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   Nadchází léto,
poslední dny školy byly teplotně úmorné. Tak jsme vymýšleli, co by se 
dalo se studenty dělat. Výlety, exkurze, nápady na sebe nedaly dlouho 
čekat a vyrazili jsme vstříc novým zážitkům.
    Ale práce na tomto časopise začíná daleko dříve, takže naše redakce 
se na vysoké teploty rozhodně vymlouvat nemůže! Stabilizoval se nám 
tým redaktorů, máme teď za každý ročník nižšího gymnázia jednoho 
zástupce. Dříve časopis dělali často starší a zkušenější, ale díky dobré 
práci s mladšími teď máme mladý a akční kolektiv, který bude časopis 
moci dělat ještě dlouhou dobu. To byl jeden z cílů, který jsem si, jako 
nový editor časopisu, před dvěma lety dal. 
   Už v minulém editorialu jste si mohli přečíst o tom, co bude v 
tomto čísle... Díky množství erasmových projektových setkání časopis 
netradičně narostl o 25%, jinak by jsme tam nenapěchovali to, co jsme 
chtěli do nového čísla dát. Takže, meetingy v Lotyšsku, Finsku, Česku, 
Rakousku a znovu Česku - čili skutečné "erasmové šílenství"! Také by 
jsme se neobešli bez překladů do angličtiny, které zajistila Mgr. Marta 
Sýkorová a tímto jí velmi děkujeme!
    Kromě projektu Erasmus+ najdete v nabitém čísle i článek o škol-
ním věděckém centru, exkurzích, školních akcích a nesmí chybět ani 
básnické okénko. Krásné prázdniny!

Marek Švadlena, Editor
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ŠKOLNÍ CENTRUM STUDENTŮ PRO VĚDU A TECHNIKU - Ing. Jan Komzák

    V rámci školy jsme rozjeli fungování Centra TSG a ZŠ pro přenos poznatků a technologií. Prak-
tická podoba „Centra“ je v zajištěných laboratorních praktikách a seminářích, které organizuje 
naše škola. 
    Podporu provádí také Nadační fond školy. Centrum vyhledává talenty a nabízí šanci studentům 
naší školy, kteří se nechtějí spokojit s tím, čeho již dosáhli, co chtějí vědět a umět více. Je zaměřeno 
nejen prakticky, ale je určeno i pro ty, které láká dosud neobjevené anebo přemýšlí o souvislostech 
mezi jednotlivými jevy a událostmi. 

A právě takovým mohou k dosažení jejich cílů a záměrů přispět sou-
těžními programy – Středoškolská odborná činnost (SOČ), program 
AMAVET a prezentační program STRETECH. Centrum archivuje 
všechny vzniklé práce, materiálně zajišťuje účast na soutěžích, zpro-
středkovává užití školní laboratoře a zajištuje kontakt s laboratoře-
mi u externích partnerů. Zajišťuje také výstavní činnost. Soutěžní 
programy mají na naší škole významnou tradici a minulost. Studenti 
se zúčastnili již šesti ročníků krajského kola SOČ.

   Za skvělý úspěch můžeme považovat dvě prvá místa s postupem do celostátního kola a také dvě 
druhá místa a úžasný úspěch v soutěži AMAVET.

   Podívejme se na soutěže SOČ a AMAVET ve školním roce 2016/2017:

1.)Klára Nacházelová (SOČ) se pustila do problémů nanotechnologií – vlivu nanostříbra na využití 
ve zdravotnictví a uspěla. Byla v těžké konkurenci druhá.  V soutěži AMAVET se zařadila v celostát-
ní soutěži mezi 40 nejlepších mladých vědců. Ve finále byla 12. Zvolila téma vliv nanočástic na foto 
syntetizující bakterie ve vodě.

II.) Studenti V. Hron, E. Krůčková a K. Mašková soutěžili (SOČ) v těžkém tématu. Co ovlivňuje růst 
sedimentů v nádrži Jordán a navrhli překvapivá řešení. 

III.) Velmi hodnotné je také umístění Kláry Bílé v krajském kole geologické olympiády, kdy získala 2. 
místo. V celostátním kole se pak umístila na 5. místě. Tyto zavazující úspěchy byly dosaženy v tvrdé 
konkurenci, kdy studenti z krajských měst mohou snáze využívat spolupráci s tamními vědeckými 
institucemi.



