
Květen 2007 
 

Turnaj v sudoku 

 
Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj 
v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se 
ve čtyřech kategoriích podle jednotlivých ročníků. 

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. 

Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B  stal vítězem v kategorii 
6.tříd. Blahopřejeme! 

 

Exkurze na skládku odpadů 

Dne 4.května  podnikli naši žáci 8 .a 9. ročníků v rámci přírodovědného 
praktika exkurzi na skládku odpadů firmy ASA v Čimicích společně 
s vyučujícími J. Kačeňákovou, H.Havránkovou a V. Vojtou. Akce byla velmi 
zajímavá a pro žáky přínosná. Naše škola spolupracuje na projektu EKO-
Škola. 

 

Výběrové řízení na budoucího ředitele naší školy 

Dne 10.května  se uskutečnilo výběrové řízení, na základě kterého měl 
být vybrán nový ředitel ZŠ Táborská. Naši školu zastupovala  ve výběrové 
komisi paní učitelka H. Suchánková. Bylo přihlášeno celkem 6 uchazečů.  

Vzhledem k tomu, že se komise neshodla na žádném kandidátovi, bylo 
vyhlášeno  další kolo  výběrového řízení, které by se mělo uskutečnit 
na podzim 2007. 



 

 

 

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků 

 

Dne 15.května se konala tradiční schůzka rodičů našich budoucích 
prvňáčků. Celá akce proběhla za velkého zájmu rodičů ve školní jídelně. J 
Budoucí učitelky 1. tříd Jana Kozáková, Jana Dvořáková a   Zuzana Keilová    
se na ní měly možnost  představit  a zároveň seznámit rodiče se svými 
plány na organizaci začátku školního roku 

 

 Návštěva učitelů v rámci projektu Socrates  

 

Ve dnech 17. až 20. května  navštívili naši školu učitelé ze škol 
z Rakouska a Německa, s nimiž  spolupracují naši učitelé v rámci projektu 
Socrates, jehož letošní ročník je věnován rozvoji čtenářství u mladších 
žáků. Na projektu letos spolupracují nejen naše vyučující němčiny, ale i 
všichni tři vyučující z prvních tříd – Z. Keilová, N. Kolářová a R. Kučera. 

Hostům se po celou dobu věnovaly obě vyučující němčiny H. Suchánková a 
P. Jičínská, které své kolegy seznámily nejen s chodem školy, ale i 
kulturním děním v Praze.  

 

 

Beseda se spisovatelkou I. Březinovou 

Dne 23.května se uskutečnila beseda žáků I. stupně se známou 
spisovatelkou dětských knížek I. Březinovou. Beseda se konala též 



v rámci projektu Socrates, jehož letošní ročník je věnován rozvoji 
čtenářství u mladších žáků.  

 

 

 
 

Výlet na hrad Karlštejn 

 

 
 

Dne 25.května se třídy 4.A se 4.B spolu se svými vyučujícími  
L. Kotoučkovou a  R. Tippmanem   vypravily vlakem na celodenní výlet na 
hrad Karlštejn. Během návštěvy hradu si žáci prohlédli i Muzeum 
voskových figurín, které je nedaleko hlavního nádvoří. Při prohlídce 
expozice si žáci zopakovali vědomosti získané během školního roku 
v dějepisné části vlastivědy. Mezi voskovými figurínami spatřili Karla IV., 
Mistra Jana Husa, Jana Žižku, ale i postavy ze současnosti.  
 
 
 
 

Fotografování tříd a zaměstnanců školy 
 
Dne 26.května byla první vyučovací hodina věnována fotografování tříd, 
učitelského sboru, vychovatelek a kuchařek. 
 



1A – třídní učitelka Naďa Kolářová 

 

1B – třídní učitel Roman Kučera 

 
 
 



1C – třídní učitelka  Zuzana Keilová 

 

 

2A – třídní učitelka Dvořáková Jana 

 
 



2B – třídní učitelka Veronika Polívková 

 
 

3A – třídní učitelka Čížkovská Veronika 

 
 



3B – třídní učitelka Ljuba Černá 

 
 

4A – třídní učitelka Kotoučková Ludmila 

 



4B – třídní učitel Robert Tippman 

 
 

5A – třídní učitelka Olga Roubíčková 

 



5B – třídní učitelka Kozáková Jana 

 
 

6A – třídní učitelka Jitka Svobodová 

 



6B – třídní učitelka Pavlína Jičínská 

 
 

7A – třídní učitel František Prokop 

 



7B – třídní učitelka Petra Machalová 

 
 

8A – třídní učitelka Jarmila Kačenáková 

 



8B – třídní učitelka Jana Linhartová 

 
 

9A – třídní učitelka Lucie Hajdušková 

 



9B třídní učitelka Monika Škábová 

 
 
 
 
Naši učitelé 

 
 
 
 
 



naše vychovatelky 

 
 

 
Naše kuchařky 

 
 
 
 



KOMPONOVANÉ DOPOLEDNE VĚNOVANÉ VÝROČÍ 
HEYDRICHIÁDY 
 
31. května byla obohacena výuka dějepisu pro žáky 7. až 9. tříd  
komponovaným pořadem, který připravili naši vyučující dějepisu  
J. Všetečka a J.Linhartová. V jeho rámci shlédli žáci dokument věnovaný 
povstání ve varšavském ghettu a klasický český film Vyšší princip 
s nezapomenutelným hereckým výkonem F.Smolíka v hlavní roli profesora 
gymnázia. Promítání bylo obohaceno pracovními listy, které žáci 
samostatně vyplňovali.  
 
 
 
 
 
 
 

 Sběrové dny 
 
Ve dnech 29.května až 1. června se uskutečnily poslední sběrové dny.  
 
Tradiční upoutávka na naše sběrové dny 
 

 



 
Jak je už tradicí, přinesli naši žáci velké množství papíru. Výnos bude 
použit na slavnostní ohňostroj u příležitosti Plesu deváťáků. 
 
 


