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 Š K O L N Í  N O V I N Y  
 
 

Ahoj kluci a holky. 
 
Ohlédnutí za končícím 
školním rokem je vždy tak 
trochu smutné a tak trochu 
veselé. Veselé při vzpomínce 
na všechny úžasné věci, které 
jsme spolu za těch deset 
měsíců prožili (a jak uvidíte na 
následujících stránkách, bylo 
by toho na několik šťastných 
let). A smutné je, protože ty 
krásné společné zážitky třeba 
jen na chvíli končí.  
 
Z té spousty skvělých akcí bych se rád zastavil 
u letošní novinky – zaměřili jsme se totiž na 
podporu sportu, který vám, kluci a holky, stále 
více chybí. Zúčastnili jsme se několika soutěží 
a vždy jsme dosáhli zajímavého umístění. 
Vznikl školní tým Cheerleaders a zaznamenal 
první úspěchy. Každé ráno jste před 
vyučováním mohli navštěvovat společné 
rozcvičky, v zimě jsme vyzkoušeli lyžování na 
školním hřišti. Proběhlo několik turnajů O pohár 
ředitele školy. Vrcholem pak bylo uspořádání 
prvního ročníku Jarních slavností, kde jsme 
příchod jara oslavili, jak jinak, než sportem. A 
neměli bychom zapomenout ani na velké 
přestávky strávené s míčem na školním hřišti. 
Bodovali jsme ovšem i v jiných oblastech – za 
zmínku jistě stojí výborná umístění 
v matematických soutěžích. Právě výuku 
matematiky se na naší škole daří ve spolupráci 
s Pedagogickou fakultou již několik let úspěšně 
rozvíjet.  
A dobrá zpráva na závěr - budeme pokračovat 
i v dalším školním roce. Naší žlutou 
vzducholodí vyrazíme na školy v přírodě, na 
lyžařské i turistické kurzy. Máte se kluci a holky 
na co těšit. Možná právě proto si o prázdninách 
na naši školu rádi vzpomenete.  
Tak 1. září s úsměvem nashledanou. Těšíme 
se na vás. 
 
Mgr. František Prokop 
ředitel školy 

Dobrý den, milí žáci, 
vážení pedagogové  
a přátelé školy. 
 
 
Opět se po roce dostávám 
k tomu, abych zde na pár 
řádcích zmínila to, co mě za 
tento školní rok v naší škole 
potěšilo či překvapilo.  
 
Tak především spolu 
s mnoha rodiči opravdu 

oceňuji on-line zpravodajství ze škol v přírodě 
různých tříd, kdy si mnozí učitelé dají tu práci a 
ještě ten samý den  můžeme na webu vidět 
aktuální fotografie a dočítat se novinky o svých 
holátkách ☺. A po návratu je díky ochotě 
učitelů dokonce možné nechat si fotografie a 
videa v plném rozsahu nahrát na paměťová 
média. Za to patří autorům velký dík!  
 
Dále chci vyjádřit svoje poděkování také všem 
učitelům, kteří si k velké spoustě svých 
běžných povinností přiberou ještě další, např. 
v podobě zorganizování přespávání svých tříd 
ve škole. Děti jsou pochopitelně takovýmito 
dobrodružnými akcemi naprosto uneseny a 
domů se druhý den vracejí sice nevyspalé, ale 
zato s obrovskými zážitky. 
 
Svoje dnešní poděkování v neposlední řadě 
adresuji také školní družině; opět se mi 
potvrdilo, že děti jsou ve zdejší družině 
opravdu spokojené a občas (alespoň tomu 
mému dítku) se jim ani nechce domů ☺. 
 
Nepochybně jsem zapomněla na spoustu 
dalších dobrých věcí, za které bych jménem 
rodičů ještě ráda škole poděkovala, ale věřím, 
že příležitostí bude ještě spousta.  
 
Krásné odpočinkové léto! 
 
