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Podzimní ohlédnutí za
prvními měsíci školního roku!

EDITORIAL

Školní časopis SOUKROMÁK
Číslo 03/ročník 2017

V září jsme otevřeli nový školní rok. Přivítali se, potkali staré známé, ale našli jsme i nové spolužáky. Adaptační dny, exkurze, soutěže.
A najednou je letošní třetí číslo roku, neboli podzimní ohlédnutí, již
před Vámi. Bylo nesmírně náročné vybrat články, protože se toho událo opravdu spousta! Projezdili jsme pořádný kus Evropy - Drážďany,
Slovinsko, německou Kostnici, Český Krumlov a mnoho dalšího...
Byl i čas Dušiček. Nebo pro mnohé z nás, Halloweenu. Jak to s
těmito svátky vlastně je? Proč se slaví a jak? Na to všechno jsme si v
redakci sedli a sepsali nesmírně zajímavé povídání.
Naše škola je zároveň velmi akční v umělecké činnosti, přesvědčit
se o tom můžete např. básněmi inspirovanými F. Villonem či tvorbou
školního fotokroužku.
Jo a blíží se čas Vánoc, pokud jste nezaregistrovali nákupní šílenství a zvýšený silniční provoz. Koledy, čokoládové adventní kalendáře,
dárky, blyštivá světla, nejen to jsou Vánoce, svátky klidu a míru. Ani v
čase před svátky se školní ruch nezastaví, proto se můžete těšit na
speciální povánoční číslo, kde se dozvíte vše, co jsme zatím ve škole
zažili a prožili!
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Krátce ze života školy...
SETKÁNÍ PRVNÍCH ABSOLVENTŮ NAŠÍ ŠKOLY PO DVACETI LETECH
V sobotu 7.10. 2017 se p. jednatelka Mgr. Věra Komzáková a
p.ředitelka Mgr. Markéta Švadlenová sešly s bývalými studentkami a studenty úplně prvního čtyřletého cyklu studia na naší
škole. A protože maturovali v roce 1997, bylo to pro ně po 20
letech. Přivítali jsme se všichni ve škole a zahájili jsme prohlídku
jednotlivých tříd, kterou jsme zakončili v jejich bývalé maturitní
třídě. Naši milí mladí hosté byli překvapeni, jaký pokrok škola
udělala. My jsme zase zaznamenaly, že zub času našim absolventkám i absolventům vůbec neublížil, ale naopak, že se z nich
stali velmi příjemní, soběstační a šikovní lidé. Potom jsme zamířili k táborskému Žižkovu náměstí, kde jsme měli v restauraci
Thir objednáno pohoštění. Ale, když už jsme tak byli na náměstí
u kašny, pořídili jsme si podobné foto jako na tomto místě před
20 lety. Přejeme všem našim prvním studentkám a studentům
krásná další léta a mnoho zdraví a úspěchů!

VÝPRAVA STUDENTŮ TSG DO KOSTNICE

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

Od 1. do 7. listopadu jsme zavítali se svými prezentacemi na Evropský koncil mládeže do německé Kostnice. Na snímku část naší výpravy
na trajektu "Tábor" přes Bodamské jezero.

email: sekret@tabsg.cz
tel.: 381 282 830
VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH
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Náš tradiční předvánoční zájezd směřoval tentokrát do
německých Drážďan a okolí. Nejprve jsme navštívili výstavu
„Tři oříšky pro Popelku“ v autentických kulisách na zámku
Moritzburg, kde se tato slavná vánoční pohádka točila a kde se
nyní koná zmíněná výstava. Pak už jsme pokračovali do nedalekých Drážďan, kde nás čekala prohlídka historického centra,
návštěva Muzea hygieny s mnoha interaktivními expozicemi a
hlavně vánočních trhů, z nichž nejznámější „Striezelmarkt“ se
koná již po 583. Adventní atmosféra nás krásně vánočně naladila a tak se budeme těšit zase příště !
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VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE!

