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Uvnitř tohoto vydání:

Vítejte na stránkách časopisu
Soukromák. Co v tomto čísle
najdete?
V našem novém čísle časopisu Soukromák si tentokrát přečtete
něco málo nového o naší škole, a několika akcích, kterých jsme
se zúčastnili.
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Ohlédneme se i za důležitými školními akcemi a představíme
vám novou třídu primu a nové studenty kvarty a kvinty.
A nejen to, ale mnohem více…!
Krásný listopad a hezký předvánoční čas.

Třída kvarta

Nejdůležitější body:

 Novinky z TSG
 Project Comenius
 Předvánoční program
v Táboře
 Talent roku 2014
 Vtipy a křížovky
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Prima - nová třída

Hejná Petra

Janouch Igor

- věk: 12
- koníčči: malovaní, lyžovaní
- úspěčhy: 1. místo v soútěži malovaní
- nějoblíběnějsí přědmět: Vv
Přoč nastoúpila na TGS?
Kvúli jažykúm a kamařadčě.
Líbí sě ti na nasěm gymnažiú?
Jě to tú lěpsí něž na žakladčě.

- věk: 11
- koníčči: baskětball
- nějoblíběnějsí přědmět: Tv
- úspěčhy: 3 mědailě
Přoč nastoúpila na TGS?
Kvúli účivú.
Líbí sě ti na nasěm gymnažiú?
Jo.

Šmejkalová Sabina
- věk: 11
- koníčči: břěak dančě
- nějoblíběnějsí přědmět: Nj
Přoč nastoúpila na TGS?
Mam tú břatřa.
Líbí sě ti na nasěm gymnažiú?
Jsěm moč řada, žě jsěm sěm přěstoúpila.

Dvořák Dominik
- věk: 11
- koníčči: kúžělky
- nějoblíběnějsí přědmět: Sp
Přoč nastoúpil na TGS?
Víčě vždělaní.
Líbí sě ti na nasěm gymnažiú?
Ano.

Trpák Sebastián

Kulhavý Vojtěch

- věk: 12
- koníčči: plavaní
- nějoblíběnějsí přědmět: Sp
Líbí sě ti na nasěm gymnažiú?
Ano, moč.

- věk: 13
- koníčči: atlětika
- úspěčhy: 9 mědailí
- nějoblíběnějsí přědmět: Nj
Jažyky a vždělaní.
Líbí sě ti na nasěm gymnažiú?
Ano.

Kulhavá Marie

Vošterová Hana

- věk: 11
- koníčči:koně, plavaní, divadlo
- úspěčhy: 3. místo žpěv
- nějoblíběnějsí přědmět: M
Přoč nastoúpila na TGS?
Lěpsí jídělna.
Líbí sě ti na nasěm gymnažiú?
Ano, jě tú měnsí počět dětí něž na žakladčě.

- věk: 12
- koníčči: hasiči
- úspěčhy: 3 mědailě
- nějoblíběnějsí přědmět: Sp
Přoč nastoúpila na TGS?
Jažyky.
Líbí sě ti na nasěm gymnažiú?
Ano.

Novák Jan
- věk: 12
- koníčči: flořbal
- úspěčhy: 1 mědailě
- nějoblíběnějsí přědmět: M
Přoč si nastoúpil na TGS?
Přoblěmovy kolěktiv.
Líbí sě ti na nasěm gymnažiú?
Víč něž na ZS.

Váchová Šárka
- věk: 12
- koníčči: klavíř, břisní tančě
- nějoblíběnějsí přědmět: M
Přoč nastoúpila na TGS?
Kvúli sěstřě.
Líbí sě ti na nasěm gymnažiú?
Ano, moč. Lěpsí něž žakladní skolě
.

Sabrina Nahar
- věk: 11
- koníčči: tančovaní
- úspěčhy: tančovala jsěm
v tělěviži ža Singapúř
- nějoblíběnějsí přědmět: M
Přoč nastoúpila na TGS?
Jažyky a vždělaní.
Líbí sě ti na nasěm gymnažiú?
Ano.

