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Tiskové zprávy – září 2017 
 
 

TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET – DVŮR SELETICE A ZÁMEK LOUČEŇ 
První školní a zároveň seznamovací výlet prvních ročníků se tento rok uskutečnil ve Dvoře Seletice a na zámku 
Loučeň. Cesta autobusem z pražské Florence utíkala rychle a během necelé hodiny nás již vítali ve Dvoře 
Seletice. Osvěžili jsme se domácími limonádami a poté se vydali na prohlídku hospodářských budov. Dozvěděli 
jsme se historii různých druhů plemen, náročnost jejich chovu a také jsme si mohli některá zvířata pohladit. 
Podívali jsme se i do mini mlékárny, kde se vyrábějí nejrůznější mléčné výrobky. Poté nás již čekal oběd – 
výborný domácí hamburger. Počasí bylo celý den nádherné, a toho někteří studenti využili k poobědovému 
odpočinku v trávě. Ti aktivnější se vydali na projížďku na koních. Čas strávený ve Dvoře Seletice jsme si velmi 
užili. Viděli jsme celý koloběh hospodaření, od péče o zvířata až po zpracování produktů. Všichni jsme se shodli, 
že je to krásná, ale velmi náročná práce. Poté následovala krátká zastávka na zámku Loučeň, kde jsme si prošli 
velké tisové bludiště a absolvovali zajímavou prohlídku zámku, během které jsme se mimo jiné dozvěděli, jak 
vlastně vznikla taxi služba. Následně jsme se unavení, ale s dobrou náladou vydali autobusem zpět do Prahy.   

 
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET – KARLŠTEJN A SRBSKO 
Nový školní rok zahájili studenti druhého ročníku výletem na hrad Karlštejn a poté procházkou do blízkého 
Srbska. Krásný slunečný den jsme zahájili srazem na Hlavním nádraží, odkud jsme vyjeli malebnou krajinou 
okolo Berounky až pod hrad Karlštejn. Zde nás čekal první prohlídkový okruh, který zahrnuje především 
soukromé a reprezentační prostory Karla IV. a jeho dvora. Díky poutavému výkladu průvodců jsme si mohli 
připomenout mnohé z toho, co jsme se naučili v dějepise či v literatuře.  Po prohlídce jsme se posilnili obědem 
a vyrazili jsme krajinou Českého krasu do nedalekého Srbska, kde jsme opět nastoupili na vlak a vydali se zpátky 
do Prahy.  Především díky krásnému počasí a skvělé společnosti jsme si užili hezký den!  

 
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET – LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA A DIVOKÁ ŠÁRKA  
Studenti ze tříd JU3A a JU3C se v úterý 5. 9. sešli v Divoké Šárce, aby společně zahájili nový školní rok. Za 
krásného počasí se prošli přírodní rezervací a načerpali sil na jednom z návrší. Poté se přesunuli na Letiště 
Václava Havla, konkrétně na Terminál 3, kde na ně čekala průvodkyně a připravený autobus. Po bezpečnostní 
prohlídce do přistaveného vozu nastoupili a za zajímavého komentáře paní průvodkyně si užívali nevšední 
pohled na celý areál.  Vrcholem celé akce bylo sledování přistání největšího dopravního letadla Airbus 380  
z bezprostřední vzdálenosti od ranveje.  

 
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET – BENEŠOV  
Jak lépe začít nový školní rok než třídním nebo ročníkovým výletem? Alternativy se hledají obtížně, a proto jsme 
se po dopoledním přivítání ve škole sešli s třídou JU3B odpoledne na Hlavním nádraží a vyrazili kousek za Prahu, 
do Benešova. Vlak byl krásně čistý a tichý, cesta rychle uběhla, jak všichni sdělovali zážitky z prázdnin, a ani 
nevadilo, že jsme museli pět minut před cílem nečekaně vystoupit a počkat čtvrt hodiny na následující spoj.  
 
