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Vítejte u nového Soukromáku!
Asi před týdnem jsem se dozvěděl, že Pet Shop Boys, australská pop
kapela, vydává nové album „Super“. Nadšeně jsem se zaposlouchal
do výtvorů kapely, která byla jednou z těch „nej“ v době, kdy jsem
poprvé začal vnímat hudbu jako takovou. Napětí, jestli i po pětatřiceti
letech dokaží „peťáci“ vydat desku hodnou popové legendy. A nebyl
jsem zklamán, deska působí velmi kvalitně a i grafika a jednoduchost
obalu jako by doplňovala celek dobře odvedené práce. Doporučuji si
je poslechnout a a hodinku se zaposlouchat do rytmů Neila Tennanta
a Chrise Lowea. Ale teď už k novému číslu Soukromáku!
V ruce držíte další číslo, které se nám myslím velmi povedlo, a my,
redaktoři, se snad posunuli zase o kus dále. Naši studenti byli v září
na akci „Fórum zdravého města“, a tak jsme se rozhodli toto fórum
přenést i do školy a zjistit, co nás studenty a učitele na stavu města
těší a naopak „pálí“. Petr Milichovský a Štěpán Štenc z kvinty připravili
článek a anketu, která ukázala velmi zajímavé věci!
A také jsme byli na horách. A na výstavě Titanic v Praze. I o tom
si můžete přečíst v druhém letošním vydání. Naše laboratoř se utěšeně rozrůstá, její vedoucí Ing. Komzák nám k tomu pověděl pár slov
a rozpovídal se i o nejnovějším projektu, který laboratoř zaštiťuje.
Dostalo se ke mě i pár dotazů, proč jsme do minulého čísla nepřidali
tvorbu školního fotokroužku. Tentokrát již vás potěším, fotky najdete
na poslední dvojstraně. Za zmínku stojí i pokračování povídání o Karibiku, kde si přečtete o turistických zajímavostech či rybaření. A ještě
jedna naprosto aktuální věc - náš časopis získal druhé místo v soutěži
Časopis roku 2016 za Jihočeský kraj!
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AKTUALITY ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
Nové tabule v primě a 1. třídě

- Mgr. Markéta Švadlenová

Ve třídách prvňáčků a v primě byly letos instalovány nové interaktivní PROJEKTORY. Proč nepíši interaktivní
tabule? Toto jsou novější verze těchto multimediálních zařízení, kde interaktivitu obstarává projektor, pověšený přímo na stěně. Výhody? Lepší světelnost a modernější způsob zacházení pro uživatele, nižší nároky na
zatemnění třídy. Ve výměně a instalaci nových tabulí do jednotlivých učeben budeme postupně pokračovat.
Takže - jako dříve přáli sportovní komentátoři: „Ostrý obraz a dobrý zvuk!“ – a hlavně dobré školní výsledky
díky zajímavým prezentacím !

Vyhlášení soutěže Angličtinář roku - Mgr. Radka Vanišová
V lednu se deset studentů zúčastnilo již pátého ročníku soutěže Best in English. Jedná se o online test
z angličtiny na úrovni B1 až C1 (poslech, porozumění textu). Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 10985
studentů ze 479 škol a 19 zemí. Obrovským úspěchem je druhé místo v rámci České republiky a čtvrté na
mezinárodní úrovni naší studentky Terezy Vondráškové (septima). Ceny za své fantastické umístění převzala
v březnu z rukou Lukáše Kerharta, autora nedávno vydané knihy „Cestování, nejlepší životní investice“, který
zastupoval organizátory soutěže a po předání cen pohovořil se studenty prvního ročníku, kvinty, sexty a
septimy o praktickém využití angličtiny při cestování a hlavně možnostech studia v zahraničí. Pro zájemce o
účast v dalším ročníku této zajímavé soutěže, které proběhne pravděpodobně na konci listopadu 2016, je již
nyní k dispozici test na adrese www.test.bestinenglish.org.

Táborské soukromé gymnázium
a Základní škola, s.r.o.
Zavadilská 2472, 390 02 Tábor

email: sekret@tabsg.cz
tel.: 381 282 830

Marek Švadlena, Editor
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Diskuzní pořad o stříbrných dolech - Mgr. Marek Švadlena
V úterý 8. 3. 2016 jsme v galerii naší školy přivítali v rámci diskuzních pořadů pro seniory okolo dvacítky
zájemců o povídání na téma stříbrných dolů na jih od Tábora. Společně s Ing. Janem Komzákem jsme celé
obecenstvo seznámili s těžbou stříbra, hornickou historií a upozornili na důležitý fakt, že Tábor je královské
město - což je velmi pozapomenutý fakt! Na diskuzní pořad navázala pak přednáška v rámci Akademie III.věku,
která se konala 31. 3. v prostorách táborské matriky na Žižkově náměstí.
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LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY

LET´S CELEBRATE EASTER TOGETHER

13. - 19. března 2016 se konal lyžařský výcvikový zájezd do Železné Rudy, kam jsme jeli my, žáci
od primy po kvartu. Celý lyžařský zájezd jsme začali zábavnou cestou autobusem od parkoviště
školy. Po příjezdu jsme se zabydleli v moc příjemném ubytování . Během „lyžáku“ jsme jezdili na
sjezdovce Špičák, kde všichni zdokonalili své lyžařské schopnosti. Když jsme nezdolávali kopce,
náš program se sestával z výletů do centra Železné Rudy, klouzání na igelitových taškách nebo
stavěním sněhuláků či koulování se. Večery pak byly ve znamení filmů a společenských her. Moc se
těšíme zase na příští rok, až vyjedeme do Rudy!
Nela Šafrová, PRIMA

V únoru a březnu 2016 se děti z naší první
třídy zúčastnily mezinárodního projektu Let´s
celebrate Easter together (Oslavme společně
Velikonoce). Do projektu se zapojilo 20 škol
z různých zemí Evropské unie. Úkolem všech
bylo vyrobit jarní a velikonoční dekorace a
ukázat je ostatním účastníkům projektu, aby
tak mohli načerpat inspiraci pro další vlastní
tvoření. Dále jsme měli představit velikonoční tradice v naší zemi. Paní učitelka Mikešová
našla pro chlapce i dívky velmi pěkné básničky, ve kterých se o našich zvycích mluví. Děti
se je rychle a poctivě naučily zpaměti, jejich
přednes pak doprovodily scénkou s pomlázkami, aby byly naše tradice srozumitelné i pro
ty, kteří nerozumí česky. Protože dorozumívacím jazykem projektu je angličtina, děti se
při hodině angličtiny seznámily s velikonočními tradicemi ve Velké Británii a naučily se dvě
anglické velikonoční básničky, které doprová
zely pohybem, aby ukázaly, že ví, o čem recitují.
Děti se projektu věnovaly v několika hodinách výtvarné výchovy, anglického jazyka a dále jedno
odpoledne místo hraní v družině. Děkujeme panu Švadlenovi za fotografie a natočení filmů a také
rodičům, že s dětmi české i anglické básničky opakovali doma. VESELÉ VELIKONOCE!

Ve dnech 7-11.3. jsme se zúčastnili lyžařského výcviku na Hochfichtu. Jelo nás 27 studentů.
Cestou již v Českých Budějovicích měl autobus menší defekt s převodovkou, ale vše se brzy
zdárně vyřešilo a vyrazili jsme směr Rakousko. Ihned po příjezdu jsme šli na tři hodiny lyžovat a
až poté jsme se ubytovali v Ulrichsbergu, malém městečku dva kilometry od lyžařského střediska
Hochficht. Následující tři dny byly skvěle monotónní! Ráno snídaně, přesun autobusem a lyžovačka. Po návratu nás čekala večeře a volný program až do desáté hodiny večerní, to byl čas večerky.
V den návratu, pátek, jsme si ještě před snídaní sbalili věci a po deváté hodině jsme vyjeli směr
Tábor. Cesta zpět se obešla bez jakýchkoli komplikací a mezi jedenáctou hodinou a polednem
jsme byli doma.
Šimon Kropík, KVINTA

- Mgr. Marta Sýkorová

PŘEDNÁŠKOVÉ DOPOLEDNE
28.1. - před pololetním vysvědčením - proběhl na našem gymnáziu blok přednášek. První byla
na téma Malta, kterou měl na starost Marek Švadlena. Té se zúčastnili žáci ze tříd prima, sekunda
a tercie. Přednáška byla o zajímavostech Malty, např., že na Maltě jsou samé jeřáby, což jsme hned
zjistili na fotografiích. Na nich jsme mohli také vidět,že jsou všechny domy staré a hodně podobné,
ale vevnitř velmi moderně zařízené. Na fotografiích jsme mohli také spatřit, že v ulicích je strašně
moc toulavých koček. Velmi nás zaujaly také fotografie zachycující moře a pobřeží.
Nela Šafrová & Kristýna Honomichlová, PRIMA

Žáci třídy kvarta a kvinta měli na programu prezentaci o Islandu v podání naší bývalé studentky
Terezy Majerovičové, a na jednu hodinu jsme byli svědky islandské cesty. Tereza vykládala o samotném Islandu, jeho historii, jak na ní působili obyvatelé a jaká zajímavá místa navštívila. Žákům
se prezentace moc líbila a těšíme se zase na nějaké cestovatelské přednášky!
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Dilara Demir, SEKUNDA

VÝSTAVA TITANIC

- Mgr. Marek Švadlena

Od poloviny února máte možnost se seznámit s nejznámější
tragédií v lodní dopravě. Na výstavišti v pražských Letňanech
tak můžete prozkoumat osudy pasažérů, prohlédnout si dobový nábytek, autentické vybavení kajut, originální porcelán či
původní šrouby a další technické části lodě. Výstavou vás provází audioprůvodce, díky kterému zjistíte všechny informace
velmi příjemným způsobem. Výstava je interaktivní, můžete si
sáhnout na osudný ledovec či si poslechnout hučení motorů. Velmi zajímavý je i „Boarding pass“, ten
dostane každý návštěvník expozice, kde jste konkrétní osobou, která se skutečně plavila na lodi.
Na konci výstavy se pak dozvíte, zdali jste přežili,
či ne! Nechybí ani česká stopa na Titanicu či nezbytné modely, plány a nákresy lodi.
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TÉMA: STAV MĚSTA OČIMA STUDENTŮ

- Štěpán Štenc & Petr Milichovský, KVINTA

Dne 23. 9. 2015 se naši studenti Petr Milichovský, Kristýna Rohová, Tereza Štorchová, Štěpán
Štenc a Oliver Kukla zúčastnili Mládežnického fóra města Tábor, které se uskutečnilo tradičně v
sále Společenského domu Střelnice. Seznámili jsme se zde s řešením problémů, které byly označeny za 10 nejdůležitějších v minulých ročnících. Programem setkání bylo sestavit 10 nejpalčivějších
problémů našeho města Tábor. Těmito problémy se bude nadále zabývat vedení města a odborní
garanti za jednotlivé oblasti. Takže jsme psali anketu, u které nám pomáhal garant z daného oboru.
Následně jsme z napsaných podnětů vybrali 2 a ty postoupily do diskuse pro všechny účastníky.
Zabývali jsme se veřejným pořádkem a diskutovali se strážníkem městské policie. Na konci tohoto
dopoledne jsme se dozvěděli, že studentům např. vadí špatné víkendové spoje do vzdálenějších
míst, chtěli by více strážníků ve službě, atd. V odpolední části, která byla určena všem občanům
Tábora, jsme také měli zastoupení u stolu mladých a dozvěděli se, že některé problémy, které
vidí mladá generace, jsou společným tématem pro všechny, jednak jsme zjistili, že námi uvedené
problémy byly zařazeny do další diskuze.
A teď jsme se rozhodli navázat i v naší škole. Připravili jsme dotazník týkající se stavu města
Tábor mezi studenty a učiteli. Respondenti vždy označili křížkem „ano“- pokud měli kladný názor
na to téma, či „ne“- pokud se stavem daného tématu nesouhlasili. Témata byla různá, od dopravní
infrastruktury, přes množství zeleně v Táboře až po kvalitu dopravních spojů.
Dle našich očekávání největší úspěch sklidily volnočasové aktivity, jak u učitelů, tak i u studentů.
Studentům se ale velmi nelíbil stav zdravotní péče v Táboře, které získal 15 % negativních bodů.
Naopak u učitelů se zdravotnictví dočkalo kladného hodnocení, kdy s jeho situací nesouhlasilo jen
4% dotázaných. U studentů bylo rozložení kladných hodnocení celkem rovnoměrné, zatímco u
negativních byly jisté rozdíly. Kromě již zmíněného zdravotnictví se nám studentům nelíbila i situace v dopravě, málo pracovních příležitostí a množství zeleně, které by dle našeho názoru mělo
být v našem městě více. Infrastruktura byla špatně hodnocena také u učitelů, což bylo nejčastější
negativní hodnocení v anketě (21% dotázaných). Obecně učitelé byli v odpovědích velmi konzistentní, především u negativních výsledků, nad 15% se dostaly čtyři kategorie z osmi – dopravní
situace, kvalita dopravních spojů, množství zeleně a činnost policie. Zároveň u učitelů bylo zajímavé zjištění, kdy se čtyřem odpovědím dostalo jen mírného nebo žádného negativního hodnocení
(zdravotnictví, množství volnočasových aktivit, nákupní možnosti a kulturní akce).
Na začátku ankety jsme předpokládali, že určité téma bude dominovat (tipovali jsme volnočasové aktivity – návaznost na Mladé fórum, kde bylo množství těchto aktivit hodnoceno absolutně
kladně). Nakonec se naše očekávání úplně nenaplnilo, i když je 16% dobrý výsledek, čekali jsme
více. Zároveň se nám studentům líbily nákupní možnosti, oceňujeme zejména větší centra jako
je např. Stop-Shop nebo obchodní domy. U činnosti policie pak zaznívaly hlasy, že se sice až moc
věnují činnostem jako je dávání botiček, ale veskrze je hodnocení policie kladné, protože jsou dle
slov učitelů i studentů „často vidět v ulicích“. U dopravních spojů se kladně hodnotila frekvence
spojů MHD, naopak frekvence dálkových spojů nebo spojů do příměstských částí respondenty
nutila dávat záporné hodnocení. Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat všem odpovídajícím za
čas a za zajímavé výsledky, přidáváme i grafy, jak celé hlasování dopadlo.
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ŠKOLNÍ LABORATOŘ

ZAJÍMAVÁ MÍSTA SVĚTA - KARIBIK (II. část) - Mgr. Marek Švadlena

- Ing. Jan Komzák

Vítejte zpět v Karibiku! Místu rybám a pirátům zaslíbeným. Druhý díl našeho putování se bude
točit okolo rybaření, činnosti, kterou jezdí vyhledávat do Karibiku čím dál více nadšenců.
Přistáváme na ostrově St. Martin na letišti princezny Juliány, a to jedinečným přistávacím manévrem, kdy letadla prolétávají nízkým průletem nad pláží Maho Beach. Po průchodu přistávací halou se

Nové aktuality v naší školní laboratoři! Přávě jsme vybalili novou zásilku laboratorních přístrojů a laboratorního skla. Zároveň jsme laboratoř nově vymalovali. Takže vzhůru do bádání!
Pomůže to především v orientaci na fyzikálně-chemické metody a přípravu odběru vzorků z
Jordánu a jeho povodí v nové sezóně. Již teď připravujeme na toto téma práci do Středoškolské odborné činnosti, se kterou má naše škola bohaté mnoholeté zkušenosti.

Nejnovější prací z dílny laboratoře je
„Teoretický průběh povodňových vln
na nádrži Jordán“, kterou zpracovali
studenti Gabriela Vránová, Marek Novák a Eva Hronová. Jedná se o výpočet
objemu povodňových vln v nádrži Jordán. Práce navázala na již několik tradičních studií a tentokrát se věnovala
povodňovým vlnám na této nádrži. I
když tuto úlohu nazvali „Teoretický
výpočet povodňových vln“, je to práce ryze praktická. Objasňuje možný
průběh povodňových vln od jednoleté
až po stoletou. Průzkumy skutečného průběhu potvrdily, že jejich práce
odpovídá skutečnosti a objasnily, je-li
možné povodňové situace prostřednictvím nově vybudované spodní výpusti ovlivňovat. Tato práce vyhrála na
konci dubna krajské kolo SOČ a postupuje na republiku!
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dostáváme k naší lodi a vyplouváme přes blankytnou modř oceánu směrem k rybářským zážitkům!
Po vyplutí směrem k ostrovu Anguilla nahazujeme první nástrahy a sledujeme echolot - sonar, který
používá zvukové impulzy a zobrazuje díky odrazům ryby pod námi. A je to tu! První úlovky a hned
krásně zbarvený chňapal žlutoocasý a stříbrný king fish. V průběhu dalšího dne se přesunujeme do
okolí francouzského ostrova St. Barth a narážíme na hejno tuňáků zvaných bonito, kterí nám nedopřejí ani trochu odpočnku! V podvečer se pak povede ulovit i predátora s ostnatými zuby, slavnou
barracudu! Nesmíme se nechat ukolébat, pokračujeme na ty velké úlovky!

Nazítří políčíme při nočním lovu na tarpona! Spouštíme cár rybího masa jako návnadu na tohoto
ocelového dravce. Víme, že v okolí St. Barthu jsou, ale dosavadní úspěchy byly marné. Tak co dnes?
Najednou ucítíme na prutu vibraci a naviják se otáčí závratnou rychlostí, jak ryba mizí od lodi pryč!
Půl hodiny se dravec s rybářem přetahuje, aby nakonec po nespočtu salt, výkrutů a jiných pohybů byl
přelstěn! Vracíme se do přístavu k zakotvení a dopřáváme zaslouženého odpočinku po boji.

Při naší výpravě jsme také ulovili krásného půldruhého metru dlouhého písečného žraloka, žlutou
mahi mahi, v češtině zlaka nachového a další menší či větší korálové rybky. Občas nastala situace,
že místo úlovku jsme vytáhli jen polovinu těla ryby, druhá již byla v tlamě jiného, nenasytného
predátora. Ale nekončíme! V třetí a poslední části
karibského putování se konečně dostaneme na souš,
podíváme se do deštného pralesa i na sopečné ostrovy. Tak nashledanou příště!
Text: Mgr. Marek Švadlena, Ing. Milan Švadlena
Foto: Ing. Milan Švadlena, CONGER.CZ
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KRÁSA LINIÍ

Tentokrát jsme se pustili s členy školního fotokroužku na poměrně zajímavé „temné“
téma. Černobílé linie tak dokáží navodit zajímavou atmosféru, jiný pohled na jinak fádní a
všední věc, a zároveň nám dovolí rozšířit atmosféru fotografie takovým způsobem, který
barevná fotografuje neumožňuje.

- Mgr. Marek Švadlena & Fotokroužek

Petra Hejná, SEKUNDA

Jan Novák, SEKUNDA

Patrik Urban, KVINTA

Mgr. Marek Švadlena

Jan Novák, SEKUNDA

Petra Hejná, SEKUNDA

Patrik Urban, KVINTA

Zuzana Hůnová, KVARTA

Petra Hejná, SEKUNDA

Patrik Urban, KVINTA
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VÝZVA Č. 57 DVOJÍM POHLEDEM
V průběhu podzimu jsme měli možnost ve škole absolvovat jazykový kurz v rámci “Výzvy č. 57“.
Podle mého názoru bylo dobré si procvičit jazykové
znalosti touto formou a vyzkoušet si naší úroveň.
Mohli jsme si tak zopakovat naučenou látku a doplnit slovní zásobu. Dohromady byly tři části, které
měly několik lekcí a poté následoval vždy shrnující
test. Úplně nakonec jsme dělali velký opakovací test
ze všech částí, které jsme absolvovali. Líbila se mi
forma, jakou to bylo zpracované, ale naopak se mi
nelíbila délka lekcí, která byla dle mého názoru zbytečně dlouhá.
Zuzana Hůnová, Kvarta
Na podzim loňského roku se naše škola účastnila online jazykového kurzu v rámci Výzvy 57
– blended learning. V nabídce cizích jazyků byla angličtina, němčina a francouzština v úrovních
A1 – B2. Do kurzů se tentokrát zapojili nejen žáci od primy až do oktávy, ale i 15 učitelů naší
školy. V čem byl tento kurz ale opravdu výjimečný? Výuka neprobíhala jen ve škole, ale připravovali jsme se hlavně doma na svých PC, kde známé vyučující z naší školy vystřídali online
lektoři. To bylo zvláště pro žáky příjemným osvěžením. Všichni jsme díky tomuto projektu
mnohému přiučili. Pro nás učitele byl tento kurz přínosem pro naše další vzdělávání. A naši
žáci? Ti jistě brzy dostanou příležitost ověřit si své nově získané znalosti v praxi na některém
z řady výměnných pobytů a zájezdů.
Mgr. Žaneta Bartoňová

KAREL IV.

- Veronika Jiráčková, Septima & Mgr. Věra Komzáková, jednatelka školy

Veronika Jiráčková ze septimy představuje
svou práci k 700. výročí narození Karla IV:
„Nejprve jsem přemýšlela, jak portrét Karla IV. vytvořit. Bude formou koláži či kresby?
Nakonec byly jasnou volbou křídy a bronzový
sprej na pozadí, jež dal vyniknout portrétu,
který byl již přede mnou zpracován mnoha
umělci. Inspirací mi byl Mistr Theodorik a jeho
obraz Karla IV., jež mne vždy fascinoval. Jsem
ráda, že jsem mohla využít tu možnost, sama
si vyzkoušet zpracování tohoto námětu vybranou technikou“.
A nyní toto dílo můžete obdivovat nejen ve
školním časopise, ale i na výstavě o Karlu IV.,
kterou pořádá Odbor kultury města Tábora v
táborském bývalém pivovaru v expozici „Táborský stříbrný poklad“.

