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 Š K O L N Í  N O V I N Y  
 

  
 
 

Ahoj kluci a holky,  
vážení rodiče, přátelé školy. 
 
Je tu opět prosinec - měsíc, jež 
kromě Vánoc (které budou určitě 
skvělé se spoustou dárků) sebou 
tradičně přináší Den školy a s ním i 
nový školní kalendář. Po loňském 
úspěchu s kalendářem plném 
přísloví jsme pro rok 2009 zvolili 
téma mezinárodní spolupráce – tedy oblast, ve které má 
FZŠ Táborská dlouholetou zkušenost. Desítky našich 
žáků se zúčastnily výměnných pobytů s našimi 
partnerskými školami v Německu (za zmínku jistě stojí 
především přátelství uzavřená s kamarády ze 
Sekundarschule v historickém Wittenbergu). V rámci 
programu Comenius spolupracujeme se školami v Irsku, 
Německu, Rakousku a Polsku, jezdí tam žáci i učitelé. 31. 
října 2008 jsme uzavřeli dohodu o spolupráci s další 
německou školou – Konrád-Adenauer-Schule 
v dolnosaském Mellendorfu. Její žáci přijedou již v březnu 
a kdo máte zájem o účast, neváhejte se přihlásit u paní 
učitelky H. Suchánkové. 
 
Program výměnných pobytů v sobě nezahrnuje pouze 
poznávání cizích zemí a jejich kultury. Žáci jsou ubytováni  
přímo v rodinách svých nových kamarádů a mají 
jedinečnou možnost zdokonalit si své komunikační 
schopnosti v německém a anglickém jazyce.  
 
Ale zeptejte se přímo účastníků - o své zážitky 
z podzimních výjezdů se se školními novinami podělily 
paní učitelky i žáci, dojde i na trochu němčiny. 
 
Věřím, že naše zahraniční spolupráce se bude i nadále 
rozvíjet a procestujeme další kouty Evropy. Jen na Mars 
letos asi opravdu ještě nepoletíme. 
 
 
Krásné zimní dny přeje  
 
Mgr. František Prokop, ředitel školy 

 
 
 

 
 

Výzva předsedy Školské rady – 
kandidujte do Školské rady 

 
Vážení a milí rodiče! 
 
Jak víte, na naší škole je podle zákona 
zřízena Školská rada. Je šestičlenná 
s poměrným zastoupením pracovníků 
školy (2), zástupců zřizovatele (2) a 
zákonných zástupců žáků (2). Výzva velí 
„Střídat“. V lednu budeme mít volby a 

nikdo se do nich nehrne. Pojďte pomoci podílet se na 
vytváření naší školy.  
 
Školská rada se schází několikrát do roka, má několik 
úkolů vycházejících ze zákona a řeší se aktuální 
problémy. Zástupcům rodičů umožňuje podílet se na 
chodu školy a také ho kontrolovat.  
 
Byla by škoda, kdybychom museli volit pouze mezi dvěmi 
kandidáty ze dvou nebo kdybychom dokonce kandidátku 
nenaplnili. Už proto, že naše Školská rada dobře pracuje, 
je funkční a její práce má smysl. Podívejte se na zápisy 
z jednání Školské rady na 
http://www.zstaborska.cz/skolska-rada/zapisy/. Chcete-li, 
zeptejte se nás, kteří jsme odsloužili mnoho let, jaké to je 
a co můžete čekat. Mohu Vám myslím s čistým 
svědomím slíbit zajímavou práci, zajímavou zkušenost, 
dobrý pocit, že máte věci pod kontrolou a možnost 
kontroly jídla ve školní kuchyni, což je ovšem jediná 
„odměna“, kterou člen rady může získat, protože se jedná 
o funkci čestnou. 
 
Tak už jste dočetli, můžete jít poslat přihlášku ke 
kandidatuře…budu Vaším voličem. Kandidátky je třeba 
předložit do 11.12.2008, aby mohly být zveřejněny měsíc 
před volbami. 
 
Pavel Suchan, předseda Školské rady 
(suchan@astro.cz) 
 
 
V příloze těchto novin naleznete potřebné informace 
k volbám do Školské rady. 

Číslo 1   Školní rok 2008/2009  4.prosinec 2008 
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Polsko 7.10. – 12. 10. 2008 
 
Gymnazjum w Klodnici Dolnej 
 
MGR. LENKA KOČANDRLOVÁ,  
MGR. TATANIA ILJAŠENKO,  
LÍDA HEGROVÁ A LÍDA CHRÁSTECKÁ (9.A) 
 
Večer v 8:00 tato čtyřčlenná delegace z FZŠ 
Táborská opustila Prahu na dalekou cestu do 
Lublinu. Po 13 hodinách jsme byly mile 
uvítány na lublinském nádraží, kde se Lídy 
seznámily s hostitelskými rodinami.  
8.10. byl seznamovací den, kdy děvčata měla 
svůj program v rodinách a procvičovala své 
jazykové znalosti, učitelé se mezitím 
seznamovali s mezinárodními partnery a 
pracovali na organizaci projektu. 
 

9.10. bylo slavnostní uvítání ve škole, kde 
koordinátor za každou školu v PowerPointu 
prezentoval vývoj projektu na jednotlivé škole a 
fotografie dění ve škole. Naše Lídy se zúčastnily 
výuky různých předmětů, nejen anglického 
jazyka. Seznámily se s jiným způsobem výuky 
v malé roztomilé školičce a obdivovaly 
připravenost a kázeň polských studentů. ☺ 
Polské děti nám předvedly zábavné představení, 
Romeo a Julie v moderním a vtipném 
provedení. V angličtině i polštině. Video 
nahrávka je k dispozici na webu: 
http://www.comenius1.eu/html/news.html 
10.10. jsme domluvili další spolupráci 
v projektu na téma „svátky a tradice“, 
naplánovali naši další schůzku v prosinci 
v Praze a způsoby prezentace našeho projektu 
na webové stránce. 

11.10. nám polští průvodci ukázali památky 
Lublinu, společně jsme navštívili hrad, 
Krakovskou bránu, lublinské historické podzemí 
a zhlédli jsme polskou svatbu. Program byl 
pestrý a zajímavý. 

12.10. jsme se vrátily zpět do Prahy. 

Wedemark Echo: 
 Partnerschaftsvertrag unterzeichnet  
 
Mellendorf (awi). Die seit März 2005 
bestehende Freundschaft zwischen der Konrad-
Adenauer-Schule in Mellendorf und der FZS 
Taborska in Prag ist unter dem Motto: 
„Voneinander lernen – wir wollen!” gestern 
Nachmittag feierlich vertraglich besiegelt 
werden. mehr... 
 

 
Schulleiter Wilfried Osing von der Konrad-
Adenauer-Schule und Helena Suchankova von 
der FZS Taborska Prag unterschrieben gestern 
Nachmittag den Partnerschaftsvertrag für ihre 
Schulen. Foto: A. Wiese 
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NĚMECKO 2008 

 
8.11.2008 jsme se ráno sešli na Hlavním Nádraží, 
kde jsme se rozloučili s rodiči a nastoupili do vlaku 
mávajíc a těšíc se, na týdenní dobrodružství (nebo 
možná spíše, na týden bez rodičů…).   
První přestup se konal v Drážďanech a druhý 
v Lipsku. Vše šlo jak po másle, ale při posledním 
přestupu se na vlaku objevily nějaké technické 
závady, a tak jsme měli cca 40 minut volna. Každý 
si svůj volný čas využil jinak. Někdo začal 
s nakupovací mánií dárků, zato jiní si šli posílit své 
ztuhlé svaly do nejbližšího fastfoodu.  
Když jsme se všichni sešli, tak už konečně vlak 
vyrazil, a my začali přemýšlet o našem 
nadcházejícím bydlení, jídle, o naší rodině, o tom, 
jak se vlastně domluvíme… Nakonec, v té ne zrovna 
povznesené náladě, jsme vystoupili z vlaku a byli 
rozděleni do  “ svých“ rodin. Troufám si říci, že 
mým spolužákům i starým a novým kamarádům, 