Po asi 25minutové chůzi jsme dorazili do ubytovacího zařízení, kde bylo vše skvěle připraveno, takže jsme byli 
během několika okamžiků na svých dvojlůžkových nebo trojlůžkových pokojích. Následovala krátká informační 
schůzka, večeře a pak již večerní program pro všechny v jedné z učeben Institutu pro veřejnou správu, kde bylo 
k dispozici dostatek stolů i židlí a také počítač s projektorem. Společný program začal nejdůležitějším bodem, 
seznámením se školním řádem. Nešlo ovšem o nudnou recitaci, ale o interaktivní aktivitu, při které si většina 
zúčastněných procvičila mluvený projev, porozumění textu a formulaci otázek i odpovědí. Následovaly společné 
a individuální hry podle výběru žáků zahrnující například výměnu místa dle správné odpovědi, nebo obíhání židlí 
s hudebním doprovodem. Pěkný večer, který si všichni včetně vyučujících maximálně aktivně užili. Druhý den 
dopoledne strávili účastníci na sportovišti a přípravou na večerní táborák, konkrétně sbíráním dříví v nedalekém 
parku. Někteří vyrazili na zapůjčených horských kolech na 2hodinový výlet okolní krásnou krajinou. Ačkoli je 
místní kraj rovinatý, úplná rovina to rozhodně není, jak bylo na kole velmi dobře znát. Někteří cyklisté s tím měli 
zřetelně patrné problémy, které jim ovšem pedagogický doprovod pomohl aplikováním fyzické síly překonat 
(místy je tlačil do kopce). Po skvělém obědě navštívila většina žáků blízký zámek Konopiště. Kde jsme spolu s 
průvodcem absolvovali prohlídku jižního křídla tohoto nádherného zámku. I přes varování šesti dopoledních 
cyklistů se našli čtyři odvážlivci, kteří na kolech vyrazili na alternativní trasu. Aplikace mapy.cz se ukázala jako 
skvělý průvodce, přestože některé navržené alternativní lesní a polní cesty byly na hranici sjízdnosti i pro 
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zkušené. Večerní táborák byl parádní. Oheň plápolal, vuřty byly kvalitní, příloh dostatek. Maličko chybělo sezení 
kolem ohně, protože zem již byla prochladlá, ale žáci to nijak neřešili a dobře se společně i s pedagogy bavili. 
Řeč přišla na prázdninové aktivity i na minulý a nadcházející školní rok. Třetí, poslední den dopoledne šlo pár 
zájemců na prohlídku Benešova. Většina žáků ovšem zůstala v Institutu a věnovala se společné zábavě s 
deskovými hrami. Všichni byli opět aktivní a hrám typu Monopoly nebo Aktivity se věnovali naplno. Krátce po 
obědě jsme odešli na nádraží a pak bez problémů a přestupů dojeli na pražské Hlavní nádraží, kde akce po 72 
společně strávených hodinách skončila. K úspěchu zářiového teambuildingového výletu výrazně přispěl 
personál Institutu pro veřejnou správu. Ochotu a vstřícnost, s jakou řešil naše drobné potíže i náročnější 
požadavky, kdy všechno dokázal sehnat a okamžitě zařídit, jsme ještě na podobné akci neviděli. Celkově bylo 
ubytování velmi pěkné a jídel dostatečný výběr i objem. Institut slouží především jako školicí a zkušební 
středisko pro vyšší úředníky státní a obecní správy, což je na jeho vybavenosti (včetně WiFi) znát.  

 
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET – PLZEŇ 
Čtvrtý ročník se na tradiční třídní výlet vydal vlakem do Plzně. Zde žáci navštívili jeden z nejznámějších a 
největších pivovarů. Prohlídkou, která trvala 100 minut, je provedla sympatická průvodkyně. Žáci se tak mohli o 
výrobě dozvědět úplně vše od složení až po zahraniční vývoz. Součástí prohlídky byla historie pivovaru, výrobní 
a stáčecí linky, pivovarské sklepy a možnost ochutnávky sladu či chmele, ze kterého se pak samotné pivo vyrábí. 
Areál pivovaru je opravdu velký, proto musel být v rámci prohlídky využit i autobus. Po prohlídce se žáci prošli 
do centra Plzně, kde si pro štěstí u maturity pohladili andělíčka na kostele sv. Bartoloměje. V centru si pak mohli 
dát oběd a cesta vlakem zpět tak byla o něco příjemnější.  

 
PROGRAM O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ – BLÁZNÍŠ? NO A! 
Program o duševním zdraví nazvaný „Blázníš? No a!“ absolvovali na konci minulého roku studenti letošní SO2A 
a SO2B. Studenti SO2C absolvovali program v prvním zářijovém týdnu. Ve středu 6. 9. navštívila školu trojice 
lektorů z Fokusu Praha, který má celý program na starosti. Ve třech blocích mohli studenti získat spoustu 
informací o duševních nemocech  
a také vyjádřit své názory na ně, naučili se, jak reagovat v situacích, kdy se setkají s duševně nemocným 
člověkem atd.  Nejsilnějším bodem programu byl okamžik, kdy dvě z lektorek převyprávěly svůj životní příběh a 
zkušenost s duševním onemocněním. Konfrontace  
s duševně nemocným člověkem tak dala celému programu další rozměr.  Důležité poselství, které si studenti z 
programu odnesli, je, že psychické onemocnění není tabu a že říci si o pomoc je vždy lepší řešení než mlčení.   

