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Vyhlášení výsledků literární soutěže

Ve středu 13.2.2008 ve 13:30 hodin proběhlo v Paláci knih na Václavském náměstí 
slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže. Žáci, kteří se umístili na prvních 
místech v  jednotlivých kategoriích,  zde měli  možnost  své práce přečíst  před 
tentokrát dosti početným publikem. Navíc si každý z nich spolu s oceněnými na 
druhém a třetím místě odnesl diplom, sborník vítězných prací a pěknou cenu v 
podobě zajímavé knihy nebo knižní poukázky.

Protože byly vítězné práce žáků ZŠ Táborské porovnávány s oceněnými pracemi 
žáků ZŠ Jesenice, byli v závěru akce vyhlášeni absolutní vítězové v jednotlivých 
kategoriích mezi těmito školami. 
Byli  to  Tomáš  Jiroušek v  kategorii  2.  a  3.  tříd  (ZŠ  Jesenice),  Kristýna 
Machartová v kategorii 4. a 5. tříd (ZŠ Táborská), Lukáš Buk v kategorii 6. a 7. 
tříd (ZŠ Jesenice) a Vendula Tlustá v kategorii 8. a 9. tříd (ZŠ Táborská).

Vyhlášení výsledků literární soutěže očima žákyně 8.A Venduly Tlusté:

Slavnostní  předávání  cen probíhalo v Paláci  knih Luxor na Václavském náměstí. 
Sešli  jsme  se  v půl  druhé  v prvním  patře.  Asi  po  pěti  minutách  jsme  začali. 
Slavnost  uváděla  paní  učitelka  J.  Svobodová  a  pomáhala  jí  paní  učitelka  V. 
Palusová.  V řadách  přihlížejících  byli  nejen  rodiče  oceněných,  ale  také  jiní 
návštěvníci Luxoru.



Jako  první  byli  odměněni  prvňáci.  Ti  nepsali  příběh,  ale  malovali  obrázky 
k pohádce. Na prvním místě byly tři děti, bylo uděleno i jedno čestné uznání. Dále 
byla  oceněna  kategorie  2.  –  3.  třída  a  potom 4.  –  5.  třída.  Všichni  z těchto 
kategorií si mohli vybrat knížku, dostali sborník se všemi příběhy a každý dostal 
diplom.  Také  se  četly  napsané  příběhy  a  všechny  byly  pěkné.  
Následovalo vyhlášení nejlepších prací ze 6. – 7. a 8. – 9. tříd. Tito ocenění dostali 
poukázky.  Za  ty  si  můžete  koupit  knihy  ve  všech  prodejnách  Luxoru.
Nakonec bylo ještě vyhlášeno meziškolní kolo mezi naší školou a ZŠ v Jesenici. 
Tady  se  určovalo  pouze  první  místo.  A  opět  se  rozdávaly  pěkné  knížky  a 
poukázky.

Když  slavnostní  vyhlášení  skončilo  ponořili  jsme  se  do  kouzla  knižního  ráje.
Velice děkujeme knihkupectví Luxor za podporu mladých čtenářů.

Naši ocenění žáci s paní učitelkou Jitkou Svobodovou



Jedna z oceněných prací naší žákyně Dory Petříčkové ze 7.B

Život papouška

Je to velice zvláštní. Dneska se moje majitelka Kája chová nějak jinak. Je sobota, takže nejde do 
školy. Většinou mě moc nehladí a nepovídá si se mnou, ale až dnes.
Ráno otevřela mou klec (byl jsem ještě rozespalý) a posadila si mě na peřinu, pod kterou ležela. 
Začala mi povídat cosi o stěhování a zoologické zahradě. Copak se naše rodina bude stěhovat do 
ZOO?
Když potom psala úkoly, nedala mě zpátky do klece, ale nechala si mě na rameni.
I k obědu jsem mohl jít. Všude bylo plno krabic od banánů a jiného ovoce. Skříně byly úplně 
prázdné. Obědvali jsme na těch krabicích, protože stůl a židle byly zarovnány do nejrůznějších 
věcí, které maminka ještě rovnala do těch krabic.
Po obědě začal tatínek vypojovat počítač, telefon, mrkvovlnku, nebo jak se tomu říká, lednici a 
ještě jiné elektrické věci. Obrazy zmizely a všude byl hrozný zmatek.
Raději jsem si zalezl do postele pod Kájinu peřinu. Jenže za chvíli mě jí maminka sebrala a nacpala 
do velikého pytle k ostatním peřinám a polštářům. Chtěl jsem se schovat do boty, ale také jí 
začali strkat do krabice.
Byl jsem z toho hrozně vylekaný a raději jsem usnul v mé kleci.
Když jsem se probudil, byl jsem spolu ostatními věcmi v jakési velké krabici, která nejspíš jela.
Co se to děje!
Asi za hodinu to zastavilo. Svalnatí chlapíci v montérkách otevřeli a začali vykládat skříně a 
krabice. Vzadu za nimi jsem viděl jak Kája pláče a její rodiče jí domlouvají a jsou naštvaní.
Konečně se dostali až k mé kleci. Kája po mě skočila, ale její rodiče mě vzali a postavili ke stromu. 
Viděl jsem, jak se v trávě pohybuje žížala, jenomže přes tu klec jsem se k ní nedostal.
Já mám takový hlad! Už jsem to všechno snědl. Kájo, dej mi moje oblíbené slunečnicové semínka. 
Kája nic. Dál pláče, co se to s ní jenom stalo?



