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     V rozbíhajícím se roce 2018 máte možnost otevřít první letošní čís-
lo. Už jste si nejspíše zvykli na několik slov od našeho editora Marka. 
Protentokrát jsme se vystřídali a já bych Vám ráda popřála do nové-
ho pololetí mnoho inspirace, dobrých nápadů i zajímavých zážitků jak 
ve výuce, tak i při akcích, které vám připravila škola nebo které jste 
navrhli a uskutečnili vy sami, studenti našeho gymnázia.
    Mám radost, že redakce do našeho časopisu zařadila i „zavzpomí-
nání“ na naše adventní zájezdy. A že jich už bylo! Nejezdíme jen za 
vánoční atmosférou, vždy zařadíme prohlídky měst a místních zají-
mavostí a návštěvy výstav nebo historických expozic. A nejezdí jen 
studenti našeho gymnázia – vítáni jsou rodinní příslušníci nebo kama-
rádi. A proč nás kroky zatím vedly do rakouských a německých měst 
? Chceme  si i při příjemné příležitosti vyzkoušet svou němčinu a 
poznat něco z německých reálií. A v době, kdy u nás adventní trhy 
ještě nebyly tak rozšířené, jsme byli zvědaví na vánoční atmosféru za 
hranicemi. Jsem ráda, že je toto jedna z každoročních tradic.
     Přeji také mnoho sil našim maturantům, oktavánům, do finále. První 
zkouška jim nadejde 11. dubna - slohová práce z češtiny.  A těším se na 
nové žáčky, které 4. a 5. dubna zapíšeme do základní školy, stejně jako 
na nové studenty, kteří přijdou skládat přijímací zkoušky v průběhu 
dubna.
     V novém pololetí poměříme své síly na nejrůznějších vědomostních 
olympiádách, sportovních soutěžích a nadchází nový ročník soutěže 
"Časopis roku". Našemu časopisu "Soukromák", který byl v předcho-
zích ročnících tak úspěšný na krajské i celostátní úrovni a který se 
samozřejmě bude účastnit i letos, přeji zasloužený úspěch v porovnání 
s ostatními studentskými časopisy - a tím i celé pracovité a kreativní 
redakci našeho časopisu. 

Markéta Švadlenová, ředitelka školy
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Krátce ze života školy...

     Žáci 1. - 3. třídy se 24. 1. 2018 zúčastnili výchov-
ného koncertu s tématickým hudebním zaměře-
ním na hudební oblasti - harmonie, melodie, ryt-
mus.
    Program připravili studenti českobudějovické 
konzervatoře a přijeli k nám do školy. Cílem pro-
gramu bylo vysvětlit dětem výše uvedené hudební 
pojmy a jejich důležitost v hudbě formou zábavné-
ho 45minutového programu, při kterém byli žáci 
aktivně zapojováni.

FOTOKLUB TÁBOR 

    Naše škola se v loňském roce stala patronem nedávno 
založeného Fotoklubu Tábor. Ten má za sebou již jednu 
výstavu s názvem "Prvotní", v současné době probíhá 
druhá výstava "ČernoBílá" v 2. patře OD Dvořák naproti 
Café Dolce Vita. Více o fotoklubu a výstavě se dozvíte 
v dalším čísle časopisu. Budeme rádi, když tyto řádky 
přijmete jako pozvánku a podpočíte členy tím, že se na 
výstavu dojdete podívat. Je zdarma a přístupná v dobách 
otevření obchodního domu.

JEŽÍŠEK PRO PSÍ ÚTULEK

    19. 12. 2017 děti ze školní družiny navštívily psí útulek a opuštěným pejskům přinesly hromadu dárečků 
a pamlsků.

HUDEBNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM

TITULNÍ FOTO
Marie Kuchařová, 1. ROČNÍK
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NAŠE TRADICE VÁNOČNÍCH ZÁJEZDŮ - Mgr.  Marek Švadlena
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     A to už jsme v blízké minulosti - na konci roku 2017. To jsme opět zavítali do Drážďan, protože 
se nám tam moc líbilo! A kam pojedeme letos? Nebo napřesrok? To se nechte překvapit a bedlivě 
sledujte "cestovatelskou" nástěnku!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 30.01.2018 - Mgr. Pavla Macilisová

    Den otevřených dveří je akce, která se vždy mírně vymyká běžnému školnímu životu. Žáci 
provádějí zájemce po škole, učitelé vytvoří zajímavá předmětová stanoviště. Bezpochyby to byl 
úspěšný den, nejenom dle počtu zájemců o školu - což je samozřejmě cíl této akce, ale i možnost 
si s vámi popovídat o vaší představě školy, jejím fungování a ukázat, jak to děláme my.

