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ŠKOLNÍ NOVINY
Číslo 1

Školní rok 2009/2010

14.září 2009

oprava obvodové zdi včetně
povrchu dvora. Věřím, že na
dočasný vstup do školy přímo
z Táborské ulice jsme si už všichni
zvykli a nenarušuje příliš pohodu
prostředí, v němž se skoro denně
setkáváme. O postupu stavebních
prací vás samozřejmě budeme
průběžně informovat. Jistě si
zaslouží
připomenutí
také
kompletní rekonstrukce učebny keramiky, která
proběhla na jaře a započala tak úpravy prostor
naší školy. Dovolte tedy, abych za nás všechny
MČ Praha 4 poděkoval.
A co nás čeká v tomto školním roce?
Kupříkladu pravidelné vydávání školních novin,
jejichž zářijové číslo právě čtete. Nabízí vám
informace o prvním školním dni našich nových
kamarádů – žáků prvních tříd – či o činnosti
Třetího oka. Určitě si také přečtěte zprávy o
výjezdech 7.B a šesťáků a nezapomeňte se
seznámit s letošní nabídkou Klubu volného času
(KVČ) – budeme rádi, když budete svůj volný čas
trávit u nás, v některém z nabízených kroužků
nebo v Klubíčku, místo potulování po ulici.
Navštívit můžete také školní knihovnu nebo
odpolední počítače. Škola bude pro vás otevřena
po celý den. Je to totiž vaše škola, protože jenom
vaše přítomnost dělá z naší budovy skutečnou
školu, školu kde se plní spousta nejen dětských
přání.
Kluci a holky, přeji vám mnoho úspěchů
v novém školním roce.

Ahoj kluci a holky,
vážení rodiče, přátelé
školy.
Máme za sebou první
dva zářijové týdny a dá se říci,
že si již všichni po prázdninách
zvykáme na rytmus školního života. Rád vidím,
milí žáci, jak jste odpočatí a plní nadšení do další
práce a držím vám palce. Přesto mi dovolte vrátit
se o několik dní zpět k prvnímu září a možná
ještě dále. Zatímco jste totiž kluci a holky
odpočívali u babiček, na chatách a na mořských
plážích, naše škola se pilně připravovala na váš
příchod. Díky podpoře MČ Praha 4 proběhlo
v letních měsících velké malování učeben a
kabinetů. Vymalovány byly také toalety, školní
kuchyně a jídelna. Určitě jste si také všimli změn
v některých učebnách. Ve třídách jsou nové
nástěnky, někde i koberec či nábytek. Třeba
Svišti ze 4.B dostali moderní výškově stavitelné
lavice – tímto jsme dokončili v souladu
s hygienickými požadavky obnovu lavic na I.
stupni. Pro starší žáky máme přichystanou novou
výukovou pomůcku - věřím, že jim hodiny nejen
matematiky a anglického jazyka příjemně zpestří
interaktivní tabule. Malým i velkým pak jistě udělá
radost stolní fotbálek – o ten se zasloužili všichni.
Získali jsme jej totiž jako odměnu za čistou školu
v projektu Čistá 4.
Máme tedy více než dost důvodů, prožít
společně další bezva školní rok. Zvláště když
úpravy prostor školy budou pokračovat – pod
okny nám probíhá rozsáhlá rekonstrukce
školního dvora. Během ní byla opravena část
školní jídelny a anglický dvorek, následovat bude

Mgr. František Prokop
ředitel školy
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Fotografie z probíhající rekonstrukce
(nahoře školní jídelna, dole školní dvůr)

Přivítali jsme nové kamarády.
Zatímco naši loňští absolventi brázdí vody pražských středních škol, my
jsme
přivítali
nové
kamarády. 1. září usedlo do
malých lavic tříd 1.A a 1.B
40
nových
žáčků.
V divadelním sále je spolu
s rodiči přivítal ředitel školy
Mgr. František Prokop
v doprovodu předsedkyně
školské rady paní Heleny
Pážíkové a hlavně žáci
devátých ročníků. Ti své
mladší kamarády po krátkém vzpomínání na krásná léta dětství uvedli do
vyzdobených učeben,
kde
je
předali
paním
učitelkám.
Prvňáčci, přejeme vám
mnoho
úspěchů na naší škole.
-tta-

Šesťáci byli na adaptačním výjezdu
Nedílnou součástí školního roku naší školy je
adaptační výjezd šestých tříd. Letošní 6.A a
6.B se ubytovala v hotelu Hláska ve Zlenici
8. – 10. září. Šesťáci se měli možnost
seznámit se svými třídními učiteli, poznat
nové spolužáky. Program byl zaměřen na
stmelení třídních kolektivů.
Zažili jsme mnoho zábavy, her, dalších aktivit
zaměřených na spolupráci a toleranci.
Vytvořili jsme vlajky tříd.
Na výjezdu už byla i 7.B, osmáci odjíždí zítra
a další třídy jako třeba 5.B se chystají.
-ttaCo už neuvidíme…
Během letního malování zmizely některé
obrázky na zdech. Pomůžeš nám vypátrat
učebny, ve kterých byly? Tak schválně –
kde byly tyto dva obrázky?
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TŘETÍ OKO
Máš nápad na nějakou změnu ve škole?
Chceš něco udělat s tím, co se ti ve škole nelíbí?