II. SETKÁNÍ PROJEKTU ERASMUS+ (MADONA) - Mgr. Markéta Švadlenová
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   Naše škola se zúčastnila projektu v lotyšském městě Madona. Projekt za-
měřený na běžecké lyžování se konal ve škole a hlavně na místním biatlono-
vém stadionu, kde probíhaly naše tréninky s lotyšským trenérem národního 
mužstva Dainisem Vuskansem a koncem týdne i závody. Během projektu 
jsme zažili několik seminářů, jak se správně učit běžkové lyžování, a jak jezdit 
správnou technikou. Také jsme zažili den ve škole, byli jsme zařazeni do vý-
uky, a spolu s vybranými lotyšskými studenty a ostatními účastníky projektu 
jsme hráli florbal, basketbal a volejbal. 

   Our school took part in the project in the Latvian town of Madona. The project aimed at 
crosscountry skiing took place at school and mainly at the local biathlon stadium where courses 
of crosscountry skiing with the trainer of the national team Dainis Vuskans and races at the end of 
the week were held. During the project we attended several seminars in which we learnt how to 
learn the crosscountry skiing correctly and how to do it with the correct technique. We also ex-
perienced one day at school, we participated in classes and together with chosen Latvian students 
and other participants of the project we played floorball, basketball and volleyball. 

Součástí projektu byla také prohlídka historického centra Rigy a Madony. V hlavním lotyšském 
městě Rize jsme si prohlédli například nejstarší budovu Tři bratry, kostel sv. Petra, Pomník svobody, 
Dům Černohlavců, kostel sv. Jakuba, Univerzitu hudby a hrad prezidenta. V Madoně nám také uká-
zali jejich specialitu - výrobnu na bonbóny, kde jsme si mohli vlastnoručně udělat lízátka a ochutnat 
ručně dělané cukrovinky. 

Během týdne jsme zažili také několik vystoupení studentů z místní školy (ukázku národních tanců, 
zpěv, …), spolu s lektorkou jsme hráli poznávací hry a zažili jsme hodinu přípravy na běžecké lyžo-
vání v tělocvičně školy. Ubytováni jsme byli v dřevěných srubech přímo na biatlonovém stadionu, 
kde jsme téměř každý den absolvovali i dvoufázový trénink spolu s učiteli a trenérem Dainisem. 
Pak už nás čekala pouze cesta zpátky do Rigy a let zpět domů. Na shledanou a uvidíme se na příš-
tím projektovém setkání, a to v Polsku, kde budeme trénovat plavání, a ve Finsku, kde si zahrajeme 
hokej.

Parts of the project were tours of historic centres of Riga and Madona, too. In the capital city of 
Riga we saw for example the oldest Building of Three Brothers, the Church of Saint Peter, the 
Freedom Monument, the Building of the Brotherhood of Blackheads, the Church of Saint James, 
the Music University and the Castle of the President. In Madona we were shown their speciality – 
the manufacture of sweets where we could make our own lollipops and taste handmade sweets.

Parts of the project were tours of historic centres of Riga and Madona, too. In the capital city of 
Riga we saw for example the oldest Building of Three Brothers, the Church of Saint Peter, the 
Freedom Monument, the Building of the Brotherhood of Blackheads, the Church of Saint James, 
the Music University and the Castle of the President. In Madona we were shown their speciality – 
the manufacture of sweets where we could make our own lollipops and taste handmade sweets. 
During the week we saw several performances of the students from the local school (national 
dances, singing …), together with our lecturer we played knowledge games and we attended a 
lesson of crosscountry skiing at the gymnasium of the school. We stayed at wooden cottages 
directly at the biathlon stadium where we had a two-phase training with teachers and the trainer 
Dainis nearly every day. In the end we travelled to Riga and flew home. Good-bye and we are 
seeing each other at the next project meeting in Poland, where swimming is trained, and in Finland, 
where we are playing ice-hockey.
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UČITELSKÉ SETKÁNÍ PROJEKTU ERASMUS+ (NÄRPES) - Mgr. Markéta Švadlenová

   Ve dnech 20. – 24. března 2017 se učitelsko-trenérská skupina naší školy zúčastnila další pro-
jektové aktivity. Partnerská škola ve finském městě Närpes, se kterou jsme již spolupracovali na 
předchozím projektu a jejíž mnozí učitelé i žáci již Tábor a naše gymnázium navštívili, pro všech 
5 partnerských škol (CZ, AT, FIN, PL, LAT) uspořádala 5-denní aktivitu zaměřenou na metodiku 
ledního hokeje. Z naší 3-členné skupiny měl každý své úkoly: Markéta Švadlenová především ko-
munikaci v angličtině, přípravu a plánování projektových aktivit, Pavel Samec jako učitel tělocviku 
a Jindřich Čeřenský jako hokejový trenér praktickou metodiku sportu a implementaci ledního 
hokeje do školní výuky. Škola v Närpes je školou sekundárního typu, kombinuje II.stupeň naší 
„základky“ s vyššími třídami. Ve školském areálu funguje vedle této školy ještě gymnázium a další 
školy pro mladší děti. Je to škola provozovaná městem Närpes, proto v areálu škol fungují sporto-
viště – plavecký bazén, posilovny, sportovní haly i fotbalový stadion a další venkovní sportoviště – a 
samozřejmě i zimní stadion – která jsou využívána jak školami, tak i obyvateli obce. Zároveň může 
být tedy součástí hodin tělesné výchovy i hokejový trénink. Hokej má ve Finsku, stejně jako u nás, 
dlouhou tradici.

Between the days of 20th-24th March 2017 teachers and trainers of our school took part in 
another project activity. The partner school in the Finnish town of Närpes, which we already co-
operated in the previous project with and at that time some of its teachers and students visited 
Tábor and our grammar school, organized a 5-day activity concentrated on the methodology of 
ice hockey for all 5 partner schools (CZ, AT, FIN, PL, LAT). In our 3-member group everybody 
had own tasks: Markéta Švadlenová – the communication in English, the preparation and planning 
of project activities, Pavel Samec – tasks for a P.E. teacher and Jindřich Čeřenský – tasks for an 
ice-hockey trainer – the practical methodology of sport and the implementation of ice-hockey 
into P.E. classes. The school in Närpes is a secondary school which combines years 6-9 of our basic 
school with higher years. In the campus of this school there are also a grammar school and other 
schools for younger children. It is a school operated by the town of Närpes that is why in the 
campus of the school there are sport facilities – a swimming pool, fitness centres, gymnasiums, a 
football stadium and other outdoor sports grounds – a winter stadium as well – which are used 
both by schools and by inhabitants of the village. So ice- hockey can be a part of P.E. lessons. Ice 
hockey has got a long tradition both in Finland and in our country.

Metodické exkurze nás zavedly na tréninkovou střelnici a běžeckou trasu biatlonu (za hustého 
sněžení dne 21.3. 2017), na basketbalový zápas místní extraligy ve městě, přednášku o teorii 
sportu na univerzitě ve městě Vaasa, ale především jsme se zabývali teorií i praxí ledního hokeje. 
Držitel světového rekordu v bench pressu (402kg) Fredrik Smulter je trenérem a konzultantem 
fyzické přípravy největšího a nejlépe fyzicky vybaveného hráče finského národního mužstva Oska-
ra Osaly. Své praktické tipy pro hokejový trénink mládeže nám dal ve velmi zajímavé prezentaci a 
závěrem ve školní posilovně předvedl dvanáctinásobné zdvižení činky o hmotnosti 200kg. Meto-
dik finské hokejové asociace Robert Salo vedl čtyři tréninky pro nás učitele a hokejové trenéry 
z našich partnerských škol přímo na ledě. V naší partnerské škole Närpes Högstadietskola jsme 
se účastnili několika vyučovacích hodin a ve škole jsme díky péči vedení školy a kolegů učitelů 
měli pohostinné zázemí po celou dobu projektu. Projektovou schůzku, zaměřenou na lední hokej 
pro žáky připraví učitelé na základě získaných zkušeností na leden 2018, opět ve finském Närpes.

