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ŠKOLNÍ NOVINY
Číslo 2

Školní rok 2009/2010

3.prosinec 2009
Děkuji všem, že jste byli našimi
žáky. Také díky vám je FZŠ
Táborská ŠKOLA S TRADICÍ.

Ahoj kluci a holky,
vážení rodiče, přátelé
školy.

Mgr. František Prokop
ředitel školy

Jsem rád, že si společně
můžeme připomenout další
narozeniny naší školy. A je to
skutečně již dlouhá doba, celých
103
let,
kdy
v tehdejší
Palackého ulici (dnes ulice Táborská) vyrostla
zbrusu nová školní budova. Krátce nato sem
začátkem prosince roku 1906 přesídlila škola.
Vlastně to byly školy dvě – jedna pro dívky, druhá
zase pro chlapce – tak to bylo tehdy zvykem.
Novou budovu si spravedlivě rozdělili napůl. A byla
to krásná budova…
Od roku 1906 uplynulo spoustu času. A
stejně dlouhá je i tradice naší školy. Už 103 let ji
navštěvují děti a za tu dobu vychovala tisíce žáků.
Nyní jste jejími žáky vy.
Možná si kluci a holky myslíte, že naši školu
znáte opravdu dobře. Chodíte sem každý den, víte,
kde jsou jednotlivé učebny, kde je jídelna a školní
hřiště. Škola má ale také dlouhou historii a ta
skrývá mnohá tajemství. Nevěříte, že školní
budova může mít strašidelnou minulost? Možná
jste dosud žádné školní strašidlo nepotkali, ale
uvidíte, že na Den školy se na chodbách strašidla
zjeví. A třeba to budete právě vy, komu se během
tohoto školního roku podaří vysvobodit duchy
bývalých žáků Baumwalda a Fuchse. Ale o tom
bude psáno na jiném místě.
Škola je místem radosti. Je tady pro žáky,
pro vás kluci a holky, to vy tvoříte její historii. A
proto dovolte, abych na závěr poděkoval všem
pánům
inženýrům,
lékařům,
umělkyním,
prodavačkám,
obchodníkům,
řidičům,
mechanikům, učitelům, švadlenám a dalším, kteří
usedali v lavicích naší školy.

P.S. Málokdo ví, že také fasáda naší
školy skrývá malé tajemství. Možná
jste se na něj stokrát dívali a přece
ho neviděli. O kom je řeč? O učiteli národů. Pod
kterým oknem se skrývá?

Vážení rodiče, žáci, pedagogové,
zkrátka všichni přátelé naší školy,
zdravím Vás u příležitosti Dne školy a hned
úvodem si Vám dovolím popřát krásné prožití
nadcházejících vánočních svátků.
Zároveň využívám této příležitosti i ke stručnému
shrnutí práce naší Školské rady v tomto
kalendářním roce: ŠR se sešla letos dosud 4x,
vždy byla 100% účast ze strany zástupců rodičů a
pedagogů, kdo naopak zatím ještě nikdy nedorazil,
jsou dva zástupci zřizovatele, tedy MČ Praha 4.
ŠR se na svých jednáních svědomitě snaží najít
řešení všech problémů, které trápí žáky a jejich
rodiče, a o nichž se dozvídáme prostřednictvím emailové pošty (odkaz ŠR na webových stránkách
školy, resp. následně odkaz Zápisy), příp. dopisní
schránky umístěné u vchodu do družiny.
Vás, rodiče žáků, bych pak ještě jednou ráda
poprosila o výhradně písemná sdělení Vašich
námětů k projednání ŠR. Děkuji Vám za celou
Školskou radu za Vaši spolupráci a podporu a
věřím, že k sebevětšímu problému dokážeme
společně najít uspokojivé řešení.
Helena Pážíková
Předsedkyně ŠR FZŠ Táborská
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Táborská tisková agentura: Strašidla žijí!

Velká strašidlácká soutěž

Školní kroniky konečně vydaly
své tajemství.
Jeden nedatovaný krátký
zápis, který dosud unikal naší
pozornosti, tvrdí, že na den
výročí založení
FZŠ Táborská se zjevují
školní strašidla.
Tak se děje v každé historické školní budově a
čím je škola starší, tím více strašidel tam přebývá.
Některá jsou zlomyslná a schovávají žákům
přezůvky, jiná ujídají svačiny, další způsobují
tiskové chyby. Nebo jen smutně bloumají po
sklepení. Třeba jako duchové žáků třídy VII.B
Baumwalda a Fuchse, které od roku 1909 nikdo
nespatřil a stále čekají na své vysvobození.
Vysvobodí je odvážlivec, který jim uzme třídní
knihu a zapíše jejich neomluvené hodiny do
třídního výkazu. Možná se to povede v celoroční
soutěži právě vám.

