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Tiskové zprávy – listopad 2015 
 

 
AUTORSKÉ ČTENÍ ANEB KNIHOVNA SPOJUJE 
Dne 12. 11. 2015 se v pozdních odpoledních hodinách odehrálo premiérové autorské čtení. Místo "činu", tedy 

naši knihovnu, zútulnily a připravily profesorky češtiny, které se rovněž postaraly i o malé občerstvení v podobě 

sušenek a teplého čaje s chutí vánočního punče. Ač jsme v žádném případě nepočítaly s velkolepou účastí, 

přesto jsme byly konečným počtem zúčastněných mile zaskočeny. Našly se tři odvážlivkyně, které se rozhodly 

seznámit spolužáky a učitele s vlastní tvorbou, dále pak 8 posluchačů, kteří se chtěli zapojit alespoň jako 

publikum. 

Jako první vystoupila Olga Moiseeva ze 4. ročníku, která nás seznámila jak se svou prozaickou, tak i básnickou 

tvorbou. Následovala Tereza Horníčková z 2. C, která svou 

krátkou povídkou narážela na problémy současné společnosti. 

Jako poslední vystoupila Eliška Tomášová z 2. D, která přečetla 

hned několik básní, jež se úzce dotýkaly smyslu života člověka. Po 

každém vystoupení jsme se pokoušely společně diskutovat 

o smyslu a účelu díla, přičemž jsme postupně odhalovaly 

podstatu daných textů. Úspěšný ohlas účastníků nás utvrdil v 

tom, že začínající autoři si zaslouží své publikum, neboť potřebují 

odezvu, která je může posunout dál. Zároveň musíme s nadšením konstatovat, že se akce nesla nejenom 

v duchu konstruktivní kritiky, ale také v duchu přátelství a snahy o pochopení druhých. S klidným srdcem tedy 

můžeme slíbit, že podobné akce určitě v letošním školním roce zopakujeme, neboť se budeme snažit 

heslo "KNIHOVNA SPOJUJE" šířit dál. 

 
KLEMENTINUM – PROHLÍDKA BAROKNÍ KNIHOVNY 

V pátek 13. listopadu jsme se studenty 3. ročníku vydali po stopách baroka na 

prohlídku bývalé jezuitské koleje, dnes Národní knihovny České republiky, 

Klementina.  Rozsáhlý areál Klementina se rozkládá mezi Karlovou a Křižovnickou ulicí 

a hlavním průčelím se obrací do Mariánského náměstí. Klementinum vybudované na 

ploše dvou hektarů je jedním z největších stavebních komplexů v Evropě. V rámci 

prohlídky Klementina jsme nejprve nahlédli do zrcadlové kaple s nádhernou barokní 

stropní výmalbou, naše cesta dále vedla do slavné barokní knihovny, ve které je 

uloženo asi 20 000 svazků především teologické literatury. Nepřehlédli jsme ani 

sbírku skvostných jezuitských geografických a astronomických glóbů. Po návštěvě 

knihovního sálu jsme se přesunuli do Meridiánové síně, která byla využívána na 

měření času, zejména pak k určování poledne. Poté již naše kroky směřovaly strmě vzhůru až na vrchol 68 

metrů vysoké Astronomické věže, nedílné dominanty centra Prahy. Odtud se nám za nádherného slunečného 

počasí naskytl jedinečný výhled na Prahu a její nejkrásnější památky včetně budovy našeho gymnázia. Exkurze 

do barokního Klementina byla přínosem nejen do hodin dějepisu a literatury, ale též do každodenního života, 

jelikož znalost pražských památek patří k základům všeobecného přehledu.     

 
PROGRAM O BEZDOMOVECTVÍ 
V pátek 13. 11. 2015 navštívily prostory Anglicko-českého gymnázia Amazon dvě dámy 

z neziskové organizace Jako doma, o. p. s. Jedna z nich byla přímo zaměstnankyní této 

organizace, která se zaměřuje na pomoc ženám bez domova, pomáhá jim s hledáním 

uplatnění na trhu práce, poskytuje sociální a psychologickou podporu a také se zabývá 

prevencí, informovaností veřejnosti o fenoménu bezdomovectví atd.   
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Druhou návštěvnicí byla přímo jedna z klientek organizace, paní Eva, která je v současné době bez domova. 

