
Tiskové zprávy - listopad 2012 
 

 
STUDENTSKÁ KONFERENCE - ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ: NADĚJE NA LEPŠÍ SVĚT? 
1. listopadu 2012 se vybraní studenti 2. a 3. ročníků zúčastnili studentské konference, 
pořádané organizací Partners for Democratic Change v rámci projektu MDG´15 (Millenium 
Development Goals), s názvem Rozvojové cíle tisíciletí: Naděje na lepší svět?, jež se konala v 
Americkém centru na Malé Straně. Program konference byl velice rozmanitý. Zahájení 
patřilo interaktivní prezentaci, seznamující účastníky s danou problematikou, a kvízu Kam 
jsme došli, kdo to ví o ceny. Následovala diskuze studentů na téma Mýty a stereotypy v 
rozvojovém světě metodou World Café, kterou doplňoval svými postřehy odborník na 
rozvojovou problematiku Tomáš Nožička. Odpolední část konference pokračovala projekcí 
vybraných částí filmu Hlad a navazující řízenou debatou. V závěru proběhla exkurze České 
rozvojové agentury s ukázkou konkrétních projektů rozvojové pomoci.  
 
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 1. – 15. 11. 2012 
Na začátku listopadu se konal každoroční Týden vědy a techniky, největší vědecký festival 
pro střední školy v České republice, který pořádá Akademie věd ČR. 
Pro žáky byl připraven pestrý a zajímavý program ze všech oborů vědy. Festival nabízí 
popularizační přednášky na téma chemie, biologie, fyzika, matematika, medicína, digitální 
technologie, životní prostředí aj., promítání dokumentárních filmů, výstavy, vědecké 
kavárny, workshopy, semináře, prezentace, exkurze a Dny otevřených dveří ústavů AV ČR. 
Dále bylo také možné navštívit elektrárny energetické Skupiny ČEZ, a. s., po celé České 
republice, ve většině případů i s návštěvou provozu. 
 
SUPER STUDENT OF THE WEEK 
V týdnu od 29. 10. do 2. 11. 2012 proběhla v naší škole soutěž: Super Student of the Week.  
Cílem je motivovat žáky k lepšímu výkonu a přístupu ke studiu.  
V rámci této soutěže je úkolem učitelů hodnotit u žáků:  1) aktivitu v hodinách, 2) přístup ke 
studiu, 3) výsledky vzdělávání, 4) nadstandardní zájem o výuku.  
Každý učitel během výuky v jednotlivých třídách hodnotí po celý týden žáky na základě výše 
uvedených bodů. Na konci týdne pak nominuje učitel žáky z tříd, ve kterých svůj předmět 
vyučuje. 
 
FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA 
Ve středu 7. listopadu se žáci 2. ročníků vtipnou a intuitivní formou seznámili s aplikací 
fyzikálních zákonů, které jsou v hodinách molekulové fyziky a termiky probírány.  
Při externích pokusech na Katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 
Karlovy si měli možnost některé experimenty v přednáškové místnosti sami vyzkoušet.  
Po celou dobu se o naše studenty staral školený personál Matfyzu. 
 
TRESTNÁ ČINNOST PÁCHANÁ MLÁDEŽÍ A NA MLÁDEŽI, DROGY A POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA 
Již tradičně se studenti 1. ročníků Anglicko-českého gymnázia AMAZON zúčastnili v rámci 
preventivního programu přednášky zaměřené na trestnou činnost páchanou mládeží a na 
mládeži. Přednášku vedl zkušený kriminalista, který své povídání doplnil o řadu příkladů ze 
své praxe. Zaměřil se především na témata drog, počítačovou kriminalitu, násilí a další 
trestnou činnost. V druhé části přednášky studenti dostali velký prostor pro diskusi a vlastní 
dotazy. 



