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Milí kluci a holky, 
vážení rodiče a přátelé školy,

co  říci  na  konci  prvního  pololetí?  Bylo  úspěšné. 
Díky  vaší  snaze,  píli  a  nadšení.  Díky  našemu 
zapálení  pro  pedagogickou  práci.  Díky  vaší 
spolupráci… 

Dosáhli  jsme  mnohých  sportovních  úspěchů, 
zajímavých  umístění  ve  vědomostních  soutěžích, 
rozšířili  jsme  výuku  cizího  jazyka  o  hodiny 
konverzace a podpořili mezinárodní spolupráci se 
školami  v  zahraničí.  Zmodernizovali  jsme  naši 
počítačovou  síť  včetně  nových  PC  v učebně 
informatiky,  pokračujeme  v budování  školní 
zahrady. 

Víme,  kam  směřujeme,  a  váš zájem  o  naši školu 
ukazuje, že jdeme ke společnému cíli.  Taková je 
ZŠ  Táborská  –  moderní  škola  s  tradicí. 
Děkujeme.

PhDr. Bc. František Prokop
Ředitel FZŠ Táborská

Zdravím všechny příznivce ZŠ 
Táborská,

v době,  kdy  budete  číst  tyto  Školní  noviny, 
budeme už znát  našeho nového pana  prezidenta. 
Určitě je škoda, že nikdo z žáků naší školy ještě 
volit nemůže… Přeji tedy nám dospělým, abychom 
měli šťastnou ruku! Ten, koho zvolíme, se pak na 
naše  děti  bude  minimálně  5  let  pozorně  dívat 
z obrazu na zdi. ☺

Končí první pololetí, prvňáčci se už jistě nemůžou 
dočkat  svého  prvního  vysvědčení.  Ti  ostatní  se 
možná trochu obávají, ale na druhou stranu, zatím 
je to „jen“ to pololetní, a do konce školního roku 
se toho ještě může změnit!!!

Některé  třídy  čekají  výjezdy  na  hory,  tak  jim 
přejme  hodně  sněhu,  sluníčka  a  hlavně  žádná 
zranění. To samozřejmě platí i pro ty, kteří nikam 
nejedou. ☺

Využiji  teď  prostoru  a  trošku  se  připomenu 
rodičům  se  Školskou  radou  -  neváhejte  nám 
posílat své náměty,  připomínky,  podněty. Vím, že 
mezi rodiči koluje spousta nápadů, ale téměř nikdo 
už  se  nesnaží  „dotáhnout“  to  do  konce,  což  je 
trochu škoda.

Přeji vám všem úspěšný start do druhého pololetí!

Mahulena Košťálová
Předsedkyně ŠR FZŠ Táborská
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Kroužky ve 2. pololetí školního roku 2012/2013

I ve druhém pololetí pokračují všechny dětmi oblíbené kroužky ze 
začátku školního roku.

�
Pokud se chcete do nějakého kroužku nově přihlásit, vyplňte prosím 
přihlášku a odevzdejte ji panu učiteli Kučerovi nebo paní hospodářce 
Szentpeteryové.  Pokud bude ve Vámi vybraném kroužku volné místo, 

rádi Vás do něj zapíšeme.

�
Kurzovné můžete hradit od 21. ledna nejpozději do konce února 2013 ve 

sborovně u p. uč Kučery: denně 8.00 – 8.10 a v pondělí 16.00 – 17.00 hodin.