Methodological excursions took us to the training firing range, to the crosscountry skiing route 
of biatlon (on a heavily snowing day on 21st March J), to the basketball match of the local extra-
league in the town, to the lecture of  sport theory at university in the town of Vaasa, but first of 
all we were busy with the theory and practical training of ice hockey. The holder of the world 
record in bench press (402 kg) is the trainer and consultant of the physical preparations of the 
greatest and best physically equipped player of the Finnish national team Oskar Osala. He gave us 
his practical tips for the training of the youth in a very interesting presentation and in the end he 
showed us how to lift a 200-kg-heavy barbell twenty times. The methodologist of the Finnish ice 
hockey association Robert Salo led four trainings for us teachers and ice hockey trainers from our 
partner schools directly on the ice. At our partner school Närpes Högstadietskola we participated 
in several lessons and we experienced hospitable background thanks to the management and co-
lleagues during the whole period of the project. Teachers with the gained experience will prepare a 
project meeting concentrated on ice hockey for pupils in January 2018 in the Finnish Närpes again.
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III. SETKÁNÍ PROJEKTU ERASMUS+ (TÁBOR) - Mgr. Marek Švadlena

   Projekt Erasmus se přesunul k nám do České republiky, kde jsme hostili své projektové partnery 
z Rakouska, Finska, Lotyšska a Polska. Na programu byl meeting zaměřený na fotbal. V průběhu 
celého týdne od 3. do 7. dubna se studenti a jejich učitelský doprovod věnoval nácviku, trénování 
a přátelským fotbalovým zápasům. Díky spolupráci se sportovním klubem FC MAS Táborsko v 
čele s jeho výkonným ředitelem Ing. Tomášem Samcem se celý projektový kolektiv mohl těšit na 
metodogický seminář, taktický seminář, hospitační trénink i na možnost zahrát si s hráči FC MAS 
Táborsko. Kromě sportovního programu jsme připravili i kulturní program - prohlídku města Tá-
bora, jeho Starého města, podzemí a dalších turistických zajímavostí. Celý kolektiv se pak přesunul 
do Prahy, kde byla připravena prohlídka Prahy a na závěr i exkurze do zázemí sportovního centra 
klubu SK Slavia Praha.

    The project Erasmus moved to us to the Czech Republic where we hosted our project partners 
from Austria, Finland, Latvia and Poland. The programme of the meeting was concentrated on foot-
ball. During the whole week from the 3rd till the 7th April students and their teachers devoted 
their time to practice, coaching and friendly football matches. Thanks to the cooperation with the 
sports club FC MAS Táborsko and with its executive leader Tomáš Samec, the whole project team 
could take part in a methodology seminar, a strategy seminar, an observation during a training and 
had the oportunity to play with the players of FC MAS Táborsko. Besides the sports programme 
we also prepared a cultural programme – a sightseeing tour of Tábor with its old centre, under-
ground corridors and other places of interest. The whole team travelled then to Prague where the 
tour of Prague and in the end the excursion into the facilities of the sports centre of the club SK 
Slavia Praha were prepared.

SLAVÍME 30 LET PROJEKTU ERASMUS+ (WELS) - Mgr. Markéta Švadlenová

   Erasmus slaví 30.narozeniny. A protože jsme do tohoto programu zapojeni 2-letým projektem 
partnerství 5 evropských škol, slavili  jsme i my. Nejen akcemi u nás ve škole, ale byli jsme naší 
rakouskou koordinátorkou p. Giselou Gutjahr z Gymnázia Wallererstrasse Wels pozváni na pře-
hlídku projektů v hornorakouském Welsu. Akce se konala v přírodovědném interaktivním centru 
Welios. Účastnily se školy se svými zahraničními partnery, studenty a žáky z Itálie, Portugalska, 
Maďarska …, představitelé města Welsu a země Horní Rakousko, zemská inspekce z Lince, ví-
deňský šéf programu Erasmus+ a agentury pro přeshraniční (rakousko-české) projekty. Den za-
hrnoval prezentaci hornorakouských mezinárodních projektů partnerství škol v rámci programu 
Erasmus+ na pódiu, informační stánky jednotlivých škol a institucí a (zejména pro žáky) prohlíd-
ku interaktivní přírodovědné expozice Welios. Pestrý a velmi informativní program byl provázen 
hudebním vystoupením, zaměřeném na tradiční rakouské písně a „Jodlery“ v podání studentek 
gymnázia, a doplněn o to, co při žádné rakouské akci nemůže chybět, totiž „Kaffee und Kuchen“, 
opět v režii studentů gymnázia. My jsme si z akce dovezli užitečné kontakty, společně s rakouským 
partnerem, Gymnáziem Wallererstrasse Wels, jsme prezentovali náš současný „sportovní“ projekt 
slovem, videem i obrazem, spoustu nápadů na další projekty – a česko-německé slovníky pro žáky 
Gymnázia Rohrbach, které učíme češtinu jako nepovinný předmět !

