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 Š K O L N Í  N O V I N Y  
 

  
 
 

Ahoj kluci a holky. 
 
Školní rok nám právě končí a vás 
čekají neuvěřitelně dlouhé dva 
měsíce odpočinku a letní pohody 
strávené s kamarády a vašimi 
blízkými. Uvidíte celkem 62 
večerníčků a velká ručička vašich 
hodinek oběhne 1 488krát kolečko 
(zdatnější počtáři si jistě spočítají, 
kolikrát oběhne stejnou trasu malá 
ručička).  Ale ještě než se rozjedete k babičkám, na tábory 
nebo k moři nabízíme vám poslední ohlédnutí  - několik 
pěkných vzpomínek, které najdete na následujících 
stránkách. Za asi 89 280 minut se opět setkáme, abychom 
spolu prožili další bezva rok – vy budete starší, my zase 
přijdeme s novými nápady. Těšíme se. Tak čtěte, už zbývá 
jen asi 89 279 minut… 

 
 
 
 

Krásné prázdniny přeje  
 
Mgr. František Prokop, ředitel školy 

 

 

KLUB RODIČŮ  
ZAHÁJIL SVOJI ČINNOST 
 
21. a 26. května 2009 proběhly první 
akce KLUBU RODIČŮ FZŠ Táborká. 
Nejprve jste se mohli setkat s Mgr. 
Michaelou Veselou, která vnesla jasno 
do právních záležitostí.  
O pár dnů později se jednalo spíše o 
relaxační záležitost. Koncert skupiny 
Demophobia byl milý, vtipný, ale i 

poučný. 

I klukům Démovi a Michalovi se na Táborské líbilo. Hráli u 
nás poprvé, ale určitě ne naposledy.  

Školní rok 
2008/2009 sice 
končí, ale my už 
žijeme přípravami 
toho příštího. 
V rámci Klubu již 
teď připravujeme 
například Den 
deskových her, 
Keramickou dílničku 

pro rodiče s dětmi či výuku cizích jazyků pro dospělé. 
V září se těšíme na shledanou. A pokud už teď víte o 
nějaké akci, o kterou by byl zájem , napište nám.  
Náš e-mail je klubrodicu.zstaborska@seznam.cz. Těšíme 
se na spolupráci s Vámi. 
 
-red- 
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Naše sviští 3.B 

Naše 3.B má 27 žáků – 14 dívek a 13 chlapců. Říkáme si Svišti a míváme různé akce. 
Mezi nejoblíbenější patří spaní ve škole, branný den, návštěva Legolandu, ZOO, nejrůznějších 
výstav a divadelních představení. Teď, ve druhém pololetí navíc navštěvujeme každý týden 
plavání, které nás moc baví. Máme tam instruktory a plaveme žábu, kraul, znak, motýlek a 
kdovíco ještě.  

Často také něco vyrábíme – na školní vánoční trhy jsme si například připravili korálkové 
ozdoby. Zvládli jsme také vytvořit šaty pro jaro. Dělali jsme je z barevného papíru a postup je 
stejný jako u vánočního řetězu, akorát se to dává všechno dohromady. Několikrát týdně míváme 
čtenářskou čtvrthodinku, kde čteme své oblíbené knížky. Píšeme o nich i ve volném psaní, 
povídáme si o nich ve dvojicích a pak si je navzájem prezentujeme. Vždycky se na to moc 
těšíme.  

Ve třídě spolu vycházíme dobře, pomáháme a radíme si navzájem. Když se pohádáme, 
dokážeme se usmířit. A to je moc dobře, nemyslíte? 
 

