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Ohlédneme se i za důležitými školními akcemi a představíme
vám novou třídu primu a novou paní učitelku na hudební výchovu
Mgr. Švadlenovou.

Akrobatické lyžování
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Technika
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Teodor Buzu
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A nejen to, ale mnohem více…!

Vtipy
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Protože se už pomalu blíží Vánoce, zaměřili jsme se v tomto čísle
na tématiku adventu, vánočních zvyků a tradic. Zeptali jsem se,
jaká předsevzetí si nejčastěji dáváte do nového roku.

Krásné Vánoce , ať se vám pod stromečkem pořádně naježí
a pohodový rok 2014!!
Třída tercie

Nejdůležitější body:

Novinky z TSG
Project Comenius
Vánoce
Zimní sporty
Teodor Buzu
Vtipy
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Prima - naši nejmladší (nejmenší)

Mgr. Jarmila Lambertová
Vyhovuje vám počet žáků?
Ano. Vyhovuje mi tento počet.
Kdo je hlučnější dívky nebo
chlapci?
Rozhodně dívky.
Stal se z vaší třídy dobrý kolektiv?
Jsou už dobrý kolektiv.

Kristýna Jeníčková
Kolik ti je? 11
Z jaké školy jsi přišla?
ZŠ Mikuláše z Husi
Jaké je tvoje hobby?
Tenis, street dance, hudba
Jak na tebe působili učitelé?
Připadali mi hodní a chápaví.

Tereza Kejvalová
Kolik ti je? 11
Z jaké školy jsi přišla?
ZŠ Sezimovo Ústí I.
Jaké je tvoje hobby?
Břišní tance
Vyhrála jsi nějaké soutěže?
Mistrovství Čech, Mistr. Evropy a světa
Jaký je tvůj neoblíbený
předmět? Fyzika

David Macek
Kolik ti je? 11
Z jaké školy jsi přišel?
ZŠ Husova
Jaké je tvoje hobby?
Triatlon (mnoho ocenění),
vodní záchranář
Jak moc tě baví tělocvik?
Hodně. Oproti staré škole je
to viditelný rozdíl.

Anna Maršíková
Kolik ti je? 11
Z jaké školy jsi přišla?
ZŠ Čekanice
Jaké je tvoje hobby?
Volejbal, kreslení, hudba
Znala jsi nějakého svého
spolužáka už před tím?
Ano, Kláru Tupou.

Adam Stibal
Kolik ti je? 12
Z jaké školy jsi přišel?
ZŠ Mikuláše z Husi
Jaké je tvoje hobby? Basketbal. Hrál jsem za kraj dvě
soutěže.
Jaké pro tebe bylo přestoupení na jinou školu?
Rozhodně to pro mne bylo
nové.

Tomáš Studenovský
Kolik ti je? 11
Z jaké školy jsi přišel?
ZŠ Měšice
Jaké je tvoje hobby?
Čtení, plavání
A tvůj oblíbený spisovatel?
J.R.R.Tolkien
Máš rád svoje spolužáky?
Ano.

Klára Tupá
Kolik ti je? 12
Z jaké školy jsi přišla?
ZŠ Čekanice
Jaké je tvoje hobby?
Tancování
Jaký je tvůj nejoblíbenější
předmět?
Český jazyk
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Představení nové paní učitelky

Ráda bych vám představila paní učitelku, která na naši školu nastoupila začátkem školního roku. Jmenuje se
Martina Švadlenová a učí hudební
výchovu.
Proč jste si vybrala tuto školu?
Na Táborském soukromém gymnáziu
jsem studovala a proto, když mě paní
ředitelka oslovila s nabídkou, tak jsem
neváhala.
Jak se Vám tu líbí?
Moc se mi na této škole líbí, atmosféra
je velice přátelská. Všichni mě tu
dobře přivítali, hlavně paní ředitelka a

paní jednatelka.
Proč učíte zrovna hudební výchovu?
Ráda zpívám, hraju na hudební nástroje a pracuji s mladými lidmi.
Učíte i jiný předmět?
Učím i anglický jazyk v jazykové agentuře SMARTIE PRO, která zajišťuje
jazykové kurzy pro děti od mateřské
školy až po dospělé.

Jak slavíte Vánoce?
Jelikož mám dvě malé děti, tak se
snažím připravit pro ně kouzelné Vánoce. Rozkrajujeme jablíčka, zdobíme
stromeček a společně zpíváme koledy.

.
Adéla Mrkvicová, tercie

Co plánujete do budoucna?
Zatím plány do budoucna moc nemám, žiji přítomností.

.

OSLAVY - 20 LET TSG

Myšlenka na založení Táborského
soukromého gymnázia vznikla
v 90. letech a zrodila se v hlavě
naší bývalé paní ředitelky Věry
Komzákové. Po mnoha zkušenostech, jak na základních školách,
tak i na gymnáziích, chtěla spolupracovat s dětmi a pedagogy. S
veškerou podporou celé své rodiny zažádala roku 1992 na ministerstvu školství o povolení, a tak
vznikla naše škola.

V den výročí 20. narozenin naší
školy se konala soukromá oslava
v Jihočeské univerzitě pod vedením současné paní ředitelky Markéty Švadlenové. Přišlo mnoho
významných hostů, přijeli i partneři
naší školy z Rakouska.
Při oslavě probíhal program připravený studenty našeho gymnázia.
V programu vystoupil náš dramatický kroužek se svojí novou hrou
Bílá orchidej, představili se tanečnice orientálních tanců, hráčky na
sopránové flétny, mažoretky a zúčastnili se i naši bývalí absolventi.
Zatančila nám mistryně republiky
v orientálních tancích Markéta
Medková, krásně zazpívala Magda Křížová a měli jsme možnost
zhlédnout animovaný film Jakuba
Dvořáka.

Na závěr večera nám zatančily
roztleskávačky TSG. Celým večerem nás provázel náš bývalý absolvent Jirka Šimek.
Já a všichni studenti Táborského
soukromého gymnázia přejeme
naší škole vše nejlepší!
Karolína Ryndová, tercie
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Comenius

Od 4. do 8. listopadu se konal první zájezd v rámci projektu Comenius. Tohoto projektu se účastní devět zemí:
Česká republika, Turecko,
Polsko, Řecko, Rakousko,
Litva, Finsko, Maďarsko a
Itálie. První navštívenou
destinací byla Antalya
v Turecku. Přibližně miliónové město ležící na pobřeží
Středozemního moře, které
je často přezdíváno „ráj na
zemi“, „perla Středomoří“ či
„turecká riviéra“.
Naše cesta začala v noci
z neděle na pondělí, kdy
jsme opustily Tábor směrem
do Prahy, z Prahy jsme jely
autobusem do Vídně na letiště, odtud letěly letadlem
do Istanbulu, kde jsme
přestoupily na druhé letadlo
mířící do Antalye. Po přistání
nás převezli ke škole, kde si
nás vyzvedly naše nové rodiny. Následující den se každá
země předvedla se svou při-

pravenou prezentací, kde
každý měl představit publiku
historický artefakt, který se
nachází v muzeu a charakterizuje jejich vlastní region.
My jsme například hovořily
o Jistebnickém kancionálu,
turečtí studenti si připravili
krátkou scénku, kde se vžili
do soch bohů, litevští zástupci nás ohromili svým
zpěvem, a tak každá země
projevila svou kreativitu
a představila nám kus své
historie. Náplní dalších dnů
byly návštěvy památek. Společně jsme navštívili starořímské město Perge, amfiteátr Aspendos, dále například
Side a volný čas jsme trávili
s novými přáteli a naší novou rodinou.
Ubytování v rodinách studentů nebylo překážkou, naopak jsme mohly poznat jejich způsob bydlení, zvyky
spojené s jejich kulturou,
ochutnat tureckou kuchyni,

nebo se dokonce naučit vařit
pravou tureckou kávu.
Zjistily jsme, že turecký lid je
neuvěřitelně přátelský, vřelý
a plný energie a chuti po poznání něčeho nového. Mezi
našimi novými přáteli nejsou
nejen studenti z Turecka, ale
právě i z dalších zemí, se
kterými jsme strávily spoustu
času. Dále nás okouzlilo i
prostředí, ve kterém jsme se
pohybovaly, například stará
část města či pobřeží moře.
Celkově bychom tuto příležitost shrnuly jako neopakovatelný zážitek a zkušenost.
Vrátily jsme se do Čech plné
nové energie a zážitků. Proto bychom chtěly všem doporučit, aby se další příležitosti zúčastnit se takového
projektu nebránili, ba naopak
o ni stáli.
Kateřina Bělohlavová, Gábina Vránová, sexta
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Advent

Doba přípravy na Vánoce se
nazývá "ADVENT". Toto
označení pochází z latinského slova "adventus", což
znamená příchod. Nemyslí
se tím ovšem příchod předvánočního úklidového běsnění a nákupní horečky, ale
očekávání příchodu Ježíše
Krista. Je obdobím čtyř neděl před vánočními svátky,
které připomínají čtyři tisíce
let. Jednotlivé adventní neděle mají svoje zažité lidové
označení: železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Adventní
svátky začínají 30. 11. a
končí 2. 2. Hromnicemi.

prav na příchod Spasitele,
během níž lidé rozjímali a
postili se. Půst dle Starého
zákona byl pokáním a vyjádřením zármutku pro zesnulé.

První adventní neděle (mezi
27. 11. a 3. 12.) označuje
počátek křesťanského roku.
První adventní nedělí započínáme to pravé těšení se
na Vánoce. V dnešní době
asi většina z nás zapaluje
svíčky na adventním věnci
hlavně proto, aby si ukrátila
čekání na Štědrý den.
V církevní historii byl ale advent vnímán jako doba pří-

Klára Nacházelová, tercie

Historie stromečku

Vánoční stromeček je jedním
z hlavních symbolů Vánoc. Staví se
převážně na Štědrý den a lidé si pod
ním rozdávají dárky.

Historie
Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci. Tradice zdobení
stromku, jak ji známe dnes, pochází z německých měst.
Vánoční stromek v Česku
V Česku nemá vánoční stromek
dlouhou tradici. Poprvé jej postavil
pro své přátele v roce 1812 ředitel
pražského Stavovského divadla
Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Na vánočních
trzích se sice začaly prodávat z
Německa dovezené umělé stromečky vyřezané z kartonu nebo
tenkých prkének, ale kupující o

ně nejevili příliš veliký zájem.
Více se ujaly živé stromečky,
smrčky, jedličky nebo májky ozdobené sladkým pečivem, perníkem
a především ovocem – jablky nebo
hruškami, mandlemi či rozinkami.
Zřejmě roku 1860 se na stromečku
v Čechách poprvé rozsvítily lojové
svíčky.

na náměstí strom, a pod ním
uspořádat sbírku na pomoc všem
opuštěným dětem. Nechvalně se
proslavil vánoční smrk na praž-

Na náměstí ve městech se často
umisťují velké vánoční stromy.
První takto velký strom byl postaven na brněnském náměstí Svobody spisovatelem Rudolfem
Těsnohlídkem. Dovedla ho k tomu
událost, kdy s přáteli nalezli v zimě
v roce 1919 v bílovickém lese
prochladlé děvčátko. Tento prožitek ho zasáhl natolik, že se o Vánocích v roce 1924 rozhodl vztyčit

V dnešní době lidé tvoří vánoční
stromeček z různého materiálu
např. z perníků, z keramiky,
z kovových ozdob, ale i např.
z prázdných flašek od piva…

ském Staroměstském náměstí, když 6. prosince 2003 spadl a zranil čtyři lidi.
Stromeček dnes

Kristýna Rohová, tercie
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Vánoce v Táboře

Benefiční adventní koncert
1.12.2013 14:00

Městem chodí Mikuláš
4.12.2013 15:00 – 16:00

Čertovské rojení
5.12.2013 17:00

Mikulášská jízda Elinkou
7.12.2013 v 10.20 hodin

Vánoční výstava
4.12.2013 – 6.1.2014

Muzeum lega
12.11.2013 – 31.12.2013
otevřeno: 10:00 – 17:00

Adventní koncert pěveckého sboru Hlahol
1.12.2013 16:30

Mikulášská nadílka v ZOO
5.12.2013 17:00

Aleš Slavík: Andělé
29.11.2013 9:00 – 18.1.2014 17:00
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Předsevzetí na rok 2014

1) Mít samé jedničky.
2) Být co nejvíce s kamarády.
3) Mít dobré úspěchy.
4) Víc a lépe se učit.
5) Zhubnout.
6 Mít více štěstí.
7) Udělat něco nového.
8) Více se hýbat.
9) Nejíst tolik sladkého.
10) Najít si kluka.
11) O táborských slavnostech být slušná.
12) Jet někam do ciziny.
13) Vyrůst

14) Zkusit nový koníček.
15) Naučit se další cizí jazyk.
16) Být lepší člověk.
17) Číst více knih.
18) Nekoukat tolik na televizi.
19) Dokončit ročník.
20) Jezdit více na kole.

Anketa - vánoční zvyky

Zeptali jsme se několika
studentů z naší školy na
otázku:
Které vánoční zvyky
především dodržujete?
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Krasobruslení

Je to druh bruslařského zimního sportu, ve kterém je kladen důraz na umělecké
ztvárnění piruet, skoků a kroků. Vzniklo ve Velké Británii
a první závod se konal
v roce 1814. Poté se rozšířilo do dalších zemí. V USA
se přidala hudba, taneční a
baletní prvky. Zpočátku mluvíme jen o bruslení, které se
později rozdělilo na dvě disciplíny a to na krasobruslení
a na rychlobruslení. Krasobruslaři se utkávají v soutěžích, jak v národních ,tak i
mezinárodních např. mistrovství Evropy, mistrovství
světa, národní mistrovství,
mistrovství čtyř kontinentů,

Gran-Prix v krasobruslení aj.
Krasobruslení patří mezi oficiální disciplíny Zimních
olympijských her.

Mezi nejvýznamnější
české krasobruslaře patří:
Michal Březina- vyhrál MČR
juniorů, jeho největším úspěchem je 4. místo
z Mistrovství světa
v krasobruslení 2010
Tomáš Verner- mistr Evropy
2008, na jaře 2009 figuroval
na 1. místě světového žebříčku krasobruslařů, na Mistrovství Evropy 2011 vybojoval bronzovou medaili.

Rychlobruslení se v České
republice stalo populární
v poslední době
v souvislosti s osobou
Martiny Sáblíkové – je dvojnásobnou olympijskou vítězkou, držitelka juniorských
a seniorských kategorií.

Andrea Bělohlavová, tercie
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Akrobatické lyžování

Akrobatické lyžování se skládá ze tří
olympijských disciplín - akrobatický
sjezd (sjezd v boulích), akrobatické
skoky a skikros (na OH byl poprvé
2010 ve Vancouveru). Původní
disciplína tohoto sportu byl balet na
lyžích (AcroSki). Teprve později
vznikaly ostatní disciplíny. Balet na
lyžích zanikl
v roce 1992.
Akrobatický sjezd
Jízda v boulích a skoky. Závodní trať je
rozdělená na sekce s boulemi a 2 skoky. Závodníci musí sjet nejen rychle a
odskákat kvalitní triky na skocích, ale
hlavně musí boulemi projet technicky
čistě, bez pádu, úhledně a s lehkostí.
ČR špičkově reprezentuje v závodech
mogulech Nikola Sudová.
Akrobatické skoky
představují salta s vruty.

