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Kluci a holky, vážení 
rodiče, přátelé školy. 
 

Říká se, že když je 
dobrý konec, podařilo 
se vše. A skutečně – 
závěr letošního 
školního roku byl pro 
naši školu velmi 
úspěšný. Za zmínku 
jistě stojí cena 
Quality Label, 
udělená naší paní 
učitelce Lence Jacko 
a jejím žákům za nejlepší eTwiningový 
projekt v anglickém jazyce. Nebo 
úspěchy našich žáků v matematických 
soutěžích – první místo v celostátní 
soutěži Matematický klokan či skvělé 
umístění v mezinárodní soutěži Genius 
Logicus. Vše pak dovršilo výborné 
sedmé místo na sportovních hrách 
4x4. Velkou radost mám z toho, že se 
za naši školu zúčastnilo více než 200 
malých sportovců.  
Přišly však i chvíle smutku. Hluboce nás 
všechny zasáhla tragická událost, kdy 
nás opustila naše kamarádka a 
spolužačka. Nezapomeneme. 
 

PhDr. Bc. František Prokop 
ředitel školy 

 
Ahoj holky a kluci, 
milé paní učitelky 
a_páni učitelé, vážení 
rodiče,  
 

uteklo to jako voda 
a_zase tady máme 
ten dlouho očekávaný 
konec školního roku.  
Děti jsou zase o něco 
chytřejší, učitelé o 
něco vyčerpanější, 
a_rodiče? Ti teď 
mají  plnou hlavu 

starostí, jak ty svoje „divochy“ zabaví 
celých devět sladkých prázdninových 
týdnů ☺. 
 

Přeji nám všem, abychom se v té naší 
škole v září všichni opět ve zdraví 
sešli-plni sil, krásných prázdninových 
zážitků a hlavně nových očekávání, co 
nás v tom novém školním roce zase 
čeká! 
 

Krásné prázdniny!!! 
 
 
 
 
 

Mahulena Košťálová 
Předsedkyně ŠR FZŠ Táborská 

 

Číslo 4                          Školní rok 2011/2012                   29. červen 
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TÝDEN VE STŘEDOVĚKU 
 
Jako ve středověku si mohli připadat žáci 
v pracovně speciální pedagogiky. Žáci, 
kteří celý rok sbírali za své úspěchy ve 
škole erby, se mohli zúčastnit některých 
středověkých aktivit. Žáci 2.ročníku plnili 
úkoly pro pážata - museli zvládnout nalít z 
korbelu nápoj do poháru, správně držet 
praporec. Žáci 3.ročníku plnili úkoly 
stanovené pro panoše. Ti již museli 
pojmenovat všechny předložené 
předměty. Pak se na chvíli stali trubačem, 
zatroubili na roh, ohlásili vstupujícího do 
místnosti a na závěr převzali stráž s 
praporcem v dobovém oblečení. Čtvrťáci 
pak již jen vzpomínali. Nejprve popsali, 
jak pasování na panoše probíhalo, a pak 
podle popisu vše hráli. Podívejte se sami. 

 
PhDr. Kamila Balharová 
 

JAK TO ZVLÁDLA 1.B 
 
Rybičky šťastně dopluly ke 
konci svého prvního školního 

roku, za což si zasloužily 
chladivou odměnu. 

 
Všem krásné léto přeje 1.B 
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CIPÍSCI VYPRÁVÍ, CO SE DĚLO I NEDĚLO 

Přišel konec školního roku 2012 a my 
bychom se rádi podělili o nezapomenutelné 
zážitky ve třídě 2. A. S dětmi jsme si užili 
hodně legrace po celý rok. Ať už to byly 
malé radosti nebo ty velké na třídních 
výletech za kulturou, spaní ve škole a nebo 
škola v přírodě. Tento školní rok jsme měli 
zimní i letní spaní ve škole. Je to pro nás 
vždy obrovský zážitek. Doneseme si dobré 
jídlo, zahrajeme si hry či pořádáme 
soutěže v různých disciplínách. Dokonce 
jsme měli i noční bojovku, kdy jsme se po 
tmě procházeli po škole a hráli na 

schovávanou. Dále jsme navštívili divadelní představení „Myška z bříška“ a do kina jsme se vydali 
na animovanou pohádku Madagaskar 3. Moc se nám to líbilo a o smích nebyla nouze. Také jsme se 
byli opět podívat v ZOO a tentokrát na nás čekali vodní živočichové. Dozvěděli jsme se 
zajímavosti například o životě lachtanů, tučňáků, hrochů a gaviálů. Nesmíme zapomenout na 
pravidelné návštěvy knihovny Na Veselí, kde jsme si půjčovali a četli krásné knížky. A paní 
knihovnice nám připravila besedy týkající se našich svátků a představila nám knížku s kouzelnou 
černou tečkou. Přišlo jaro a my jsme odjeli na naší druhou společnou školu v přírodě. Tentokrát 
to bylo rekreační středisko Vápenka v Horních Albeřicích. Museli jsme zde zdolávat hodně 
kopců pohoří Krkonoš, ale to nám vůbec nevadilo. Zahráli jsme si na indiány, vyzkoušeli si 
čmuchandu, oslavili dokonce Vánoce a hlavně byla obrovská legrace. Všichni jsme si to moc užili. 
I tento rok se konal již tradiční Branný den. Házeli jsme granátem, čekala na nás opičí dráha, 
museli jsme hledat sever, vázat uzle apod. Všechny nástrahy lesa jsme zdolali bez problémů a 
ještě jsme si u toho povídali různé veselé i neveselé příběhy. Asi největším zážitkem konce 
tohoto školního roku byla návševa Dinoparku a Muzea Lega. V Dinoparku na nás čekali 
dinosauři, jako je např. Tyranosaurus Rex a nebo masožravý Spinosaurus. Také jsme 
museli projít tunelem do minulosti, kde se to s námi celé hýbalo. Jako třešnička na 
dortu bylo krátké promítání příběhu o malém dinosauru ve 4D. Měli jsme pocit, že se 
nacházíme mezi dinosaury, protože na nás padaly kameny, útočila na nás zvířata a občas to bylo i 
trochu strašidelné. A co jsme viděli v Muzeu lega? No přece legový svět fantazie. Největším 
lákadlem asi bylo lego Star wars. Tak to je naše ohlédnutí za úspěšným školním rokem 2011/12. 
Myslím si, že máme na co vzpomínat a odnášíme si na prázdniny spoustu nezapomenutelných 
zážitků. Doufám, že příští rok další skvělé zážitky přibydou. 
 

Co nám napsali Cipísci: 
Bárt: Bylo legrační, jak v tom Dinoparku byl tunel do minulosti a ten tunel se točil. A taky na nás 
Ondra bafal jako že je dinosaurus. Marek: Můj zážitek byl, že jsem na Branném dnu házel 
granátem a lezl po opičí dráze. Danuška: Byly jsme ve 4D kině a bylo to úplně jako doopravdy, 
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když si nasadíte brýle. Martina: Mě bavilo, jak jsme ve škole vařili saláty. Mirka: Na vánočních 
trzích jsme zpívali anglické koledy. Linh: Mě se nejvíce líbilo na Škole v přírodě, kde bylo dobré 
jídlo a každý den jsme se procházeli v lese i po cestách. A nesměli jsme se moc loudat, jinak 
jsme museli dělat dřepy. 

Petra Harenčáková a třída 2.A 
 

JAK SI BOBŘÍCI UŽILI ŠKOLNÍ 
ROK 

Anička Kavanová: Já 
jsem si tento rok moc a 
moc užila, protože jsem 
měla hodně kamarádů. 
Šimon: Na začátku jsme 
si při jednom výborným 

projektovým dnu udělali 5 botanických 
zahrad. Terezka: Projektový den s 
tělem člověka byl taky dobrý. Museli 
jsme složit a pak slepit kostru člověka a 
pak jsme ještě měli ohodnotit, jak se 
nám pracovalo. Šimon: Taky se mi líbila 
1 VV, při který jsme dělali 2 roboty. 
Bylo to rozdělený tak, že 1. dělaly holky 
a 2. dělali kluci. Anička Košťálová: Mě hodně bavila knihovna. Měli jsme tam výukové programy a 
mohli jsme si tam půjčovat knihy. Pepa: Moc rád jsem četl, ale teď trochu víc. Vašík: Když byl 
Týden čtení s porozuměním, přišla máma od Johana s knížkou, tak jsme udělali kruh a četla. 

Terezka: Na Den školy jsme vystupovali 
jako zvířátka a taky prodávali to, co jsme 
vyrobili. Agátka: A taky jsme měli spaní ve 
škole a byla sranda! A když když jsme si 
dávali dárky a dostala jsem spousta 
pěknejch dárků. A měli jsme švédskej stůl – 
bramborový placky, Fanta, Sprait, sirupy, 
zelenina, ovoce a další pochoutky. A 
naplácala jsem se. Vašík: Vánoční spaní ve 
škole bylo taky příjemné a i občerstvení 
bylo chutné. A i o zábavu bylo obstaráno. 
Terezka: Jak jsme byli v divadle na Myšce 
z bříška, to bylo také dobré. Šimon: Byla to 
fakt prča. Pepa: A už bylo 2. pololetí. Měli 

jsme branný den. A ten byl dobrý. (Až na to, že jsem si zapomněl oběd.) Šimon: Každá skupina 
dostala 1 mapu, na níž byly označeny šipky. Taky tam byly označeny stanoviště. Anička 
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Košťálová: Můj největší zážitek v tomhle roce byla škola v přírodě. Třeba jak jsme si hráli na 
indiány a měli jsme indiánskou bojovku. A pak třeba cesta za pokladem. Byly tam různý úkoly, 
bylo to docela lehký a pak jsme dostali lízátko. Kája: Taky nás učily paní studentky i na škole v 
přírodě. Vašík: Budoucí učitelky byly fakt super, ale když odcházely, bylo to fakt smutné. 
Martička: Taky jsme stavěli lucernu ze sněhu. To bylo takhle. My jsme vyšli ven a tam byla 
hromádka sněhu a my jsme z toho sněhu udělali kouli, dávali jsme je na sebe a tak jsme udělali 
lucernu. Anička Kavanová: A nejvíce se mi líbila škola v přírodě, protože jsme měli najít cestu za 
pokladem a tak jsme si udělali čelenku pro indiány a hráli jsme si na vánoce a dostali jsme dárky. 
Anička Košťálová: Já si myslím, že tady je nejlepší škola na světě. Pepa: A to je prozatím konec. 
Teď už mám toho psaní dost :-).  

BTK – Bobří tisková kancelář 

 
JAK JSME TO VIDĚLI MY, ŽÁCI 3.A 
 
Líbilo se mi, když jsme v lese plnili různé úkoly. Škoda, že jsem nebyla vybraná na žádnou 
disciplínu v hrách 4x4. Spolužáci jsou na mě hodní. Účinkovala jsem na vystoupení a líbilo se mi 
to. Napřesrok budu chodit na cheerleaders. Už umím na flétnu. 
 

Z předmětů mě baví výchovy a vůbec se mi na škole moc líbí.  
My holky se kamarádíme, ale někdy na sebe žárlíme. Líbí se mi vystupování, 
jenže mám trému. 
Škoda, že některé učebnice jsou roztrhané. 
Líbí se mi: párty v družině, muzika a vystupování, škola v přírodě, hry 4x4, 
prvouka. 
Mrzí mě: že jsem málo sbírali papír, český jazyk, a hadaví spolužáci. Netěším se 
na prázdniny, protože pak budu chodit do jiné školy. 
 

Mám ráda všechny předměty, necítím se vůbec unavená. Chodím na dva kroužky a v družině je 
krásně. Zlepšila jsem se ve cvičení a ve zpěvu. Vadí mi potrhané a počmárané učebnice. 
 

Mám rád matematiku a TV a SP a VV. Spolužáci a pan učitel jsou hodní. Ani se necítím unavený, 
ale jsem rád , že už jsou prázdniny. Nejradši jsem na hřišti. Ve třídě se mi líbí, chtěl bych víc 
vystoupení.  
 

Mám ráda školu v přírodě, dny školy, hry 4 x 4. V učení něčemu rozumím a něčemu ne, ale dobrý. 
Už jsem před prázdninami docela utahaná. Pan učitel nás učí príma učivo a písničky.  

 

Hezká byla škola v přírodě, líbí se mi kárné a pochvalné listy, hry 4 x 4. Ve 
třídě máme modré stěny ( studená barva), abychom byli klidnější a nezlobili 
jsme. Zdá se mi někdy, že mám málo kamarádů. 
 

Škola je někdy nuda a někdy ne. Ale víc je fajn. Všechny předměty se mi 
líbí. Vystoupení jsou dobrá, soutěže a den školy super. Prázdniny jsou také 
fajn. Mám ráda kamarádky. 
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Ráda vzpomínám na školu v přírodě, na výlet na hranice Polska. Mám ráda VV, nemám ráda ČJ. 
Moji spolužáci hodně křičí, víc než jiné třídy. Ze dne školy si vždy odnesu suvenýr, baví mě. Na 
kroužky a do družiny nechodím. 
 

Naše třída je hezká, nejraději mám PRV a výchovy. S kamarády se občas pohádáme, ale hned se 
zase udobříme. Mrzí mě, že mě nevybrali na 4 x 4. Některé děti se dost nestaraly o učebnice – 
nebo to dělá čas? Jednou jsem při vyučování málem usnul! Chodím na dva kroužky, mám rád 
družinu. 
 

Komentář třídního učitele: Snažil jsem se nechat žáky, aby sestavili obraz třídy ze svých 
výpovědí sami. Bohužel anketa probíhala v předposledním týdnu školy současně s hrami 4 x 4. 
Bylo obtížné dát všechny žáky dohromady, proto někteří žáci chybí. Přesto myslím, že výsledek 
je výstižný. Sám považuji práci ve 3.A za příjemnou a děkuji všem žákům za spolupráci.                                                       

Mgr. Robert Tippman 
 

ROK VE 4.A 
 

Utekl jako voda! OPRAVDU! 
 
Než jsme se rozkoukali v nové učebně, ( po 3 letech jsme se přestěhovali z přízemí do 2.patra ) 
pomalu končil podzim a my jsme začali chystat výrobky na vánoční trhy. Protože jsme si na nich 
dali opravdu záležet, skoro vše jsme prodali a za utržené „tisíce“ nás čeká návštěva aquaparku a 
IMAXU. Po Vánocích už jsme se začali těšit na hory. Letos jsme jeli jako tradičně do Pece pod 
Sněžkou, ale tentokrát na Mělnickou boudu, která stojí až na vrcholu sjezdovky Zahrádky. 
 

 Užili jsme si nejen  skvělé 
lyžovačky, ale i bazénu, který jsme 
měli přímo v chalupě. Bylo to žůžo! 
Ulyžovaní a vycachtaní jsme ani 
moc nezlobili paní učitelky. 
 
Ale to my nezlobíme skoro nikdy, a 
proto nás naše p.učitelka často 
někam bere. Třeba v ekocentru 
Tereza jsme si zkusili vyrobit 
papír, ve stanici přírodovědců jsme 
ozdobili a osázeli květináč pro 
maminky ke Svátku matek a 
v Národní galerii jsme byli dokonce 
4krát! Vždycky jdeme na nějaký 

program se zajímavou výtvarnou dílnou, což nás baví.  
Na jarní školu v přírodě jsme vyrazili v polovině května do Jizerských hor. Celý týden jsme 
soutěžili a plnili disciplíny mezinárodního desetiboje. V čem byl mezinárodní? Změnili jsme si 
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totiž jméno a národnost. Tak třeba z Jirky se stal Jirkinen a reprezentoval Finsko a z Páji byla 
závodnice Pavlis z USA. Celý týden jsme sbírali body nejen ve sportu a poslední večer došlo na 
rozdávání medailí. 
Mohli bychom dále vyjmenovávat, že jsme ještě byli v divadle, v knihovně, v muzeu voskových 
figurín na Karlštejně atd. atd. 
 
Proto se určitě nedivíte, že nám letošní školní rok utekl jako voda. 
 

      TAK AHOJ PO PRÁZDNINÁCH! NAJDETE NÁS V 5.A ! 
 
 
VÍTEJTE V CESTOVATELSKÉ TŘÍDĚ 4.B.  
 
Chcete provést letošním školním rokem? Představíme vám, 
co jsme všechno dělali a zažili. Svému názvu 
„CESTOVATELSKÁ“, jsme skutečně dostáli. Každý měsíc 
jsme měli dvě akce, kde jsme se dozvěděli něco nového. 
Začalo to divadlem O Lakomé Barce. Potom to byla 
Národní galerií, kde jsme během školního roku navštívili 
několik zajímavých programů. Dozvěděli jsme se o míchání 
barev, o tvarech a motivech na obrazech, vytvořili jsme si 
každý svůj vlastní obraz na diapozitiv, a dokonce jsme 
zvládli společnými silami namalovat kopii obrazu Kleopatra od J. Zrzavého, která nyní zdobí naši 
chodbu ve škole. Před Vánocemi jsme měli vánoční dílničku, kde jsme společně s rodiči vyráběli 

na vánoční trhy. Moc se nám to povedlo a výrobky jsme, jako 
šikovní obchodníci, prodali tak, že jsme se za utržené peníze 
mohli podívat do Muzea Alchymistů, kde jsme prováděli různé 
pokusy a soutěžili. Inspirovalo nás muzeum Bedřicha Smetany a 
nejeden hudebník z naší třídy 
jistě začal pilněji cvičit na 
svůj hudební nástroj, aby 
dosáhl stejných úspěchů jako 
Smetana. O hodinách hudební 

výchovy jsme společně začali trénovat hru na flétnu a mnozí 
z nás už dokáží zahrát několik písniček! Vyrobili jsme si každý 
svůj recyklovaný papír, ať již zdobený, barevný či nebarevný. 
Několikrát jsme během roku navštívili knihovnu, takže každý 
z nás přečetl spoustu knih, aby si pokaždé mohl vyměnit knihy za nové. Učili jsme se na 
dopravním hřišti značky, ale i situace na křižovatce, abychom byli plnohodnotnými účastníky 
silničního provozu. A když byla zima, tak jsem spali ve škole, vyráběli v teple třídy výrobky na 
vánoční trhy a tvořili keltské šperky, nebo za doprovodu klavíru či akordeonu vymýšleli tance 
na lidové či umělé písně. Zimu máme rádi nejen za okny, ale i přímo, a proto jsme si chtěli užít 
koulování, lyžování a zimní hrátky, tak jsme vyrazili na zimní pobyt do Pece pod Sněžkou. Přes 
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den jsme lyžovali a večer nás bavily jednotlivé pokoje svým 
programem, který si připravily.  Na jaře jsme si zaseli 
řeřichu, abychom měli i něco zdravého do bříška. A potom se 
nám zachtělo nadýchat se čerstvého jarního vzdoušku, tak 
jsme vyrazili na školu v přírodě, kde jsme se změnili na 
závodníky z jiných zemí a pokoušeli jsme se získat zlatou 
medaili ve sportovním klání. Poslední týdny školy jsme byli na 
výletě na Karlštejně v muzeu voskových figurín a v městě 
Tábor, kde jsme navštívili středověké podzemí a husitské 

muzeum. Naše slunná obloha se zatáhla při nešťastné náhodě Barunky Holubové. Barča byla naše 
třídní sluníčko, které každému ochotně pomohlo, usmálo se, chodilo rádo do školy a bylo nadšené 
z každé akce, kterou naše třída ve školním roce podnikla. Bára byla součástí nás, je pořád v nás a 
my na ni nezapomeneme, půjde s námi celým naším životem jako to sluníčko, které nám někde 
v dálce září. Zeptejte se každého z naší třídy a ten vám prozradí spoustu dalších věcí nejen o 
naší Barče, o našich školních akcí, ale i dalších věcech, které by vás z naší cestovatelské třídy 
zajímaly. Máme skutečně co vyprávět! Ale ptejte se asi až příští rok a hledejte nás v 5.B, 
protože teď cestujeméééé na práááázdninyyyy! 
 

BLESKOVÉ ZÁŽITKY 5.A 
 

Vážení čtenáři, 
    ráda bych se s Vámi podělila o několik krátkých shrnutí školního roku 5. A. Kluci a holky se 
snažili postřehnout své zážitky během roku, někteří si vybrali pouze jednotlivé akce. Přeji pěkné 
počtení, krásné prázdniny a v září se na Vás moc těším. 