�
Další informace a přihlášky získáte ve sborovně,

na emailu rkucera@zstaborska.cz
nebo na tel. čísle 725 044 109.
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Přehled otevřených kroužků ve II.pololetí

Pondělí
Anglická komunikace 13.30 – 14.30 učebna AJ Kateřina Hamsíková

Dramatický kroužek 1 14.00 – 15.30 Divadlo MgA. Táňa Tobolová

Věda nás baví 14.00 – 15.00 3.B lektor Věda nás baví

Florbal 1 14.00 – 15.00 Míčová TV p. Jiří Szebinovský

Florbal 2 15.00 – 16.00 Míčová TV p. Jiří Szebinovský

Dramatický kroužek 2 15.30 – 17.00 Divadlo MgA. Táňa Tobolová

Úterý

AJ pro 1. třídu 12.05 – 12.50 Učebna AJ
Mgr. Lenka Jacko 

Mgr. Lucie Svobodová
AJ pro 2. třídu 13.00 – 13.45 Učebna AJ Mgr. Lenka Jacko

Sportovní hry a 
hrátky

13.55 - 14.40 Míčová TV Mgr. Petra Harenčáková

Šachy 14.00 – 14.45 3.B Mgr. Pavel Vávra
Lukáš Černoušek

Keramika 1 14.00 – 15.30 Keramika Stanislava Voláčková

Němčina hrou 14.40 – 15.25 Učebna NJ Mgr. Helena Suchánková

Míčové hry 14.40 – 15.25 Míčová TV Mgr. Hana Fialová

Keramika 2 16.00 – 17.30 Keramika Stanislava Voláčková

Anglická komunikace
(přihlásí-li se dostatek žáků)

18.00 – 19.00 učebna AJ Nicole Caruso

Středa

Cheerleaders I.stupeň 13.50 – 14.35 Gymnastická TV
Mgr. Karel Červený 

Mgr. Naděžda Kolářová
Fotbal 13.50 – 14.35 Míčová TV p. Pavel Grasser

Táboráček 14.00 – 15.30 Divadlo Mgr. Milada Syrovátková

Flétna pokročilí 14.00 – 14.45 4.A Mgr. Robert Tippman

Flétna začátečníci 14.00 – 14.45 Učebna AJ Mgr. Lucie Svobodová

Tvoříme z Fimo hmoty 14.00 – 15.30
1 x za 14 dní 

Učebna Př Mgr. Dana Sládková

Vaření 14.00 – 15.30 Kuchyňka Jana Horáková

Sportovní příprava 14.40 – 15.25 Gymnastická TV Jiří Petráček

Kytara 14.50 – 15.35 4.A Mgr. Robert Tippman

Florbal 3 16.15 – 17.00 Míčová TV Mgr. Petr Bureš

Anglická komunikace
(přihlásí-li se dostatek žáků)

17.00 – 18.00 učebna AJ Nicole Caruso
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Čtvrtek
AJ pro 1. třídu 12.05 – 12.50 Učebna AJ

Mgr. Lenka Jacko 
Mgr. Lucie Svobodová

AJ pro 2. třídu 13.00 – 13.45 Učebna AJ Mgr. Lenka Jacko

Badminton 1 13.00 – 13.45 Míčová TV Mgr. Petra Harenčáková

Anglická komunikace 13.30 – 14.30 učebna AJ Kateřina Hamsíková

Stolní tenis 13.55 – 14.40 Míčová TV Mgr. Dana Sládková

Cheerleaders akrobacie 15.30 – 16.15 Gymnastická TV Mgr. Hana Fialová

Pátek
Badminton 2 13.50 – 14.35 Míčová TV Mgr. Naděžda Kolářová

Kukyho kamarádi 14.00 – 15.30 Učebna Vv Mgr. Věra Palánová

Cheerleaders II.stupeň 14.15 – 15.00 Gymnastická TV Mgr. Karel Červený 
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PŘIHLÁŠKA NA KROUŽKY KLUBU VOLNÉHO ČASU
(POUZE PRO DĚTI, KTERÉ KROUŽEK V 1. POLOLETÍ NENAVŠTĚVOVALY) 

   ZÁVAZNÁ přihláška do Klubu volného času   
   při ZŠ Táborská pro rok 2012/2013   

Táborská 421/45, 140 00 Praha 4 Nusle – tel.:  241 029 320

Přihlašuji svého syna – dceru:____________________________________________ rodné číslo___________________________
        

adresa bydliště:________________________________________________________ telefon:______________________________

telefon matky:________________________________________  telefon otce:___________________________________________ 

navštěvující školu:_____________________________________________________  třídu:________________________________ 