VÝROČNÍ SETKÁNÍ PROJEKTU ERASMUS+ (Tábor) - Mgr. Marek Švadlena

   V době od 12. do 16. černa jsme hostili na naší škole výroční setkání projektu. Na programu byly 
především technické a meziroční monitorovací zprávy. Kromě tvrdé práce byl samozřejmě i čas 
sportovní hospitace a na odpočinek. Naše hosty jsme provedli po Táboře, Třeboni a Praze. Všem 
partnerům děkujeme za odvedenou práci a těšíme se na další rok projektu!
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ZDRAVÉ CVIČENÍ S PETROU KANOVOVOU -Tomáš Studenovský, KVARTA

    Dne 11. a 12. května proběhla na TSG akce pro studenty nižšího gymnázia s názvem „Zdra-
vé cvičení“ pod vedením Petry Kanovové. Účelem této akce bylo seznámit studenty se základy 
správného sezení v lavicích, držení těla nebo jak správně dýchat. Celkem se zúčastnily čtyři třídy 
počínaje primou a konče kvartou. Důvody proč se toto „Zdravé cvíčení“ konalo byly hned dva, 
první byl ten, že je TSG součástí projektu „Zdravá škola“ a druhý, že se vedení školy rozhodlo nám 
jednoduše zpestřit výuku o něco nového.

ČAJ O DESÁTÉ - Mgr. Jarmila Lambertová, Mgr. Martina Švadlenová

    V pátek 31. března proběhl projekt s poetickým názvem Čaj o desáté. Jak název napovídá, nechali 
jsme se inspirovat čajovými dýchánky, které zavedla v polovině 19. století v Anglii vévodkyně Anna 
z Bedfordu.  Údajně proto, že se ji vlekl čas mezi obědem a večeří. My se v dopoledních hodinách 
opravdu nenudíme, ale chtěli jsme studentům zprostředkovat atmosféru, která mohla na takovém 
večírku panovat. Podávaly se kvalitní čaje, hojně se diskutovalo o umění, hrálo se na hudební ná-
stroje a zpívalo. To vše jsme na poslední březnové hodině zažili.

   Studenti hudební výchovy nacvičili slavnostní etudu na flétny v doprovodu klavíru. Ukázali, že 
umí zahrát i na méně tradiční nástroje jako např. na skleničky od vína, na láhve, či si vyrobit vlastní 
rytmické nástroje. Vrcholem byla violová sonáta Joshui Johnse, kterou složil speciálně pro toto 
setkání. Studenti z výtvarné výchovy si pro "hudebníky" připravili kvíz. Vyrobili kostýmy, jejichž 
námětem byla hudba ( klasická, ale i současná). Dalším inspiračním zdrojem byla díla světových 
malířů, či směry výtvarného umění. Posuďte sami, moc se jim to povedlo. Troufneme si říct, že nám 
bylo společně krásně, obohatili jsme se navzájem a uvědomili jsme si, proč se náš předmět jmenuje 
"estetická výchova".               
                        Těšíme se na další setkání!
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RAKOUSKÝ DEN NA NAŠEM TSG a ZŠ - Mgr. Markéta Švadlenová

    Dne 19. května nás navštívil v rámci Rakouského - Österreich-Tag dne ředitel naší partnerské 
školy - BG und BRG  Rohrbach, HR Prof. Mag. Franz Andexlinger a rakouský školní inspektor LSI 
Dr. Christian Kitzberger. Třídy sexta a 2. ročník si pod odborným vedením Mgr. Zdeňka Nováka 
připravily srovnávací zeměpisné prezentace v němčině a vědomostní hru pro dvě skupiny inspi-
rovanou známým televizním AZ kvízem. Na závěr se oba hosté připojili ke skupinám a živě se

diskutovalo, samozřejmě něměcky!
    Naši rakouští partneři jsou častými hosty na naší škole, opakovaně přijíždějí na hospitační 
inspekce ve výuce a na pracovní setkání s nápady na podporu našeho dlouholetého partnerství.