- Mgr. Věra Komzáková

V pondělí dne 4.9.2017 jsme vstupovali všichni do školy se smíšenými pocity. Uvědomili jsme si
ten předěl mezi krásnými letními dny a podzimem, mezi dovolenou a prázdninami a novými povinnostmi, ale nakonec vše překryla radost ze setkání se všemi ročníky studentů i studentek a hlavně
s nově nastupujícími – s primou, 1. ročníkem TSG i 1. třídou ZŠ. Ze všech tváří jsme četli radost i
zvědavost – jaké to tu bude?
A my – vedení školy i pedagogický kolektiv - jsme věděli, že během prázdnin jsme jenom neodpočívali, ale že jsme se postarali o mnoho nových zlepšení.
Takže: stará dosluhující šatna s oprýskanými skříňkami je pryč – místo ní je zařízena nová, jak pro
ZŠ, tak pro gymnázium. I první ročník mohl vstoupit do úplně nové třídy, kterou jsme vybudovali a
zařizovali během srpna.Všechny třídy se tak skvěly čistotou a novou technikou.
A nejnovější zpráva nás čekala v prvních zářijových dnech! Byl nám přidělen grant na přístavbu
vedlejší budovy školy, který se začne uskutečňovat ve druhé polovině školního roku 2017/2018.
Teď už se jen těšíme opět na nové výkony při vyučování i při soutěžích i olympiádách a doufáme,
že naše škola poskytne všem vlídné, ale podnětné prostředí.

LEGIOVLAK V TÁBOŘE

- Kristýna Mašková, Oktáva

Na cestě Českou republikou se Legiovlak konečně zastavil i v
Táboře. Tento unikátní projekt přibližuje poutavou formou historii první světové války a působení legionářů v Rusku. Zájemci
z naší školy expozici navštívili, výklad dobově oděného průvodce byl vtipný a poučný, ale při líčení krutých zážitků nás všechny
až mrazilo.
Do smíchu nám nebylo ani při představě, že někde mezi těmi
všemi lidmi museli být i naši předci, asi ve stejném věku jako my,
se stejnými problémy a s nesnesitelným strachem, co je čeká a
jestli ještě někdy vůbec spatří své blízké.
Historii je třeba si připomínat a uvědomovat si souvislosti, a
proto bychom se všichni měli zamyslet nad osudy hrdinů, kteří
prolévali na bojištích svou krev a umožnili tak vznik republiky.
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EXKURZE ČESKÝ KRUMLOV A ČESKÉ BUDĚJOVICE

- Mgr. Věra Komzáková

Je naším dobrým zvykem vždy na začátku školního roku uskutečnit exkurzi pro studenty a
studentky posledních dvou ročníků studia na pozoruhodnou výtvarnou expozici, případně doplněnou výstavou literárně či dějepisně zaměřenou. Letos nám přálo štěstí! Vybrali jsme výstavu Pavla
Brázdy a Věry Novákové (jeho manželky). Konala se V Českém Krumlově, ve známé galerii Egon
Schiele art-centrum. Naši cestu zpět do Tábora jsme záměrně přerušili v Českých Budějovicích,
neboť jsme tam navštívili Jihočeské muzeum.
Egon Schiele-art-centrum nás okouzlilo! Jednak nevšedními, surrealistickými obrazy Pavla Brázdy
i emotivněji laděnými díly Věry Novákové, jednak celým galerijním prostředím a v neposlední řadě
též výtvarnými příběhy dvou švýcarských umělců- M.S. Bastiana a Isabelle L. laděných do komiksové tvorby, podbarvené různými vizemi. Mnozí z nás byli ohromeni setkáním s touto výtvarnou
tvorbou, jako by se před námi otevřel jiný svět. Pak už jsme zase vnímali turistické krásy Českého
Krumlova, a po krátké procházce jsme zamířili do Českých Budějovic. Jihočeské muzeum nás uvítalo zajímavou expozicí : O historii města od pravěku do současnosti.Naše výprava byla nadšena,
že musela spolupracovat, nejen poslouchat výklad.Všichni dostali pracovní listy a podle úkolů vyplňovali postupně poznatky z expozice. Nejzábavnější úkol byl sestavit puzzle jako erby a postavit do
plánu města historické objekty. Tak nás poznávání bavilo a lehce jsme se přenesli do dávných dob.
Zpáteční cesta do Tábora rychle uběhla a nikdo nebyl ani unaven, ani znuděn. Tak příště!

