
PROSINEC 

Poslední měsíc v roce patří tradičně různým oslavám. Jinak tomu 
není ani v naší škole! Slavíme výročí založení školy, letos již 109.! 
Pořádáme vánoční trhy a program pro rodiče a přátele školy. 
A nejvíce slavíme Vánoce! Třídní besídky, společné zpívání koled i 
spaní ve škole, to vše a nejen to jsme zažili v prosinci! 

DEN ŠKOLY 

Den školy patří mezi významné události 
naší školy. A nejinak tomu bylo i letos. 
Společně jsme si připomněli výročí 
založení školy. Jednotlivé třídy na 

vánočních trzích předvedly své 
výtvarné nadání a zručnost. Jejich 
výrobky byly opravdu krásné a 
nápadité. V divadelním sále žáci 
připravili pestrý kulturní program, kde 
nechybělo divadlo, hudba, recitace, ani tanec. Všichni si dali záležet a vystoupení 
byla velmi povedená a originální. 



Nesmíme zapomenout ani na 
prvňáčky, pro které byl Den 
školy obzvláště velkou 
událostí. Čekalo je totiž 
Slavnostní čtení, kdy všem 
svým příbuzným ukázali, jak 
velký pokrok od září udělali. 
Poslechnout si je přišel i pan 
ředitel. 

O tom, že je Den školy 
oblíbenou událostí roku, 
svědčí i velké množství 
rodičů a sourozenců, 
kteří se přišli podívat a 
své děti podpořit.  

 

 

 

 



MIKULÁŠ 

Ani letos k nám nezapomněl přijít Mikuláš se svými pomocníky čertem a andělem! 
A protože je v naší škole hodně žáků, velmi ochotně mu pomohli žáci 9.A. Role 
Mikulášů, andělů a čertů zvládli naprosto skvěle. Někteří si s přípravou kostýmu 

dali záležet, že byli úplně 
k nepoznání. Mikuláš jim předal 
všechny informace a během 
pátečního dopoledne navštívili 
všechny třídy. V některých 
případech dokonce museli výtržníky 
odnést, ale naštěstí po slíbení, že 
se příští rok polepší a po zazpívání 
nějaké písničky, všechny žáky 
vrátili a nakonec všichni dostali 
sladkou odměnu.  



BESÍDKA ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Besídka družiny se letos nesla ve 
znamení karnevalu. Někteří se už 
nemohli dočkat odpoledne, proto se 
to už od rána ve škole hemžilo dětmi 
v různých kostýmech! Odpoledne 
jsme mohli potkat víly, piráty, 
kovboje, nejrůznější zvířátka, 
námořníky. Nechyběli princové a 
princezny, čarodějnice, indiáni a 
další.  

Žádná paní vychovatelka, natož pan 
vychovatel Václav nepokazí žádnou 
legraci, proto i oni přišli v úžasných 
maskách. 

 

 

 

 



Pro děti z družiny to bylo krásné odpoledne, kdy si zahrály divadlo, předvedly 
masky a vše zakončily společným tancováním na diskotéce. Z fotek je jasné, že 
karneval si všichni užili a vy můžete hádat, kdo se skrývá pod maskou ☺! 

SOUTĚŽ VE ŠPLHU 

Tradiční předvánoční Táborský šplhoun ukončuje 
sportovní soutěže v kalendářním roce. Letos ho 
připravili paní učitelka Kotoučková a pan učitel 
Červený a přišlo hodně žáků, aby předvedli, jak jim 
šplh jde. Každý měl dva pokusy a v některých 
kategoriích byla soutěž napínavá až do posledního 
okamžiku. A jak to všechno dopadlo? Za 1. stupeň 
je nejlepší dívka Terka Ševčíková z 5. B, nejlepší 
chlapec Jára Holan z 5. Na 2. stupni vyhrál Honza 
Suchomel z 9. A a Eliška Sommerová ze 7. A. Ještě 
je potřeba zmínit, že někteří žáci udělali od 
loňského roku velký pokrok a velmi se zlepšili. 
Schválně, jaké časy budou padat příští rok! A 
protože pan učitel má rád netradiční výzvy, na 
závěr si závodníci vyzkoušeli vyšplhat na dvou 
tyčích až nahoru bez nohou. A zvládli to! 



SOUTĚŽ OVOV 

Naši žáci a žákyně 
rádi sportují, důkazem 
jsou školní turnaje a 
soutěže, celkově jich 
je 13 během školního 
roku, kterých se 
zúčastňují. Základem 
každého sportovce je 
všestrannost. Proto 
jsme již potřetí, ve 
spolupráci s organizací 
OVOV (Odznak 
všestrannosti olympijských vítězů) Roberta Změlíka a Romana Šebrleho, 
zorganizovali podzimní část školního kola. Organizace se ujal pan učitel Karel 
Červený se svou třídou 8. A. 

Po společném zahájení v tělocvičně nám Včelky předvedly své cheerové umění. 
Poté už jednotlivé 
třídy přicházely 
plnit jednotlivé 
disciplíny. Žáci 
prvního stupně se 
utkali v hodu 

medicinbalem, 
trojskoku a leh 
sedech (2 minuty). 