Helena Pážíková 
Předsedkyně ŠR FZŠ Táborská  
 

Školní rok 2010/2011                                                  30.červen 2011 



Milí žáci, rodiče i přátelé naší školy, 
 

máte před sebou speciální souhrnné číslo našich školních novin, ve kterém 
najdete výběr akcí, které jsme v tomto školním roce zvládli. Pokud Vás 
zajímají podrobnější informace z dění naší školy, neváhejte prosím, 
aktuálně sledovat naši kroniku na webových stránkách školy. Najdete ji na: 
http://www.zstaborska.cz/o-skole/ma-historie/kronika.  
Přejeme Vám příjemné počtení k ještě příjemnějšímu letnění! ☺ 
                                                                                                                                      Vaše FZŠ Táborská 
               

Září 2010 
 

Přivítali jsme prvňáčky 
 

    1. září byl pro všechny slavnostní den. Před 
školní budovou se shromažďovaly skupinky 
odpočinutých, energií nabitých a_opálených 
žáků.  
Mezi nimi se proplétaly bytůstky malé 
a_vyjukané, většinou v doprovodu rodičů či 
prarodičů. Byli to naši prvňáci. Jejich kroky 
mířili až do školního divadla, kde je čekalo 
slavnostní zahájení a pak i uvítání ve třídách.  
 

 
Soutěžili jsme i o nejkrásnější znak Městské části Praha 4 

 

    Znak byl vyráběn z odpadových matriálů  a na jeho výrobě se podíleli 
žáci spolu s učiteli. Byl stejně jako znaky ostatních škol vystaven v OC 
Arkády Pankrác. Hlasování probíhalo přímo na místě konání výstavy 
i_elektronicky. Cílem soutěže bylo připomenout nejen dětem potřebu 
třídit odpad a v neposlední řadě také podpořit hrdost na svou 
městskou část.   

 
V září jsme také zvládli: 

 
� Poděkovat strážníkům dbajícím o naši bezpečnost na 
přechodu před školou � 8. třídy a 7.A vyjely na školní pobyt 
ve Zlenicích � Založili jsme Klub přátel kondice aneb KPC 
a_dobrovolně jsme se účastnili  ranních rozcviček s panem 
učitelem Červeným � Zúčastnili jsme se turnaje základních 
škol v Miniházené, které uspořádal Pražský svaz házené ve 
spolupráci s Městskou částí Praha 10 (Na obrázku žáci 4.B). 
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Říjen 2010 
  

                    Turnaj Poprasku ve stolním tenisu 
 
 

     V obvodním kole sportovního turnaje Poprask, který se konal 
v_ZŠ Na Líše, si tým dívek ze 7. ročníku naší školy ve složení Áňa 
Divišová, Klára Diblíková a Maruška Padevětová vybojoval opět 
stříbrné medaile!        
 

Lepší je nekouřit 
 

     Na zadané téma jsme fotili, psali příběhy nebo vypracovávali 
komiksy. Naše třída 8.A si vybrala fotografické ztvárnění.         

 
Všechny fotky byly 
moc povedené, ale 
jenom některé byly 
vybrány do soutěže.  
Umístili jsme se na 
2. a 3. místě.   

 

V říjnu jsme také zvládli: 
 

� Zúčastnit se Ekodne, který probíhal pro žáky 1. stupně na 
školním hřišti (viz obrázek) � Náš školní parlament vyrazil na 
svůj vůbec první žákovský výjezd do kokořínských lesů � 
Proběhly první projektové a oborové dny školního roku 
2010/2011 � Provdala se nám paní učitelka Lenka Kočandrlová � 
Žáci 4.A koncem října tvořili anglický projekt na téma "Můj 
dům, můj byt, můj hrad."  
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Listopad 2010 
  

JUNGLE   BÁL 
 

    Na počest všech zvířátek byl 
uspořádán ve školní družince velkolepý 
JUNGLE BÁL. Každý družináček si oblékl 
masku svého nejmilejšího zvířátka. Také 
paní vychovatelky se jako mávnutím 
kouzelného proutku proměnily ve lvici, 
mravence a berušku. Soutěž o životě 
zvířat vystřídali Bobíci ze třetí třídy, 
kteří si připravili pěkné vystoupení. 
V průběhu diskotéky byla vyhlášena 
nejlepší maska JUNGLE BÁLU.      