PEOPLE TO PEOPLE - NOMINACE DO MEZINÁRODNÍCH STUDIJNÍHO PROGRAMU 
Dne 12. 11. 2012 obdrželo 16 studentů 1. a 2. ročníku od paní Evy Kudrnové, zřizovatelky, 
pozvánku k účasti v mezinárodním vzdělávacím programu „Leadership Summit“. 
Všichni, kteří se rozhodnou vycestovat, zažijí výjimečnou atmosféru na prestižních 
amerických univerzitách a poznají mezinárodní vzdělávací prostředí světových škol.  
Všem našim studentům přejeme, aby tento zážitek pro ně byl začátkem jejich úspěšné 
kariéry. 
Studenti mají možnost účastnit se vzdělávacích programů: 

1. Leadership in Action (Harvard University, Yale University) 
2. Technology (Stanford University) 
3. Business and Entrepreneurship (The University of Chicago) 
4. Film and the Arts (University of California, Los Angeles) 
5. Medicine and Health Care (Johns Hopkins University) 
6. International Diplomacy (Columbia University and George Washington University) 
7. Presidential Inauguration (Washington, D.C.) 
8. Service in Action (Tulane University) 

 
PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ - Z DĚJIN TOTALITY V ČESKOSLOVENSKU 
V úterý 20. 11. se naše gymnázium zapojilo do celorepublikového projektu Člověka v tísni -
Příběhy bezpráví, jehož cílem je připomínat minulost v době totalitního Československa. 
Studenti maturitních ročníků se přenesli do doby normalizace a pomocí dokumentárního 
filmu a následné diskuse se snažili pochopit fungování StB a jejích spolupracovníků. Film 
"Nikomu jsem neublížil" (režie Pavel Křemen) ukázal, jak totalitní režim postupně 
korumpoval lidské charaktery.  
Z filmu vyplynula celá řada otázek, na které odpovídal na základě svých životních zkušeností 
vážený host, člen unergrundové kapely The Plastic People of the Universe, Josef Janíček. 
Zajímavou diskusi obohatil hudebním vystoupením.  
 
THANKSGIVING REPORT 
On Thursday, November 22, Gymnazium Amazon celebrated the American holiday of 
Thanksgiving. Students were treated to a specially prepared Thanksgiving Day feast. The 
meal included traditional American Thanksgiving dishes such as turkey, sweet potatoes, 
dressing, corn, and pie. Gymnazium Amazon dined together as a school while enjoying the 
Thanksgiving festivities. 
In addition to the meal, students engaged in a series of Thanksgiving related activities during 
their English classes. Students crafted traditional American-Indian headdresses to wear 
during the festivities. They adorned the headdresses with paper feathers and American-
Indian themed names of the students' choosing. Students also learned about the history of 
the Pilgrims, their settlement in modern-day America. In addition to learning historical facts 
about Thanksgiving, students were exposed to Thanksgiving-related vocabulary through 
reading comprehension tailored to their respective English proficiency levels.  
Students engaged in a discussion on the theme of “giving thanks” for things that are 
normally taken for granted, a central theme of the American Thanksgiving tradition. 
Students were asked to ponder what they were thankful for in their lives, and to share their 
feelings of gratitude with the rest of the class.  
Finally, students competed in Thanksgiving-themed games. Classic childhood games served 
as a lighthearted note to cap off the Thanksgiving celebrations. Upon completing their 
Thanksgiving activities for the day, students were escorted to the dining hall by an American 
teacher to enjoy the feast with the rest of the gymnazium AMAZON community. 
 



SCHOLA PRAGENSIS 
Významnou listopadovou událostí byl 17. ročník výstavy SCHOLA PRAGENSIS, který se konal 
ve dnech 22. – 24. 11. 2012 v prostorách Kongresového centra na Vyšehradě. 
Na této přehlídce pražských středních škol nemohlo naše gymnázium chybět, a tak se za 
pomoci svých šikovných a komunikativních studentů náležitě představilo v originálních 
kostýmech hollywoodských hvězd žákům devátých tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií včetně jejich rodičů. Cílem našeho čtyřletého humanitního gymnázia bylo 
především co nejlépe prezentovat osvědčený jazykový program s rozšířenou výukou 
anglického jazyka a volitelných předmětů v AJ, jazykově - poznávacích pobytů, specializaci na 
vzdělávání cizinců a netradiční mimoškolní aktivity. Novinkou pak byla prezentace nového 
studijního programu Art Across Time - