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     Vážení čtenáři, 

letní nálada vtrhla mezi nás jako uragán, jaro totiž vlastně vůbec 
neproběhlo a zima tak předala svou vládu rovnou letním teplo-
tám. Užíváme si prosluněné dny, krásná odpoledne a odpočinkové 
víkendy. I ve škole nás dobrá nálada neopouští a užíváme si tyto 
krásné dny!

     Dost "zostra" jsme se pustili do přestavby školy. Přijel jeřáb, 
bagry a chlapi se pustili do práce. No a teď místo přístavby máme 
staveniště. Těšíme se však na výsledek, který potěší úplně všechny. 
Nové učebny, nová laboratoř a zlepšení chodu školy! 

     Abych nezapomněl, v době, když píši tyto řádky se začíná hrát 
již 82. mistrovství světa v ledním hokeji v Dánsku. Celou zemi a 
naší školu nevyjímaje, zasáhne fandící šílenství. Vyhrajeme konečně 
zlato? Necháme se překvapit....

     Časopis také prošel drobnou obměnou prvních stránek, 
horečně pracujeme na zlepšeních, a tak naše redakční rada je plna 
nových nápadů. V náledujícím čísle bychom rádi zařadili cestova-
telský článek, mezitím proběhne třídní focení, maturity, zájezd do 
BMW v Mnichově a mnoho a mnoho dalšího. Nechci si tu dnes 
"vystřílet všechny patrony", a tak se nejprve začtěte do tohoto 
čísla. Na následující se můžete těšit hned první školní den!

     Tím bychom chtěli popřát maturantům oktávy mnoho úspě-
chů u všech zkoušek - maturitních i přijímacích, a vám všem chtěli 
popřát krásné a pohodové prázdniny, hodně nových a příjemných 
zážitků a v září naviděnou!

Marek Švadlena
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PŘESTAVBA ŠKOLY 2018 - Mgr. Markéta Švadlenová

     Březen – na naší škole měsíc stěhování. Jak 
to ? „Vypukla“ přestavba menší budovy školy – 
„modrého domečku“ a vše, co v této vedlejší 
budově doposud bylo – počítačová učebna, třída 
III.A, dvě družiny základní školy, dva sklady učeb-
nic a pomůcek a kabinet paní učitelky Macillisové 
i s digitalizačním terminálem státní maturity – to 
vše muselo pryč. Stěhovali jsme, přesouvali, ale 
také vyhazovali a likvidovali – to znáte, to je stej-
né, jako když se předělává něco doma.

     „Třeťáci“ se přesunuli symbolicky do třetího 
patra, stejně tak i učitelé - do kabinetu matema-
tiků, počítače fungují v provizorním režimu ve 
třídě sekunda.     3.dubna 2018 bylo předáno sta-
veniště – ano, ty prostory včetně trávníku před 
budovou jsou teď staveništěm se vším všudy – a 
už přijely bagry, jeřáb, náklaďáky a stavební dělníci 
se sbíječkami. Stavbu provádí firma Dřevotvar z 
Chýnova. Pracuje se i o víkendech, výjimkou jsou 
pouze dny přijímacích zkoušek a maturit, aby stu-
denti nebyli rušeni v nejdůležitějších momentech.
     A co vznikne? Nad současným prvním patrem 
se postaví ještě jedno podlaží. Těšíme se zde na 
nové, krásně vybavené učebny včetně počítačo-
vých a nové laboratoře. Budova dostane novou 
sedlovou střechu, nové schodiště, okna a podlahy. 
V hlavní budově přibudou nové automatické dve-
ře a zrekonstruuje se výtah. Vizualizaci si můžete 
prohlédnout ve vestibulu školy a na našich webo-
vých stránkách.
     Kdy bude hotovo? Na podzim oslaví škola 
25 let své existence. Těšíme se, že budeme moci 
slavit už v novém!
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JARNÍ TVORBA ŠKOLNÍHO FOTOKROUŽKU - Mgr. Marek Švadlena

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ - Mgr. Marek Švadlena

soubor "Dveře" - Marie Kuchařová, 1. ročník

Martin Dvořák, tercie Marie Kuchařová, 1. ročník Sára Čížková, 1. ročník

Lucie Reisnerová, 1. ročník Josef Poula, sekunda

Jaroslav Šerý (ZŠ Malšice), 8. třída Ota Podlipný, 3. ročník

     Naši maturanti absolvovali poslední zvonění, jejich kostýmy byly skutečně krásné a my jim teď 
přejeme, aby i ta závěrečná zkouška dospělosti vyšla naprosto skvěle!

     Během jara jsme se věnovali rozličným tématům. Mezi ta hlavní patřila "architektura", "zvířata", 
"dveře" či "jarní macro" a já teď pro vás vybral nejzajímavější práce, které stojí za to shlédnout! 

ÚSPĚCH KLÁRY NACHÁZELOVÉ - Mgr.  Věra Komzáková

     Velice oceňujeme úspěch naší stu-
dentky Kláry Nacházelové v národním 
finále Expo Science Amavet- soutěže 
vědeckých a technických projektů 
středoškolské mládeže.  Klára uspě-
la s projektem: Použití nanočástic 
stříbra pro potlačení fototropních 
organismů na povrchu staveb s použi-
tím komplexotvorných látek. Získala 
krásné 6. místo v republikovém kole 
a jejím odborným  vedoucím byl Ing. 
Jan Komzák. Za celou školu – gratu-
lujeme!



PŘEDNÁŠKA MILOTY SIDOROVÉ - Tomáš Studenovský, 1. ROČNÍK

    Povídání bylo připravené pro studenty 1. ročníku a bylo zaměřené 
na problematiku měst spojenou s jejich architekturou a na udržitelné 
bydlení. Slečna Sidorová se zde s námi snažila navázat konverzaci, v 
níž jsme probírali problémy našeho města Tábora a možnosti jejich 
nápravy z našeho pohledu, ale i z pohledu těch, kteří se odstraňová-
ním těchto problémů zabývají. Dále jsme zde probírali, jak co nejlépe 
zefektivnit a využít městský prostor, jak vytvářet nové druhy bydlení v 
závislosti na podmínkách dané lokality a potřebách obyvatel. Zamýš-
leli jsme se zde, co a jak bychom my osobně zlepšili a dále jsme si 
ukazovali, jaké klady může tato práce přinášet ostatním lidem.
     Například v Rakousku, kde se Milota Sidorová velmi intenzivně 
angažuje, se už nyní pomalu, ale jistě rozjíždí projekty tohoto typu - 
podpora  seniorů a rodin s dětmi, obvzláště ve velkých městech, jako 
je například Vídeň, kde značně získávají na popularitě. A tyto dvě sku-
piny jsou právě cílovou skupinou tohoto projektu. Mnohým se to 
nezdá, věří, že jsou to skupiny, které se stále drží na prvním místě v 
žebříčku zájmu.  Ale ve skutečnosti tomu tak opravdu není, a to je to, 
o co Milota Sidorová bojuje. Bojuje za to, aby se na všechny pohlíželo 
stejně a hlavně, aby se lidé zamýšleli nad důsledky svých rozhodnutí. A 
rozhodla se hledat cesty mezi jednotlivými skupinami ke vzájemnému 
pochopení a sounáležitosti.

ŽIJEME OLYMPIÁDOU I VE ŠKOLE - Mgr. Marek Švadlena

    23. Zimní olympijské hry v Pchjongchangu skončily pro české barvy naprostým úspěchem a ve 
škole jsme těmito zážitky žili, hodně jsme fandili, ale především tvořili. Hned několik tříd ve spolu-
práci s p. učitelkou Horskou připravilo "mapu sportovišť" v prostoru schodště "plál" výtvarně sty-
lizovaný olympijský oheň a stěny schodiště a chodeb zdobily ztvárněné disciplíny ZOH vztahující 
se k tomuto sportovnímu svátku.

A. Kadeřávek:
   "Přednáška byla velmi zajíma-
vá, nečekal jsem jakými malič-
kostmi se dá zlepšit život ve 
městě, ale byla až příliš zamě-
řená na ženy, zvlášť genderová 
rovnost je podle mě nesmysl-
ná. (Je přece logické, že ženy 
mají jiné potřeby a náplň živo-
ta než muži). Naopak velmi 
užitečné mi přišly návrhy na 
změnu městských částí - (více 
zelených ploch, úprava hřišť, 
lepší osvětlení ulic), zkrátka 
zlepšení městského života."

A. Vopravilová:
  "Celá beseda se slečnou 
Milotou Sidorovou mi přišla 
nesmírně zajímavá. Zaujalo 
mě jedno z výrazných témat 
besedy, tedy přístupnost a 
funkce veřejných prostor ve 
městech pro všechny. Samotná 
práce slečny Miloty mi připadá 
velmi důležitá, spojuje hezké s 
užitečným a bezpečným, to je 
základ."

D. Bervidová:
  "Přednáška s urbanistkou 
Milotou Sidorovou mě velice 
zaujala. Líbily se mi její názory 
a návrhy na zlepšení životů lidí 
ve městech. Oceňuji její snahu 
vyhovět co nejvíce lidem, ať 
už mladým či starým, zdravým 
nebo s handicapem, zkrátka 
spravedlivě navrhnout město, 
které bude sloužit všem jeho 
obyvatelům. Myslím si, že by 
slečna Sidorová byla skvělým 
hostem na příští Fórum Zdra-
vého města Tábor."

MLADÉ FÓRUM MĚSTA TÁBORA - Nela Šafrová, TERCIE

    14 února se několik žáků našeho soukromého gymnázia zúčastnilo Mladého fóra města Tábor. 
Během času stráveného v prostorách University se řešily problémy, kterých si mladí lidé v našem 
městě nejvíce všímají, a které jim přijdou zásadní. Studenti také zhodnotili okolí svých škol a navrh-
li, co by se tam mohlo zlepšit. Fórum navštívilo několik vlivných a pro město Tábor významných 
osobností, jako například velitel městské policie,zástupci radnice a paní místostarostky. Po vymyš-
lení a odhlasování těch nejdůležitějších problémů pak na nás čekalo občerstvení v podobě nápojů, 
něčeho k zakousnutí a čerstvého ovoce. Celé dopoledne probíhalo v dobrém duchu, moderátor 
se snažil navodit příjemnou atmosféru a studenti podat co nejoriginálnější návrhy.

HOCHFICHT 2018 - Nela Šafrová, TERCIE

     Starší žáci našeho gymnázia se ve dnech 19. - 23. února-
vydali na týdenní lyžařský pobyt do rakouského Hochfichtu. 
Počasí našim sportovcům přálo, a tak po celou dobu pobytu 
měli dostatek sněhu a teploty pod nulou. Kromě každodenní-
ho lyžování v německy mluvícím prostředí, kdy naši žáci pilo-
vali kromě oblouků i němčinu, na ně čekalo mnoho dalších 
zábavných aktivit - společenské hry či večerní sledování filmů. 
Během pobytu se studenti více poznali a mladší si našli nové 
přátele mezi staršími. Celý pobyt se všem moc líbil a za rok 
znovu!
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LITHIUM KRÁSNĚ BARVÍ PLAMEN - Ing. Jan Komzák BESEDA S MGR. LADISLAVEM MRKLASEM - Mgr. Jana Mašková

    Zajímavých besed není nikdy dost, a tak 14. února navštívil naši školu prorektor Vysoké školy 
CEVRO INSTITUT a přední český odborník na politologii a mezinárodní vztahy Mgr. Ladislav 
Mrklas, Ph.D. Tento oblíbený vysokoškolský profesor a také mediálně známý politický komentátor 
diskutoval s našimi studenty na aktuální téma "Příčiny nárůstu protestních stran u nás i ve světě". 
Studenti 2. a 3.ročníků měli výbornou příležitost pochopit problémy současného světa, a to v 
praktickém průřezu podmínek politických, ekonomických i sociálních.
    Ve dvouhodinovém setkání studenti zaujatě poslouchali poutavou přednášku a pan profesor jim 
i srovnal odlišné pohledy na aktuální problémy očima laické veřejnosti a erudovaných odborníků. 
Témata jako nástup obliby stran typu SPD, řešení uprchlické otázky v ČR i ve světě, volba českého 
prezidenta či současný stav naší vlády se staly předmětem i závěrečné diskuze. Setkání s panem 
prorektorem Mrklasem výraznou měrou přispělo k formování kritického myšlení studentů a k 
tvorbě jejich občanských postojů.

    Učíme se o lithiu a také ostatních alkalických kovech. V naší školní laboratoři jsme prováděli  
různé zkoušky v plameni, kdy na lopatičku a očko platinového drátu jsme umístili sloučeniny alka-
lických kovů. Chloridy alkalických kovů zazářily nádhernými barvami, lithium zabarvilo plamen kar-
mínově červenou, barium zelenou a měď modro-zelenou. Teď už víme, jak lze vyrobit ohňostroj!
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PROJEKT ERASMUS+ V RAKOUSKÉM WELSU - Dilara Demir, KVARTA

    Od 16. do 20. dubna 2018 se 3 studentky a 
3 studenti (Žofie, Romana, Dilara, Zdeněk, Filip 
a Joshua), spolu s učiteli TV Alešem Machem a 
Kamilem Černým účastnili závěrečné projek-
tové schůzky Erasmus+, který byl zaměřen na 
sport, v Rakousku speciálně na míčové hry. Po 
příjezdu nás čekal trénink basketbalu a v násle-
dujících dnech jsme také zkusili další míčové 
hry: baseball, tchoukball a florbal s místními 
trenéry jednotlivých klubů. Při sportech jsme 
se věnovali především taktice a pravidlům.

