
ŠKOLNÍ NOVINY – č.2 – školní rok 2008/2009 – 6.duben 2009 

                
 

- 1 - 
 

 Š K O L N Í  N O V I N Y  
 

  
 
Ahoj kluci a holky,  
vážení rodiče, přátelé školy. 
 
Školní rok se nám pomalu chýlí ke 
svému závěru, nervozita kolem 
přijímacích zkoušek na střední školy 
a víceletá gymnázia stoupá, mnozí 
máte co dohánět v matematice, 
češtině a jiných předmětech. V tom 
vám přeji hodně zdaru.  
 
V uplynulém čtvrtletí jsme toho zvládli skutečně dost. 
Máme za sebou několik úspěšných škol v přírodě, 
literární soutěž - vítězům moc gratuluji – a krásné 
vystoupení školního pěveckého souboru Táboráček na 
soutěži Jarní petrklíč. Část z vás, kluci a holky, prošla 
semináři bezpečného chování a užívání internetu, jiní 
nahlédli do zákulisí pražské Pedagogické fakulty. 
Konečně začala dlouho očekávaná rekonstrukce učebny 
Keramiky a malí keramici se tak brzy přestěhují do 
nových prostor.  
 
Kalendářní rok 2009 jsme pojali ve znamení mezinárodní 
spolupráce naší školy, a to na úrovni žáků i učitelů. V půli 
března jsme v Praze uvítali žáky naší partnerské školy 
z německého městečka Mellendorf a vy jste, kluci a 
holky, měli možnost ověřit si své jazykové znalosti a 
navázat nová přátelství. Kamarádi z jiného německého 
města, Wittenberku, se k nám chystají již za několik 
týdnů. A nově vám nabízíme některé cizí jazyky, jež 
budou v případě vašeho zájmu zařazeny do výuky  
od září 2009.   
 
Věřím, že nadcházející slunečné dny  prohloubí pohodu a 
vykouzlí na tváři ještě o trošku spokojenější úsměv.  
 
Všem vám přeji příjemné jarní dny. 
 
A kdyby náhodou pršelo a vy jste měli dlouhou chvíli, 
zahrajte si pexeso s Táborskou (www.zstaborska.cz - 
Rychlé odkazy). 
 
Mgr. František Prokop, ředitel školy 

 

Vážení rodiče, pedagogové, žáci 
a přátelé školy, 
 
vítám Vás poprvé na stránkách Školních 
novin ze své funkce nově zvolené 
předsedkyně Školské rady naší FZŠ. 
Úvodem bych ráda poděkovala za 
důvěru, kterou jste mi vyslovili zvolením 
za člena Školské rady. Zároveň bych 
Vás chtěla ujistit o tom, že ke své práci 
ve ŠR budu přistupovat maximálně 

zodpovědně. Myslím, že totéž mohu  přislíbit i za druhého 
nově zvoleného zástupce rodičů, tj. za paní Bohumilu 
Hájkovou. 
 

Naší prioritou bude mj. snaha o větší angažovanost a 
spolupráci rodičů a snaha o aktivnější přístup zástupců 
zřizovatele k palčivým problémům školy (rekonstrukce, 
opravy, investice apod.). Rovněž věříme, že budeme 
aktivními a vítanými partnery vedení školy v tom 
nejlepším slova smyslu. 
 

Budu ráda, když plně využijete možnosti obrátit se na ŠR 
prostřednictvím e-mailu skolska.rada@zstaborska.cz, 
příp. prostřednictvím poštovní schránky umístěné u 
vchodu do družiny a napíšete nám svoje návrhy, 
stížnosti, dotazy či připomínky týkající se činnosti školy, 
resp. našich školáků obecně. Můžete se spolehnout, že 
každému podnětu ze strany rodičů bude věnována 
zasloužená pozornost. 
 

Přeji nám rodičům dobrý pocit z kvalitního vzdělávání 
našich dětí a všem učitelům a pracovníkům školy dobrou 
náladu, trpělivost a pevné nervy.  
              

Helena Pážíková, předsedkyně Školské rady 
 

 

 

Výsledky voleb do Školské rady za zákonné zástupce 
nezletilých žáků 

 

Volby proběhly v  průběhu třídních schůzek 12. ledna.  
Počet oprávněných voličů:   416 
Počet odevzdaných hlasů:   196 tj.  47,12 %, 
Počet neplatných lístků:       5 
Členkami Školské rady byly zvoleny Bohumila Hájková  
a Helena Pážíková. 
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Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem 

 
Jazykové vzdělání patří bezesporu k moderním 
trendům současnosti. Naše škola nabízí tradičně 
výuku dvou cizích jazyků – angličtiny a němčiny. 
Pro blížící se nový školní rok 2009/2010 vám 
nabízíme více: ruský, španělský a francouzský 
jazyk. Některé formou cizího jazyka 1 a 2, jiné 
alespoň jako kroužek. Důraz bude kladen na tyto 
životní dovednosti – komunikaci, tvořivost, řešení 
problému a umění učit se. Jistě nebude na škodu 
dozvědět se více (Táborský šotek nám bohužel 
vymazal část textu – zkuste si jej doplnit sami):   