Třídní Mgr. Rosochová

Jstě spokojěna sě třídoú?
Ano.
Jaky jě to kolěktiv?
Těpřvě sě sěžnamújí.
Ambičiožní žači, hěžkě čhovaní
k Sabřině.

Romana Koubová, kvarta
Klára Nacházelová, kvarta
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Představení nových studentů

Do naší školy tento rok přibylo mnoho nových žáků.
Zeptali jsme se jich proto na pár otázek o naší škole

Tercie
Lucie Maxová
Lucii se na naší škole líbí.
Je velmi spokojená s učiteli a
oblíbila si výtvarnou výchovu.
Zamlouvá se jí že je na naší
škole málo studentů. Jediné,
co by vytkla jsou drahé automaty.

Kvinta
Markéta Mušálková
Markétě se na naší škole líbí, oblíbila si zde dějepis a češtinu. Ptali
jsme se také na program START se
kterým nebyla úplně spokojená a
dala by přednost nějakému výletu.

Hana Křížová
Stejně jako Lucii se Haně na
škole líbí. Jejím nejoblíbenějším předmětem se stala biologie.

Petra Křížová
Petře se líbí, že je naše škola rodinně založená. Mezi její oblíbené
předměty patří dějepis a anglický
jazyk.

Nur Amalina Shamsun Nahar
Amalina je nová studentka ze
Singapuru. Na škole se jí moc
líbí, ale nevyhovuje ji přecházení
na tělocvik. Jejím oblíbeným
předmětem je dějepis.
Viola Vondráková, kvarta

Pobyt Start

Studenti primy a kvinty odstartovali svůj nástup do nové školy
na dvoudenním seznamovacím
programu Start. Program se
tentokrát konal v prostorách
školy, proběhl 3. a 4. 9. a podle
reakcí studentů stál opravdu
za to!
Nejen že aspoň na chvíli odlehčil trauma ze školní docházky
(2 dny bez učení, pohoda,

ne ?!), ale přinesl všem pár veselých zážitků s novým kolektivem.
Studenti se během komunikačních a situačních aktivit alespoň
trochu navzájem seznámili a
poté i společně prodiskutovali
představu, jak by jejich
„koexistence“ ve třídě mohla
vypadat a zdárně se vyvíjet tak,
aby byli všichni pokud možno
spokojeni a přitom se i patřičně
vzdělávali (když už to teda musí být …).
Zanedbatelná nebyla také možnost patřičně si prohlédnout (a
možná i lehce prokouknout)
třídní učitelku.

Fajn atmosféru i dohodnutá
pravidla budou všem připomínat plakáty ve třídách a prima
zážitky zas hezký pocit u srdce...
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Podzimní kultura v Táboře

Vypsaná fixa: Hotel Palcát
Dne: 31. 10 .2014
Vstupeky:
160 Kč,-v předprodeji,
190 Kč,- na místě

Mandrage: Hotel Palcát

Petr Kolář: Hotel Palcát

Dne: 15.11.2014

Dne: 16.12.2014

Vstupenky: 250 Kč,v předprodeji, 290 Kč,- na
místě

Vstupenky: 290 - 450 Kč,-

Aljaška pobřeží Pacifiku:
Hotel Palcát
Dne: 12.11.2014

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
28.11.2014 v 16:30 hodin
Žižkovo náměstí Tábor

Benefiční adventní koncert
30.11.2014 ve 14 hodin
Děkanský kostel na Žižkově
náměstí

Čertovské hrátky
5.12.2014 v 17 hodin
Žižkovo náměstí, Tábor

Staročeský vánoční trh
13.12.2014, od 9 do 18 hodin
Žižkovo náměstí, Tábor

Ondra Pochylý, kvarta
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Comenius - Finsko