O TÁBORSKÝ STŘÍBRNÝ POKLAD

- Mgr. Jaroslava Vondrášková

Dne 9. 11. 2017 se v rámci dne otevřených dveří soukromých škol na Táborském soukromém
gymnáziu a Základní škole opět konala soutěž „O Táborský stříbrný poklad“. Zúčastnili se žáci
ZŠ Čekanice, ZŠ Měšice a studenti TSG. V soutěži se objevily otázky týkající se našeho regionu,
vědomostní otázky z českého jazyka, dějepisu, biologie, matematiky i obecných znalostí.Také si žáci
trénovali svůj postřeh a učili se pracovat v týmu. Závěr soutěže byl velmi dramatický. V této části
sázeli účastníci body, které dosud získali. Pořadí se díky risku některých týmů a jejich velmi dobrým
znalostem změnilo. Soutěž se dětem velmi líbila a všichni si odnášeli zajímavé zážitky, diplomy a
věcné ceny. Děkujeme Fondu města Tábora za podporu!
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HALLOWEEN? DUŠIČKY? ASHURA?

- Mgr. Marek Švadlena

V redakci jsme dali dohromady podklady pro tři svátky, které se ve světě slaví v podobném čase, a
rozhodli se je prozkoumat trochu blíže. Jak již název článku napovídá, věnovali jsme se tématu svátku, který má svůj čas v přelomu října a listopadu. Anebo ne?! A odkud vlastně jsou? A jak se slaví?

Ashura - Dilara Demir, KVARTA
Svátek ašúrá slaví v Afghánistánu, Íránu, Iráku, Libanonu, Ázerbájdžánu, Turecku, Bahrajnu a
Pákistánu všichni muslimové a dokonce i někteří hinduisté, pro šíity má ale zvláštní význam. Slaví
se vzpomínka na bitvu u Karbalá - dnes milionového iráckého města asi 100 km jihozápadně od
Bagdádu - tato bitva se zde odehrála v roce 680 mezi imámem Husajnem ibn Alím a Jazídem I. a
Husajn i s celou svou rodinou padl. Husajn, vnuk proroka Mohameda, je zakladatelem šííitské větve
islámu. Jeho hrobka je v Karbale, kterou šíité považují za svaté místo. Z toho důvodu je Karbalá
pro šíity jedním z nejsvětějších měst na světě mimo Mekku, Medínu a Jeruzalém, nachází se zde
Svatyně imáma Husajna.
Jedná se tedy o tradici starou 1 300 let. Oslavy v Karbalá jsou vždy krvavé - vyznavači šíitského
islámu každý rok čtyřicet dnů truchlí za Husajnovu smrt a při dlouhých procesích v ulicích Karbaly
se trestají za to, že mu při bitvě jejich předci nepomohli. Rituální bičování se nikdy neobejde bez
krve.Posledně jmenovanou „tradici" se snaží zmodernizovat v Turecku. Každý rok v rámci oslav
svátku ašúrá tu stovky lidí darují krev.V tento svátek se také připravuje stejnojmenná sladkost, která jako jedna z mála tureckých dezertů neobsahuje žádné živočišné produkty. Důvodem je zřejmě
právě protest proti všem druhům násilí a krveprolití se vzpomínkou na bitvu u Karbalá. Alevité v
Turecku jsou prominentní skupinou, která tento pudink podporuje, tradičně vaří a sdílí je po dnech
půstu (termín se shoduje s bitvou u Karbaly), ve kterých se zdržují konzumace masa.
Dušičky - Josef Poula, SEKUNDA