 
Angličtina (English) 
 
- germánský jazyk 
- třetí nejrozšířenější jazyk na světě (rodný jazyk 

pro 402 mil. lidí), jako druhý jazyk užívá 
angličtinu 350 mil. – 1 mld. obyvatel naší planety 

- nabízíme: v 1.a 2. třídě jako kroužek, od 3. 
třídy jako první cizí jazyk, rozšiřujeme 
speciální výuku ve 3. a 4. třídě pro žáky se 
zvláštními vzdělávacími potřebami   

 
Němčina (Deutsch) 
 
- …………………… jazyk (?) 
- rodný jazyk pro 11 mil. lidí a druhý jazyk pro 80 

mil. 
- nabízíme: nově od 3. třídy jako první cizí jazyk 

a od 6. třídy jako druhý cizí jazyk  

 
Ruština (Русский язык) 
- slovanský jazyk 
- rusky mluví skoro 150 mil. obyvatel Země 
- písmo: …………………(?) 
- nabízíme: nově od 6. a 7. třídy jako druhý cizí 

jazyk 

 
Španělština (Español) 
 
- …………………… jazyk (?) 
- rodilých mluvčí je skoro 400 mil., dalších asi 500 

mil. uživatelů 
- nabízíme: kroužek pro žáky 2. stupně (od září 

2009) 
 

 
 
 

 
Francouzština (Français) 
- románský jazyk 
- rodný jazyk pro 87 mil. lidí, dalších 190 mil. jej 

používá 
- nabízíme: kroužek pro žáky 2. stupně (od září 

2009) 
 

Výběr jazyků bude probíhat do 20. dubna. Na kroužky se 
bude možné přihlásit v září 2009. 
 
S trochou nadsázky se dá říci, že naše škola bude 
„člověkem“ 5krát. A kolikrát jste člověkem Vy? 
 
 

Návštěva z Melendorfu 
 
Dobrý den, paní učitelko Suchánková! 
 
Minulý týden strávený s návštěvou z Německa byl pro mě 

ten nejlepší týden v tomto roce. Ze začátku to bylo docela 

náročné, ale když jsme si na sebe zvykli, tak to bylo moc 

fajn. Nejvíce se mi líbilo, když jsme v pondělí chodili po 

Praze, protože po cestě jsem se postupně seznamoval. 

Vlastně se mi líbil celý ten program, protože muzikál i 

bowling bylo nad mé očekávání (hlavně ten muzikál). Asi 

jediné, co se mi na tomto týdnu nelíbilo, bylo loučení. 

Děkuji Vám za skvěle připravený program. 
 

S pozdravem David Skala z 8.B 
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Žáci školy navštívili pedagogickou fakultu,  

přijala je děkanka doc. Wildová 
 

V rámci oborového dne Sladký život učitele jsme se 26.3. 
vydali na pedagogickou fakultu. Tam jsme se setkali 
s našimi učiteli matematiky, i s jedním vysokoškolským 
učitelem, který podle svých vlastních slov učí budoucí 
učitele hrát si. Předváděl nám a zahrál si s námi několik 
zajímavých matematických a logických her (nebyly 
náročné, ale máme co zlepšovat, třeba počítání do pěti 
☺). Jak nám slíbili, přijala nás vedoucí katedry 
matematiky a didaktiky matematiky, k našemu překvapení 
to nebyl nikdo jiný než Naďa Stehlíková.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Představila nám základní informace o fakultě a studiu na 
ní. Navštívila nás také děkanka celé fakulty, paní Doc. 
PaedDr. Radka Wildová. CSc. a zodpověděla nám naše 
otázky. My sami jsme pak obíhali fakultu a zjištovali další 
nepostradatelné informace, jako například, jaké jazyky se 
zde dají studovat, kolik schodů musíte vyjít do nejvyššího 
patra nebo kolik stojí hranolky v bufetu ☺.   
Pak jsme se občerstvili sušenkami a čajem a na 
noteboocích jsme si zkoušeli zajímavý program na 
geometrii.  
 

 
 

Myslíme, že se oborový den krásně vydařil a užili jsme  
si ho.  
  

Kamča a Lída z 9.A 
 

Bezpečné užívání internetu 
 
V měsíci březnu jsme my, žáci druhého stupně ZŠ 
Táborská, prošli školením o bezpečném užívání internetu. 
Lektorka Eva z občanského sdružení ProPrev nás 
seznámila nejen se základními pravidly užívání internetu, 
kterými bychom se měli řídit. Dvouhodinový blok jsme 
začínali základními pojmy jako je počítačová a osobní 
bezpečnost, kyberšikana apod. Poté jsme se bavili o 
používání a zneužívání mobilních telefonů. Společně 
jsme dávali dohromady případy, kdy lidé mobilní telefon 
zneužívají často k protiprávnímu jednání a byli jsme 
poučeni, jak se zachovat, když nás někdo přes mobil 
obtěžuje nebo vydírá. V druhé části jsme se bavili o 
internetu. Povídali jsme si o nebezpečí počítačových virů, 
o závislostech, rizikách anonymní komunikace (chat, ICQ, 
Skype), spamech, hoaxech... Neméně zajímavé bylo 
téma stránek s nebezpečným obsahem. A to vše za 
neustálého připomínání pravidel bezpečnosti. Celý 
program lektorka prokládala případy ze své praxe i ze 
svého výzkumu. Mnozí z nás si až nyní uvědomují, že 
internet není jen o informacích a zábavě, ale také o 
zodpovědném přístupu při jeho užívání. Že tak jako řidiči 
nebo chodci musí dodržovat pravidla silničního provozu, 
tak my ,uživatelé internetu, musíme dodržovat také 
nějaká pravidla.  Ať už kvůli etice, právu, tak s ohledem 
na svou vlastní bezpečnost. I přes internet může 
docházet k ohrožení našeho soukromí, dokonce i zdraví a 
života. Kéž by si taková pravidla osvojili všichni uživatelé!  
 

 

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 a hlavně nadšení, s 
jakým čtvrťáci divadlo zahráli. Mnoho hodin přípravy a 
nácviku se vyplatilo – muzikál potěšil nejen pyšné rodiče, 
ale i žáky  a učitele školy.  
V průběhu ledna se uskutečnila představení pro 
předškoláky z okolních mateřských škol. Ti po shlédnutí 
tohoto divadelního počinu ještě navštívili naše prvňáčky.  
Na konec dubna chystáme pro předškoláky další 
překvapení.  
Těšíme se na jejich opětovnou návštěvu ! 
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KLUB 
 VOLNÉHO    ČASU 

KLUB 
 RODIČŮ  

 

 

 
U nás ve 
škole se 

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

nové. 
 

 
 
při  FZŠ Táborská:  
 
- připravuje pestrou 

nabídku kroužků 
- umožňuje trávit odpolední čas ve společnosti 

spolužáků ve školním klubu – Klubíčku (každé 
pondělí až čtvrtek od 12:00 hodin do 17:00 
hodin) 

- pořádá turnaje či tematická odpoledne 
      (připravujeme např. Den deskových her) 
- proběhlo již několik výletů, připravte se na 

nabídku víkendových pobytů 
Těšíme se na vás!  

Jana Bartůňková, Pavel Kaplan,  
Václav Bauer a Adam Drahoš 

 

 
 

 
Klub rodičů zahájí svou činnost 

v průběhu dubna 2009 
 
Rádi bychom vás milí rodiče 
pozvali do školy na dílny, 
přednášky či besedy. Sledujte 
vývěsní tabule školy a aktuality na 
webových stránkách školy.  
A o jaké aktivity byste měli zájem? 
Napište nám na e-mail: 
klubrodicu.zstaborska@seznam.cz. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

 
Týden turistiky a sportu 
Proběhne tradičně v červnu  
(letos v týdnu od 15. do 19.6.). 
Některé třídy vyjedou mimo 
Prahu, jiné se již těší na kulturní 
a sportovní vyžití v našem 
hlavním městě. 
Už teď se těšíme na bezva 
fotky, které naleznete v naší 
fotogalerii. 

 

 
Výzva pro rodiče 

Hledáme dětské 
lyže! Běžecké i sjezdové, 
v dobrém technickém stavu, pro 
vás již nepotřebné, pro nás 
k nezaplacení. Informace 
v kanceláři školy. Za každý dar 
děkujeme. 

Školní knihovna 
Součástí naší školy je také školní knihovna, ve které se toho děje poslední dobou stále více a více. 

Především se rozšířila otevírací doba a čtenáři nás nyní mají možnost navštívit nejen odpoledne v době od 14.oo 
do 17.oo, ale také během dopoledne, a to v úterý a ve čtvrtek o velké přestávce. Obzvláště mladší děti tuto 
možnost hojně využívají. A co je dále nového? Nakoupili jsme pro vás spoustu nových kvalitních knih, které se 
často mohou honosit výborným oceněním u nás i v zahraničí. Knihami jsme ovšem neskončili. Čtenářství se 
snažíme podpořit také nákupem zajímavých časopisů pro děti a mládež. Děti si v anketě měly možnost zvolit, o 
které časopisy mají zájem. Jen pro zajímavost – sešlo se nám kolem dvou set vyplněných anketních lístků, což je 
přibližně polovina žáků naší školy. V současné době pro děti připravujeme i soutěže o zajímavé ceny, což, jak 
doufáme, přiláká i děti, které nás ještě nestačily navštívit. Tak pokud máte čas a chuť, jste u nás vítáni! 

Vaše školní knihovna 
 


