
ZÁŘÍ 
První září si asi každý z nás spojí se začátkem školy. Sice končí 
prázdniny, ale to nám na Táborské vůbec nevadí. Vyvažuje to 
totiž skvělá zpráva: můžeme se těšit na nový školní rok ve škole, 
kde nás vždy čeká spousta akcí a legrace! 
 

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 

Tradiční vítání prvňáčků se 
letos vzhledem k deštivému 
počasí konalo ve velké 
tělocvičně. A nebylo to 
ledajaké uvítání! Máme 
šikovné žáky osmých a 
devátých tříd, kteří si 
první den včasně ráno 
přivstali, aby pomohli školu 
pro naše nejmenší krásně 
vyzdobit. Přišli do školy již v 7:30! Připravili si krásné květiny, které na 
slavnostním uvítání předali prvňákům.  
 



Letos se otevřely tři první třídy. Naši nejmladší žáci si hned po příchodu do školy 
poslechli hymnu a po proslovu jim pan ředitel hned zadal 1. úkol: „Najdi svoji paní 
učitelku“. Po chvilce váhání nakonec všichni trefili ke správnému stolečku, kde si 
pro ně usměvavé paní učitelky připravily druhý úkol, a to podepsat se.  
 
Třída 1.A paní učitelky Terezy 
Besedové je třída Večerníčková. 
Všichni si nasadili své papírové čepice, 
a teď už se nikdy neztratí. 1.B  paní 
učitelky Ljuby Černé je třída Myšek a 
opravdu byli všichni tichoučcí jako 
myšky. 2.B paní učitelky Lucie 
Svobodové je zas třída Medvídků a 
všichni si svou medvědí tlapičku 
dokázali krásně podepsat. Když se 
všichni našli a dokončili svůj úkol, 
vydali se do svých tříd na svou úplně 
první hodinu ve škole. 
 
 



JEN POČKEJ ZAJÍCI 
V první školní den na naše děti 
čekalo velké překvapení. 
Zavítal k nám mistr Evropy 
v krasobruslení Tomáš Verner 
v doprovodu legendárních 
postaviček Vlka a Zajíce, 
s nimiž účinkuje v muzikálu Jen 
počkej zajíci!  
 
 
 
Připravili si pro nás ve velké tělocvičně show se soutěží, kde mohli děti vyhrát 
trika, hrnečky a omalovánky s motivem tohoto ruského animovaného seriálu a 
nebo vstupenky na světovou premiéru 20. 9. 2014 v Praze.  
 

 
 
 

Kdo ví, proč má vlk 
tak ostré zuby? 

Budete nás učit 
letos bruslení? 



7.A V KOMIKSU 

Třída 7. A v rámci výuky 
českého jazyka 
navštívila GUD, neboli 
Galerii umění pro děti. 
Řekli si něco krátkého o 
komiksu a dozvěděli se 
něco více o výstavě. 
Velká část výstavy byla   
o komiksu ,,Viktorka a 
vesmírná dobrodružství“ 
od Kláry a Honzy 
Smolíkových. V další 
místnosti byla okna polepena barevnými lepenkami a na stropě síť se třemi 
velkými nafukovacími míči, kam si všichni mohli vylézt a vyzkoušet si, jaké to je 
být ve vesmíru. Jinde se žáci například osvítili UV světlem, tvořili vesmírné 
příšerky nebo 3D vesmírnou loď.  Nakonec si každý namaloval svůj vlastní komiks 
a placku. Exkurze byla velmi zajímavá a žáci se těšili domů i do školy, kde budou s 
tvorbou komiksů pokračovat. 

 
6. A NA VĚDECKÉM JARMARKU 

Šesťáci zahájili svůj start na druhém stupni vědecky. Vyrazili na akci 
organizovanou několika významnými vědeckými institucemi. Cílem jarmarku bylo 
hravou formou přiblížit vědu žákům a studentům ZŠ a SŠ. Podařilo se, žákům 
ukázat, že věda je všude 
kolem nás a je potřeba o 
ní něco vědět, protože 
se s ní setkáváme denně. 
Spoustu pokusů si naši 
šesťáci mohli prakticky 
vyzkoušet nebo si ověřit 
své dovednosti 
v nejrůznějších 
soutěžních kvizech.  