Halloween - Tomáš Studenovský, 1.ROČNÍK
Svátek, který si většina z nás vybaví jako jeden z nejoblíbenějších svátků především v USA a ve
Velké Británii, při kterém se děti i dospělí převlékají do různých strašidených kostýmů. Kořeny
tohoto svátku se datují daleko do minulosti až ke keltským kmenům. Původně se však jednalo
o svátek oslavující slunovrat. Keltské kmeny totiž věřily, že v tento jeden den je svět zemřelých
nejblíže tomu našemu. Poté se však začalo objevovat na scéně nové náboženství, křesťanství. A
jak začínalo být křesťanství na vzestupu, začalo pomalu vytlačovat původní náboženství a zvyky
a nahrazovalo je svými. Vyznavači pohanských bohů se ale odmítali své víry v čele s druidy vzdát.
Z toho důvodu se křesťanští duchovní rozhodli udělat své náboženství pro pohany přitažlivější,
vytvořili „svátek všech svatých“.Tento svátek se ale neujal, jelikož oslavoval pouze křesťanské
svaté, načež byl svátek rozšířen na všechny zemřelé. Ale ani ten se neosvědčil. Proto, jak už mělo
křesťanství ve zvyku, když se mu nepodařilo nějakou tradici vymítit, přijalo ji za svou. Někde se
však tyto tradice udržely, jako např. v Irsku. Odsud se pak tyto zvyky dostaly společně s uprchlíky
do USA. Zde tento svátek dostal zcela novou podobu, ve které ho známe dnes. Jako svátek plný
kostýmů, koledníků co chodí od domu k domu a žádají o sladkou koledu se slovy „trick or treat“
(„koledu nebo vám něco provedu“). Jedním z mnoha symbolů Halloweenu je např. asi nejznámější
halloweenská dýně, známá také jako Jack -O'-Lantern, nebo čarodějnice, nebo černá kočka. A
nesmíme zapomenout na tradiční barvy Halloweeenu, oranžovou a černou, přičemž oranžová
symbolizuje dýně, tedy úrodu. A černá barva připomíná tmu, jako svátek zemřelých. Zde v Česku
Halloweeen tolik neslavíme, což je možná škoda.
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Dušičky se slaví 2 listopadu. Je to vzpomínka na všechny věrné zesnulé,památka všech věrných
zemřelých nebo lidově Dušičky. V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či
období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má
symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí. Modlitba
za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici, vzpomínka na mrtvé je součástí každého slavení
eucharistie. Zapálení svíčky je symbolickým aktem vztaženým k vzpomínce a věčnému životu.
NAŠI NEJMENŠÍ SLAVILI HALLOWEEN

- Mgr. Ivana Mikešová

Halloween je starý keltský svátek, který se slaví hlavně v anglicky mluvících zemích. Slaví ho
většinou děti. Stejně tak domu bylo i v naší škole, kde měli žáci možnost seznámit se s čarodějným
svátkem.Výuka probíhala celý den v duchu Halloweenu. Děti se proměnily v malá strašidla a čaroděje, hrály různé hry, vyráběly výrobky a obrázky s touto tématikou a nechyběla ani strašidelná
diskotéka!
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INSPIRACE VILLONEM

EUROPAKONZIL V KOSTNICI, NĚMECKO

- Mgr. Jana Mašková

Studenti kvarty se inspirováni F. Villonem stali na chvíli básníky. Jejich texty jsme si nemohli
nechat pro sebe. Začtěte se do těchto krásných řádků.
Adéla Vaňková
"Báseň o slunci"

Veronika Blechtová
"Zmatená lidská mysl"

Proč žijeme
ptám se já
když umíráme
a noc v den nabývá
Vždyť ten svět
ani cenu nemá
je jak zvadlý květ
jak bez sněhu zima

proč malí rostou
a staří umírají
proč spory nabydou
a přírody ubývají
málo umění
negramotnost sílí
to se nezmění
díky lidské vůli
lidé neví
co důležité je
to zdraví
ne sláva a peníze.
Zamilovaná
Proč se jen ptáš
Když na to odpověď není
Proč úsměv na tváři máš
Když situace se mění
Láska je jak sluneční zář
To přece všichni ví
Ale jen tvoje tvář
Mi krásu života poví
Tvé oči
Jsou jak smaragd zelený
A nejradši
Já mám tvé objetí
Čas strávený s tebou
Je jak rozkvetlá louka
Já posedlá láskou
Jsem jak malá holka
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Poslední sluneční svit byl
večer spatřen v horách,
já chci světlo a den.
Touha probudit přírodu je těžká.
Ach ,slunce, vysvitni,
dej nám energii a teplo, které rozdáváš.
Ó naše země buď našim přítelem a
užívej si smíchu a radosti,
po celý den.

Igor Janouch
"Vžití se do hry"

Tma nikde nic, zuby mi drkotají zimou,
chtěla bych spatřit jiskru,
která mě zahřeje pod peřinou.
Prosím tě nezacházej,
dej nám ještě chvilku šanci
a splň nám naše přání.
Měj slitování, ne všichni si tě váží
jako já.

K počítači po škole si sedám,
na školu přeci kašlu,
svoji duši hře vydám,
do háje Jardu pošlu.
Bezmyšlenkovitě na Poláky křičím,
proč tam tak zbytečně umíraj,
sousedka na to proč tak ječím,
že už na mě sociálku posílaj.