Rozhodčí hodnotí provedení,
výšku a délku skoku a dopad.
Nejúspěšnější český reprezentant historie je Aleš Valenta.
Skikros
Skikros je disciplína, kde se 4 nebo 6
závodníků pustí ze svahu dolů a na točité trati se každý snaží dojet do cíle dřív
než soupeř - nejrychlejší vyhrává.
Závodníci skáčí
na speciálních
můstcích a
předvádí skoky
s manévry,
salta. Českou
republiku mimo
jiné
reprezentuje
několikanásobný mistr světa Tomáš
Kraus.
Informace z techniky

Apple vydal svojí vlajkovou loď Iphone
5S, který má nově čtečku otisků prstů,
jako první má procesor s 64 bitovou architekturou.
Dále Apple vydal novou sérii Ipadů a
také Iphone 5C, který má především
zaujmout cenou a vzhledem.
Letos se roztrhl pytel s chytrými hodinkami, přičemž se na trhu dá sehnat
přes 10 chytrých hodinek.Asi nejznámějši hodinky jsou Galaxy GEAR od
Samsungu.
Také letos bylo předvedeno mnoho telefonů s ohebným displejem, kde především vládne Samsung.
Společnost LG předvedla svůj mobil
LG G Flex, který dokáže zbavit displej
škrábanců, jak je ukázáno na videu od
společnosti, kde je displej ničený železnými štětinkami.

Windows vydal aktualizace ke svému
operačnímu systému Windows 8.Nová
aktualizace 8.1 má zlepšit interface systému a například vrací tlačitko “Start“ ,i
když nevrací tlačítka původní funkci a
také obsahuje mnoho dalších vylepšení.
Začali se prodávat dlouho očekávané
konzole nové generace-PS4 od Sony a
Xbox One od Microsoftu.
Petr Milichovský ,
tercie
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Pan Teodor Buzu

Naše město se může pochlubit
akademickým malířem
Teodorem Buzu, který v současné době působí na Základní
umělecké škole v Táboře.

Dnes vyučuje na Základní
umělecké škole Oskara Nedbala a já jsem jeho žákyní.
Se svým životem je spokojený,
malba je jeho život, miluje svou
rodinu a patří mezi známé malíře v Evropě.
Snaží se, aby jeho obrazy v
lidech vyvolaly svobodu a kreativitu. Má každým rokem spoustu výstav po Evropě: v Itálii,
Francii, Německu, Rakousku,
Slovensku a samozřejmě v Čechách.

Těší ho, že může předávat
své malířské zkušenosti i dalším generacím.

Narodil se roku 1960 v moldavské vesnici Drasliceni,
jeho rodiče pocházejí z Rumunska. Již od deseti let se intenzívně věnoval studiu výtvarného umění.
V Čechách žije od roku 1987.
Je ženatý a má dva syny.

Jeho nejznámějším dílem je
vyzdobení kaple Reingers v
Rakousku před dvěma lety.
Nejvíce ho inspiruje romská
hudba.
Jeho největším tajemstvím ke
kreslení je optimismus a kus
svého prožitého pocitu ze vzpomínek.
Ve všem si najde to dobré, jinak by ani nekreslil, říká sám.

Také spolu se svými žáky“
sprejoval“ v Plané nad Lužnicí .
Na vlakovém nádraží vytvořili
nápis Planá nad Lužnicí.
Kateřina Průchová, tercie
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Vtipy

Oznamuje tatínek rodině:

"Rodino,

těšte se, letos o dovo-

lené poletíme k moři...
Proč brečíš, Pepíčku?"

"Já s vámi nemůžu, já ještě
neumím létat"

Učitelka : ¨Pepíčku, když říkám, že je to ropný magnát,
co si asi může prodávat?¨
Pepíček nejistě: ¨Magnety?¨

¨Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole?¨
¨Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí
úkol, tak at´ se tady ani neukazuje.¨
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