         Monika Škábová 
 

     Letošních akcí bylo moc. Byli jsme v: 
Legolandu, divadle, Zoo Praha,Vápence, 
hvězdárně, 4x4, Folimance, běžkách v 
Chuchli a dopravním hřišti. Nejvíc se 
nám asi líbil Legoland. Cesta byla 
dlouhá, ale na konci nám byla odměnou 
super zábava.V Legolandu jsme si koupili 
spoustu suvenýrů. Nejčastěji lego: ). 
Zábavu jsme si užili také na běžkách. 
Ze začátku nám to moc nešlo, ale 
nakonec to dopadlo dobře.                                                                                                                                                                                                       

Verča+Ester 
 

Legoland – listopad: Cestovali jsme autobusem do Legolandu. Moc jsme si to užili. 
Zoo – březen:Bylo to moc pěkné, viděli jsme spoustu zvířat. 
Hvězdárna – květen: Koukali jsem se na slunce, speciálním dalekohledem a pak jsme si koupili 
suvenýry. Divadlo lakomá Bárka. 
                                         Eda a Lukáš 
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     V listopadu jsme jeli do Německa, konkrétně do Legolandu. Přijeli jsme, chvíli po tom 
otevřeli, každý z nás si šel na atrakci, kterou chtěl. Potom jsme šli na horské dráhy a jiné 
atrakce, pak jsme se ochladili zmrzlinou. Také jsme byli v kině. Po kině jsme šli na lodě, po lodích 
jsme šli do obchodu s legem, kde jsme si mohli něco koupit. Po nákupech jsme odjeli zpátky do 
Prahy. 
     V prosinci jsme vyráběli věci do stánku. Za vydělané peníze jsme si mohli koupit něco do 
třídy. V ten den bylo výročí školy.                                                                     

Markéta a Krystyna 
 

     Třída 5.A prožila spoustu dobrých i špatných částí školního roku. 
Budeme se bavit ale jen o těch dobrých zážitcích!!! V listopadu jsme 
jeli se třídou do LEGOLANDU. Bylo to tam úžasné a všichni jsme si to 
úžasně užili! Další náš skvělý zážitek byl VÁNOČNÍ ŠKOLNÍ DEN. 
Tento den jsme se ve škole neučili a místo toho jsme si rozdávali dárky, 
co jsme koupili pro kamarády.Tento den to bylo také skvělé!!!! Další naše 
zážitky byly návštěva ZOO, návštěva divadla, návštěva HVĚZDÁRNY. 
Jednou jsme byli na škole v přírodě. Párkrát jsme šli na FOLIMANKU. 
Také jsme měli špatný zážitek - návštěva DOPRAVNÍHO HŘIŠTE!!!!!!!!  
Celkově byl náš školní rok skvělý.   

                                Lukáš a Dan 
 

     Na hrách 4x4 se škola Táborská umístila v přetahu lanem na smolném posledním 18. místě. V 
basketbalu na 4. místě a v přehazované na 9. místě. A na dalších akcích byla Táborská celkem 
úspěšná. 

                                            Dan a Ruda 
 

     V listopadu jsme byli v Legolandu. Po škole jsme šli domů a v 9 hodin jsme šli směrem do 
školy.Tam jsme čekali v družině na autobus. Vánoce 22.prosince - Jako první jsme koupili dárky, 
komu jsme chtěli. Další den jsme si rozbalili dárky. Divadlo - Lakomá Barka – paní  učitelka za 
námi přišla s nápadem jít do divadla. Do divadla jsme šli na hru Lakomá Barka. 

                                     Martin a Rose 

NOVINKY Z 5.B 

 

Letos jsme  navštívili mnoho akcí.  
V technickém muzeu jsme byli v oddělení planet a strojů. 
 
Planety - viděli jsme, jak jsou planety daleko od 
sebe i jejich modely. Byl tam i meteorit a měsíce 
různých planet z naší sluneční soustavy. Bylo 
znázorněno, kolik km jsou různé planety vzdálené 
od slunce. Byl tam i starodávný dalekohled. 

Stroje - Byly tam různé starodávné stroje - auta, 
parní lokomotivy, letadla, kola, skafandr, balon. Bylo 
tam i staré auto pana presidenta Havla. Ke všem 
strojům byly popisky. 
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Do divadla Minor jsme vyrazili 16.3. ve středu. Hra se jmenovala Hon na Jednorožce. Příběh se 
odehrává v době komunismu po 2. svět. válce. Luboš Jednorožec nikdy nikomu nic neudělal. Pouze 

pomohl jedné paní, která jela do 
zahraničí v době, kdy se to 
nesmělo. Tu paní chytili a 
vyptávali se. Pak chytli pana 
Luboše Jednorožce a jeho tátu 
a Luboše zavřeli. Měl přítelkyni, 
se kterou si dopisoval, když byl 
ve vězení. Pak jednou utekl. 
Schovával se u hranic. U 

jednoho statku potkal chlapa, který mu dal jídlo. Nakonec ho chytli, když chtěl s přítelkyní 
přejít hranici. V současné době žije v USA. 

Dne 29.3. jsme se vydali na výstavu v městské knihovně. Byla to výstava pana Kintery. Nejvíce se 
nám líbil mluvící havran, umělý chlapeček, který mlátil hlavou o zeď, a čert, co hrál na bubny.  

Tento rok jsme jeli na školu v přírodě na Vápenku. Každé ráno jsme měli nepovinnou rozcvičku. 
UFF! Pak následovala snídaně, chvíle volna a mučení. Následně jsme šli ven hrát vybíjenou, pak 
byl oběd. Po obědě jsme měli polední klid. Pak jsme šli většinou na výlet, kde jsme hráli různé 
hry. Po výletě jsme hráli stolní hry a pak šli na véču. Vždy po véče jsme měli ještě volno. Po 
druhé véče jsme šli psát kroniku o tom, co jsme dělali. 