    Každoročně pro vás připravujeme předvánoční zájezdy do rozličných blízkých i vzdálenejších 
míst. A za ty roky se z této akce stala velmi milá tradice. S sebou berete své rodiče, spolužáky, 
sourozence či kamarády. Pojďme si teď připomenout poslední roky, kde jsme společně byli.
   V roce 2012 jsme podnikli cestu do bavorského, resp. německého města Norimberk. Celá naše 
výprava začala prohlídku za hustého sněžení u norimberského hradu, který pamatuje norimberské 
působení Karla IV., Pod západním koncem hradu se nachází hrázděný dům z r.1420, kde působil 
renesanční malíř a grafik Albrecht Dürer („Dürer-Haus“). Prohlédli jsme si i repliky korunovačních 
klenotů, hlavně říšské císařské koruny, vystavených v budově radnice.

    Posléze jsme vyrazili v roce 2013 do hornorakouského Steyru, který je menším městem než 
Tábor a provoz vánočního trhu byl omezený, jsme se věnovali kromě vánočních nákupů a prohlíd-
ce historického centra, Ježíškova kostela a výstavy jesliček i návštěvě Vánočního domu, určeného 
především pro děti a pro rodiny, kde návštěvník nastoupí do vozíčku, který jej proveze několika 
patry expozic s pohyblivými panenkami, různými podobami Ježíšků a Santů a různými pojetími 
vánočních tradic v Evropě i ve světě.

   Změnili jsme zemi a v roce 2015 vyjeli do německých Drážďan.  Tam se vždy kromě návštěvy 
adventních trhů a prohlídky historických pamětihodností prohlédneme i Muzeum hygieny s medi-
cínsky a přírodovědně zaměřenými interaktivními expozicemi.

     Následoval rok 2016 a my vyjeli do hlavního města Rakouska, Vídně. Toto město má nepřeber-
né množství zajímavých míst. My se podívali do Albertiny - galerie v sídelním hradu Hofburg, kde 
najdete aktuální výstavy i stálé expozice, např. impresionistů a modernistů ("Od Moneta po Picas-
sa"). Pokračovali jsme do expozice rakouských korunovačních klenotů v císařské "Klenotnici", také 
v areálu hradu Hofburg, který byl sídlem rakouských císařů a nyní je oficiálním sídlem rakouských 
prezidentů. A naposledy jsme měli možnost shlédnout i výstavu technicky a výtvarně fantasticky 
provedených kopií Michelangelových fresek v Sixtinské kapli, která byla instalována v nádherném 
prostoru novogotického kostela Votivkirche na vídeňském Ringu.

    V roce 2014 následoval Salcburk, město Mozartovo. Především mladší členové naší výpravy 
měli možnost navštívit interaktivní expozici v Domě přírody ("Haus der Natur"), kde nalezli od 
interaktivního modelu atomu a fyzikálních jevů, přes možnost si řadu věcí a jevů sami vyzkoušet, 
až po pohyblivé dinosaury.



6 7

VÁNOČNÍ AKADEMIE 2017 - Dilara Demir, KVARTA

    Vánoční akademie se na naší škole pořádá už po mnoho let. Je to krásná příležitost k tomu se 
lépe poznat, předvést, co jsme si připravili pro ostatní a celkově se naladit na vánoční atmosféru.
    Tento rok se konala ve středu 20. prosince v hotelu Dvořák. Účinkující dorazili již dříve, okolo 
osmé, aby mohli svá představení ještě před vystoupením vypilovat. Návštěvníkům, rodičům, kama-
rádům a pozvaným hostům se brány otevřely před desátou hodinou, kdy byl naplánován začátek 
akademie. Všechny třídy si připravily neskutečně zajímavá a zábavná vystoupení. Nejpřekvapivější 
vystoupení měla třída kvarta, která po skončení svého představení předala dár paní ředitelce. 
2.ročník  a sexta si pro nás připravily velmi zábavné představení, které se neslo v duchu oblíbené 
televizní soutěže "Tvoje tvář má známý hlas".

    Dále jsme mohli vidět vystoupení 1.ročníku, který nám zahrál ty nejznámější vánoční reklamy. 
Ne úplně vážně, s trochu parodie samozřejmě:). Tercie nám zahrála zpívanou pohádku o 12 měsíč-
kách, sekunda zazpívala rolničky, děti z prvního stupně předvědly taneční vystoupení a zazpívaly 
koledy, Patrik Urban předvedl, jak se správně provádí improvizace (své role si nikým varováni 
zahráli i páni učitelé Novák a Švadlena). Všudypřítomný potlesk ukázal, že si všichni akademii moc 
užili a již se těšíme na další rok!

    Naši mladší, především kvartáni, se nemohli dočkat týdne od 7. do 13. ledna. Jelo se totiž na 
oblíbený "lyžák"do Železné Rudy. Hodně sněhu, lyžování a zábavy!

