
Prosinec
Stávka zaměstnanců ZŠ Táborská 

Dne  4.  12.  2007  se  uskutečnila  jednodenní  stávka  zaměstnanců  ve 
školství, ke které jsme se připojili i my -  učitelé a ostatní pedagogičtí 
pracovníci ZŠ Táborská. Podpořili  jsme požadavky ostatních pracovníků 
v českém  školství.  Škola  zůstala  uzavřena,  a  to  i  včetně  družiny.  Na 
webových stránkách školy byl stávkovým výborem uveřejněn následující 
text.  

Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy. 

Rozhodli jsme se připojit ke stávce zaměstnanců školství, jelikož 
nesouhlasíme se záměrem vlády snižovat výdaje na školství. V tento den 
bude naše škola uzavřena (v provozu nebude ani jídelna a družina). 
Kroužků a nájmů se plánovaná stávka netýká.

Jaké k tomu máme důvody?

- nebude dostatek peněz na školní pomůcky a potřeby
- je pravděpodobné, že dojde ke spojování některých tříd a navýšení 
žáků ve skupinách /informatika, jazyky, volitelné předměty,…/
- nepodaří se zajistit pro výuku dostatek kvalifikovaných učitelů
- platy učitelů se sníží pod úroveň roku 2007 a stále více se budou 
propadat ve srovnání s platy ostatních vysokoškolsky vzdělaných 
zaměstnanců pracujících v jiných oborech

Co je naším cílem?
V podstatě ponechat výši finančních prostředků alespoň na úrovni 
odpovídající stavu z roku 2007, tzn. navýšení státního rozpočtu, kapitoly 
školství na r. 2008 o 3 mld Kč, z toho 0,5  mld Kč na učebnice, 
pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků a 2,5 mld Kč na 
platy zaměstnanců včetně odvodů. 
Omlouváme se za případné obtíže, ale chceme tímto krokem zamezit 
snížení kvality výuky, které je s plánovaným rozpočtem pro rok 2008 
nevyhnutelné!

Děkujeme za pochopení.
Kolektiv zaměstnanců FZŠ Táborská 



Oslava Mikuláše

Oslava Mikuláše proběhla tradičně. Žáci devátých tříd si připravili asi 
hodinový program pro prvňáčky v divadelním sále. Program byl spojený 
s nadílkou. Poté se deváťáci rozešli po třídách a nadělovali.

Upoutávka na Mikuláše na  webu z tužky pana učitele Tippmana

Dne  5.12.  v  dopoledních  hodinách  se  houf  divokých  čertů  pokusil 
ovládnout  školu.  Pana  ředitele  F.  Prokopa  a  slečnu  zástupkyni  P. 
Machalovou  odvlekli  na  neznámé  místo.  Naštěstí  se  díky  osobnímu 
nasazení paní učitelky H. Suchánkové, P. Křížové a učitelů R.Tippmana a 
M.  Hricze,  kteří  zapěli  do  školního  rozhlasu  vánoční  píseň,  podařilo 
vězněné  osvobodit  a  pekelné  síly  byly  poraženy.  Dojatý  pan  ředitel 
zachráncům poděkoval a podaroval je mandarinkou.   

Den školy
Je již tradicí, že se 6. 12. škola otevírá veřejnosti, abychom ukázali něco 
málo z naší činnosti. 
Rodiče mají možnost navštívit výuku a vidět své děti přímo ve vyučovacím 
procesu. 



Pozvánka a program této akce

Odpoledne  patří  vánočním  trhům,  které  se  konají  na  chodbách  školy. 
Letos bylo možné zakoupit  mnoho vánočních dekorací – svícny, perníčky, 
vánoční ozdoby a jiné. Výtěžek z trhů náleží jednotlivým třídám. Ty pak 
rozhodnou, jak s ním naloží. Příkladem pro všechny byla letos třída 7. B, 
která vše, co vydělala, věnovala na adopci chlapce z Afriky. Ještě druhý 
den  probíhala  ve  škole  sbírka  a  za  pomoci  všech  dětí  se  podařilo 
nashromáždit částku 6 000,-  Kč, která pokryje náklady na roční školní 
docházku tohoto afrického chlapce. 