NÁVŠTĚVA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD -Tomáš Studenovský, KVARTA

    Tato exkurze proběhla 17. května a zúčastnili se jí studenti kvarty a 1I. ročníku. Škola obdržela 
nabidku možnosti exkurze v čističce odpadních vod v Táboře u řeky Lužnice. Koloběh vody, včetně 
jejího čištění, patří do výuky těchto dvou ročníků v předmětu biologie.
V úvodu jsme se dozvěděli, jak a odkud do čističky voda přitéká. Dále jsme pokračovali k filtrům, 
kde se voda zbavuje hrubých nečistot. Dalším postupem v čištění byly nádrže, kde se voda čistila 
pomocí mikroorganismů, což je podstatné, protože je snahou, aby se v těchto čističkách minimali-
zovalo množství používaných chemikálií. Posledním krokem je zbavení vody nejjemnějších nečistot 
před vypuštěním vody do řeky.
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VEČÍREK PRO PŘÁTELE ŠKOLY - Mgr. Marek Švadlena

    16. března se uskutečnil, jako již tradičně, večírek pro přátele školy. Program na pódiu jsme opro-
ti loňsku mírně zkrátili, aby si rodiče a návštěvníci mohli také popovídat! A jaké vystoupení jsme 
viděli? 1.A předvedla "Berušky" a "Hvězda", 2.A si připravila "Písmenka", školní divadelní kroužek 
pod taktovkou Mgr. Terezy Horské zahrál pohádku "Červená Karkulka" a Eva Nemravová ze sep-
timy prezentovala setkání v Lotyšsku - setkání v rámci projektu Erasmus+. Zároveň také proběhla 
výstava školního fotokroužku a výtvarných prací žáků napříč celou školou.

ASIJSKÝ DEN V HODINĚ ZEMĚPISU - Dilara Demir, TERCIE

    Dne 15. května v rámci vyučovací hodiny zeměpisu v tercii se 
konal "Asijský den", kdy každý žák měl podle svého vybraného 
tématu připravit prezentaci. Někteří z nás si připravili povídání o 
tradičním japonském oblečení či o živelných katastrofách v Asii. 
Igor Janouch si s Janem Novákem připravili pro celou třídu kvízy 
o ohrožených druzích zvířat a o horolezectví v Asii. Já připravila 
originálně upravené indické pokrmy a díky Vojtovi Kulhavému 
jsme měli možnost sledovat tvorbu sushi - a pak i ochutnat:).

PROJEKT ZDRAVÁ SNÍDANĚ - Josef Poula, PRIMA

    Prvního června se prima a sekunda účastnila projektu Zdravá snídaně,který je podporován 
městem Tábor. Náplní tohoto projektu bylo poukázat na zdravé potraviny, které bychom měli za-
řadit do svého jídelníčku. Projektová koordinátorka Alberta z programu Zdravá pětka nám ukázala 
zdravý talíř, jež obsahoval ovoce, zeleninu, luštěniny, maso a mléčné výrobky. Dozvěděli jsme se 
například, že cola obsahuje 32 kostek cukru a naopak voda,  nemá ani jednu kostku.

     Poté se přešlo na praktickou část.. Měli jsme přichystanou 
zeleninu, koření, zakysanou smetanu a sýr žervé.  A začalo se 
vařit - recepty jako například plněné papriky, zeleninové hra-
nolky a zdravý energy drink ze zázvoru. Nakonec nechyěbla ani 
prezentace a ochutnávka zdravých výrobků. Vytvořené pokrmy 
všem chutnaly a připravený program se velmi líbil.

Moje milá maminko,
jsi jak krásný květ,
máme tě moc rádi,
jsi náš celý Svět.

V zahrádce mám kytičku,
pro tu svoji matičku.
Kytičku jí dám,
protože jí ráda mám.

  Lydie Ondrová

DOPIS MAMINCE - práce žáků třídy PRIMA v rámci hodiny ZSV - Mgr. Jaroslava Vondrášková

V bříšku jsi mě nosila,
v kočárku mě vozila.
Pamatuješ první zoubek?
Natlučené kolínko?

U všeho jsi vždycky byla,
moje milá maminko.
Za každou tu chviličku,
nosím já tě v srdíčku.