Naší školu navštíví nejznámější
strašidla z celého světa.
Každý den se objeví v prostorách naší
školy jedno strašidlo s vlastní legendou. Nebude
se schovávat ve třídách, sborovně ani
kabinetech a samozřejmě ani na záchodech, ale
jinak může být všude. Tímto tedy vyhlašujeme
jedinečnou soutěž v hledání strašidel. Vaším
úkolem bude po dobu 20 dní, každý den jedno
strašidlo ve škole najít a zapsat si jeho tajuplné
jméno na lístek.
Po skončení návštěvy strašidel 18. prosince
lístek se jmény všech nalezených strašidel a
jménem svým přineste do připravené krabice
před 5.A. Na každého, kdo se soutěže zúčastní
čeká odměna. Tak neváhejte a hledejte. Přejeme
všem hodně štěstí.

Informace o soutěži také najdete vedle třídy 5.A
Jisté ale je, že pokud se na Den školy projdete v druhém patře a v přízemí na nástěnce
po chodbách školy, určitě nějaké školní knihovny.
strašidlo najdete.
Krásný den všem přejí žáci 5.A
-tta-

KLUB VOLNÉHO ČASU
nabízí:
Kroužky (viz www.zstaborska.cz)
Školní klub Klubíčko(otevřeno denně)
Knihovna (otevřeno denně)
Ping-pong (podle časového rozpisu)

Klubíčko
Klub volného času oznamuje, že školní klub
Klubíčko bude od středy 25.listopadu 2009 plně
v provozu. Otevřeno bude denně od 12:00 hodin
do 17:00 hodin v pondělí až čtvrtek, do 16:00
hodin v pátek.
Těšíme se na vás!
Jana Bartůňková, Mikuláš Pešta a Petr Srb
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Ze školky do školy navštívili nás mateřské
školy,
pro jejichž žáky jsme 10.
listopadu připravili

Dopoledne plné her.
Už teď se ale určitě těší
na 9. prosinec, kdy je pro malé
předškoláky připravena

Bojovka po budově školy.

ADOPCE NA DÁLKU - SÉKOUBA TRAORÉ (9 LET)
Přispějte na adopci na dálku u stánku 9.B, který se nachází v horním atriu (stánek 17).
Chlapec díky vybraným penězům v minulých letech chodí už druhým rokem do školy.
Situace v rodině je složitá, otec je zedníkem, má však velký problém sehnat na
stavbách práci. Musí živit 11 lidí, vypomáhá mu manželka, která pěstuje zeleninu.
Sekouba má 5 sourozenců: 3 bratry a 2 sestry.

Za všechny příspěvky děkujeme.

9.B

Adopce zvířete ze ZOO
ZŠ Táborská by ráda od ledna 2010 adoptovala zvíře
z Pražské zoologické zahrady.
Můžeme si vybrat z těchto druhů zvířat:
1. Klokan Bennettův – výše příspěvku činí 3,000 Kč
2. Lvíček zlatohlavý – výše příspěvku činí 4,000 Kč
3. Levhart obláčkový – výše příspěvku činí 5,000 Kč
Výběr zvířete k adopci bude
záležet na štědrostí Vás žáků,
rodičů a přátel naší školy.

Adventní výlet s Klubíčkem na hrad Křivoklát
Srdečně zveme žáky na sobotní výlet. Navštívíme vánočně vyzdobený hrad, kde bude na nádvoří probíhat velký
řemeslnický jarmark s bohatým program, který nám přinese tu správnou atmosféru blížících se Vánoc.
Kdy? Sobota 5.prosince 2009
Sraz – před školou v 9 hodin, nNávrat – před školu po 17. hodině.
Hlaste se Janě v Klubíčku.
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Školní noviny FZŠ Táborská vydává čtvrtletně Táborská tisková agentura (-tta-).
Nevyžádané příspěvky vítáme, uveřejnění ovšem nezaručujeme.
-tta- ©zstaborska
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