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SRPNOVÝ VÝJEZD UČITELŮ 
DO ZLENIC  
 

Instrukce zněla - sraz 23.8.2010 v 8:15 před 
školou, naložit autobus a jedem! Tři dny s plným 
autobusem učitelů? Nervozita je, myslím, na místě. 
Prý míříme někam na Sázavu, ale omyl, cestujeme 
v čase.  

Přivítal nás penzion Hláska aneb 
zakonzervovaná 70. léta - venkovní fasáda, recepce, keramická plastika na stěně. 
A hlavně jídelna ! Ale  což. Říká se, že společný nepřítel sbližuje. Jako vegetarián 
stejně většinu nejím a kafe mají výborné. 

Poradní debaty, jak 
s úlevou zjišťuji, v  
70. letech nezamrzly. 
Pracujeme pilně, pak 
přesun na pivo, spát a 
zase dokola. Mluví se 
vážně, pak zas míň, 
nakonec se zdá, že se 
snad 15 lidí na něčem 
shodne. Neuvěřitelné, 
nebo ne?  
 Zřícenina za 
řekou některé z nás 
vylákala ke 

sportovnímu výkonu. Nezapomenutelný  hluchý převozník, pohled na rozptylovou 
loučku, kostelík. Není divu, že jsme  langoše v kiosku už nestihli. Tak snad příště. 



  
 
 
 
Představování nových kolegů 
dokladují tyto fotografie. Nejen 
jsme se seznámili, ale zároveň i 
pobavili.   
 
 

 
 
Pak ještě schválit školní 
řád, společné foto a 
sbohem. A nebo nashle 
zítra ve škole. Takto 
prožili naši noví kolegové – 
Zuzka, Petra, Aleš, 
Hanka, Markéta a Věrka 
-  svůj první výjezd. 



REKONSTRUKCE ŠKOLY 
 
V době prázdnin utichnou ve všech školních budovách chodby i učebny. Ne však na 
naší. Letos u nás v Táborské probíhala rozsáhlá rekonstrukce.  Z chodeb se 
odstraňovala  stará umakartová obložení a zdi se rozzářily barvami oranžovou, 
fialovou, modrou  a žlutou. Každé patro v jiném odstínu.  
  

 
 

 
Nahlédněme na proměnu chodby 
v přízemí, kde první fotografie 
dokumentuje stav před rekonstrukcí, 
druhá zachycuje fázi přestavby a na 
třetí můžete vidět výsledek prázdninové 
přestavby. Rozdíl je patrný, že?  
 

 
 
   
 

 
 
 
Ani tělocvičny  nepřišly zkrátka. 
Největší změnou prošly zdi, ze 
kterých zmizela nebezpečná 
obložení a nepěkná okna mezi 
malou a velkou tělocvičnou.  
 
 
 
 
 



 
 
Nová  nerozbitná okna a nové obložení obě tělocvičny projasnily a zútulnily. 
 
 
 
 
 
Nejrozsáhlejšími úpravami 
prochází školní kuchyň a 
jídelna. Rekonstrukce se 
protáhne až do října. Do 
nové jídelny vás zavedeme 
na podzim.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už aby byl říjen!!!!!!! 