 

Klubíčko žilo stolním fotbalem 
 

     Začátkem listopadu se v Klubíčku sešli milovníci 
stolního fotbálku. Konal se zde historicky první 
ročník turnaje o Putovní pohár ředitele školy. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší a starší 
žáci – a zájem žáků byl skutečně velký. 
 

V listopadu jsme také zvládli: 
 

� Jednání u kulatého stolu s panem ředitelem se 
zúčastnili nově zvolení zástupci Třetího oka � 
probíhaly taneční kurzy pro deváťáky � proběhlo 

druhé kolo projektových a oborových dnů – první stupeň se zaměřil na blížící se vánoční svátky, 
na druhém stupni připomeňme alespoň oborové téma Film-makers či kurz první pomoci.     
 
 

Prosinec 2010 
  

Ohlédnutí za oslavami dne školy 
 

     Poutače na chodníku před školou oznamovaly všem kolemjdoucím to, 
na co se naši žáci i učitelé již dlouho připravovali. V odpoledních 
hodinách začali do školy přicházet první nedočkaví rodiče. Věděli totiž, 
že stánky na chodbách jsou plné vánočních výrobků. Co patřilo na 
školních trzích mezi  hity? Bylo toho hodně a bylo moc těžké si ze 
spousty krásných výrobků vybrat. 
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    Kromě trhů se konala tradiční Slavnost čtení v 1. třídách. Třídy praskaly ve švech, protože se 
na čtenářské pokroky přišli podívat nejen rodiče, ale i mnoho babiček a dědečků.   

     
 Novinkou bylo vystoupení skupiny akrobatů z řad žáků naší školy 
– týmu Cheerleaders, ve kterém jsme mohli vidět stavění 
pyramid, akrobacii, skoky a tanec na hudbu doplněný pokřiky. 
Jejich vystoupení sklidilo bouřlivé ovace. 
 

        V podvečer se většina návštěvníků sešla v divadelním sále, 
kde probíhal křest nového školního kalendáře. Slavnostní akci 

doprovázela vystoupení pěveckého souboru Táboráček, hudební vystoupení několika interpretů, 
taneční čísla a anglické pásmo. 

 

 
 

V prosinci jsme také zvládli: 
 

            Už 3. prosince naši školu navštívil Mikuláš se svým doprovodem. Horko bylo nejenom 
žákům. Letos se totiž čerti činili. Do pekla odnášeli nejen největší zlobidla tříd, ale došlo i na 
učitele a dokonce si došlápli i na samotného pana ředitele. ☺ � 9.A, obě sedmé třídy a 6.B 
vyrazily na předvánoční Vápenku, kde strávily týden plný sportu a zábavy – tentokrát 
v Cimrmanovském duchu. � Poznávací výlet do Brna s paní učitelkou Fialovou a žáky 2. stupně � 
V tělocviku si 5. třídy vyzkoušely první kroky na běžkách na našem školním hřišti. 
 

Leden 2011 
  

Předškoláci na Táborské 
 

     Osmé třídy se s radostí chopily příprav a poté i průvodcovství dětí 
z okolních mateřských škol, které k nám každoročně chodí na návštěvu. 
Malí návštěvníci si užili spoustu zábavy a_společnost větších kamarádů 
se jim líbila tak, že je paní učitelky k odchodu musely přemlouvat. 
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Zápis budoucích prvňáčků 
 

     Na dveře naší školy  letos zaklepalo přes 60 budoucích 
prvňáčků v doprovodu svých rodičů či prarodičů. Setkali se 
při něm s naší paní psycholožkou a speciální pedagožkou, 
které museli přesvědčit, že zvládnutí první třídy pro ně 
bude hračkou.  
     Když rodiče vyplňovali potřebné formuláře, osmáci 
budoucí prvňáky zabavili v herně a měli velkou radost z toho, 
že se jim podařilo zbavit je nervozity a bázně. Za úspěšné 
absolvování zápisu si každý budoucí prvňák vybral nějaký 
dáreček, který pro něj vytvořili žáci 1. stupně. 