Přespává v útulku pro bezdomovce, živí se různými brigádami a snaží se najít si trvalé zaměstnání.  Obě ženy 

probíraly se studenty 4. ročníku zejména předsudky a stereotypy týkající se bezdomovectví, studenti sami ve 

skupinách pak četli příběhy lidí bez domova a snažili se najít příčiny a řešení jejich náročných životních situací. 

Spolu s oběma dámami si pak mohli objasnit mnohá tabuizovaná témata, jako násilí mezi lidmi na ulici, 

rodičovství lidí bez domova, problematiku drog nebo života ve squatu.  Paní Eva byla velice otevřená jakýmkoliv 

otázkám a odpovídala i na ty nezvědavější dotazy. Díky tomu si mohli studenti uvědomit, jak snadno se může 

člověk dostat do náročné životní situace a jak těžké může být se z ní zase vymanit. Toto setkání bylo pro nás 

opravdu velmi přínosné.  

 
ENGLISH OLYMPICS 

Every year the English Department plans a special skills competition for all the 

students at AMAZON, we call it the English Olympics. It begins with by selecting the 

top 3 students from each English class. This year they were asked for advanced 

conjugation of irregular verbs, a grammar test, and a series of English related trivia 

questions.  The top performers were invited to attend the finals.  

The final competition was centered on 3 skill sets: listening, syntax, and vocabulary. All four years were broken 

up by their levels of English and competed against one another.  The winners from each group were awarded 

first place and rewarded with a pizza party with the English department.  This year’s winners were the JUAB2 

and JUC3 English groups.  It is a great way to show off their skills and have a friendly competition between 

classes.  

 
EXKURZE NA VÍTKOVĚ A PROMÍTÁNÍ FILMU ATENTÁT 
Žáci třetího a čtvrtého ročníku se v listopadu v rámci dějin 20. století vypravili na film o atentátu na Heydricha. 

Atentát z roku 1964 je považován za jeden z nejautentičtějších filmů o 

událostech roku 1942. Zaznamenal také podobu místa, kde se atentát 

odehrál. Místo se díky pozdějším přestavbám Prahy nezachovalo. Tento 

jedinečný film jsme měli možnost po letech zhlédnout na filmovém plátně 

krásného kinosálu Lucerny. Po skončení filmu se třetí ročník odebral zpět do 

školy na odpolední vyučování. Žáci čtvrtého ročníku pokračovali v programu v 

památníku Vítkov. Zde se rozdělili na dvě skupiny, kdy část se věnovala 

historii památníku a část událostem roku 1938. Obě skupiny se ale dostali do 

prostor, kde bylo udržováno nabalzamované tělo Klementa Gottwalda.  Žáci si tak opět mohli rozšířit své 

povědomí o moderních dějinách.  

 
SLAVNOSTNÍ OBĚD V BANKETNÍM STYLU 
V úterý 24. listopadu 2015 proběhl na půdě SOU gastronomie a podnikání v Praze 9 slavnostní oběd v 

banketním stylu, kde studenti třídy FR1B  Anglicko-českého gymnázia Amazon 

měli možnost uplatnit v praxi své znalosti etikety, jež načerpali v předmětu 

Kultura 21. Když jsme usedli k tabuli slavnostně laděné do zlatavých tónů, začala 

hostina o čtyřech chodech. Studenti byli vystaveni různým zkouškám, například 

jak zacházet s ubrouskem, jak konzumovat přiložené pečivo či jaký příbor se 

používá na daný pokrm.  Oběd byl zahájen studeným předkrmem ve formě 

plněné tortilly s dresingem, následoval teplý předkrm – celerový krém, jako 

hlavní chod byl podáván nivový závitek s rýží a sladkou tečku tvořil jablečný koláč.  Všechny nástrahy 

banketního stolování zvládli všichni (skoro) na jedničku :)  

 



 

Anglicko-české gymnázium AMAZON, Rytířská 10, Praha 1   www.gymnazium-amazon.cz, info@gymamazon.cz 

3 

BESEDA S PAMĚTNÍKEM 
Žáci čtvrtého ročníku měli v pondělí jedinečnou možnost setkat se s paní 

Marikou Václavíkovou. Ta zažila období socialismu a bývala učitelkou. Mohla 

tedy s jasnou dávkou nadhledu povyprávět nejen o svém životě, ale i o školství 

a o dřívějších možnostech studia. Setkání se tentokrát zaměřilo hlavně na rok 

1968. Žáci se dozvěděli o uvolněném období na jeho počátku i o pocitech po 

příjezdu tanků a následné normalizaci. Povídání bylo doplněno o 

československý filmový týdeník právě z roku 1968. Žáky povídání zaujalo 

natolik, že měli mnoho doplňujících dotazů i slova obdivu. Byl zde také návrh, aby paní Vaculíková přišla na jaře 

ještě jednou a rozpovídala se více o svém životě.  

