
 

Informujeme zde o aktuálním dění ve škole i ve světě, 

přinášíme zajímavosti ze sportu, kultury, vědy a techni-

ky, najdete tu různé ankety, rozhovory a na odlehčení 

jsme připravili osmisměrky, křížovky a vtipy. 

 

 

 

Tento časopis je otevřen všem, můžete se podílet  i Vy!  

Navrhujte témata, komentujte události, přispějte svým 

nápadem či literárním dílkem…  

 

 

 

Příspěvky zasílejte na soukromak@centrum.cz 

 

 

VYDÁNÍ 1 - ŘÍJEN 2012 

Vítejte na stránkách časopisu 
Soukromák. Co v tomto čísle 
najdete? 

Soukromák 

Události naší školy 2 

Co jsme navštívili 3 

Anketa 4 

Co se děje v Táboře a okolí 4 

Sport 5 

Svět vědy a techniky 5 

(Ne)aktuality 6 

Na co jít do kina 7 

Osmisměrky, vtipy... 7 

Uvnitř tohoto vydání: 

Nejdůležitější body: 

Noví primáni 

Seznamovací pobyt 
Start 

Kutná Hora  

Slovinsko 

Sociální sítě 

Příběh Applu 

Tabook 

Ohlédnutí za olym-
piádou 



Naši noví primáni se 1.10.2012 
vydali do  Botanické zahrady 
v Táboře. 

Je to třída 15-ti studentů. Vedle 6-
ti chlapců zde studuje 9 dívek. 
Třídní učitelkou je zde paní Mgr. 
Musilová. Výlet do Táborské bota-
nické zahrady zahrnoval nejen 
prohlídku krásných květin a rozma-
nitých druhů hub, ale i soutěž 

 

nás ubytovali v chatkách po 
čtyřech. Ten samý večer jsme 
uspořádali táborák za doprovodu 

kytary. Násle-
dující dny už 
měla každá 
třída svůj indi-
viduální pro-
gram se svým 
učitelem. Hráli 
jsme různé 
seznamovací 
hry, které 
stmelovaly 

V termínu 4.9.-6.9. 2012 se konal 
adaptační kurz START s názvem  
„ Pohodová třída“. V úterý po obě-
dě jsme se my – 
třídy prima a kvinta 
vydaly na cestu do 
kempu Palcát 
v Plané nad Lužni-
cí. První polovinu 
cesty jsme jeli auto-
busem a druhou 
absolvovali pěšky 
okolo řeky. Po pří-
chodu do kempu 

kolektiv. Měli jsme možnost lézt na 
horolezeckou stěnu s instruktorem. 
Podle nás si každý adaptační kurz 
užil a seznámil se s novými spolu-
žáky. 

 

Kateřina Bělohlavová, kvinta  

Karolína Faltusová, kvinta 
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v jejich poznávání. Soutěžní otáz-
ky nebyly nejsnadnější, ale i tak to 
byla zajímavá a poučná vycházka. 

Přeji novým primánům hodně štěs-
tí a úspěchů ve školním roce a ať 
si ze školy odnesou samé jedničky 
a krásné vzpomínky.                      

Karolína Ryndová, sekunda 

plíce, játra ,  žlučník a pohlavní 

orgány živočicha.  Dále jsme si 

prohlédli žábry, které u ryby patří 

k dýchací soustavě. Nakonec do-

šlo i na pitvu oka. Toto bylo vyjmu-

to a rozříznuto. Po té jsme si mohli 

udělat představu o vnitřní stavbě 

rybího oka. Pitva pro nás byla ně-

čím zcela novým . 

                                                        
Karolína Ryndová, sekunda 

  Dne 9.10.2012 jsme při hodině 

biologie pitvali kapry. Naše třída 

byla rozdělena na dvě pětičlenné 

skupiny. Již zabité kapry přinesla 

spolužačka Káťa Průchová. Kapry 

jsme položili na laboratorní tácek.  

Nejprve jsme se seznámili 

s jejich  vnější stavbou těla, 

ke které patří  ploutve, hlava, ocas, 

šupiny atd. Pak paní učitelka ote-

vřela skalpelem břišní dutinu kap-

ra. Zde jsme si prohlédli srdce, 

S O U K R O M Á K  

Z pobytu Start  

Adaptační  pobyt  S tart   

P i tva  kapra  

 
Naši  noví  pr imáni  

Podzim v botanické zahradě 

Události naší školy 

Z hodiny biologie 



moc líbilo, i když první pohled tře-
ba na lustr celý z lidských kostí byl 
trochu strašidelný. Nakonec jsme 
navštívili zámek Kačina. Ten patří 
mezi nejvýznamnější stavby empí-
rové architektury v Čechách .Vrátili 