v hlavě vyvstala stejná otázka „A co teď se mnou 
bude?“ Každý byl rozdělen do jiné části města, do 
jiné čtvrti a do jiné, zcela nové rodiny.  V rodinách 
jsme měli zůstat po zbytek soboty, a celou neděli.  

V pondělí jsme měli odjíždět do Harzu. Nevím, jak na 
tom byly ostatní děti, avšak já jsem se měla dobře. 
Hned v sobotu jsme byli u Natáliiny rodiny až do 
dvanácti v noci a náramně jsme se bavili. Druhý den 
(neděle) jsme se sešli s Davidem (Kevin), Sergejem 
(David), Natálkou (Marie), a po dlouhém čekání 
dorazily i Verča s Janou. Asi dvě hodiny jsme chodili 
po Wittenbergu a obdivovali jsme krásy tohoto města 
(tedy skoro všichni… ☺). Při této cestě jsme náhodně 
natrefili na Vildu s jeho německou rodinou, kteří se 
zrovna vraceli z wittenbergské Zoo. Sama jsem 
neměla možnost se do ní dostat, ale všichni, kteří tam 
byli, tvrdili, že je moc pěkná. Po této procházce jsme 

se zastavili ve sportovní kavárně, kde jsme (my, kteří 
bydleli v rodině, která počítač neměla doma) mohli 
poslat již vítané maily, v kterých jsme vše dopodrobna 
rozebrali ☺. Asi kolem osmé večer jsme se všichni 
odebrali domů nadšeni z nadcházejícího - dosud 
nepoznaného – dne.  
Druhý den (pondělí) jsme se brzy ráno sešli u školy 
našich hostitelů a zamávali “našim“ rodinám. Po 
zhruba tříhodinové cestě autobusem jsme dorazili do 
Harzu. Byli jsme rozděleni do domů – chata není dosti 
výstižné slovo – po třech Němcích a třech českých 
dětech. Naší chatce to vyšlo suprově. Všichni jsme si 
tam sedli. Dle tvrzení ostatních Čechů hodlám tvrdit, 
že to vyšlo všem skvěle. Dokonce ani Vilda, který 
obýval dům s českými a německými paními 
učitelkami, si nestěžoval. Domky byli přímo luxusní. 
Byli v něm tři ložnice – dvě po dvou a jedna 
jednolůžková, přistýlka (ta se u nás nepoužila, bohatě 
stačil gauč v obýváku ☺), televize, rádio, vlastní 
kuchyňka a ke smůle všech i vlastní uklízecí 
prostředky a nástroje ☺.  
Každý den jsme zahájili ranní procházkou po městě a 
následně i po lese. Sraz jsme měli až v deset hodin, 
takže když vše dobře šlo, tak jsme stávali až v devět 
hodin. Pak, když jsme se vrátili,tak jsme si udělali 
oběd a pak (asi tak po hodině volného času) jsme šli 
plavat či bruslit. Některý den (myslím, že to byl 
čtvrtek, ale nejsem si tak úplně jistá) nám dokonce 
k obědu grilovaly německé paní učitelky výborné 
maso.  
Ve čtvrtek večer jsme se za obecného souhlasu vydali 
zahrát si po domech soutěž v bowlingu. Všichni se 
náramně bavili a Němci to nám, Čechům, pořádně 
nandali ☺.  
V pátek nás čekala cesta autobusem, který byl plný 
balónků z Mcdonalda, kterými se všichni snažili 
zelektrizovat vlasy někoho jiného. Za všeobecné 
zábavy jsme takto procestovali tři hodiny, jako by to 
byla jedna. A než jsme se nadáli, tak jsme byli zpět ve 
Wittenbergu… 
Poslední den (sobota) jsme se sešli na wittenbergském 
“bahnhofu“  a za objímání, povzbuzování a výměně 
telefonních čísel, icq a adres všichni Češi nastoupili do 
vlaku. Poslední objetí, pozdrav či stisk ruky a už 
jedeme. Myslím, že sice ne viditelné, ale určitě 
alespoň vnitřní slzička sem tam ukápla.  
Možná, že celé tohle vyprávění zní moc sladce, ale 
opravdu nemohu z mých úst vypustit něco jiného než 
chválu. Sice vím, že paní Schwarz tento dopis číst 
nebude – ani nemůže, ale chtěla bych tímto „dopisem“ 
či vypravováním, podle toho, jak to kdo cítí, 
poděkovat paní učitelce Suchánkové, Kočandrlové a 
paní a panu Schwarz – a to z celého mého srdce.  
  