11.5. v 8.15 jsme spolu s 5.A vyrazili na cestu do planetária 
v Ďáblicích. Nejprve jsme se podívali na film o planetách. 
Docela dost jsme se dozvěděli. :) Následovalo kouknutí 
čočkovým dalekohledem na Slunce. Poté jsme šli k druhému 
dalekohledu zvanému zrcadlový. Do toho jsme sice nemohli 
kouknout, ale slyšeli jsme o něm informace. Než jsme 
odešli, měli jsme možnost zakoupit suvenýry.  

Dne 29.5. jsme šli do umělého koncentráku, který byl na 
Karlově náměstí. Bylo tam spousta příběhů různých lidí, 
co měli něco společného s 2.světovou válkou. Také se 
tam promítal film. Koncentrák byl postaven kvůli tomu, 
že je to přesně 70 let od atentátu na Heydricha. Uvnitř 
byl metr, po vězních chtěli, aby se k němu postavili, že 
je změří, ale místo toho je zastřelili.  
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6.A  SPORŤÁCI 

 
 
Jsme třída Sporťáků. Tak se pojmenovali žáci, kteří se v září sešli na 

adaptačním kurzu se svou novou třídní učitelkou. A právem.  Mají mezi sebou 
dokonce mistra republiky v rychlostní kanoistice. Ale ani ostatní nejsou žádní 
lenoši. Ve svém volném čase se věnují například  přehazované, cheers, kopané, 
karate a dalším sportům. Proto projít náročným adapťákem  pro ně bylo 
hračkou.  

 

 
Mnozí z nich však nejsou založeni jen sportovně, někteří se věnují i výtvarným činnostem 

nebo hudbě. Hrají na kytaru, na housle, chodí do výtvarného ateliéru. Aktivita Sporťáků se 
projevuje také tím, že aktivně přistupují k akcím, které se vyhlašují na naší škole. Dokonce jsou 
schopni si při realizaci Modrého dne školy obarvit vlasy namodro. Ve sběru starého papíru se 
ucházejí o přední místo.  

Do naší školy chodí rádi, a proto v tomto školním roce uskutečnili dvakrát spaní ve škole. 
Jednou i s programem pro rodiče, podruhé s podvečerní procházkou starou Prahou.     
         Jsou oblíbení i u vyučujících, protože učit v 6.A je prostě fajn. Jsem ráda, že jsem třídní 
učitelkou právě v této třídě.  
Děkuji vám, moji Sporťáci. 

 
 

Hana Fialová – třídní učitelka 
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MAFIÁNI  Z  6.B 
 
 

Mafiáni z 6.B za sebou mají první úspěšný rok na druhém stupni. Během 
celého roku se nejen vzdělávali, ale také se svými učiteli podnikali různé 
akce a výpravy. 
Celý školní rok odstartoval adaptační kurz, na který v září vyjely obě 
dvě šesté třídy společně do Českého ráje.  Skoro týdenní adaptační kurz 
proběhl ve velice přátelské atmosféře. 
V říjnu proběhlo první spaní ve škole, na které byli pozváni také rodiče.  
V časech padajících listů se Mafiáni vydali na bláznivou výpravu k řece Sázavě, kde je hostila 
paní učitelka Kaiserová. Na této výpravě se Mafiáni také připravovali na vánoční trhy a den 
školy, na výpravě vyrobili krásné svícny z přírodních materiálů. 

Ještě před Vánocemi  se uskutečnilo další spaní ve škole. Opět za účasti 
rodičů. Ústředním tématem spaní večera bylo divadelní představení Golem a 
Ctirad a Šárka, které Mafiáni nacvičili v hodinách českého jazyka s paní 
učitelkou Bauerovou. 
Po lednové přestávce se Mafiáni v únoru pustili do zimních sportů a společně 
s třídou paní učitelky Fialové vyrazili do Chuchle, kde se běžkovalo na 
připraveném okruhu. Sněhu mnoho nebylo, ale i tak tento den přinesl skvělé 
zážitky.  

Březen byl na akce docela plný.  Prvním zážitkem bylo společné bubnování - drum circle - pod 
taktovou paní učitelky Syrovátkové a Petra Šušora. Další akci bylo již letošní 3. spaní ve škole. 
Tentokrát spojené s Misí Vyšehrad - tříhodinovým zážitkovým programem připraveném správou 
Vyšehradu. I této akce se ve velkém počtu účastnili také rodiče.  Poslední akcí, kterou jsme 
ještě během prvního jarního měsíce stihli, byla návštěva pražské ZOO. 
V dubnu Mafiáni podnikli výpravu za Sv. Ivanem do Svatého Jana pod Skalou. Byla to celodenní 
výprava, během které se navštívil hrad Karlštejn, hrálo se spousta zábavných her a ušlo se přes 
10 kilometrů, z nichž zvláště ty závěrečné spěchající na vlak 
byly velice náročné. Odměnou za tuto námahu byl například 
rozhled ze skály nad vesnicí Sv. Jan do sluncem zalitého údolí.  
Celý rok zakončili Mafiáni ve společnosti 6.A na vodácké výpravě 
na řeku Sázavu. Na raftech i kanoích sjeli úsek z Čerčan do 
Pikovic a stihli také navštívit lanové centrum.  Spali ve stanu, 
vařili na ohni, sjížděli jezy, na laně překonali řeku.  
A poslední akcí, kterou měli však v režii rodiče dětí, byl piknik 
na Vyšehradě, na kterém se na závěr roku sešli děti, rodiče i 
učitelé, aby si popřáli příjemný prázdninový odpočinek a sdíleli 
celoroční zážitky. 
 