 

V lednu jsme také zvládli: 
 

� Průzkum stavu chodidel našich dítek, 
díky němuž jsme zjistili, že více než 
polovina žáků naší školy má ploché nohy.  
� 1. ročník putovního poháru ředitele 
školy v basketbalu  
� pobyt třeťáků a čtvrťáků v Peci pod 
Sněžkou. 
 
 

Únor 2011 
 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ NA TÁBORSKÉ 
 

     V pondělí 21.února se v knihovně školy sešli vítězové třídních kol v recitaci. Účast recitátorů 
z nižšího stupně je tradičně hojná a konkurence tudíž veliká. Letos patřil k oblíbeným autorům 
Pavel Šrut a jeho žertovné 
verše všechny pobavily.  
Nejlepší přednes předvedly 
vítězky kategorie 2. a 3. tříd  
a_postoupily s nimi do 
obvodního kola. Porotci i diváci 
litovali, že účast druhého 
stupně byla tak malá. Doufáme, 
že současným malým 
recitátorům zájem o poezii 
zůstane a že se s nimi potkáme i 
na vyšším stupni.  
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NOVINKA Z NAŠÍ ŠKOLY 
 

V rámci zaběhnutého systému třídění odpadu na naší škole byly nově 
nainstalovány lisy na PET láhve - zmačkáním láhve před jejím 
vyhozením do žlutého kontejneru na plast šetříme místo a zmenšujeme 
tak objem odpadu a navíc je třídění zase trochu zábavnější! Paní 
učitelka Dana Sládková o velké přestávce předvedla prvním 
nedočkavcům, jak s lisem bezpečně zacházet.  
 

V únoru jsme také zvládli:  
 

� I letos jsme se zapojili do nových  mezinárodních projektů  v oblasti 
eTwinningu. Pracujeme na těchto projektech: Our World (5.B), My e-friend and I (6.B), Travel 
Guide (8.třídy) � Školní pěvecký sbor Táboráček pilně nacvičoval pásmo lidových písní na 19. 
ročník pěvecké soutěže Jarní petrklíč � Žáci 6. třídy navštívili exkurzi s názvem ŠKOLA 
MLADÝCH ARCHEOLOGŮ � V projektu Ptačí svět jsme se pustili do sestavování dřevěných 
ptačích budek ve školní dílně 

 

Březen 2011 
 

TÝDEN ČTENÍ  S POROZUMĚNÍM 
 

     Již tradičně se na naší škole konal Týden 
čtení s porozuměním. Žáci I. i II. stupně 
během něj soutěží, kdo dovede nejlépe 
pracovat s textem, porozumí jeho obsahu, 
dovede odpovědět na otázky, text analyzovat 
a kriticky hodnotit.  
Na nižším stupni bývají diplomem odměněni 3 
nejlepší v každé třídě. Na II. stupni je 
hodnocení mnohem obtížnější, protože je 
třeba sečíst body získané v několika 

předmětech. Na vyhlášení výsledků museli ti nejúspěšnější počkat až do 28. března. A tak přímo 
na Den učitelů předal pan ředitel diplomy těm 
nejlepším.  

PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY 

     V letošním roce se opět uskutečnil program pro 
předškoláky "Začít spolu jinak". Koná se pravidelně 
od února do konce dubna. Předškoláci se pravidelně 
setkávají ve škole se svými budoucími spolužáky. 
Seznamují se mezi sebou, ale i se svou budoucí 
školou. Až v září nastoupí, mohou se tu cítit jako 
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doma. Letos se programu zúčastnilo 28 dětí a vedly ho PhDr. Hana Valentová - školní psycholog a 
PhDr. Kamila Balharová - školní speciální pedagog. 

 V březnu jsme také zvládli:  

�  Chlapci z 6. a 7. tříd získali v rámci obvodního kola turnaje Poprask 
v basketbalu  nádherné třetí místo � Tradiční Zeměpisné olympiády se 
účastnilo 54 soutěžících rozdělených do 3 kategorií! Do obvodního kola 
postoupili Johanka Marková, která v něm obsadila 9.místo, 

Daniel Švorc, který skončil 13.  a nejlepší umístění získal Ondra Svoboda, když 
skončil na 5. místě � Během oborových dní si žáci vyhráli freesbe a věnovali se 
šermu � Pěvecký soubor Táboráček si přivezl čestné uznání z festivalu Jarní 
petrklíč 

 

Duben 2011 
 

NÁVŠTĚVA  DĚTÍ  Z WITTENBERGU  Z  POHLEDU NAŠICH ŽÁKŮ 
 

     V pondělí přijeli naši kamarádi z Wittenbergu do Prahy na Hlavní 
nádraží, tam je vyzvedly paní učitelky. S námi měli sraz před školou, kde 
jsme je přivítali a potom jsme šli domů.Další den, tedy v úterý, jsme měli 
program ve škole, konkrétně výtvarnou a dramatickou výchovu. Odpoledne 
nás čekalo sportovní odpoledne v Krčském lese. 
     Ve středu jsme šli dopoledne do pražské ZOO. Tam jsme ve 
skupinkách se svými německými kamarády plnili různé úkoly. Odpoledne byl 
velmi zajímavý program s paní učitelkou Sládkovou. Vyráběli jsme šperky 
z hmoty fimo. Všem se nám moc povedly. 
     Ve čtvrtek jsme absolvovali jazykovou hru, která se jmenovala Objevování zlaté Prahy. 
Skupinky, do nichž jsme byli rozděleni,tvořili vždy dva Češi, dva Němci a jedna paní učitelka. Hru 
jsme zakončili jízdou a obědem na parníku. Bylo to zábavné a zajímavé. Odpoledne jsme se vydali 
do Toulcova dvora na drátkování kamínků. 
     V pátek, tedy poslední den před odjezdem našich hostů, jsme vyrazili do Aquaparku v 
Čestlicích. Užili jsme si hodně legrace a myslím, že se to všem líbilo.Odpoledne jsme šli na 

bowling, kam dorazili i rodiče. Po něm bylo vyhlášení všech soutěží, které 
jsme absolvovali. A v sobotu ráno naši kamarádi odjeli zpátky do 
Wittenbergu. Celý týden se mi moc líbil.                        Áňa Divišová, 7.B         

 

ZMĚŇ SVOU ŠKOLU 
 
Třetí oko ve spolupráci s vedením školy vyhlásilo soutěž o nejlepší třídní 
projekt. Každá třída se mohla zapojit se svým návrhem, co by chtěla na 
škole změnit a hlavně jak to provést. Výběrové řízení probíhalo 18. 
dubna v divadelním sále. Odborná komise, složená ze zástupců žáků, 



ŠKOLNÍ NOVINY  – školní rok 2010/2011 – 30.červen 2011 

                
 

- 9 - 
 

rodičů, učitelů a vedení školy, posuzovala, který projekt splnil nejvíce předem zadaných kritérií. 
A jaký byl výsledek?  
     Porota vybrala dva vítězné projekty. Na I. stupni zvítězila 2.A se svým návrhem na umístění 
digitálních hodin v prostorách chodby. Vedle těchto hodin budou obrázky napovídající 
prvňáčkům, kteří ještě neznají hodiny, zda už je čas běžet do třídy nebo si mohou ještě v klidu 
povídat se svými kamarády.  
     Na II. stupni obhajovaly svůj projekt tři třídy. Největší podporu měl projekt třídy 6.A. 
Šesťáci navrhují pořídit do učebny přírodopisu speciální mikroskop….. 