Anežka Kopáčová, 8.A 
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KLUB 
 VOLNÉHO    ČASU 

 

 
U nás ve 
škole se 

pořád něco 
děje. Některé 
akce jsou již 
tradi ční, jiné 
jsou zbrusu 

nové. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Klub volného času  při FZŠ Táborská:  
 
- nabízí pestrou nabídku kroužků 
- umožňuje trávit odpolední čas ve 

společnosti spolužáků ve školním 
klubu – Klubíčku (nabízí napříkla 

- FILMOVÝ KLUB) 
- pořádá turnaje (proběhl Magicturnaj, 

připravujeme SUDOKU) 
- organizuje výjezdy žáků 

 

 
Oborové dny 

 

„A k čemu mi tohle jako v životě 
bude?“ Takové otázce už někdy 
čelil snad každý učitel, rozdíly 
bychom našli v tom, jak na ni 
kdo odpoví. V tomto případě 
platí, že praktická ukázka může 
uspět lépe než sebedelší 
vysvětlování… a od toho jsou 
tady oborové dny. Jak si třeba 
vyzkoušet v praxi angličtinu? 
V Praze máme tolik turistů, proč 
se s nimi nedat anglicky do řeči? 
Ale o tom by už měli vyprávět 
účastníci oboráku. Že jste si 
vybrali jinou variantu? Tak si ji 
alespoň můžete najít 
v následující tabulce! 

SLADKÝ ŽIVOT UČITELE 

EVROPSKÁ KUCHYNĚ 

NA HORSKÉM KOLE PO 
PRAZE 

SVĚT POHÁDEK 

BAREVNÁ AFRIKA 

KRAJINA V PROM ĚNÁCH 
VLASTNÍ I SOUČASNÉ 

TVORBY 

PRAHOU JINÝMA OČIMA 

EXPEDICE BOTIČ 

PO STOPÁCH TURISTŮ 
PRAHY 

ŽIVLY 

 
Adopce na dálku 

 
I v letošním roce se naše třída rozhodla uspořádat 
sbírku „adopce na dálku“. Přispět na studium chlapce 
jménem Sekouce Traore můžete v průběhu Dne 
školy zakoupením kávy nebo čaje (kuchyňka) nebo 
v našem stánku v atriu ve 3. pat ře. 
 
Děkujeme, že pomáháte! 
 
 

TŘÍDA 8.B 
 
Rok narození:  
2000  
 
Bydlišt ě:  
 
Kissidougou  
 
Situace v rodin ě:  
 
Otec je zedníkem, 
má však velký 
problém sehnat 
na stavbách práci. 
Musí živit 11 lidí, 
vypomáhá mu 
manželka, která 
pěstuje zeleninu. 
Sourozenci: 3 
bratři a 2 sestry. 

 

KLASICKÁ MEDICÍNA 
VERSUS   

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA 

 
 


