
Týden vánočních receptů
„Naše teta  peče  léta  na  Vánoce  vánočku,  nereptáme,  aspoň  máme  něco  pro 
kočku.“ Už vám někdy nahánělo hrůzu, že se trable z této písničky přihodí i vám? 
Dá se na to snadno vyzrát – stačí pustit se do tradičních receptů, o kterých 
nemá zmíněná písnička ani šajna. Naše paní kuchařky nám to dokázaly hned na 
začátku prosince: vyčarovaly například staročeského houbového kubu. Výzdoba 
vypracovaná  školní  družinou  nás  zasvětila  i  do  tajů  jiných  kultur  –  kromě 
vánočních  receptů  a  zvyků  ze  všech koutů  světa  nám představila  i  židovskou 
chanuku s jejími koblížky a hrami pro děti. Nezbývá než dodat: dobrou chuť!

Jídelní lístek
platný od 1.12.2008 do 5.12.2008

Pondělí 
Hrachová kaše, vejce,okurka

Úterý 
Francouzské rybí rizoto,strouhaný sýr

Středa 
Houbový kuba (kroupy,houby,slanina)

Čtvrtek
Smažený kuřecí řízek,bramborový 
salát

Pátek Polévka rybí
Halušky s uzeným masem a zelím



Den školy
Svatý  Mikuláš  i  Ježíšek  měli  letos  ulehčenou  práci,  protože  si  mohl  vybrat 
desítky  a  stovky  zajímavých  drobností  na  trzích  pořádaných  žáky  prvního  i 
druhého stupně ZŠ Táborská. Den školy spojený s odpoledními trhy se totiž konal 
4.12., pro Mikuláše jako na zavolanou těsně před jeho slavným dnem. Téměř každá 
třída druháky počínaje a osmáky konče si z obyčejných školních lavic vyrobila 
lákavé  prodejní  stánky  obložené  ozdobami  na  vánoční  stromeček,  přáníčky, 
sladkostmi  a  mnoha  věcmi  jako  stvořenými  k tomu,  abychom  si  je  vybrali  a 
někomu darovali – náramky, korálky, přívěšky, svíčkami… S nadílkou a dárky jsme 
nemysleli jen na své blízké, ale i na jednoho člověka tak vzdáleného, že bydlí na 
jiném kontinentě. Třída 8.B totiž pořádala sbírku, aby mohla zaplatit další rok 
školného pro Sekoubu Taraore, svého „adoptivního kamaráda“ z Afriky.



Slavnost čtení

Je již tradicí, že se v rámci dne školy koná v prvních třídách „Slavnost čtení“. O 
co se jedná? Po tříměsíční usilovné práci mají prvňáčci možnost předvést, že jsou 
již  čtenáři.  Letošní  účast  rodičů  byla  opravdu  hojná.  Třída  byla  zaplněna 
publikem k prasknutí. Prvňáci tuto zkoušku zvládli na výbornou: bez trémy, každý 
podle svých dovedností předvedl hlasité čtení. Odměnou jim byl potlesk diváků, 
upomínkový diplom, ale i sladké překvapení.
Pak se již všichni rozešli na vánoční trhy či do divadélka školy.



Vánoční pásmo

Od 17 hodin probíhal program v divadelním sále. Sbor Táboráček začal několika 
koledami. Od loňska jim to moc sluší, mají krásná trička s emblémem sboru. Poté 
členové dramatického kroužku předvedli pod vedením paní učitelky Tobolové za 
zvuku klavíru několik výjevů s tematikou narození Ježíška. Následoval  tradiční 
křest  školního  kalendáře.  Představil  ho  autor  –  pan  učitel  Tippman  –  spolu 
s panem  ředitelem  Prokopem.  Námětem  kalendáře  je  grafika  mimozemšťana, 
která připomíná výměnné pobyty se školami v zahraničí, zahrnující v sobě cesty 
vzdálené skoro jako do vesmíru. 



Mikuláš
O čertech toho víte po čertu málo! Ono 
se  pořád  říká:  „Když  budeš  zlobit,  na 
Mikuláše  tě  čert  nacpe  do  pytle  a 
odnese  do  pekla!“  Jenomže  čerti 
dokážou mnohem víc věcí. Podívejme se 
třeba  na  mikulášskou  návštěvu  v 6.B. 
Důležitá  věc:  Mikuláš  není  troškař, 
čertů a andělů si s sebou přivedl skoro 
dvacet.  A protože i  Mikuláš  je  mazaný,  sehnal  si  sametový  hlas paní  učitelky 
Havránkové, aby dětem nepřipadal úplně cizí. Přinesl si knihu se záznamy o životě 
každého z nás. Ani nemusel jmenovat, každý spontánně předvedl, co v něm vězí. 

Když  se  Mikuláš  zmiňoval  o  notorických 
vyrušovačích  a  zlobilech,  zmiňovaní  žáci 
právě vyrušovali a zlobili. Když přišla řada 
na zakřiknuté lenoušky, hned byla  půlka 
třídy  zakřiknutá  či  líná  Mikulášovi  něco 
zazpívat.  Sladkosti,  které  držel 
Mikulášův  doprovod,  byly  však  tolik 
lákavé,  že  se  nakonec  třída  odhodlala 
společnými  silami  zazpívat „Skákal  pes“. 
Čerti nelenili a každý nastražil k někomu 
ucho, jestli opravdu zpívá. A tak prasklo 
na dva výtečníky,  že se chtěli  ulévat, a 
museli recitovat sólo… A teď o čertech 
to nejzajímavější: kdyby se vám náhodou 
přihodilo,  že  při  Mikulášově  návštěvě 
spustíte  mobil  tak jako  Martin,  můžete 
se ocitnout nejen v exprespytli do pekla, 
ale také v odpadkovém koši…



Comenius – návštěva žáků a učitelů ze 
zahraničí
Zažili jste někdy babylónské zmatení jazyků? Když se v jedné škole 
sejdou Češi, Němci, Poláci a Irové, mohli bychom se něčeho takového 
bát.  Ne  však  na  naší  škole.  Zahraniční  návštěvě  dělali  společnost 
jazykově  zdatní  žáci,  kteří  ji  provedli  po  škole,  po  pražských 
pamětihodnostech  a  osvědčili  se  i  jako  překladatelé  divadelního 
představení Noc na Karlštejně.



Noc na 
Karlštejně
V prosinci  několikrát  zněly 
ZŠ Táborská písně známého 
filmu  „Noc  na  Karlštejně“. 
Třída 4.A totiž pod vedením 

paní učitelky Veroniky Polívkové nastudovala stejnojmenné divadelní 
představení.  Kdo muzikál shlédl,  nešetřil superlativy – okouzlily nás 
kostýmy,  herecké  výkony,  scéna,  zpěv  i  tanec,  ale  hlavně  nadšení, 
s jakým  čtvrťáci  divadlo 
zahráli. Mnoho hodin přípravy 
a  nácviku  se  vyplatilo  – 
muzikál  potěšil  nejen  pyšné 
rodiče  a  žáky  naší školy,  ale 
v příštích dnech se uskuteční 
představení  také  pro  před-
školáky z okolních mateřských 
škol.
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