Prezentace tříd



Výstavky jednotlivých tříd

Náplní  dne  školy  však  nebyly  jen  trhy,  ale  i  divadelní  představení, 
vystoupení  pěveckého  sboru  Táboráček  či  křest  nového  školního 
kalendáře  na  rok  2008.  Jeho  autor  pan  učitel  Tippman  na  něj  letos 
namaloval 24 přísloví. Ti, kdo správně najdou všechna, budou zařazeni do 
slosování o ceny. 

Prezentace nového kalendáře

I letošní oslava výročí  založení školy (už je jí  101 let) byla příjemným 
setkáním dětí, rodičů a vyučujících. 



Sbor Táboráček

Slavnost čtení

V tento den se tradičně koná Slavnost čtení v prvních třídách, při které 
prvňáčci předvedou rodičům pokroky, kterých dosáhli od začátku roku ve 
čtení. 
Na závěr každý dostane pamětní list a pochvalu od rodičů.

Snaha byla patrná……..



Dny italské kuchyně

Týden od 3. 12. – 7. 12. 2007 byl věnován v naší jídelně Itálii. 

Upoutávka na jídelníček

Jídelníček na dny italské kuchyně

Každý den je výběr ze dvou salátů-ovocný+zeleninový,k pití stolní voda Rosana

Pondělí Polévka italská krémová s hráškem
Špagety po boloňsku, strouhaný sýr
Jablko
Ovocný nápoj Pomeranč, čaj ovocná směs, mléko ochucené

Úterý
STÁVKA

Středa Polévka italská Minestrone
1.Ryba pangasius po janovsku,bramborová kaše
2.Tortellini masové a sýrové s neapolskou rajč.omáčkou
Ovocný nápoj Monzun,čaj černý pomeranč, bílá káva Chicory dream

Čtvrtek Polévka rajčatová
1.Barevné těstoviny promíchané s milánskou kuřecí směsí
2.Tagliatelli (Široké nudle) s ořechovo- sýrovou omáčkou
Ovocný nápoj Kiwi, čaj Indiánské léto,

Pátek Polévka italských námořníků - rybí
1.Kuře po toskánsku, rýže
2.Pizza neapolská
Ovocný nápoj Carotella, čaj černý broskev



2.oborový den
11. prosinec byl opět zasvěcen oborovému dni. Žáci se svými učiteli 
pokračovali v práci na jednotlivých tématech. Úspěšné bylo  již tradiční 
oborové téma  - Muž v domácnosti.

Pánové v plném pracovním nasazení

Vánoční akce jednotlivých tříd

Je krásnou tradicí naší školy, že si jednotlivé třídy připravují společné 
vánoční akce. Jako příklad uvádíme oslovu ve třídě 5.A.

Vánoce v 5.A

Třída 5.A s paní učitelkou L. Kotoučkovou letos slavila Vánoce již popáté 
- a teď naposledy.



Ve druhé třídě vznikla tato tradice, den před vánočním posezením si ve 
skupinkách děti samostatně připraví bramborový salát. Za ta léta jim to 
jde již dobře od ruky a saláty se opravdu vždy vydaří.
 

Vaří děvčata

Příprava salátů v režii kluků



V den vánoční nadílky si každý z domova kromě dárků pro kamarády 
přinese i usmažený řízek. 

Tento sváteční den začíná tím, že jdeme nazdobit „ptačí strom“. Každý 
přinese ořechy, jablka, řetězy z křížal, lojové koule nebo lůj a ozdobíme 
borovice a smrk nedaleko školy. 

Děti zdobí pro zvířátka

Pak už začíná „štědrovečerní“ oběd ve třídě. Na slavnostně prostřených 
stolech poobědváme salát s řízkem. 

Dívčí stůl



Chlapecká hostina

Potom už nic nebrání nadílce u stromečku. Rozdáme dárky, posloucháme 
koledy, pojídáme vánoční pečivo a těšíme se na vánoční prázdniny.

Děti z 5.A u stromečku

Zpívání před Vánoci

V průběhu posledního dne pře vánočními prázdninami se každoročně 
těšíme na společné zpívání na schodech s panem učitelem Tippmanem. 
Letošní zpívání koled absolvoval zvlášť 1, a 2. stupeň. Panu učiteli vydatně 



pomáhala paní učitelka T. Tobolová. Zpívání se vydařilo, ani se nám 
nechtělo končit. A tak se přidávalo a přidávalo………

Pohled do auly

Oba vyučující – T. Tobolová a R. Tippman
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