 
INSTITUT FRANCAIS 
Francouzský institut, který se nachází ve Štěpánské ulici v Praze od roku 1920, byl založen francouzským 

historikem Ernestem Denisem. Ve středu 25. 11. 2015 jsme s francouzskou skupinou 3. ročníku tento institut 

navštívili. Nejdříve jsme se podívali do galerie plné originálních 

plakátů známých francouzských filmů jako například „Četník v New 

Yorku“ s Louisem de Funèsem, „Zločin v expresu“ nebo „Muž 

z Hongkongu“ s Paulem Belmondem v hlavní roli. Následně nás místní 

knihovnice seznámila s historií a provedla nás institutem. Ukázala 

nám oddělení knihovny pro děti i dospělé, kde si můžeme půjčit knihy 

a filmy ve francouzštině, ale i díla francouzských autorů v češtině. 

Studentky zjistily, že mají možnost navštívit tzv. Kino 35, které je 

veřejnosti přístupné a kde se promítají filmy minimálně jednou týdně. 

Byla jim také představena možnost členství v institutu, které studentům za roční poplatek 250 Kč umožnilo 

půjčovat si knihy a filmy nebo chodit do Kina 35 a kavárny se slevou. Návštěva byla pro studentky velice 

přínosná a dívky si dokonce vyzkoušely své znalosti při poslouchání výkladu ve francouzštině. Více takových akcí 

by skupině určitě nebylo na škodu.  

 

SCHOLA PRAGENSIS – PŘEHLÍDKA PRAŽSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL 
Ve dnech 26. – 28. listopadu 2015 proběhl v Kongresovém centru 

Praha jubilejní 20. ročník přehlídky a nabídky oborů vzdělání 

pražských středních a vyšších odborných škol. Letošní zvolené 

motto "Zvolím si srdcem" přilákalo přibližně 150 vystavovatelů  

a několik tisíc žáků a rodičů.  

Naše gymnázium samozřejmě nemohlo u této události chybět, 

tudíž jsme opětovně zabrali své místo u stánku číslo 413. 

Prezentaci naší školy měli v rukou zejména studenti, které v 

případě potřeby doplnil přítomný pedagogický sbor. Podobně jako v minulých letech jsme se i letos pokusili  

o netradiční představení naší školy. Studenti reprezentující naše gymnázium se napříč všemi čtyřmi ročníky 

stylizovali do podob známých filmových a pohádkových postav, čímž poutali pozornost nejen ze stran 

návštěvníků, ale i pořadatelů. Svou práci odváděli svědomitě, ale rovněž s notnou dávkou energie a nadšení, za 

což jim patří obrovské díky. Věříme, že jejich námaha bude odměněna v podobě přílivu nových zájemců o 

studium na naší škole, tedy potenciálních žáků prvního ročníku. A všichni budeme věřit, že tito budoucí studenti 

budou rovněž tak aktivní jako výše zmínění. 
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THANKSGIVING DAY 
Thanksgiving Day happens on the last Thursday in November every 

year.  It finds its origins in the colonization of the Americas, but has 

come a long way since then.  Today, it is a celebration for giving 

thanks for everything we have.  It is common to have a large meal 

of Turkey and side dishes and celebrate with family and friends.    

We had a fun time talking with the freshmen about this American 

tradition and explaining its history and what it means for the 

people of America.  We spoke about what we are thankful for, 

including tangible things, intangible things, people, and services.  The class selected their top 5 things in each 

category and made a turkey, with the feathers representing the students and what each class is thankful for.  

We are displaying these on the English department’s bulletin board.  We also 

asked the students Thanksgiving trivia and rewarded them with feathers, which 

they used to decorate their necklaces.  The student with the most feathers at the 

end became the “chief” of their class and had their face painted.  We had a lot of 

fun dressing up and learning about this American holiday.  

The best part of this holiday is joining our classmates at the Školní jídelna Uhelný 

trh near our school.  Every year they prepare a traditional Thanksgiving meal of 

turkey, potatoes, vegetables, cranberry sauce, stuffing and pumpkin cake.  It is 

always delicious and a tasty reminder of what the American teachers are missing 

back home.  Overall, we expanded our knowledge of this holiday and had a great 

time doing it.  
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