LYŽAŘSKÝ KURZ V ŽELEZNÉ RUDĚ - Mgr. Marek Švadlena

OCENĚNÍ MAG. GISELY GUTJAHR - Mgr.  Markéta Švadlenová

    ZKRÁTKA : Moc si vážíme, že můžeme spolupracovat s takovou kolegyní, jakou je Gisela. A s 
takovou školou, na které právě Gisela působí. Gratulujeme k ocenění a těšíme se na další krásné 
akce, ve Welsu, u nás v Táboře nebo na jedné z evropských partnerských škol!

    Konec roku 2017 byl významný nejen pro Gymnázium Wels, které je naší partnerskou školou 
a koordinátorem v evropských projektech, ale i pro nás: Hlavní osoba našich společných projektů, 
Mag. Gisela Gutjahr, obdržela ocenění od rakouské ministryně školství jako jediná zástupkyně v 
oblasti školního vzdělávání.
    Sami jsme se ve třech projektech mezinárodního evropského partnerství škol mohli přesvědčit, 
jakým „motorem“ pro naši spolupráci je Gisela, jak podporuje výjezdy žáků i učitelů, jaká krásná, 
smysluplná témata pro projety navrhuje. Ale také, jak pevně a důsledně vede učitele k práci na 
projektech, na společném plánování, na zpracování výsledků a výstupů a na jejich prezentaci žákům, 
rodičům i školské veřejnosti.
    Díky Gisele jsme získali partnery ve Finsku, v Polsku, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Itálii, v Řecku, 
Turecku a v dalších zemích, které jsme všechny měli možnost navštívit (vždy skupinka studentů a 
učitelů). Nyní pracujeme na společném „sportovním“ projektu a do dalšího roku plánujeme pro-
jekt na posílení digitálních a zeměpisných dovedností – s rakouským koordinátorem, partnery v 
Lisabonu, na Sicílii, ve slovinské Škofja Loce a nově i v německé Kostnici.



FENOMÉN MASARYK - Kristýna Chalupská, SEPTIMA

    1. 12. 2017 jsme se s dějepisným seminářem symbolicky vydali do Prahy, matky měst. Spolu s 
pár dalšími zájemci mimo dějepisný seminář jsme vycestovali poznat kus naší převelice důležité 
historie – navštívili jsme výstavu Fenomén Masaryk ukazující T. G. Masaryka a první republiku z 
jiných úhlů pohledu.
    Naše výprava měla asi devadesátiminutovou komentovanou prohlídku. Prohlédli jsme si pro-
story a program. Hlavní složkou výstavy byl sál rozdělený do několika lipových listů (to podle naší 
krásné lípy) - sektorů, které ukazovaly Masaryka pokaždé z jiného úhlu pohledu, jeho životní etapy, 
zkušenosti a situace. Seznámili jsme se v nich s TGM jako s Tomášem, prezidentem, profesorem 
nebo jako s manželem. Exponáty byly exkluzivní – orlí pero, kterým podepsal deklaraci ve Filadelfii, 
společenské šaty jeho manželky, knižní sbírky a díla, ale i např. Štefánikova šavle, soukromé dopisy 
s Karlem Čapkem apod. 
    Když jsme se vraceli vlakem domů, troufám si říci, že nikoho nenechal TGM chladným. Výstava 
ho záměrně ukazuje jako člověka, ne pouze jako pana politika, který se zasloužil o naši první svo-
bodnou republiku. Tomáš Garrigue Masaryk je vzorem – vzorem nesmírné pokory, ale i hrdosti 
a inteligence. Pokud máte čas, zajeďte také do Prahy oslavit 80. výročí jeho smrti – neodjedete s 
prázdnou (hlavou)…

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS VE ŠKOLE - Mgr. Pavla Macilisová

    Poslední školní týden v tomto roce začal vonět Vánocemi již v pondělí.  Ve třídách se začaly 
objevovat stromečky a pod nimi samozřejmě nejrůznější dárky.
    V úterý zavítal po několika letech na besedu se studenty vyššího gymnázia kandidát na prezi-
denta Mirek Topolánek. Od 11 hodin čekal na nás všechny varhanní koncert v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Klokotech, provedený panem Ladislavem Šotkem pro naši školu.
    Středa patřila Vánoční akademii - o té si můžete přečíst na předchozích stránkách v samostat-
ném článku. Čtvrtek byl už opravdu "vánoční". Rozdávaly se dárky, proběhla "Advetní snídaně" s 
milými, zazpívali jsme si tradičně "na schodech" a plni vánoční atmosféry jsme se rozešli domů 
čekat na opravdového Ježíška. Veselé Vánoce!