 
VYHLÁŠENÍ OBOROVÝCH DNŮ 

Jako není kouře bez ohně, nebylo by září na 
Táborské bez vyhlašování témat oborových dnů. 
Každý rok ve školním divadle na druhostupňové 
žáky čeká prezentace nejrůznějších oborových 
dnů, které si pro ně učitelé připravili. Na ty se 
pak žáci přihlásí a svému oborovému tématu se 
budou po celý rok věnovat do hloubky. Čeká je 
spousta zajímavých aktivit, exkurzí, výstav i 
cestovních zážitků. Kromě toho se učí psát 
oborovou práci, kterou pak na konci roku obhajují 
– mladší žáci před svými vrstevníky, žáci 
devátých ročníků pak před komisí složenou z 
učitelů. Za velmi zdařilé práce a prezentace 
mohou pak získat titul Dr. Táborské. Letos se témata velmi doplňovala, nabídka 
byla pestrá. Vyhlášeny byly následující oborové dny: 

1. Nejen prstem po mapě –  pro cestovatele a dobrodruhy 
2. Jak se zachraňuje život – pro budoucí zdravotníky a pomocníky 
3. Pokusy nás baví – pro budoucí vědce a badatele 
4. Sladká krása – pro budoucí pekaře a cukráře 
5. V rytmech Karibiku – pro budoucí tanečníky a muzikanty 
6. Zahrahrátky – pro budoucí zahradníky a biology 
7. Svět kolem nás – pro budoucí přírodovědce a ochránce naší planety 
8. Po stopách významných osobností – pro budoucí stopaře a spisovatele 
9. Graffitti, streetart (hip-hopová subkultura) – pro budoucí umělce 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hrnečku, 
dost!!!! 



BRANNÝ DEN 

Tradiční celoškolní akce, kterou pro všechny své spolužáky připravili deváťáci 
s panem učitelem Novákem a paní učitelkou Fialovou se tentokrát opravdu 
vydařila. Nejenže nám zářijové počasí celkem přálo, ale organizátoři přišli se 
řadou novinek, které náš branný den příjemně oživily a udělaly akčnějším!  

Skupinky žáků namíchané 
z různých ročníků se 
vydávaly na trasu plnou 
stanovišť s rozmanitou 
tématikou, žáci určovali 
dřeviny, překládali zprávu 
morseovkou, bojovali 
s anglickou gramatikou, 
orientovali se 
v dopravních značkách 
nebo museli prokázat 
znalost klávesových 
zkratek na počítači. 

To znamená zákaz 
vjezdu všech vozidel! 

To nedopadne 
dobře… 



Na některých ze stanovišť na 
ně potom čekali deváťáci, 
kteří měli připravené další 
úkoly rozvíjející zručnost a 
rychlost, strategii, trénující 
paměť, logické myšlení a 
spolupráci. Aby na startu u 
Krčského lesa nemuseli 
všichni naráz čekat na start, 
odehrávaly se i některé 
aktivity i přímo ve škole. 

 Všichni učitelé v této 
organizátorské a logistické 
výzvě obstáli na jedničku, vše 
klaplo, jak mělo! 

 

Bez spolupráce a společné strategie to někdy nešlo! 

Zvedněte to! 

Posuňte to! 
Dejte to níž! 

Já nic nevidím! 



ŽIJEME SPORTEM! 

Atletický trojboj 

Pravidelné sportovní turnaje o 
pohár ředitele školy se 
rozebíhají hned v září! Žáci 1. 
stupně se utkali hned ve třech 
atletických disciplínách: běhu na 
40 metrů, skoku dalekém z místa 
a hodu míčkem. Zájem byl velký a 
atmosféra velkolepá, společně se 
všichni rozcvičili a protáhli, aby 
své atletické dovednosti mohli 
předvést na maximum a pak 
začalo sportovní klání. 

I žáci 2. stupně se dočkali atletiky, 
soutěžili ve stejných disciplínách jako ti 
mladší a všichni se snažili podat nejlepší 
výkon a užívali si slunečného zářijového 
dne. 

 



Nakonec byli jako nejlepší oceněni deváťáci Bára Chmelová a Fanda Tran, ale ani 
šesťáci jako nejmladší na 2. stupni nezůstali zahanbeni, medaile pro sebe získali 
Terka Procházková a Michal Šulc. Gratulujeme všem účastníkům k jejich 
atletickým výkonům! 

Tohle by mohlo na 
1. místo stačit… 