Krásně záříš v oranžovém zbarvení.
Díky tobě tu žijeme,
jsem ráda, že tě máme.

Žízní pomalu už hynu,
jídla jsem doposud nedostal,
ani necítím vinu,
že jsem v levelech zaostal.
Vlnu nadávek spustím,
na spoluhráče co AFKuje,
radši zakryju jeho mrtvolu listím,
jó, v tom si moje mysl libuje.

Noemi Ježková
"Bloudím"
Bloudím tam, kde doma jsem
a mlčím, když mluvit mám.
Myslíš si, že správnou cestou jdem a
že zkoušky překonám?
Trápím se, když vidím chyby,
co každý den dělám.
Bojím se té chvíle,
kdy každý skončí sám.
Ale já chci žít,
pevnou víru mít.
Nikdo nemá už moc času a mrzí mě,
co se děje.
Očekávám náhlou spásu,
když vše ke zlému spěje.
Nikdy se nechci vzdát,
i když jsem na dně, zvednu se.
Vždy má cenu bojovat
za věci, co byly a stanou se.
Ale já chci žít,
pevnou víru mít.

Už 10 minut na záchod se mi chce,
teď to přeci ale nejde,
následuje boj v řece,
tam to snad přejde.
Rodiče křičí: "Utři nádobí,
to musíš udělat povinně",
ale já mám herní období,
udělám to po 6. hodině...
Poslední minuty hry se chýlí,
pomalu už rudnu,
já z toho snad zešílím,
zase klesám ke dnu.

- Mgr. Markéta Švadlenová

První listopadový týden připravila Kostnice pro svá partnerská města – český Tábor, britský
Richmond, francouzské Fontainebleau a italské Lodi – v rámci oslav koncilu, které jsou rozloženy
do let 2014 -2018, velkou akci pro mládež všech těchto pěti evropských měst. Jednalo se o Evropský koncil mládeže. Každé město reprezentovala 20-členná skupina studentů. Za Tábor se účastnila
skupina složená z 5 studentů Táborského soukromého gymnázia a 15 studentů z Gymnázia Pierra
de Coubertina. Pod vedením svých učitelů (Mgr. Markéty Švadlenové a Mgr. Petry Nagyové) se
studenti připravovali na účast na mnoha workshopech, přednáškách a představili i vlastní prezentace – jednak o svém vlastním městě, jednak k hlavnímu tématu konference – budoucnost Evropy
a mládeže v Evropě. Studenti obou táborských gymnázií se v mezinárodním srovnání „neztratili“,
dobře vládli jak jednacím jazykem, což byla angličtina, tak i německy, a i kvalita jejich příspěvků byla
vysoká, ačkoliv patřili v rámci účastníků konference k těm mladším – za Británii nebo Francii se
účastnili převážně vysokoškoláci.
Program byl 7-denní, nabitý workshopy, přednáškami, exkurzí na univerzitě v
Kostnici, s pozváním na velmi slavnostní
večer s udílením ceny Koncilu primátorem města panem Uli Burchardtem,
závěrečný den se shrnutím výsledků a
zapojením „dospělých“ ze zahraničních
delegací partnerských měst, kteří kvůli tomu také přijeli, se konal opravdu v
„Koncilu“, krásné středověké budově
na břehu Bodamského jezera. Studenti
měli služby na vaření i úklid, každý den
připravovali kromě workshopů i tiskovou zprávu a ubytováni byli díky velké
pohostinnosti partnerského města v
místních hostitelských rodinách. Město
Kostnice platilo studentům i dopravu z
domova a zpět. Vůbec – slovo „Tábor“
a „Hus“ potkáte v Kostnici na každém
kroku. Lidé se zajímají o Tábor a samozřejmě jsme i jeli trajektem „Tábor“,
který křižuje Bodamské jezero mezi
Kostnicí a druhým břehem.
Co jsme si přivezli z této akce ?
Nové kontakty, velké nadšení pro spolupráci, velkou radost z toho, že nás
Kostnice tak skvěle přivítala a že jsme
dobře reprezentovali a ukázali – jako
jediná účastnická země z „Východu“, co
umíme. Naši školu velmi dobře reprezentovali: Romana Koubová, Petr Milichovský, Daniel Voigt, Joshua Jones a
Patrik Urban.
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ADAPTAČNÍ POBYT VE SLOVINSKU