 

                      V dubnu jsme také zvládli:   
 

�  Žáci 2. stupně zúčastnili akce Ekoden. Ve skupinkách se vystřídali na 
sedmi stanovištích s různými ekologicky orientovanými tématy.  
� V rámci disciplín o pohár ředitele školy byl zorganizován turnaj v ping – 
pongu. Zvítězil Toník Bláha ze 7.B a nechal za sebou Kubu Kokošku ze 7.A 
a Filipa Kluse ze 7.B. �  V knihkupectví NEOLUXOR proběhlo 20. dubna 
slavnostní vyhlášení výsledků školní Literární soutěže �  Školou zněly 
bubny v rámci interaktivního programu pro 8. a 9.třídy DrumCircle. � Ve 

školním kole soutěže Pythagoriády byli úspěšnými řešiteli a postoupili do obvodního kola Matyáš 
Mattanelli, Patrik Chmel, Maxim Oweyssi, Jan Šmejkal, Radim Petříček, Daniel Švorc a Jan 
Svoboda, který se stal i úspěšným řešitelem obvodního kola. � Do obvodního kola Matematické 
olympiády postoupili Jan Šmejkal, Jakub Červený a Lukáš Horník. Lukáš Horník se umístil na 
krásném 2. a Jakub Červený na 10. místě (z celkových 45 účastníků). 
 

Květen 2011 
 

NĚMČINA V PRAXI 
 

     Ve dnech 2.– 6. 5. 2011 se na ZŠ Táborská v Praze 4 
uskutečnil již 20. mezinárodní výměnný pobyt žáků. Tentokrát 
přijelo 18 dětí z dolnosaské školy Konrad-Adenauer-Schule. Z 
tohoto týdne mají děti mnoho krásných zážitků. Určitě 
nezapomenou na procházku Prahou, jízdu parníkem, návštěvu 
černého divadla a výlet do historické vesničky Botanicus v 
Ostré. Byla to skvělá příležitost k tomu, aby si v praxi ověřily své jazykové znalosti a poznaly 
nové přátele.  Z Mellendorfu „ přiletěla“ na návštěvu také putovní holubice, která symbolizuje 
mír a dodržování lidských práv a svobod.  

 

     JARNÍ SLAVNOSTI NA PŮDĚ ZŠ TÁBORSKÁ 
 

     Naše škola dostala nápad oslavit krásné počasí, a proto byl 
25. květen ve znamení Jarních slavností. Počasí nám přálo, a tak 
nic nebránilo tomu užít si odpoledne plné zábavy, her, sportu a 
výtvarných aktivit. Samozřejmě nesmíme také zapomenout na 
úžasné vystoupení Cheerleaders a Streetdance.  
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V květnu jsme také zvládli:  
 

�  Bobíci ze školní družinky si připravili krásné vystoupení pro rodiče 
a_veřejnost �  Žáci 5. tříd se utkali v turnaji v přehazované � Poprvé 
jsme se zúčastnili závodu v orientačním běhu v Krčském lese. �  Žáci 
7. a 8. tříd se účastnili soutěže o Londýně �  Děti z 5. tříd vyrazily na 
lodě do Podolí. �  Uskutečnila se roztančená Džarda, kterou vedl 
Johny Moonpie �  Děvčata z našich šestých tříd se zúčastnila turnaje 
Poprask ve vybíjené . �  Družstva žáků 6. a 7. tříd obsadila nádherné 
2. místo ve florbalovém turnaji o pohár starostky MČ Kunratice. 