Mafiáni z 6.B děkují všem učitelům za skvělé zážitky, rodičům za podporu a přejí všem krásné 
prázdniny!  
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7.A – TO JSME MY! 
 

 
 

A co jsme v letošním školním roce stihli kromě učení? 
 

- s Sherlockem Holmesem jsme pátrali na Vápence, 
- smáli jsme se při představení Soudné sestry, 
- byli jsme dvakrát v kině,  
- všichni jsme si vyzkoušeli bowling, 
- šli jsme Prahou po stopách Karla IV.,  
- prozkoumali jsme Náprstkovo muzeum, 
- v Národní galerii jsme si hráli se světly a tmou, 
- vnímali jsme velikonoční příběh u gotických obrazů, 
- pobavili jsme se na představení Sugar, 
- o Vánocích jsme se prošli zasněženým Vyšehradem, 
- na Smržovce jsme putovali s hobitem tam a zase zpátky. 

 
A na co se můžeme těšit v příštím školním roce??? 
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NAŠE TŘÍDA – 7.B 

 
Třída 7.B na škole Táborská se skládá z 25-ti žáků. Držíme spolu, i když se někdy trochu 
pohádáme. Každý je jiný, ale všichni spolu ladíme. Každým rokem se k nám někdo přidá, ale i 
odejde. A jak plyne čas a všechno je tak krásně pomíjivé, každý žák se mění každou sekundou. 
Čas je zmražený…  

…a přesto se všechno mění každým okamžikem. Připadáme si dost staří na to, abychom byli 
v 7. třídě a po prázdninách nastoupili do 8. třídy, ale zároveň si připadáme dost mladí na to, 
abychom za dva roky vyšli ze základní školy.  

Rádi jezdíme na výjezdy např.: 
na Vápenku nebo na Živohošť. Také 
se účastníme akcí jako spaní ve 
škole, různé výstavy a bubnování ve 
škole.  

Tvořivá výstava Kryštofa 
Kintery nás všechny určitě obohatila. 
Je dobře, že v rámci výtvarné 
výchovy jenom nesedíme u učebnic. 
Tak by to mohlo být ve všech 
předmětech, ač vím, že mají učitelé 
málo času na dobrání celé látky, 
avšak možná by jsme si díky tomu 

zapamatovali látku lépe a obohatilo by to víc naše znalosti. Velice se nám líbila atmosféra 
skupinového bubnování. Všichni se spojili a mysleli na totéž, celá místnost byla na stejné „vlně“ a 
každý to cítil všemi svými póry těla až do morku kostí. Navíc jsme poznali jinou hudbu, než 
znáváme z rádií či televizí. Doufáme, že příští rok bude zase skupinové bubnování a bude tam 
opět panovat ta silná atmosféra. 
 

Dnes, 29. 6. 2012, kdy dostáváme vysvědčení se zároveň loučíme s Luckou Tisoňovou. 
Přejeme ji hodně štěstí na nové škole! 
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8.A - UMÍME V TOM BRUSLIT! ☺☺☺☺ 
 

V tento školní rok jsme jako třída 8.A měli několik mimoškolních akcí.  

První z nich bylo bruslení, na které se chodilo místo hodin tělesné 
výchovy. Někomu šlo bruslit bezproblémů, někdo se jízdu na ledních 
bruslích teprve učil a byli i tací, co na bruslení raději vůbec 
nechodili. Obsahová náplň bruslení byla následující: první hodinu a 
půl se bruslilo dle pokynů a poslední půlhoďky jsme hráli hokej s 
dřevěnými holemi a kroužkem z ringa. Většinou to byla pěkná mela, 
ale užívali jsem si to.  

Po Vánocích nás čekalo spaní ve 
škole. Kolem osmé hodiny večer 
jsem si objednali večeři, poté se 

rozprchli do tříd kde jsou projektory a podívali se na film. V 
závěru jsme si zahráli ve škole na schovávanou. Ráno jsem 
vstali kolem osmé hodiny, dali si společnou snídani a odcházeli 
dospat domů:) 

V dubnu jsme šli společně s 8.B a paní učitelkou Sládkovou na výstavu Human Body. Vidět člověka 
a jeho tělo do naprostých detailů byl velmi nevšední zážitek.  

Poslední akce, kterou jsme společně prožili, byla náštěva lanového centra ve Vysočanech. V 
lanovém centru jsme nebyli poprvé, ale přesto bylo zdolávání překážek stále obtížné. Osobně 
jsem měl největší radost z toho, že přišli i žáci, kteří se za běžných okolností společným 
aktivitám vyhýbají a nyní se i aktivně zapojili. 

Před koncem roku budeme mít 
ještě jedno spaní ve škole. 
Schvovávaná se těší obliby, 
tak si ji určitě opět 
zahrajeme.  

Domnívám se, že pro třídní 
kolektiv jako celek, pro 
poznání i mimo školní lavice, 
jsou společné aktivity velmi 
důležité a prospěšné. Proto 
mám vždy radost, když přijde 
co nejvíce žáků.  
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ŠKOLNÍ ROK 2011/2012  V  8. B 
 
Letošní školní rok začala třída 8. B pokračováním projektu Ptačí svět 
a zúčastnila se s odborníky kroužkování ptáků v Krčském lese. Žáci 
měli jedinečnou možnost zblízka si prohlédnout naše běžné pěvce.  

Sportovní činnosti, ve kterých je třída velmi 
aktivní, začaly praktickou výukou bruslení.  