Zdravotní stav, omezení, alergie:___________________________________________________ ZP:________________________

na tyto kroužky:

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

Zavazuji se do 1. března 2013 uhradit kurzovné za přihlášené kroužky za II. pololetí v plné výši. Pouze v případě doložené dlouhodobé 
nemoci lektora zajistí provozovatel odpovídající náhradu. Prohlašuji, že vedoucího kroužku informuji o zdravotním stavu syna – dcery nebo 

dalších důležitých skutečnostech, které se jej – jí týkají.

Přihlášku prosíme odevzdejte  obratem. Děkujeme.
Dne:                                                                                                 Podpis zákonného zástupce:

STALO SE...

Fíova soutěž

     Na začátku ledna proběhla 
v obou 1. třídách Fíova soutěž. 
Fí  je  ta  žlutá  žirafa  na 
fotkách,  která  chodí  učit  s 
paní  učitelkou  Kamilou 
Balharovou  psaní.  Fí  připravil 
pro prvňáčky záludná cvičení a 
každému počítal body. Nejvíce 
jich mohli získat 54. Soutěžili 
ve sluchovém poznávání délek, 

prvního písmene ve slově, zda se slyšené písmeno ve slově vyskytuje, překreslili tvar, 
který  vidí,  měli  si  zapamatovat  a  rozlišit  tvary  stejné  a  různé.  Když  si  všichni 
zasoutěžili, přišel čas i na odměny. Na první fotce vidíte představování odměn. Pak už 
nastalo  vybírání.  První si  šli vybrat ti,  kteří získali  nejvíce bodů. Nakonec jsme se 
společně vyfotili s diplomy a s odměnami.

Kamila Balharová, Tereza Besedová a Jana Bezecná
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Kapustňáci a delfíni – chlouba Norimberku

V mrazivé lednové sobotě jsme se vydali na další výlet v rámci Klubu cestovatelů 
a to do Německa. Paní učitelka Kolářová zase skvěle mj. zajistila i počasí a_prokázala, 
že má vynikající vztahy s vyšší instancí.

Ráno v Praze byla nesmírná zima. Po příjezdu do bavorského města se postupně 
začalo oteplovat. Naší první stanicí byla zoologická zahrada. Laik by mohl namítnout, 
tu máme také v našem hlavním městě, či v jiných koutech naší republiky. Jenže tato 
zoo je výjimečná svým vodním světem. Chlouba této zoo jsou kapustňáci,  roztomilá 
větší zvířátka, která krásně flegmaticky kolem vás plují a dají se velmi snadno zvěčnit. 
Oproti tomu delfíni,  taktéž savci,  ve své show byli  tak energičtí a rychlí,  že jsme 
skoro nestíhali je zdokumentovat. Úžasný zážitek, dotknout se skla a komunikovat s 
tak velkým živočichem, či být v_úžasu, co všechno tento po člověku nejinteligentnější 
tvor  dokáže  a  jak  si  umí  užít  své  krmení.  Kdo 
neviděl,  neuvěří.  S  námi  samozřejmě  jela  část 
cheerového týmu a před kapustňáky a rybami jsme 
zastuntovali,  sice  jen  do  základního  postavení, 
poněvadž strop byl proti. Čas byl neúprosný, museli 
jsme  zoo  opustit  a_vydat  se  směrem do  města, 
abychom  viděli  nádherné  historické  gotické 
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centrum. Cestu nám zpříjemnilo místní MHD a už jsme se blížili k dalšímu našemu cíli. 
Hladoví  jsme samozřejmě směřovali  ke stánkům a obchůdkům. Někteří  si  vzali  své 
zásoby z domova, jiní ochutnali místní Bratwurst a ostatní zamířili k_čokoládám, které 
jsou v tomto městě vyhlášené. Verča z 9. B si pamatovala první výlet Klubu cestovatelů 
v Paříži a dokázala přirovnat kostel sv.  Vavřince k_slavném katedrále Notre Dame. 
Prošli jsme i kolem kašny, kterou nechal postavit náš český král, ale zároveň římský 
císař Karel IV. Zde si pár z našich žáků vyzkoušelo pootočit mosazným prstencem, ke 
kterému se váže jedna pověst, doufejme, že se nevyplní :) Završením našeho výletu byl 
kopec,  na  kterém stojí  hrad,  dominanta  města Norimberk.  Zde jsme si  vychutnali 
krásné panorama,  naposledy  se  vyfotili,  vychutnali  dojmy a  zážitky a  pomalu  jsme 
zamířili k_autobusu a těšili se domů.