 
 

Červen 2011 
 

BRANNÝ DEN 
 

     Dne 1.6.2011 proběhl jako každý rok branný den. 
Postupně celá škola vyrazila po třídách směr metro 
Roztyly. První stupeň na trasu vyrazil po třídách, které 
doprovázel učitel. Žáci druhého stupně chodili po 
skupinkách. Během trasy v Krčském lese na žáky 
a_kolegy čekalo na 7 stanovištích mnoho deváťáků 
a_pedagogů se záludnými úkoly – např. zdravověda, 
fyzická zdatnost, přetah lanem, hod granátem na cíl … 

Nelekli jsme se ani cyklistů, kteří spojovali start a ostatní stanoviště. Se svou plnou výbavou 
a_bezpečnostními prvky nám šli příkladem. K naší velké radosti se nikdo neztratil, nezranil 
a_všichni se vrátili plni elánu.  
 

AU REVOIR, OUR FRIENDS! 
 

     6.B úspěšně dokončila projekt s francouzskou školou. Bude se nám 
stýskat! Vlajku, kterou jsme od našich kamarádů dostali, jsme si nechali 
zarámovat. Také děkujeme NAEP (národní agentura pro evropské 
vzdělávací programy) za dárečky! 

 
 

OBHAJOBY OBOROVÝCH PRACÍ 
 

     Odpoledne 13. 6. 2011 bylo věnováno 
tradičním obhajobám oborových prací žáků 
devátých tříd, které se konaly souběžně ve 
třech učebnách, před třemi komisemi. 
Většina žáků byla na obhajobu dobře 
připravena a po zásluze tak získala titul 
Doktor Táborské.  
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Rovněž bylo uděleno několik čestných uznání. Nejlepší žáci byli dekorováni na závěrečném plese.   

 

Dělám víc než musím 2011 
 

     Stejně jako v předchozích letech i letos se na 
školách Prahy 4 konala anketa s názvem „Dělám víc než 
musím“. Ocenění za naši školu převzala žákyně třídy 7.B 
Tereza Kubová. Tereza je kapitánkou školního týmu 
Cheerleaders, aktivně se věnuje různým tanečním 
stylům, je jednou z opor naší školy ve sportovních 
disciplínách. Také na včerejším slavnostním večeru 
předvedla spolu se svým týmem Cheerleaders skvělou 
taneční sestavu.  

 
Vyhlášení nejlepších žáků 

 

     Ve středu 29.6. proběhlo v divadélku školy vyhlášení nejlepších 
žáků naší školy. Třídní učitel vybral z každé třídy 3 žáky, kteří si 
zasloužili ocenění nejen za výborný prospěch, ale třeba i za pomoc 
kamarádům. Oceněným byl předán diplom, sladká odměna a všem v 
přestávkách mezi vyhlašováním zazpíval pěvecký sbor Táboráček.  

 
 

 
 

V červnu jsme také zvládli:  
 

� Společné čtení prvňáčků s deváťáky  
� 4. třídy se naposled  v tomto školním roce zúčastnily výuky na 

dopravním hřišti � Žáci (devíti tříd!!!) v červnu vyrazili do 
nejrůznějších koutů České republiky na školy v přírodě, které 
tentokrát byly motivovány např. dobou Rudolfa II. a alchymií, 

příběhem Harryho Pottera,…  
� Žáci speciální češtiny se ucházeli o titul pážete.  



ŠKOLNÍ NOVINY  – školní rok 2010/2011 – 30.červen 2011 

                
 

- 12 - 
 

 

Ples deváté třídy v obrazech 
 

                Letošní ples se konal v duchu 
diverzity. Po slavnostním nástupu a 
předání doktorátů následovalo 
dekorování absolventů naší školy. 
Předtančení mělo obrovský úspěch a 
sklidilo dlouhotrvající potlesk. 
Následovalo sólo s rodiči a poděkování 
vyučujícím, kteří letošní deváťáky 
provázeli celou školní docházkou. 
Prohlédněte si naši fotoreportáž 
z 29._6.  2011!                   
                                                      -tta- 
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