Naše škola se zúčastnila zájezdu do Finska. Za naši školu
odjela Eliška Krůčková a Michaela Gereová v doprovodu
p. učitelky Žanety Bartoňové.
Jejich program byl velice
náročný. Celkově tam byly pět
dní i s cestou. Jely ráno v 1:30
do Prahy a odtud pokračovaly
autobusem do Vídně. Z Vídně
letěly do Finska. Let trval asi
dvě a půl hodiny. Po přistání
pro ně byl připravený program
a po jeho skončení následovalo ubytování. Rodina byla fajn,
spíš farmářského typu. Tři sestry, bratr, maminka a tatínek

byli hodně milí, po večerech
hráli na kytaru a zpívali. Neuměli moc anglicky a žili
v přesvědčení, že stále existuje
Československo.
První den se šla děvčata podívat do školy, kde se seznamovala s ostatními studenty, společně zpívali finské písničky
a hráli různé hry. Druhý den ráno se vypravili do nahrávacího
studia, kde nahrávala finská
skupina a také jim ukazovali, jak
takové nahrávání probíhá, jak
všechny ty věci vlastně fungují.
Holkám se v nahrávacím studiu
velmi líbilo. Poté se všichni vrátili do školy, kde probíhal nácvik

Talent roku 2014

V úterý 30. září 2014 se konal již 17. ročník vyhlášení
Talentu roku. Své talenty
navrhlo 23 táborských škol,
včetně uměleckých. Sešlo
se tak 85 nominací, z toho
15 z oblasti humanitní, 23 z
přírodovědně – technické,
18 umělecké, 25 sportovní a
4 speciální.

I naše škola měla svá želízka v ohni. Svou nominaci
proměnily v pěkné umístění
Katka Průchová (kvarta) 3.místo v umělecké kategorii
a Katka Bělohlavová
(septima) - 2.místo v humanitní kategorii.

na koncert, který se konal třetí
den. Začalo se s písničkami
z různých zemí. Po skončení
koncertu se tancovalo se šátky
a na to navazovalo vlastní vystoupení a nakonec se zazpívala Óda na radost. Zájezd se
holkám opravdu moc zalíbil a
přijely domů spokojené a šťastné.
Andrea Bělohlavová,
Adéla Mrkvicová, kvarta
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Cyklo - turistický výlet do Železné Rudy

Od 22. 9. – 26. 9. 2014 za pěkného počasí absolvovali studenti sexty a septimy sportovně turistický kurz v Železné
Rudě.
Náplní byla cykloturistika a pěší turistika. Účastníci absolvovali výlety po krásách Šumavy
– např. Černé jezero, Bílá strž
(největší vodopád na Šumavě), Čertovo jezero, výstup na
Pancíř, návštěva Prášil a výstup na Poledník (rozhledna).
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Výtvarná exkurze do Prahy a Staré Huti

V úterý 7. 10. 2014 vyrazily
ročníky kvinta, část sexty,
septima a 4. ročník za doprovodu vyučujících M. Švadlenové, J. Rosochové a
J.Lambertové na výlet za
kulturou do naší metropole.
Anabáze začala na Kampě,

kde jsme navštívíli galerii
výtvarného umění Sovovy
mlýny. Tuto expozici zřídila
pro český národ ze svých
soukromých sbírek Meda
Mládková. V těchto dnech
se štědrá mecenáška dožívá
95. narozenin, a proto zpřístupnila školním výpravám
vstup zdarma. Zhlédli jsme
díla představitelů českého
moderního umění – Jiřího
Koláře, Otty Gutfreunda
a Františka Kupky. Nemalý
obdiv u nás získala moderní
úprava a přestavba industriální stavby, ve které je expozice umístěna.
Dále se naše kulturní expedice rozdělila. Literárních
poznatků chtiví studenti zamířili do nedaleké cihelny,
která byla důmyslně upravena a v jejích prostorách byla
instalována interaktivní vý-

stava o životě a díle Franze
Kafky. Fotografie, informace
z autorova života, úryvky
z Kafkových děl, ale i prostorové a obrazové ztvárnění autorových myšlenek
a pocitů nám doplnily informace z hodin literatury.
Mezi tím se výtvarníci lační
nových moderních forem
přesunuli na Václavské náměstí, kde začínal v hotelu
Evropa 14. ročník festivalu
Designblok. V prostorách
a pokojích starého secesního domu prezentovala jednotlivá česká studia své
představy, jak má vypadat
moderní design svítidel, nábytku, elektronických spotřebičů, koupelen, tapet, ale
i šperků.
Jednoznačně vyhrával jednoduchý elegantní, ale
funkční tvar.