Dne 24.9 jsme se vydali na exkurzi 
do Kutné Hory. Navštívili jsme mu-
zeum Jagellonců. Studenti kvarty a 
vyšších ročníků měli výklad a pra-
covní listy od průvodkyně a paní 
učitelky Mgr. Lenky Kocové. Žá-
kům sekundy a tercie vše popsala 
paní učitelka Mgr. Radka Vanišo-
vá. V muzeu byly dvě síně, ve kte-
rých jsme viděli různé obrazy, rou-
cha a liturgické předměty z doby 
Jagellonců. Po této prohlídce nás 
čekal rozchod. Mohli jsme jít do 
města nebo do chrámu 
sv.Barbory, který je od roku 1995 
zapsán do světového dědictví 
UNESCO. Další zastávkou byla 
kostnice. V kostnici se nám všem 

jsme se unaveni a zároveň okouz-
leni z tak krásného dne. 
Tak tedy Kutné Hoře ZDAR a kost-
livcům zvlášť. 
 
Martin Hošek, tercie 
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Kutná Hora  

jsme si prohlédli hlavní město Slo-
vinska Lublaň. Lublaň je krásné 
město, ne tak velké, zato s bohatý-
mi historickými památkami. Zkrát-
ka, na to, jak malá země  Slovin-
sko je, nabízí mnoho zajímavostí. 
Z pobytu ve Slovinsku jsme si od-

nesli nejenom 
nové zkušenosti a 
poznatky, ale i  
nové přátele. 
Možnost dorozu-
mět se pomocí 
angličtiny byla pro 

nás více než přínosná. Rozhodně 
bychom využili další příležitost se 
sem vrátit. 

 

Za studenty Zuzana Homolová,  kvarta 

Barbora Koblasová, kvarta 

Slovinsko je nádherná země, která 
na první pohled okouzlí svými pří-
rodními krásami. Po dlouhé vyčer-
pávající cestě jsme poprvé spatřili 
očekávané město Škofja Loka. 
Všechny nás velice zajímalo, 
v jaké rodině budeme přebývat. 
Poté, co si nás 
přátelští Slo-
vinci odvedli 
do svých do-
movů, jsme 
byli příjemně 
překvapeni. 
Seznamování 
proběhlo bez 
problémů, ja-
zykové bariéry byly překonány. 
V rámci našeho pobytu jsme pod-
nikli několik zajímavých výletů. 
Navštívili jsme krápníkovou jeskyni 
Postojna, kde jsme nejdříve pro-
jížděli malým vlakem do hlubin 
jeskyně, dostali jsme se tak do 
obrovského krápníkového sálu. Byl 
to nezapomenutelný zážitek. 

V dalších dnech jsme navštívili  
jezera Bled a Bohijn a nakonec 

 

„Možnost dorozumět se pomocí 

angličtiny byla pro nás více než 

přínosná.“ 

Pobyt ve Slovinsku 

Navštívili jsme jezera Bled a Bohijn 

Nádherná příroda ve Slovinsku 

Pohled na Kutnou Horu 

Co jsme navštívili 



Zeptali jsme se několika studentů 

ze školy na dvě otázky:    

 

1. Jaké používáte sociální sítě?  

2. Kolik hodin denně trávíte na 

internetu? 

v Husitském muzeu  a v některých 
vybraných kavárnách a galeriích 
probíhaly další doprovodné akce – 
autorská čtení, představení knih, 
divadelní představení a výstavy. 
Kromě českých nakladatelů se 
festivalu zúčastnili i hosté 

Ve dnech 5.-6.10. se v Táboře 
konal první mezinárodní festival 
malých nakladatelů Tabook.. Cen-
trem čtenářského festivalu byl stan 
na náměstí, ve kterém byly po dva 
dny vystaveny a prodávány knihy 
malých nakladatelů. Ve stanu , 

z Polska, Slovenska, z Francie a 
z Maďarska. Festival pořádalo na-
kladatelství Baobab. Zájem lidí byl 
velký, a proto pořadatelé uvažují o 
dalším ročníku. 

 

Eliška Navrátilová, sekunda 
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akce s tématem zaměřeným na 
historii města Tábora pro děti i 
dospělé. Konají se na Žižkově ná-
městí, Tržním náměstí a na ná-
městí Mikuláše z Husi. V pátek se 
konal tradiční pochodňový průvod 
s Janem Žižkou na koni. Po průvo-
du kolem desáté hodiny večerní 
sledovalo tisíce diváků tradiční 
ohňostroj. Po ohňostroji jsme si 
mohli zazpívat známé hity Mira 
Žbirky. Po něm následoval koncert 
skupiny Visací zámek. V sobotu se 
konal staročeský jarmark, historic-
ký průvod, rytířský turnaj na koních 
a ty nejmenší děti se mohly vyřádit 
v dětském ráji. Dále zde vystupo-
vala známá hudební skupina      

No Name. V neděli se konal     
Den evropského kulturního dědic-
tví. Zpřístupněno bylo 11 památko-
vých objektů a do programu  byla 
také zařazena komentovaná vy-
cházka Po stopách Františka Bíl-
ka. V každém ze zpřístupněných 
objektů byl připraven doprovodný 
kulturní program-koncerty, výsta-
vy, pohádkové představení pro 
děti. Jednotlivé objekty navštívilo 
přes 4500 návštěvníků.   

