
Červen 2008 
 
Olympiáda škol Prahy 4 
 
 Součástí slavnostního zahájení Dětských olympijských her 4x4, které se konalo 
v neděli 1. 6. v příjemném prostředí O2 Žlutých lázní, byl závod dračích lodí. 
Klání se zúčastnily celkem čtyři posádky složené z učitelů a žáků základních škol 
Prahy 4 a pracovníků Ú MČ Prahy 4.  
Učitelský tým FZŠ Táborská ve složení Naďa Kolářová, Zuzana Kopasová, 
Veronika Polívková, František Prokop a Václav Vojta byl důležitou oporou 
vítězné posádky. 
 

Ćlenové vítězné posádky 

 
 
 
Připomeňme si základní fakta. Slunečné počasí, mírný vánek a klidný proud Vltavy 
vytvářely doslova ideální podmínky pro závod. Napětí na startu sílilo, nervozita 
stoupala, pádla se už už ponořit do vody… Nejrychleji vyrazila loď číslo tři 
obsazená posádkou FZŠ Táborská a zástupci dalších škol, se známou celebritou 
Leošem Marešem na přídi. 
„V děsivém tempu jsme předstihli ostatní tři soupeře o více jak jednu délku lodi. 
Tak bylo po smrtelných 500 metrech vítězství zaslouženě naše – stejně jako 
pečené sele. 



 
 

 
 
 
Celá první půle června byla věnována různým soutěžím. Přestože byla celá akce 
oznámena tzv „na poslední chvíli“, naši žáci se nejen zúčastnili, ale získali i několik 
skvělých umístění – za všechny - T. Kadeřábek ze 6.A, náš reprezentant 
v cyklistice.  



 

Týden slovenské kuchyně 
 
V týdnu od 9. 6. do 13. 6. se v naší jídelně vařilo ve stylu slovenské kuchyně. 
Přestože bylo nabízeno jen jedno jídlo kvůli vysoké nemocnosti v kuchyni, moc 
jsme si pochutnali. 
 
Jídelníček 
Pondělí Stávka 
Úterý Polévka: vývar s kapáním 
 1. Střapačky s uzeným masem a zelím 
Středa Polévka: slovenská kapustnice 
 1. Slovenská masová směs, dušená rýže 
Čtvrtek Polévka: masová  
 1. Krupicová kaše s kakaem 
Pátek Polévka: myjavská 
 1. Záhorácký guláš, houskový knedlík 
 
 
 
 

Návštěva dětí a učitelů z Wittenbergu 
 
 12. 6. přijela na výměnný čtyřdenní pobyt do Prahy skupina dětí a jejich učitelů 
z naší partnerské školy z německého Wittenbergu. Celý pobyt tradičně 
organizovala paní učitelka H. Suchánková. Děti byly ubytovány v rodinách žáků, 
kteří navštívili na podzim Německo.  
 
 Účastníci měli pestrý program. Po příjezdu vlakem ve čtvrtek do Prahy a 
ubytování v rodinách se setkali na grilovací party na ZŠ Lyčkovo náměstí. Pátek 
strávili návštěvou školy na Lyčkově náměstí, kde se měli možnost zapojit do výuky 
hudební a výtvarné výchovy. Večer patřil návštěvě černého divadla. V sobotu šly 
děti do přírodní rezervace Divoká Šárka. Byl tam pro ně připraven tzv. 
„prožitkový den“., při kterém si mohly vyzkoušet různé outdoorové aktivity. Při 
nedělním výletě vlakem na Karlštejn žáky doprovázel pan ředitel F. Prokop.  
 
Celý výměnný pobyt proběhl na výbornou. Žáci i žákyně si ho spolu s německými 
kamarády náležitě užili.  
 
 



Obhajoby oborových prací 
 
Odpoledne 12. 6. bylo věnováno tradiční obhajobě oborových prací žáků devátých 
tříd. Tentokrát se obhajoby konaly souběžně ve třech učebnách, před třemi 
komisemi: 
Předseda. František 
Prokop 
Ostatní členové: Jarmila 
Kačeňáková, Petra Křížová 

Předseda: Jitka 
Svobodová 
Ostatní členové: Veronika 
Palusová, Miroslav Hricz 

Předseda: Helena 
Havránková 
Ostatní členové: Boleslava 
Chadimová, Petra Machalová 

 
Členové první komise 

 
 
Většina žáků byla na obhajobu dobře připravena a po zásluze tak získala titul 
Doktor Táborské. Rovněž bylo uděleno několik čestných uznání. Nejlepší budou 
dekorováni na plese.  
 

Žákyně z 9.B při obhajobě své práce 

 
 



Jedna z komisí byla dokonce příjemně překvapena ochutnávkou mezinárodní 
kuchyně, která byla součástí prezentace oborového dne – mezinárodní kuchyně. 
Podával se Sachrův dort, halušky či kuřecí kung-pao. Vše sklidilo zaslouženou 
pochvalu.  

Před obhajobou … 

 
 

Při vyhlašování výsledků… 

 
 
 



ASEKOL – soutěž ve sběru elektroniky 
 

Celý školní rok byla u vchodu do naší 
školy umístěna zvláštní zelená 
popelnice s oranžovým víkem, do níž 
děti nosily elektronický sběr – 
nefunkční mobily, komponenty 
z počítačů, elektronické hračky a 
malé nefunkční eletrospotřebiče. 
 
Přestože množství sběru bylo 
nemalé, umístila se naše škola až na 
druhém místě za ZŠ Ohradní a při 
slavnostním vyhlášení 13. 6. získala 
dataprojektor. 

 

 
 
 
  

Vyhlášení nejlepších žáků 
 

 

 
 
Ve čtvrtek 26.6. proběhlo v divadélku školy 
vyhlášení nejlepších žáků naší školy. 
Třídní učitel vybral z každé třídy 3 žáky, kteří 
si zasloužili ocenění nejen za výborný prospěch, 
ale třeba i za pomoc kamarádům. 
Oceněným byl předán diplom, sladká odměna a 
všem v přestávkách mezi vyhlašováním zazpíval 
pěvecký sbor Táboráček.  



 
 

Ples devátých tříd 

 
 
Letošní ples se konal v duchu 60. let, inspirován květinovými dětmi – hnutím 
hippies.  
Po slavnostním nástupu a předání doktorátů následovalo dekorování absolventů 
naší školy – letos květinou.  
 

Žák naší školy s oceněním 

 
 
 



Předtančení v rytmu písní z filmu „Pomáda“ a muzikálu „Chicago“ mělo obrovský 
úspěch a sklidilo dlouhotrvající potlesk. 
Následovalo sólo s rodiči a poděkování vyučujícím, kteří letošní deváťáky 
provázeli celou školní docházkou. Dárek (batikované tričko) jim nadělil Mikuláš 
spolu s čerticí poté, co předvedli básničku či písničku. Největší poděkování 
patřilo samozřejmě třídním učitelkám.  
 

Jarmila Kačeňáková, třídní učitelka 9.A 

 
 

Jana Linhartová – Maierová, třídní učitelka 9.B 

 



Pár minut před 22. hodinou odstartoval slavnostní ohňostroj v parku před školou. 
Na tento okamžik se těší všichni, kteří celý rok sbírali starý papír a tím přispěli 
k uskutečnění této podívané. Scházejí se na ni nejen účastníci plesu, ale i žáci 
nižších ročníků se svými rodiči.  
Ples pokračoval bohatým rautem, který připravily naše paní kuchařky, za což jim 
patří velký dík . 
Hudba hrála až do 23 hodin, kdy byl ples ukončen.  
 

 
 
 
 