Konečně mě vzala a nesla někam nahoru po schodech. Asi ve čtvrtém patře jsme vešli do nějakého 
bytu. Byl úplně prázdný. Každý pokoj měl jinak barevné stěny a na zemi byly všude parkety, 
krásně nalakované.
Asi v deset hodin večer už bylo všechno na svých místech. Tak tohle bylo to „stěhování“, ale co ta 
zoologická zahrada, opravdu to nechápu.
Ráno se vše vysvětlilo. Prý už nesmím být v bytě, dají mě do ZOO.
Ne!!! Co tam budu dělat? Odpověď je snadná: NIC!!!
Maminka mě popadla a nesla na ulici, nastoupila do autobusu a jela hrozně dlouho.
Vystoupili jsme u brány s nápisem ZOO.
Ne!! To se nesmí stát! Snažil jsem se dostat z klece ven, ale nešlo to, byla dobře zavřená.
Co asi dělá Kája, pláče, určitě pláče.
Za chvíli jsem se ocitl v kleci s ostatními papoušky.
Musím se dostat ven!!! Začal jsem dělat ohromný rámus. Nikdo mě neslyší.
Je už večer. ZOO se zavírá a já dostanu konečně něco k snědku.
Po večeři se mi začalo hrozně stýskat na Káju a na její útulný pokoj.
Vzadu v kleci jsem objevil malý otvor. Jsem zachráněn!!!
Vylétl jsem ven a zamířil tam, kde jsem tušil Káji byt.
Letěl jsem nad spoustou domů a svítících lamp.
Hodiny na věži odbily půlnoc. Sedl jsem si na kašnu u malého náměstíčka.
Kolem kašny se někdo plíží. Co když je to zloděj, jde vykrást nějaký byt. Klovnu ho do hlavy, třeba 
mu přeskočí a přestane krást.
Jééé, to snad ne!!! On mě snad chytil do pytle! Musím se dostat ven. Proklovu si díru, ten pytel je 
totiž naštěstí z látky.
Jéje, jak jsem se snažil dostat ven, spadl jsem do té kašny. Brrr, ta voda je ale studená! Musím 
co nejrychleji najít Káji byt, jinak tady zmrznu.
Hurá, není to tady? Je. Ťukám na okno a Kája jde otevřít. Je na ní vidět, jak je šťastná.
Dopadlo to dobře. Maminka i tatínek mě nechali zase u Káji.
A budu zase šťastný!
KONEC.

Soutěž řečníků – „Mladý Démosténes“

Na začátku února se v Základní škole Jiřího z Poděbrad konalo pražské kolo 
řečnické soutěže Mladý Démosténes. Naši školu reprezentovali vítězové školního 
kola  -  všestranný Josef Bláha z 8. B a David Herman ze 7. A. Letos se naši žáci 
zúčastnili této soutěže poprvé, posbírali zkušenosti a věříme, že příští rok budou 
úspěšní a případně se i umístí. Děkujeme za reprezentaci. 

Jarní prázdniny

Ve dnech 18. až 22. února proběhly jarní prázdniny. Vyučující čerpali dovolenou, 
žáci se rekreovali a nabírali sil do dalších měsíců – někteří na horách, jiní doma u 
počítačů,  či u příbuzných. 



Přípravný kurz pro předškoláky

Základní škola Táborská pořádá již několikátým rokem přípravný kurz pro budoucí 
prvňáčky. První schůzka tohoto čtyřměsíčního kurzu se konala dne 27. února ve 
13:15 hod. Formou her se budeme věnovat rozvíjení všech psychických funkcí 
(rozvoj řeči, logického usuzování, početních představ, sluchového a zrakového 
vnímání, grafomotoriky, sociálních a pohybových schopností a dovedností,…), 
které jsou důležité pro zvládnutí úspěšné školní docházky budoucích prvňáčků. 



Děti z 2. stupně na Šumava z rakouské strany
 

                                                                          


	Únor 2008
	Vyhlášení výsledků literární soutěže
	Vyhlášení výsledků literární soutěže očima žákyně 8.A Venduly Tlusté:
	Jarní prázdniny
	Přípravný kurz pro předškoláky


