečí vesmíru) mladších dívek odvážíme 6. místo, chyběly nám jen 2 body ke 
bramborové medaili. Úspěch zaznamenaly starší dívky, které dovezly pohár za 1. 
místo v tématické show  The wild west (divoký západ).  

 

 

 

 

Těsně vedle, 
naštěstí! 