Máš už dost časů, kdy o podobě školy
rozhodovali hlavně učitelé?
Tak přijď nejbližší pondělí ve 14.15 do pracovny Třetího oka
(AJ západ, vedle divadla)
Scházíme se každé pondělí v tomto čase (14.15 – 15.45) a měníme společně
školu tak, abychom se v ní dobře cítili. A také hrajeme hry, povídáme si, diskutujeme
a týmově pracujeme.

Klub rodičů při FZŠ Táborská ve spolupráci se Světem deskových her (www.svet-deskovych-her.cz)

Vás srdečně zve na

Odpoledne plné her
Máte rádi zvířátka? Přijďte si vytvořit vlastní
zoologickou zahradu s delfíny, ledními medvědy,
tučňáky a dalšími zvířátky!

Sníte o létání vesmírem? Postavte si vlastní raketu a
vyražte na cestu vstříc dobrodružství!
Patříte k příznivcům formulí a automobilových
závodů? Dokážete dojet mezi prvními a ještě si
vsadit na vítěze?
Těšit se můžete také na obří Blokus a spoustu dalších her a hlavolamů pro malé i velké!

Přijďte se pobavit ve středu 30. září od 14:30 do 17 hodin do divadelního sálu školy.
KLUB RODIČŮ pomáhá
Chcete pomoci svému dítěti s počáteční výukou angličtiny? Nevíte jak na slovní zásobu či mluvnici?
!!! Nejen pro rodiče s DYS nabízíme setkání se speciální pedagožkou PhDr. Kamilou Balharovou.
Setkání proběhne ve středu 23.9. 2009 od 17:30 do 18:30 hodin v pracovně SPPG v přízemí.
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Kontakty
KDO JE KDE

Ředitel školy

telefon:

241 029 + linka

321
602581433
Zástupce ředitele, školní metodik prevence
323
Mgr. Miroslav Hricz
724238323
Výchovná poradkyně
PhDr. Jitka Svobodová
330
Školní psycholožka
PhDr. Hana Vaňková
329
Speciální pedagog
PhDr. Kamila Balharová
341
Vedoucí školní družiny
Renata Zelerová, DiS.
327
Psycholožka PPP
Mgr. Renata Míková
329
Učitelé I.stupně
Mgr. Veronika Boušková
348
Mgr. Ljuba Černá
341
Adam Drahoš
347
Mgr. Zuzana Keilová
341
Mgr. Naděžda Kolářová
337
PhDr. Ludmila Kotoučková
341
Mgr. Roman Kučera
332
Veronika Polívková
337
Mgr. Olga Roubíčková
341
Věra Stehlíková
341
Mgr. Robert Tippman
322
Mgr. Jana Zvárová
341
Školní družina
Mgr. Zdeňka Čudová
327
Jana Kaňkovská
327
Dana Richterová
327
Monika Střihavková
327
Třetí oko
Tomáš Hazlbauer
tretioko@zstaborska.cz
Mgr. Kamila Petrovská
Mgr. František Prokop

Učitelé II.stupně
Václav Bauer
Petr Bureš
Mgr. Karel Červený
Mgr. Věra Fenclová
Mgr. Hana Fialová
Mgr. Irena Holemá
Mgr. Taťána Iljašenková
Mgr. Jaroslava Kloboučková
Mgr. Lenka Kočandrlová
Jaroslav Novák
Kristýna Říhová, DiS.
Mgr. Dana Sládková
Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D.

Mgr. Helena Suchánková
Mgr. Milada Syrovátková
Mgr. Taťána Vítková
Ing. Bc. Václav Vojta
Školní klub
Mgr. Jana Bartůňková
Václav Bauer
Petr Bureš
Adam Drahoš
Petr Srb
Hospodářka školy
Iva Szentpéteryová
Ekonomka školy
Mgr. Jitka Reichová
Školník
Miroslav Puk
Vedoucí školní jídelny
Jana Korytářová
Šatnář
Rudolf Čepek

339
328
328
339
328
337
348
339
348
343
337
332
339
343
348
344
347
344
344
344
344
344
320
324
340, 326
325
333

Každý zaměstnanec školy má pro osobní poštu
zřízenou e-mailovou adresu ve tvaru:
jmeno.prijmeni@zstaborska.cz

Školní noviny FZŠ Táborská vydává čtvrtletně Táborská tisková agentura (-tta-).
Nevyžádané příspěvky vítáme, uveřejnění ovšem nezaručujeme.
-tta- ©zstaborska
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