Před Vánocemi žáci vyrazili vlakem a 
přívozem na výlet do Máslovického muzea 
prohlédnout si betlém z pravého másla.  

V rámci přírodopisu prozkoumávali části a 
zajímavosti lidského těla na výstavě Human 
body.   

Z kulturních zážitků stojí za zmínku 
shlédnutí divadelního představení Sen noci svatojánské v Divadle U 
hasičů, z historického hlediska byla velmi zajímavá prohlídka muzea 
středověkých mučících nástrojů a procházka po Praze, kdy členové 
týmu Cheerleaders předvedli turistům u Pražského hradu něco ze 
svých akrobatických dovedností.  

Závěr školního roku byl opět ve znamení sportování a to nejen na 
hrách 4x4, kde kluci i holky z 8. B ukázali, co je jejich silná stránka, 
ale také během výjezdu pod stany do Sedmihorek v Českém ráji. 
Výlet po skalním městě, návštěva lesního hradu Valdštejna, noční 
naslouchání sovímu houkání, koupání v rybníku Bažantník, večerní 
táborové hry nebo prohlídka města minerálů Turnova, to jsou střípky, 
které dohromady složily pro všechny příjemný a zábavný týden 

sportu a turistiky.  

Už jsme zvědaví na zážitky 
školního roku příštího!  
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KONEC SVĚTA ANEB VČEREJŠÍ PLES DEVÁTÉ TŘÍDY V OBRAZECH 

Žáci deváté třídy si pro svůj absolventský ples vybrali téma KONEC SVĚTA. Také tentokrát po 
slavnostním nástupu a předání doktorátů následovalo dekorování absolventů naší školy. Obrovský 
potlesk sklidilo předtančení, které se svými žáky nacvičil třídní učitel Karel Červený. 
Následovalo sólo s rodiči a poděkování vyučujícím, kteří letošní deváťáky provázeli školní 
docházkou. Vrcholem včerejšího večera byl slavnostní ohňostroj a raut s vybranými lahůdkami. 
Přinášíme Vám jako první exluzivní fotoreportáž! 

-tta- 
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Žáci, kteří obdrželi ocenění 
Jsme rádi, že chodíš na naši školu 

 

1.A Pážíková Gabriela  Regentová Johana Mužík Vojt ěch 

1.B Šejnost Kryštof Vykusová Šárka Hamsík Tobiáš 

2.A Nguyen Lam Anh  Tranová Dieu Linh  Škoch Bartolom ěj 

2.B Koš ťálová Anna  Kolev Vasko  Naar Šimon  

3.A Kingsley Kristýna  Beljasinová Nikola  Šulc Michal  

3.B Swiecicki Sonam 
Dolma  Kuriš čák Daniel Váňa Matěj 

4.A Felgrová Kamila  Svoboda Kryštof Berkmanová Anna 

4.B Šejnostová Anna Naar Mat ěj Kavan Vojt ěch 

5.A Žežulka Lukáš  Fialka Daniel Arnautová Ester 

5.B Rejzek Lukáš Komárková Alena Rošek Jan 

6.A Zahradníková Zuzana  Zmatlík Pavel Sedláčková Františka 

6.B Stojka Ji ří Fürychová Barbora  Svobodová Lucie  

7.A Koš ťálová Marie  Hudáková Kate řina Tran Thi Phuong Linh  

7.B Tisoňová Lucie Chmel Patrik Nejedlová Johana 

8.A Holíková Martina Hadžiosmanovi čová 
Denisa 

Šalomounová 
Veronika  

8.B Chytilová Zuzana  Kubová Veronika  Hlaváčková Kristýna 

9.A Protiva Marek Baťková Kate řina Kopecká Anna 

 
 

 
 
 
 
 



ŠKOLNÍ NOVINY  – školní  rok 2011/2012 – 29.červen 2012 

                
 

- 20 - 
 

 
NEZAPOMEŇTE! 

3. ZÁŘÍ 2012 ZAČÍNÁ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013! 
 
3.září 2012 
�7:20 - 9:55 - 9. ročník     �8:15 - 9:55 - 2. - 8. ročník 
Naše prvňáčky přivítáme před před budovou školy v 8:30 hod. Informace pro rodiče prvňáčků 
poskytnou třídní učitelky v 10 hodin na třídních schůzkách. Po dobu schůzek bude o všechny 
prvňáčky postaráno ve školní družině. 
 

Třídní schůzky 
� v 1. třídách – 3.9. – v 10 hodin 
� třídní schůzky v ostatních ročnících proběhnou 10.9. 
 

Výuka ve dnech 4. + 5.9. probíhá (třídní učitelé ve svých třídách): 
1.A, 1.B - 8:15 - 9:55, družina od 10:00 
2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B - 8:15 - 11:55 
6.A, 6.B - 8:15 - 12:50 
7.A, 7.B - 8:15 - 12:35 
8.A, 8.B - 8:15 - 12:25 
9.A - 8:15 - 12:15 
� Od 6.9. probíhá výuka podle stálého rozvrhu. 
� Školní družina uvítá žáky 3.9. od 10:00 do 17:30, od 4.9. od 6:30 – 8:00 a od konce vyučování 
tříd do 17:30. 
 

Přejeme Vám krásné prázdniny se spoustou príma zážitků a těšíme se  
na Vás v novém školním roce 2012/2013!  Celá Vaše FZŠ Táborská 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