     Také naši hostitelé byli moc milí a často pro nás 
připravovali tradiční rakouská jídla. Neopomenu-
li jsme zajít na prohlídku samotného města Welsu. 
Místní učitelka angličtiny z partnerské školy nám 
vykládala všechny zajímavosti o městě. Po plaveckém 
výcviku nás čekala lekce tancování na v taneční škole 
a snažili jsme se tancovat mnoho zajímavých tanců.
     Následující den studenti z partnerské školy ve 
Welsu pro nás připravili úžasnou gymnastickou show. 
V odpoledních hodinách nás všechny studenty čekala 
další atrakce - Climbing Park. Po příjezdu z Climbing 
parku, který byl vzdálený ze školy cca půl hodiny, jsme 
se sešli ve škole a byla pro nás připravena prezentace 
o celém projektu Erasmus+. Např. fotky z letošních 
projektů - zaměření na míčové hry a informace o jed-
notlivých partnerských školách.
Rozdávaly se dárky pro učitele a pro nás certifikáty 
o účasti v projektu. Poslední den ve Welsu rakouští 
hostitelé připravili párty pro nás, studenty z partner-
ských škol. 

VÝMĚNA STUDENTŮ Z ROHRBACHU NA TSG - Tomáš Studenovský, 1.ROČNÍK

    V období od 25. do 27. dubna měla naše ško-
la opět tu čest přivítat studenty z rakouské-
ho gymnázia v Rohrbachu. Jednalo se o menší 
skupinu studentů, která od září navštěvuje na 
své domovské škole (BRG Rohrbach) kurz 
češtiny pod vedením Mgr. Švadlenové a na 3 
dny jsme jim mohli nabídnout bohatý program. 
Hned první den jsme společně strávili několik 
hodin ve výuce a pak je provedli našim městem 
Táborem a jeho podzemím. Poté měli studenti 
z Rakouska se svýmí hostiteli volný program a 
večer jsme se všichni potkali na společné akci-
Laser game. 
  Celý výklad a komunikace probíhala jak v 
anglickém jazyce, tak i německy a trochu čes-
ky. Druhý den se studenti z Rakouska vydali 
- jako už tradičně - do Prahy. A třetí den, tedy 
v pátek, jsme je zapojili do některých z našich 
učebních hodin, především do jazykových. Byli 
také svědky tradičních "recesí" při posledním 
zvonění. Teď se již těšíme na opětovné setkání 
v červnu s našimi rakouskými spolužáky u nich 
v Rohrbachu.
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Na vlastní kůži: Paintball - Mgr.  Marek Švadlena

    Pondělí 9. dubna bylo velmi speciální, skupina studentů z 1. ročníku, sexty, 2. ročníku a 3. ročníku 
vyrazila na ujedinělý paintballový turnaj tříd do Prahy, na akci s názvem "S třídním za školu", která 
proběhla na počest Dne učitelů a filmové novinky "Fakjů pane učiteli 3".

    Naše velká skupina 25 lidí se nakonec rozdělila mezi dvě menší party (TSG 1 a TSG 2) a pustili 
jsme se do hraní. Celý turnaj byl veden systémem každý s každým s následnou odvetou. Po základ-
ním kole tři nejlepší tými postoupily do play-off, kde se hrálo opět každý s každým, ale již jen jeden 
zápas. Vzhledem k tomu, že mezi tři nejlepší postoupily ve tvrdé konkurenci naše oba týmy, byla to 
veliká radost už tak. A když po finálových zápasech došlo k vyhlášení výsledků, tak to byla radost 
obrovská a nečekaná! Tým TSG 2 se umístil na 3. místě a TSG 1 dokonce celý turnaj vyhrál!

MASOPUST A MAŠKARY - Mgr. Iva Stradová

    Je tradicí, že o maso-
pustu přichází doba veselí. 
Jsou maškarní průvody a 
ve škole karnevaly. K nám 
do školy dorazil na I. stu-
peň 12. února. Ve škole se 
tak objevily víly, princezny, 
piráti, kovbojové, čaroděj-
níci, nejrůznější zvířátka 
a mnoho dalších masek. 
Všechny děti si během 
dopoledne užily hudbu, 
tance a soutěže.