 
DOX – CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ 
V pondělí 18. září jsme se třídou SO2C navštívili výstavu Před očima v Centru současného umění DOX. Jedná se 
o výstavu fotografií ze současného Iráku, mediální obrazy válečného konfliktu v této zemi míváme před očima 
tak často, že je již ani plně nevnímáme. Proto je záměrem kurátora ukázat jiný obraz reality této země – běžný 
život jejích obyvatel, kteří ze všeho nejvíc touží po normálním životě, nepoznamenaném válkou. Ačkoliv žijí v 
zemi biblického ráje a kolébce naší civilizace, představu ráje pro ně nyní naplňuje spíš náš běžný evropský 
životní standard. Fotografie na studenty zapůsobily, v interaktivní části programu jsme si ujasnili pojmy, které 
souvisí s tématem a stereotypy, které se k němu váží.  

 
BÍLKOVA VILA 
Se třídou SO2B jsme 19. září navštívili ateliérovou vilu v Praze na Hradčanech, již vystavěl sochař a grafik 
František Bílek v letech 1910-1911 podle vlastních plánů. Jeho náboženské pojetí umění vedlo k potřebě utvářet 
celá prostředí, ve kterých by se jeho díla uplatňovala v mnohostranném působení, naplňujíc poslání 
spiritualizace lidského života.  
Jeho vila je unikátní ukázkou secesního symbolismu, jedná se o stavbu s příběhem, která spolu s ukázkami 
nadčasových soch, grafik a kreseb tohoto autora přiblížila našim studentům spirituální klima společnosti v 
rozpuku moderny, které jim není ideově vzdálené.  
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DNY KRVE – EXKURZE LABORATOŘÍ ÚSTAVU HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE 
V rámci Měsíce zdravé krve někteří žáci ze třetích ročníků navštívili v měsíci září Ústav hematologie a krevní 
transfúze. Letošní ročník byl zaměřen na kostní dřeň. Dozvěděli jsme se, co vše se v kostní dřeni odehrává, za co 
jí vděčíme, s jakými onemocněními se může potýkat a jak mohou dárcovství a transplantace zachraňovat životy. 
Podívali jsme se i do laboratoří, kde se zkoumají vzorky odebrané krve a kostní dřeně a měli tak možnost zjistit, 
jak vypadají pod mikroskopem. Součástí programu byla i výstava fotografií Josefa Hory, fotografa a pacienta 
ÚHKT, který prodělal akutní leukémii.  

 
ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKŮ 
Adaptační kurz prvních ročníků s názvem A Kind of Magic se tento rok konal ve Vzdělávacím středisku v 
Benešově. 25. 9. ráno jsme se všichni setkali v ulici Na Florenci a v plném počtu se autobusem vydali směr 
Benešov. Počasí nám zpočátku moc nepřálo, proto byl první den programu spíše směřován do vnitřních částí 
budovy. Studenti byli nejprve seznámeni s pravidly bezpečnosti a školním řádem, poté jsme se již mohli zabývat 
náplní kurzu. Tématem, do kterého byly stylizovány jednotlivé hry, byla kouzelnická škola.  
Po rozdělení do jednotlivých týmů, se všichni vrhli do zpracovávání prvního ze zadaných úkolů – vymyslet název 
své kouzelnické koleje a její znak, vytvořit týmové oblečení a sestavit pokřik včetně choreografie. Komunikace 
ve skupinách postupně ožívala a kreativita se u studentů projevila naplno. V odpoledních hodinách se počasí na 
chvíli umoudřilo, a proto jsme mohli využít venkovní hřiště k různým seznamovacím hrám. Po dobré večeři pak 
jednotlivé kouzelnické koleje předvedly ostatním své výtvory a kolejní pokřik. Následovala volná zábava, kdy 
někteří studenti hráli deskové hry, jiní zpívali za doprovodu ukulele a další pak jen odpočívali a povídali si. 
Všichni šli nakonec spát s dobrou náladou a očekáváním, co se bude dít další den. Ráno na nás čekala pestrá 
snídaně, po které jsme se vydali na výlet. První zastávkou byl kostel sv. Jakuba a Filipa u vesnice Chvojen. Kostel 
stojí na místě, které má údajně velmi silnou pozitivní energii a v minulosti zde stálo keltské oppidum. V lese 
kolem kostela pak jednotlivé koleje hledaly dračí svatyně a z nich měli ukradnout dračí vejce, o které se po 
zbytek cesty starali. Následně jsme se přesunuli na zámek Konopiště a absolvovali zde prohlídku jižního křídla s 
hostinskými a reprezentačními pokoji, včetně lovecké chodby.  
Odpoledne proběhlo ještě několik kouzelnických her, které byly zaměřené na co největší všestrannost 
studentů. Večer pak probíhaly třídnické hodiny. Jednotlivé kolektivy tříd se stmelovaly, společnou diskuzí se 
vyjasňovaly problematické situace, každý dostal prostor vyjádřit svůj názor. Nutno říci, že některé situace byly 
velmi emotivní a docházelo k navazování užších vztahů mezi žáky, ke kterým by ve škole tak snadno nedošlo. 
Pro pozitivní fungování kolektivu tak měly tyto dvě hodiny velmi pozitivní vliv. Před večerkou ještě studenti 
dostali prostor pro nacvičování scének na další den. Poté již unavení po náročném dni odešli nabrat nové síly do 
svých pokojů. Ve středu mohly jednotlivé koleje získat poslední body. Nejprve se žáci snažili pomocí otázek 
uhádnout osobnosti přiřazené jednotlivcům v protějším týmu. Závěrečnou hrou pak byly předem připravené 
scénky na téma „Kouzelnická škola“. Někteří naplno využili svoji kreativitu, někteří vsadili spíše na humorné 
pojetí příběhu. Po obědě následovalo vyhlášení vítězů a zhodnocení průběhu kurzu. Všichni se shodli, že si 
adaptační kurz užili a navázali nová přátelství. Do Prahy jsme se tak všichni vrátili unavení, ale spokojení a plni 
čerstvých zážitků.  