Moje milá maminko,
pousměj se malinko.
Usměj se více,
zčervenají ti líce.
 Anna Marie Volemanová

DEN ZEMĚ - Mgr. Marek Švadlena

    Ve čtvrteční dopoledne 20. dubna se třídy 1.A, 2.A a prima se vydaly na akci "Den Země", pořá-
danou městem Tábor. Na náměstí T. G. Masaryka před Zemědělskou školou byl připraven zhruba 
dvouhodinový program plný soutěží a poznání na téma odpady, třídění a recyklace. Žáci se dozvě-
děli něco o množství produkovaných odpadů, co to je tříděný papír a plast, co to je bioodpad, co 
můžeme z recyklovaných odpadů vyrobit či jak dlouho se odpady rozpadají v přírodě. Celá akce 
byla velmi přínosná a žákům se velmi líbila. 
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ŠKOLNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ... TAK TO JSME MY! - Mgr. Marek Švadlena

Třída I.A Třída II.A

Třída PRIMA Třída SEKINDA

Třída TERCIE Třída KVARTA

Třída KVINTA + 1. R Třída 2. R

Třída SEXTA Třída SEPTIMA

Třída OKTÁVA Učitelský sbor
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EXKURZE TERCIE PO TÁBORSKÝCH ZAJÍMAVOSTECH - Mgr. Zdeněk Novák

    Dne 19. dubna 2017 se třída tercie vydala na exkurzi po táborských zajímavostech. Nejprve jsme 
vystoupili na věž Děkanského kostela na Žižkově náměstí, ze které byl krásný výhled na město i 
okolí. Na věž vysokou 75 metrů vede 200 schodů a cestou nahoru je nutné podlézt zvon vážící 
přes 2,5 tuny. Po návštěvě věže se celá třída vydala bát do táborského podzemí. Tercie navštívila 
strašidelné podzemí, které se nachází ve středověkých podzemních chodbách (často nazývaných 
nesprávně „katakomby“) 500 let starého domu na Žižkově náměstí v Táboře.  V chodbách s tajem-
nou atmosférou viděli mnoho strašidelných stvoření, jako například alchymistu a jeho dílnu, bílou 
paní, kata, mumie a další. Vše bylo scénicky osvětleno a podbarveno hrůzostrašnými zvuky, což v 
některých vyvolávalo opravdu velký strach a zděšení. Po tomto, poněkud emociálně hlubším zážit-
ku, jsme se vydali do Muzea čokolády a marcipánu. Zde si tercie prohlédla marcipánové exponáty, 
čokoládovou fontánu, pohádkový sklep, marcipánový model Žižkova náměstí atd. Navštívili jsme 
také tvořivou dílnu, kde si každý žák vyrobil svůj vlastní suvenýr z marcipánu. Na závěr tohoto 
skvělého dne každý ochutnal i zákusek a tekutou čokoládu v čokolaterii.

PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ! - Mgr. Věra Komzáková

    Událostí za tento školní rok bylo dost a dost! Byl vyplněn poctivou snahou učitelů i učitelek 
poskytnout žáky užitečnými vědomostmi i činnostmi. Doufám, že se z toho většina povedla a žac-
tvo přežilo vše ve zdraví. A teď: začíná léto, začínají prázdniny, kdo by se netěšil? Přeji všem krásné 
prázdniny a v září 2017 opět na shledanou!

MALÉ MATURITNÍ OHLÉDNUTÍ - Mgr. Lenka Zedníková

    Ve dnech 22. – 25. května 2017 proběhly na naší ško-
le ústní maturitní zkoušky, jimiž naši oktaváni zakončili 
svou maturitní cestu, na niž poprvé vstoupili již 11. dubna 
2017 písemnou prací z českého jazyka. Stres i náročnost 
první velké zkoušky zvládla většina docela dobře, a tak 
si čerství absolventi našeho gymnázia mohli na táborské 
matrice tak trochu symbolicky 1. června 2017 slavnost-
ně převzít svá maturitní vysvědčení před zraky hrdých a 
možná i trošku dojatých rodinných příslušníků. Milí ab-
solventi a milé absolventky, přejeme Vám mnoho štěstí 
a úspěchů při studiu na vysoké škole i v osobním životě.