Tím jsme vyčerpali náš plánovaný program v Praze
a ujížděli jsme směrem
k Dobříši, kde nás již v nedaleké Staré Huti očekávala
v Čapkově muzeu paní průvodkyně, která je úžasnou
znalkyní Čapkova života,
díla, myšlenek a doby,
ve které tento český spisovatel s největší slovní zá-

sobou žil. Prohlédli jsme si
domek uprostřed podzimní
zahrady od přízemí až po
podkroví a v každé místnosti
jsme se mohli přesvědčit, že
Karel Čapek byl nejen pilný
spisovatel, dramatik, novinář, cestovatel a vášnivý
zahradník, ale i demokrat,
který svúj život zasvětil obyčejnému svobodnému lidství.

Nabití informacemi a s ušoupanýma nohama jsme již v pozdním odpoledni dorazili do Tábora. Pro některé studenty tímto
kulturní vyžití nekončilo. Čekaly
je ještě rytmy a krokové variance tanců, kterým se učí v tanečních. Ale to je už jiná kapitola.
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HC Tábor - historie

V sezóně 2009-2010 si Tábor
zahrál po dlouhých 16-ti letech
druhou nejvyšší českou soutěž.
V prvním ročníku skončil na
úctyhodném 9. místě a v následném předkole play-off vypadl po
boji s Kadaní 3:2 na zápasy.
Sezóna 2010-2011 se zapsala
do dějin táborského hokeje černým písmem. Klub sice odehrál
celou základní část I. ligy, avšak
v průběhu sezóny byl čím dál
více zmítán finančními problémy.
Po problematické sezóně 201011 byla dne 17.5.2011 svolána
valná hromada klubu. Zde stávající vedení odstoupilo a bylo zvoleno nové v následujícím složení:
Miroslav Smetana
Štěpán Kadilák
Jaroslav Drda
Miroslav Volena
Jaroslav Dvořák

V sezóně 2011-2012 hrálo Amužstvo HC Tábor krajský přebor Jihočeského kraje a vedlo
si výtečně. Táborský tým vyhrál
základní část, prošel play-off
i kvalifikací a postoupil zpět
do II. národní ligy, ve které byl
naposledy v roce 2009.
V sezóně 2012-2013 pokračovala stabilizace klubu. Mužský
tým hrál II. národní ligu, celou
základní část se vyhříval v čele
tabulky, prošel play-off a bez
sebemenšího škobrtnutí byl
1.a tím postoupil do baráže
o I. ligu. V baráži už se mu tolik
nedařilo, nic méně to byla
pro Tábor velmi zajímavá zkušenost.

V sezóně 2013-2014 táborské
mužstvo pokračovalo ve velmi
dobrých výsledcích. Základní
částí prosvištělo jak po másle,
ani play-off nemělo žádné větší
potíže, ale ve finále Tábor vyřadilo kolínské mužstvo 3:1 na
zápasy.
Kateřina Macková, kvarta
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Vtipy a křížovky

"Maminko, dneska jsem se jako
jediný přihlásil," říká Honzíček
mamince. "To jsi šikovný a proč?"
ptá se maminka.
"Pan učitel se ptal, kdo rozbil okno
na chodbě."

Které zvíře je nejpřítulnější?
Had ,stiskne a do smrti nepustí.

Proč se blondýnky usmívají, když jsou venku
blesky a bouřka?
Protože si myslí, že je někdo fotí
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