 
DOX – CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ 
Ve středu 27. 9. jsme také se třídou SO2A navštívili výstavu Před očima v Centru současného umění DOX. Jedná 
se o výstavu fotografií ze současného Iráku, mediální obrazy válečného konfliktu v této zemi míváme před 
očima tak často, že je již ani plně nevnímáme. Proto je záměrem kurátora ukázat jiný obraz reality této země – 
běžný život jejích obyvatel, kteří ze všeho nejvíc touží po normálním životě, nepoznamenaném válkou. Ačkoliv 
žijí v zemi biblického ráje a kolébce naší civilizace, představu ráje pro ně nyní naplňuje spíš náš běžný evropský 
životní standard. Fotografie na studenty zapůsobily, v interaktivní části programu jsme si ujasnili pojmy, které 
souvisí s tématem a stereotypy, které se k němu váží.  

 
NÁRODNÍ DIVADLO – BOHUSLAV MARTINŮ – JULIETTE (SNÁŘ) 
V pátek 29. září jsme se s Music Clubem vydali na naše úplně první operní představení. Konkrétně na Juliette 
Bohuslava Martinů. Příjemnou společnost nám dělal učitelský doprovod v čele s vedoucí klubu paní Pichlíkovou, 
panem profesorem Bendlem a profesorkami Čížkovou a Škopíkovou. Večer byl výjimečný i tím, že byl součástí 
festivalu Zlatá Praha a živě přenášen Českou televizí na kanál ČT ART.  
Dílo samo o sobě mělo zajímavé libreto a velmi krásně zpracovanou hudbu. My účastníci už známe klíč ke snění, 
plus jsme pochytili pár znalostí o vycpaných krokodýlech. Těšíme se na další představení! 
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DIVADELNÍ KLUB AMAZONU 
Klub mladého diváka patří mezi stálou volnočasovou kulturní aktivitu, kterou naše škola nabízí a poskytuje. 
Členové divadelního klubu tak mají možnost každý měsíc zhlédnout vybrané divadelní představení v některém z 
mnoha pražských divadel. Nabídka je opravdu široká (Národní divadlo, Stavovské divadlo, Divadlo na 
Vinohradech, Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo v Dlouhé, Švandovo divadlo, Divadlo Pod Palmovkou, Divadlo v 
Řeznické, Divadlo v Celetné a další). Většina ze zvolených představení nás vždy obohatila, splnila očekávání a 
podpořila umělecké zážitky a kulturní úroveň našich studentů. Pravidelná návštěva divadla patří k profilu 
humanitně vzdělaného člověka, který prokazuje kulturně-společenský přehled nezbytný pro moderní 
vzdělávání 21. století. 
 
 
Fotogalerie: http://www.gymnazium-amazon.cz/galerie 

 
  