Klub  cestovatelů  opět  ukázal,  že  dokázal  vybrat  vhodnou  lokalitu,  kterou  si 
každý dosyta užil a již vyhlížíme květen a těšíme se na splnění našeho snu navštívit 
Londýn. :)

Mgr. Karel Červený

Táborská přivítala mezinárodní delegaci

Přípravy  nového  mezinárodního  výměnného  programu se  chýlí  ke  konci.  Minulý 
týden k nám do školy přijeli učitelé z různých konců Evropy a v učebně anglického 
jazyka  jsme  společně  dokončili  žádost  k  získání  grantu.  Pokud  od  Národní 
agentury grant získáme, bude vybráno 20 žáků 2. stupně, kteří se v příštím roce 
zúčastní  výměnného  pobytu.  Budeme  létat  do  Sicílie,  Španělska,  Polska  a 
Turecka. Kdo má rád angličtinu, práci s filmem, fotografování a cestování, má se 
určitě na co těšit! 

Mgr. Lenka Jacko
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Zprávy z našeho 
chováku

Školní chovák, kde se 
staráme  o  morčata, 
křečky a králíky můžete 
navštívit  denně  vždy  o 
velké  přestávce. 
Uvítáme  jakékoliv  dary 
pro  naše  zvířata, 
potěšíte  je  zeleninou, 

zrním, senem, pilinami  i  příspěvkem na žrádlo.  Zvířata  si  můžete půjčit  i  na 
prázdniny a třeba tak dokázat rodičům, že se dokážete postarat i o zvířatko 
vlastní. Těšíme se na vaši návštěvu!

Mgr. Dana Sládková

Nový školní kalendář

Milí přátelé naší školy. Rok se sešel s rokem a ZŠ Táborská vydává další 
ze  svých  školních  kalendářů.  Tentokrát  jsme  jako  téma  zvolili  lidové  písně. 
Nejenže  u  nás  zpíváme  rádi  –  chceme  také  připomenout,  že  kdo  si  s  chutí 
zazpívá, ten se nemračí.

A protože jsme škola s tradicí, máme pro vás i domácí úkol: 12 obrázků 
pana učitele Roberta Tippmana zachycuje 12 lidových písní a vaším úkolem je tyto 
písně poznat. Obrázky jsou černobílé, protože písnička se barví zpěvem. Teprve 
když si písničku zazpíváte, můžete si vybarvit její obrázek. A pokud si nebudete 
vědět rady, nápovědu naleznete každý měsíc na našem webu. Buďte pečliví  a 
vytvoříte si skutečně nádherný kalendář, který vám celý rok bude dělat radost.

A ještě malá poznámka pro všímavé: v důsledku technického nedopatření 
chybí na kalendáři letopočet. Nicméně letošní rok obsahuje číslici, se kterou se 
pověrčiví lidé neradi setkávají, a proto necháváme na vás, zda si ji tam sami 
doplníte či ne.   

                                                                  -tta-

Školní noviny FZŠ Táborská vydává příležitostně Táborská tisková agentura (-tta-)
-tta- © zstaborska 2013
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