                                                                                             
Kristýna Rohová,  sekunda 

 
Opět jako každý rok proběhly  
14.9.-16.9.2012 tzv. TÁBORKY.  

Táborská setkání je každoroční 

S O U K R O M Á K  

Knižní  fest iva l  

Ohlédnut í  za  Táborskými s lavnostmi  2012  

Anketa  

Anketa 

Co se děje v Táboře a okolí 

Táborská setkání 2012 



ve čtyřhře. Medailové žně zakončili 
Sýkorová bronzem ve střelbě, 
bronzová Hejnová na překážkách 
a čeští čtyřkajakáři opět bronzem. 
Zlatým vrcholem byli Barbora Špo-
táková v oštěpu, David Svoboda 
v moderním pětiboji a Jaroslav 
Kulhavý 

V červenci se česká olympijská 
výprava s 133 sportovci vydala na 
20. letní olympijské hry. Ze začát-
ku se zdála vidina medailí sice 
nedostupná. Ale úspěchy na sebe 
nenechaly přece jen dlouho čekat. 
Jako první prolomila olympijskou 
smůlu veslařka Miroslava Knapko-
vá, která získala zlatou medaili. 
Stříbro pak vybojovali Vavřinec a 
Hradílek ve vodním slalomu, Sy-
nek ve skifu a české tenistky       

v horské cyklistice. Nakonec si 
naše výprava přivezla do Česka  4 
zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové me-
daile.  
  
Andrea Bělohlavová, sekunda 
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Ohlédnutí za 
olympiádou  

design. Bohužel tyto počítače byly 

dražší než konkurenční a nebyly ani 

tak rozšířené jako platforma Windows. 

V této době, která byla pro Apple jed-

na z nejtěžších, přišel Steve Jobs 

s novou řadou produktů, které měly na 

začátku názvu „i“, což symbolizovalo 

spojení 

s internetem, a kte-

ré byly zcela odlišné 

od konkurenčních 

produktů. Díky to-

muto novátorskému 

přístupu a hledání 

vlastní cesty začal 

Apple postupně 

vytlačovat své konkurenty 

z domácností i z kanceláří. Produkty 

iMac, iPod, iPad a především iPhone 

začaly ve světě elektroniky dominovat. 

Jen posledního modelu iPhone 5 se za 

první tři dny prodeje prodalo 5 milionů 

kusů a Apple tak vyprodal jeho záso-

by. Apple je v roce 2012 skutečně na 

vrcholu jako nejhodnotnější firma svě-

ta. A to především díky vizionáři a 

zakladateli Stevu Jobsovi, který sám 

ovlinil přes své produkty miliardy lidí 

na celém světě. Současný americký 

prezident o Stevu Jobsovi, který ze-

mřel  přesně před rokem,  řekl: “ Byl 

dost odvážný, aby myslel jinak, dost 

smělý na to, aby věřil, že může změnit 

svět, a dost nadaný na to, aby to sku-

tečně dokázal.“  

Šimon Kropík, sekunda 

 

V roce 1976 v jedné garáži u rodičů ve 

městě Cupertinu se Steve Jobs, Ste-

veWozniak a Ronald Gerald Wayne 

rozhodli, že založí firmu. Do svého 

loga si vybrali nakousnuté jablko, které 

zvolili podle anekdoty o Isaacu Newto-

novi a jeho gravitačním zákonu. Aby 

získali peníze, 

tak Steve Jobs 

prodal svůj mik-

robus VW a 

Wozniak svůj 

počítač. Takto 

získali 1350 

dolarů na počá-

teční rozvoj. 