- Nela Šafrová, TERCIE, Mgr. Marek Švadlena

FOTOKROUŽEK: DEN S NIKONEM

- Mgr. Marek Švadlena

Členové školního fotokroužku se zúčastnili ředváděcí akce společnosti Nikon - Den s Nikonem,
který se konal v prodejně FotoFast Tábor. K vidění byla kompletní škála nabídky fotoaparátů a příslušenství této značky. Prezentoval a dotazy zodpovídal technik firmy, se kterým jsme vedli diskuzi
nejen o modelech, ale především o focení jako takovém.

Výměnný pobyt pro žáky tercie a 1.ročníku ve Slovinsku. Čtyři krásné dny (nejen) ve městečku
Škofia Loka byl pro všechny krásným zážitkem! A nebyla to jen tak ledajaká poznávací cesta, ale
především adaptačním program pro nově doplněné třídy. Čas, kteří zde žáci spolu strávili, je jako
kolektiv stmelilo a mohli si tak užít velmi bohatý program. Prošli jsme se po hlavním městě - Ljublani, podívali se pod zem do obrovských Škocjanských jeskyní, které jsou součástí přírodního
dědictví Unesco. Podívali jsme se do přímořského města Piran a kdo měl zájem, vykoupal se v
moři. A kromě výletů byl nabitý program v partnerské škole - Gymnáziu Škofja Loka.

FOTOKROUŽEK: TÉMA "ČERNOBÍLÁ"

- Mgr. Marek Švadlena

Po prezentaci jsme nasbírané zkušenosti aplikovali na listopadové téma - černobílou fotografii.
Zde nejlepší práce našich studentů, které jsme pro Vás vybrali!

Na radnici nás slavnostně přijal starosta města Miha Ješe a pak si prohlédli celé město. A čas v
hostitelských rodinách, ten byl opravdu příjemný, zjistili jsme spoustu zajímavých věcí o místním
životě a místních lidech. Z pobytu jsme si odvezli spoustu suvenýrů pro naše rodiny a skvělých
zážitků s (novými) kamarády!
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Lucie Reisnerová, 1. ročník

Sára Čížková, 1. ročník

Marie Kuchařová, 1. ročník

Ota Podlipný, 3. ročník
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PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ ERASMUS+ V POLSKÉ PSZCZYNĚ - Denis Frýbort, 2.ROČNÍK

Naše ohlédnutí za projektem ERASMUS v Polsku? Naše skupina ještě takto nikde nebyla, tak jsme byli zvědaví a nevěděli,
co vlastně čekat. A opravdu musím říci, že to rozhodně předčilo
všechna naše očekávání - polští hostitelé se o nás starali jako o
vlastní, projekt šlapal jako hodinky a kromě nových dovedností a
znalostí o plavání (hlavního tématu tohoto sportovního setkání)
jsme se stihli podívat i do Osvětimi, objevit mezi lidmi z Polska,
Litvy, Finska a Rakouska nová přátelství a zdokonalit se v angličtině. Po pěti dnech, v pátek, ač neradi, že musíme opouštět
místní atmosféru, jsme odjeli plní dojmů a suvenýrů od našich
hostitelských rodin zpátky do vlasti. Pro nás to byl jeden z nejlepších týdnů v roce. Do widzenia, Polska!

KVARTA V HUSITSKÉM MUZEU

- Dilara Demir, KVARTA

Sedmého listopadu se žáci z naší kvarty vydali navštívit spolu s paní učitelkou Terezou Horskou
Husitské muzeum v Táboře, kde se poutavým způsobem poučili o 1. světové válce a zahráli si obří
variantu známé a oblíbené hry Člověče, nezlob se!, kde odpovídali na otázky spojené s Československem a 1. světovou válkou.

II.A V TÁBORSKÉ KNIHOVNĚ

- Mgr. Iva Stradová

Žáci II.A se zúčastnili 6.10. prvního setkáni v MěKa Tábor, kdy celá akce je na podporu dětského
čtenářství pod názvem ŠKOLA NARUBY. Žáci si odnesli deníčky, do kterých si budou zaznamenávat společné čteni s rodiči. Další návštěvy pak proběhly 10.11. a 6.12.
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