Pro žáky druhého stupně byly připraveny tyto disciplíny: trojskok, přeskok přes 
švihadlo, leh sedy a kliky (2 minuty). Většina žáků se snažila a celkem bylo při 

slavnostním vyhlášení v divadelním sále vyznamenáno 54 z nich. Už teď se 
můžete připravovat na letní kolo, které proběhne na Den dětí v rámci Jarních 
slavností. Každý se přeci může ještě zlepšit! ☺ 

 



VÁNOCE VE ŠKOLE 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

4.A 

2.A 

5.A 

8.B 

2.C 

9.A 

Přehlídka vánočních 
stromečků ve třídách! 
Který je váš favorit? 



Zpívání u stromečku 

Školní pěvecký soubor Táboráček s paní učitelkou Miladou Syrovátkovou nacvičil 
pásmo vánočních koled. Celý první stupeň i některé třídy druhého stupně se sešly 
v atriu školy ke společnému zpívání u stromečku. Bylo nás opravdu hodně, až jsme 
se skoro do atria a na schody nevešli. Ovšem nutno podotknout, že všechny třídy 
pěkně zpívaly a tóny známých koled zněly celou školou. 

Besídka 1.A 

Den před vánočními prázdninami připravila paní učitelka Veronika Boušková 
vánoční odpoledne u stromečku. Zpívaly se koledy, říkaly se básničky, jedlo se 

cukroví, povídalo 
se... Zásluhu na 
příjemné atmosféře 
měly nejen děti, 
kterým se moc 
povedlo vystoupení, 
ale i rodiče a další 
příbuzní, kteří na 
akci přišli. 

 



Besídka 3.A 

Stromeček, dárečky, 
cukroví, koledy, salát, 
řízek. To vše patří 
neodmyslitelně ke 
Štědrému dni. Ten ve 
třídě 3.A s paní 
učitelkou Lindou 
Kotoučkovou se 
v ničem neliší! Letos 
už podruhé si den 
před vánoční 
besídkou vytvořily děti ve skupinkách bramborový salát. Už vědí od loňska jak na 
to, a tak ho zvládli během jedné vyučovací hodiny. Vůně se ze třídy linula jak z 

lahůdkářství! Druhý den 
probíhal podle zajetého 
scénáře. Poseděli u koled a 
pečiva od maminek a 
babiček a pak se vydali před 
školu ozdobit strom pro 
zvířátka. Letos byl opravdu 
bohatý! Po koledách třída 
zasedla ke svátečně 
nazdobeným stolům ve třídě 
a pustila se do 
štědrovečerního oběda. 

Každý už byl natěšený na dárky, které ležely pod stromečkem. Pak konečně 
nastal čas nadělování.  

Besídka 1.B 

Konec kalendářního roku se i ve třídě 1.B pana učitele Luďka Kováře nesl v duchu 
příjemných setkání, dostatku sladkých pochutin a několika překvapení pod 
stromečkem. Nejprve si žáčci užili odpolední vánoční besídku s rodiči, na které 
jim předvedli několik koled, které společně nacvičili. Potom se rozdávaly dárky, 
všichni se občerstvovali doneseným cukrovím a povídali si nebo si rovnou hráli s 



dárky. Další den už děti pod stromečkem žádné dárky nečekaly, ale když se 
vrátily do třídy ze společného zpívání koled, pod stromečkem na ně čekala ještě 
hromada dárků a někteří prý pootevřeným oknem ještě zahlédli Ježíška! Každý 
dostal krásnou novou knížku. Děkujeme, Ježíšku!  

Besídka 3.B 

Předvánoční čas si užila i třída 3.B s paní učitelkou Ivankou Táborovou. Poslední 
den školy před 
Vánocemi si děti 
udělaly dílničku, 
kde si každý žáček 
vyrobil jedlou 
dekoraci na vánoční 
stůl. Zpívaly se 
koledy a nakonec 
přišel Ježíšek a 
každý našel pod 
stromečkem nějaký 
dáreček.  



Bowling 9.A 

Ty nejstarší ze školy už třídní 
besídky přece jen tolik neberou 
a tak paní učitelka Monika 
Škábová vytáhla svoje deváťáky 
na bowling, kde změřili své síly 
a hlavně se dobře a aktivně 
pobavili! 

Besídka 8.B 

Naopak osmáci s panem ředitelem Františkem Prokopem slavili tradiční vánoce! 
V učebně nechyběl živý stromeček se spoustou dárků, během dopoledne si žáci 

sami připravili 
bramborový salát, 
hráli hry a užívali 
si společný 
předvánoční den 
ve škole. Nakonec 
zasedli společně 
při svíčkách ke 

„štědrovečerní 
večeři“. 

 

 

Besídka 8.A 

Společný čas a vánoční naladění si 
užívala i třída 8.A s panem učitelem 
Karlem Červeným. Hry, povídání, 
film a nakonec rozdávání dárků... 
Nejen osmáci, ale, zdá se, že i pan 
učitel byl moc hodný, když mu 
Ježíšek nadělil tolik dárků! 