Postupně se společnost od prvního 

počítače Apple 1 dostala až 

k výkonným počítačům pro grafiku a 

 

„Byl dost odvážný, aby myslel 

jinak, dost smělý na to, aby věřil, 

že může změnit svět, a dost nadaný 

na to, aby to skutečně dokázal.“ 

Příběh Applu  

Zlatá  Barbora Špotáková 

Londýn 2012 

Sport 

Svět vědy a techniky 



Dne 28.9.se uskutečnil atentát    

na prezidenta Václava Klause po-

mocí plynové airsoftové zbraně 

typu ČZ 75.“Atentátník“Pavel Von-

drouš zasáhl prezidenta sedmkrát 

do paže a dokonce stihl po útoku 

na prezidenta natočit ještě rozho-

vor s médii a teprve potom zasáhla 

policie. Tato situace ukázala o na-

prosté neschopnosti prezidentovy 

ochranky. Celý atentát se udál 

v Chrastavě,  kde slavnostně ote-

víral mostu. Tato událost narostla 

do celosvětového měřítka a mluví 

se o tom i na Kubě, Novém Zélan-

dě či v Jihoafrické republice. Již 

dva dny po atentátu začaly na in-

ternetu kolovat různé obrázky, kde 

je vyobrazován například jako  

z atentátníka udělali preclík. Šéf 

prezidentovy stráže rezignoval. 

Václavu Klausovi se nic nestalo, 

pouze se zašpinila prezidentova 

bílá košile červenou krví  od zása-

hů airsoftovou zbraní. Motiv Pavla 

Vondruše byl upozor-

nit na stav vlády, jak 

psal na svém       fa-

cebookovém profilu. 

Petr Milichovský, sekunda 
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Neo z Matrixu, který umí zastavit 

kulky nebo také je vyobrazován 

v náručí Kevina Costnera z filmu 

Strážce. Celou událost komento-

vala i zahraniční média a podotkly, 

že Obamovi strážci by 

k přejmenování mezinárodního 

civilního letiště v Praze Ruzyni    

na letiště Václava Havla. 

Jako anglický název byl vybrán 

Václav Havel Air-

port Prague. Nový 

název pražského 

letiště se jako první 

objevil  na 3. termi-

nále , který je urče-

ný pro odbavování 

soukromých letů. Velikost jednotli-

vých písmen je v rozmezích        

od padesáti centimetrů do metru   

a půl. Letiště mění svůj název    

k 76. výročí narození bývalého 

prezidenta Václava Havla. Náklady 

na přejmenování letiště se vyšpl-

haly na 4 miliony korun. Nový ná-

zev letiště má svoje příznivce,  ale 

i odpůrce. 

Podle prů-

zkumu mezi 

lidmi převa-

žovali kritici. 

 

Natálie Berková, sekunda 

  

Na základě usnesení vlády České 

republiky došlo 5.října 

S O U K R O M Á K  

„Náklady na přejmenování letiště 

se vyšplhaly na 4 miliony korun.“ 

. 

Let iš tě  Václava  Havla  

 
Atentá t  na  prez identa  Václava  Klause  

(Ne)aktuality 

Útok na prezidenta 

Přejmenování letiště 



Let´s Dance: Revolution 
hudební, romantický film 
 
Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva 
dobrodružná fantasy komedie, rodinný film 
 
Skyfall 
akční dobrodružný thriller 
 
Holky na tahu  
komedie 
 
více na:  
http://budejovice.cinestar.cz/ 
  
Andrea Bělohlavová, sekunda 
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Do kina 

 

Na co jít do kina 

Osmisměrky, vtipy 

Z filmu Asterix a Obellix ve službách jejího veličenstva 

K S K B P A R T A O 

A N O L I S S P P L 

B O P O Í O O O O E 

E S O S H Č E R V A 

L D P Y E E E M L N 

K R I T E Č Ě N A D 

U A S P A T R A K R 

E E I R O G E T A K 

A D I T K R A T N A 

www.osmismerky.wz.cz 

Antarktida, červ, Daně, kabel, 

karta, kategorie, klíče, losy, 

nosdra, oleandr, parta, karta, počet, 

popis, povlak, silon, vosa. 

 

Po mořském srázu jdou dvě rajča-

ta.Náhle jedno sklouzne, rozbije se  

o skálu a spadne do vody.  

Druhé volá: … … … … … … ... 

 

 

„Tati,přeložili mě do 
zvláštní školy“. 

“Výborně synku, když 
na to máš, studuj!“ 

Blondýnka si na výstavě koček pro-
hlíží krásné exempláře a ptá se: 

„ Jaká je to rasa?“ 

„ To jsou siamské kočky“, informuje 
ji pořadatel. 

„ Opravdu?“,žasne kráska. „A jak 
se vám podařilo je rozdělit?“ 

Přijde dinosaurus domů 
a ptá se maminky: 

„Mami, půjdu taky do nebe, 
až umřu?“ 

 A maminka odpoví: 

„Ne. Ty půjdeš do muzea.“ 

Učitelka k žákovi: 

„Dvořáku, časuj nám sloveso 
chodit.“ 

„Chodím.., chodíš.., chodíme…“ 

„Rychleji,“ přeruší ho učitelka. 

„Běžím..,běžíš..,běžíme…!“ 
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