 
 

"Tanec sněhové vločky aneb divadelní hrátky"  
Několik let se setkávám s dětmi různé věkové kategorie v rámci divadelních dílen a 
dramatických kroužků. Tradici  "DIVADELNÍCH DÍLNIČEK" jsem zavedla před dvěma lety i 
na ZŠ Táborská v úžasných prostorách divadelního sálu. Ohlas dětí i rodičů je velký, jsem ráda, 
že fungují... 
Vycházím  především z principu HRY a PROŽITKU. Děti milují improvizaci,  
v navozených situacích se snaží jednat tak jako by byly skutečné. Ztrácejí zábrany, dávají 
najevo své pocity,  získávají odvahu se projevovat po všech stránkách své osobnosti.V různých 
scénkách a hereckých etudách vyplouvá na povrch co prožívají,  
co je trápí nebo naopak těší. Nechávám se inspirovat jejich fantazií. Ke "hraní" nabízejí taková 
 témata jako  jsou...."Ledové království", "Smutný klaun", "Stvoření světa", "Mimozemšťané v 
Praze", ale i " Opuštěná židle" či " Tanec sněhové vločky"... uvádím jen nepatrný zlomeček... 
Realizace dramatického textu, pohádky atd.. by měla bát především zábavou.  Doufám, že 
smysluplnou! 
 
                                                                                                   Táňa Tobolová 
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2.A 
 

ZVÍ ŘÁTKOVÁ T ŘÍDA 
 

Z naší zvířátkové třídy máme plno zážitků.  
 
Návštěva v ZOO 
Do ZOO jsme se moc těšili, každý z nás již tam byl, ale se třídou je to větší legrace. Začali jsme horní 
polovinou ZOO.V Africkém pavilonu bylo dusno, ale nádherné ryby, želvy a opice. Na kopci jsme obdivovali 
ledního medvěda, vydry a u občerstvení vláček.  
Nejvíce jsme se snad těšili na žirafy. Kousek dál byl opravdový vlk, jakoby utekl ze slavné pohádky. Přes 
bizony a pštrosy jsme šli pomalu dolů na oblíbené tučňáky. Viděli jsme i plameňáky a orla.  
 
Projekt Golem 
Hned ráno jsme si přečetli zajímavou pověst o Golemovi. Povídali jsme si o staré Praze. Pověst o Golemovi 
nám připadala ze všech nejtajemnější. Další hodinu jsme si vyrobili každý svého Golema z modelíny a na závěr 
jsme mu na čelo připevnili opravdický šém, který opravdu svítil. Na malý papírek jsme napsali své přání a 
vložili ho pod nohy Golema. Když si Golem přání přečetl, zablikal šémem, že přání splní. Již se těšíme, až 
budeme mít ve čtvrté třídě dějepis a dozvíme se více o naší historii.Příští týden jdeme do muzea Pověstí a 
strašidel, zde se jistě dozvíme více.  
 
Projekt "Zdraví a nemoc"  
První hodinu jsme si zopakovali vše o zdravovědě, co již známe z prvouky. Paní učitelka donesla naší školní 
lékárnu. Bavili jsme se o tom, co do ní patří a  co by v ní být nemělo. Naučili jsme se rozpoznat nemoc od úrazu 
a umět je vyjmenovat.Každý z nás si teploměrem sám změřil teplotu.Téměř všichni to zvládli. Po velké 
přestávce začala nejzábavnější část. Paní učitelka přinesla obvazy a učili jsme se obvazovat zlomeniny a  
ošetřovat popáleniny. Vyprávěli jsme si, jaké má kdo zkušenosti s nemocemi a úrazy ať už s vlastními, nebo 
svých blízkých. Naučili jsme se, jak sdělit po telefonu na lince 112, že jsme svědky nehody. 
 
Projekt  "geocaching" 
Nejprve jsme si ve třídě vysvětlili co to kešování vlastně je. Odlovily jsme opravdovou cache z Táborské ulice a 
vyrobily si keš vlastní.Tomuto koníčku se věnuje jeden náš žák a obě paní učitelky. Ukázali jsme si i zalogování 
se hráčů této hry na internetových stránkách. 
Po velké přestávce vyrazila naše třída na Vyšehrad. Sam Tverdyj našel opravdovou keš za lavičkou. Keš, námi 
vyrobenou jsme uschovali do nedalekého křoví i s vlastnoručně vyrobeným logbookem. Paní učitelky nadšeně 
fotily, tak z této akce máme na chodbě nástěnku. 
 
