
Listopad
Literární soutěž

Dne 7.11. proběhla na naší škole tradiční literární soutěž. Žáci soutěžili 
v několika kategoriích podle věku:
Žáci 1.stupně soutěžili ve dvou skupinách – 
I. kategorie – 2. a 3. třída
II. kategorie – 4. a 5. třída
Žáci 2.stupně byli rozděleni takto – 
III. kategorie – 6.a7.třída 
IV. kategorie – 8.a 9. třída. 

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé 
dopoledne.

Soutěžící z 2. stupně

Letošní témata byla: 
I. kategorie - Pohádka
II. kategorie – Dokončení příběhu
III. kategorie – Co by asi vyprávělo zvíře, kdyby mohlo mluvit?
IV. kategorie – Co by asi vyprávěla věc, kdyby mohla mluvit?

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne tradičně v Luxoru na Václavském 
náměstí na jaře příštího roku. 



Týden francouzské kuchyně

V týdnu od 5. – 9. listopadu jsme v naší školní jídelně ochutnali speciality 
francouzské  kuchyně.  Zjistili  jsme,  že  kromě  francouzských  baget  či 
paštik, nabízí tato kuchyně mnoho zajímavého. 
Školní jídelnu pro tyto dny vyzdobila třída 5.A, a tak nám ze zdí jídelny 
dělal společnost např. Fantomas, Louis de Funes, Napoleon či Moliere. Na 
obrázcích nechyběla Eiffelovka, levandulová pole, francouzské víno nebo 
lyžování na alpských svazích. 
Také jsme si  mohli  zasoutěžit.  Pod podobiznu Julese Verna jsme psali 
názvy jeho románů. Správné odpovědi byly odměněny. 
Francouzská  kuchyně  byla  příjemným  zpestřením.  Už  se  těšíme  na 
speciality italské, které ochutnáme v prosinci. 

DNY FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ
Pondělí Polévka normandská rybí
1.Vepřové maso po Normandsku-papriková omáčka,těstoviny
2.Těstoviny s mákem a cukrem
Ovocný nápoj černý rybíz,mléko ochucené

Úterý Polévka savojská bramborová
Kuřecí maso na provensálské zelenině,brambory
Ovocný nápoj kiwi,čaj ovocný
Francouzský piškot s ořechy a rozinkami a čokol.polevou

Středa Polévka toulouská česnečka
1.Vepřové maso po cikánsku,dušená rýže
2.Baskické fazol.lusky se slaninou,brambory
Ovocný nápoj,čaj s citronem

Čtvrtek Polévka francouzská žlutá
1.Krupicová kaše s kakaem
2.Pařížský zapečený květák s uzen.masem,veka
Ovocný nápoj Meruňka,čaj růžový
Salát mrkvový z Quercy

Pátek Polévka francouzská z hlávkového zelí
Frikadelky ( karbanátky) se sýrem z Nice,bramborová kaše
Salát paprikový s cibulí
Francouzské čokol.řezy s ořechy
Ovocný nápoj carotella,mléko ochucené



Francouzský týden ve fotografii



Spokojení strávníci v krásně vyzdobené jídelně



Prezentace školy v KC Novodvorská

Ve dnech 13. – 15.11. se uskutečnila tradiční akce, na které se představují 
všechny školy Prahy 4, a to prezentace v KC Novodvorská. 
Expozice ZŠ Táborská byla dílem pana učitele R. Tippmana, třídního 
učitele 5.B a našeho výtvarníka v jedné osobě. 
Na výstavě zazpíval náš pěvecký sbor Táboráček vedený paní učitelkou 
V. Čížkovskou a V. Palusovou. 

Upoutávka naší školy

Naši zpěváci s oběma vyučujícími V. Palusovou a V. Čížkovskou



Sbor s panem ředitelem Mgr. F. Prokopem

Zlenice – výjezd třídy 7. B

Ve dnech 16.11. až 18.11. se uskutečnil výjezd žáků třídy 7. B .
Takto ho viděly žákyně Magda Štorkánová, Dominika Opatřilová a Leila 
Jarkasová :

Na  výjezdu  ve  Zlenicích  bylo  opravdu  krásně.  Užili  jsme  si  spoustu 
srandy. Každou hru a akci, kterou jsme si vymysleli my nebo pan učitel, 
jsme prožili  naplno.A prožívali  krásné pocity,  že  jsme spolu celá  třída 
včetně pana učitele. Myslím si, že jsme se s panem učitelem lépe poznali 
a on také poznal lépe nás. Byl tam také jeho kamarád, který se jmenoval 
Pavel. Pavel nám dělal jak jsme my říkali  „zdravotního bratra“,  Myslím 
si, že s tím žádný problém neměl a někdy se nad tím také pousmál. Většině 
se nechtělo domů poté, co jsme si užili a prožili krásný výjezd, na který 
dlouho nikdo nezapomene… 



Společné foto 7.B

Žáci při společné zábavě i práci



Turnaj ve florbale

Dne 30. 11. se naši chlapci účastnili 
turnaje ve florbale.

 Mužstvo složené z žáků 8. a 9. tříd 
– Svoboda, Mandler, Procházka, 
Mára, Kropáček, Hodinka, Plavec, 
Hrubeš, Hausknecht, Vu Kim, 
Lisičan -  zvítězilo v obvodním kole 
pro Prahu 4 a postoupilo do 
městského kola tohoto turnaje. 

Blahopřejeme!!

Návštěva Paříže

Ve dnech 30.11 – 3.12. 2007 uspořádali pedagogičtí pracovníci naší školy 
zájezd do Paříže. 
První slunečný den jsme věnovali návštěvě historických pamětihodností. 
Večer patřil vánočně nasvícené Eiffelovce a noční projížďce po Seině.
Ve druhém dni, kdy nám počasí již tolik nepřálo, vedly naše kroky na 
pařížský hřbitov, kde jsme navštívili např. hrob E. Piaf, J. Becauda aj.  Na 
prohlídku Louvru zbylo bohužel jen pár hodin.
Předvánoční Paříž nás nezklamala a tento výlet nebyl určitě posledním.
Kam příště? Uvidíme! Možná do Londýna!



Slavný Montmartre



Vánočně osvětlený Vítězný oblouk
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