
Červen 2007 
 
BRANNÝ DEN 
 
Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese.  Celou akci 
připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová  
za pomoci žáků devátých tříd.  
 
V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi 
vydali žáci II. stupně.  
 
Na Roztylech byli žáci rozděleni do 26 družstev – 13 z I.  stupně a 13 ze 
II. stupně. Všechna družstva absolvovala v době od 9.00 do 14.00  všech 
15 stanovišť, na kterých si žáci vyzkoušeli své znalosti a dovednosti např. 
z první pomoci, střelby, určování azimutu,  zdolávání různých překážek. 
Žáci II.stupně absolvovali celou trať samostatně bez učitelů. 
 
Počasí nám přálo, a tak jsme touto akcí úspěšně  oslavili Mezinárodní den 
dětí. 
 
Mapa branného závodu 
 
 

 
 



KONCERT ŠKOLNÍHO SBORU TÁBORÁČEK 
 

 
 
Dne 6.června se od 18.hodiny za velkého zájmu rodičů, prarodičů i 
spolužáků konal koncert pěveckého žákovského sboru Táboráček. Malí 
zpěváčci předvedli výsledky své celoroční práce v nepovinném předmětu 
sborový zpěv, který   vedly paní učitelky V.Palusová a V. Čížkovská. 
 

Pozvá nka na koncert Táboráčku 
 

 
 
 
Táboráček s oběma učitelkami – vpravo V. Palusová, vlevo V. Čížkovská 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



OBHAJOBY OBOROVÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 9.TŘÍD 
 
Dne 7. června se konaly tradiční obhajoby oborových prací žáků 
devátých tříd. Obhajovalo se před dvěma komisemi, kterým předsedaly 
M. Škábová a H. Suchánková. Obhajoby začaly v 16:00 a poslední žáci 
končili až kolem 20:00. Slavnostní předání všech ocenění proběhne na 
plese, který se bude konat večer před posledním dnem vyučování. 
 
 
Ukázka doktorandského diplomu 
 

 
 
 
 

 

SPORTOVNÍ TURNAJ 

 
 
Dne 13. června se konal sportovní turnaj určený pro žáky II.stupně. 
Chlapci soutěžili ve fotbale na školním hřišti a dívky v přehazované ve 
velké tělocvičně. 



Turnaj probíhal po celé dopoledne od 8.15 do 13.30. Děti, které nehrály, 
fandily spolu se svými učiteli. Počasí hráčům přálo, a tak se celý turnaj 
vydařil na výbornou. Vítězi se stali chlapci z 9.B2  a dívky z 9.A.  
 
 
 
TÝDEN SPORTU A TURISTIKY 
 
Týden od 18.  do 22. června je tradičně věnován na II. stupni sportu a 
turistice. Třída 6.A strávila týden na Smržovce, osmé třídy vyjely    a 9.A 
pobyla na Lančově. Ostatní třídy měly na každý den naplánovány výlety, 
různé  sportovní a poznávací aktivity.  
 
JSME RÁDI, ŽE JSI ŽÁKEM NAŠÍ ŠKOLY 
 
Paměťní list pro nejlepší žáky naší školy 
 

 

26. června proběhlo vyhlášení nejlepších 
žáků jednotlivých tříd. Celá akce se 
nazývá „Jsme rádi, že jsi žákem naší 
školy“. Ti nejlepší obdrželi hodnotné 
knižní odměny  a  knižní poukázky. 

 
 
 
 
PLES DEVÁŤÁKŮ 
 
28. června se konal tradiční Ples deváťáků. Letošní se nesl v duchu 
kubánské samby. Ples začal v 19:00 slavnostním nástupem všech 
absolventů letošních devátých tříd. Za přítomnosti rodičů, ředitele školy 
J. Buchala, obou jeho zástupců F. Prokopa a P. Machalové, obou třídních 
učitelek M. Škábové a L. Hajduškové, všech vyučujících a ostatních hostů 
byly žákům předány doktorandské tituly a čestná uznání za obhajovu 



oborové práce. Ve 20.30 následovalo předtančení žáků následované sólem 
pro rodiče. Ve 21:30 si žáci zatančili se svými učiteli. Krátce před 
desátou hodinou se všichni přesunuli do parku před školu, kde přesně ve 
22:00 hodin  začal slavnostní ohňostroj financovaný výtěžkem z 
celoročního sběru celé školy. Čtvrt hodinu po 22 hodině byl zahájen raut 
připravený našimi kuchařkami a financovaný výtěžkem ze vstupného a 
finančními dary rodičů našich žáků.  
 
 
 
 
 

Pozvánka na ples 
 

 

 
 

  
 
Vstupenka na ples 



 
 
 
 
 
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ A SLAVNOSTNÍ OBĚD DEVÁŤÁKŮ 
 
29. června začal poslední školní den jako obvykle v 8.15 předáním 
vysvědčení třidními učiteli v jednotlivých třídách. V 9:30 se připravili 
naši prvňáčci s kytičkami v rukou a rozloučili se s letošními deváťáky 
v jejich třídách. Pak je odvedli za mohutného potlesku špalírem žáků naší 
školy do školní jídelny, kde pro ně a jejich učitele prostřeli  spolužáci 
z osmých tříd   slavnostní tabuli. V 10:00 se podával slavnostní oběd, 
který připravily paní kuchařky. Slavnostní menu se sestávalo z předkrmu – 
plněného rajčete, hlavního chodu – přírodního plátku vepřového masa 
zapečeného se sýrem a broskví podávaného s americkými brambory a 
zeleninovou oblohou. Sladkou tečku představoval výborný dort věnovaný 
spolužáky z osmých tříd. Oběd se skutečně vydařil.  
 
Výroční číslo školních novin 
Na konci školního roku se žáci každé třídy spolu se svým třídním učitelem 
ohlédnou za akcemi, které třída absolvovala. O průběhu školního roku 
každá třída napíše stránku do našich červnových školních novin. 
S vysvědčením si tedy domů odnášíme výtisk školních novin, ve kterých 
jsme zavzpomínali na to nejhezčí z právě skončeného školního roku.  
Pak už hurá na prázdniny! 
 
První stránka novin Poslední stránka novin 



  

 
 
Změna ve vedení školy 
 
Na konci června oznámil pověřený pan ředitel Josef Buchal, že odchází 
nejen z funkce, ale po jedenáctiletém působení i ze ZŠ Táborská. Naše 
škola tak bude od září postrádat nejen výborného matematika, ale i 
organizátora pěvecké soutěže „Jarní petrklíč“, která má již dvacetiletou 
tradici. 
Pan učitel J. Buchal stál u zrodu tradičních akcí nejen  pro žáky -  jako je  
ples deváťáků či slavnostní poslední zvonění, ale i pro kolegy – např. 
oslava Dne učitelů „S Komenským v kole“, vánoční posezení atd. 
Při závěrečném loučení jsme mu popřáli hodně úspěchů na novém 
pracovišti.  
 
 
 