Spaní ve škole 
Na tuto akci jsme se opravdu hodně těšili. V šest hodin večer jsme měli sraz v naší třídě. Maminky a tatínkové 
nám pomáhali s karimatkami, spacáky, večeří a snídaní na druhý den. Připadali jsme si tak trochu jako na 
táboře. Zahráli jsme si několik her a potom jsme uspořádali společnou večeři z přinesených zásob u jednoho 
velikého stolu. Po večeři bylo velké klání v tělocvičně proti třídě 2.B. Na dobrou noc nám pan  školník pustil v 
družině DVD. Ráno hned po osobní hygieně byla zase společná snídaně. Zlatým hřebem dopoledne byla 
výborná mrkvová pomazánka. I ti největší vybíravci v jídle si přidávali. Už se moc těšíme na spaní ve škole, až 
budeme třeťáci. 
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Co bavilo chobotničky z 2.B v tomto roce 

 
Pražský hrad 
Když jsme přišli na Pražský hrad,tak se nám tam na první pohled celkem líbilo.Ale potom jsme 
slyšeli spoustu krásných pověstí a viděli spoustu krásných obrazů,socha mnoho dalších 
starobylých  věcí. A dokonce jsme viděli pomníky našich vládců a symboly naší vlasti. 
ZAPSALI ALČA, RÁĎA, JOHANKA, HONZA S., FILIP 
 
Škola v přírodě – Sloup v Čechách 
Byli jsme loupežníci. Četli jsme Ronju. 
Uklízeli jsme pokoje a za to jsme dostávali 
fousy. Hledali jsme divoké koně. Byli jsme 
svázaní. Měli jsme přetahování. Opékali jsme 
buřty. Diskotéka. Šli jsme na koupaliště. 
Dělali jsme čumbrka.  
Získali jsme poklad.  
ZAPSALI JIŘÍ, MARIE,DOMI, 
KHALIUN, KAČKA 
 
Ekocentrum Tereza – výukový program Jím zdravě a s chutí 
My, druhá bé, jsme jeli do ekocentra Tereza.Zkoušeli jsme různé nápoje,hráli si na bakterie. 
Nápoje jsme testovali pomocí lakmusových papírků. Zjistili jsme, kolik má v sobě člověk vody. 
Koukali jsme se do mikroskopu.  Zjistili jsme, co je zdravé a co ne. Hodně jsme se naučili nového. 
ZAPSALI ANIČKA,TEDY, PAVEL A NIKI 
 
Vánoční trhy 
Když byly vánoční trhy,tak jsme prodávali tyto věci: svíčky, přáníčka, ozdobičky z pláství. Lidi si 
u nás docela kupovali věci a ani moc neutráceli. Kupovali si u nás hlavně svíčky, protože ty se nám 
povedly nejvíc.Prodávání bylo na 3 skupiny. Bylo to celkem dobrý, ale když někdo přišel, tak jsme 
nevěděli, co máme říct, ale stejně jsme něco řekli. 
Zapsali Laura, Honza R., Jonáš, Lukáš, Kiki K. 
 
Spaní ve škole 
V 18:00 jsme se měli sejít před třídou. Rodiče nás tu nechali a šli domů. Položili jsme si věci a 
přestavěli jsme lavice. Hráli jsme hru podlézání lavic. Pak jsme šli na hřiště před školu. Tam jsme 
se všichni vyblbli. Když jsme přišli z venku, tak jsme měli v tělocvičně závody. Přišli jsme do třídy 
a dali jsme si večeři. Po večeři jsme se šli koukat na film. Když skončil film, šli jsme spát. 
!!Konec!! 
ZAPSALI KIKČA O., VERONIKA, BARČA, BEN, NIKI  
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Loučení s deváťáky 

Absolventský ples                                                                        
 
 

 
Více informací najdete   
na www.zstaborska.cz 

 
    

      
 

Dort pro 9.A od 8.A 
            
 
                                        
Třída 9.B s prvňáčky 
   Poslední zvonění 
                                                                   

Dort pro 9.B od 8.B 



ŠKOLNÍ NOVINY – č.3 – školní rok 2008/2009 – 30. červen 2009 

                
 

- 12 - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slavnostní 

oběd 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Třída 9.A 


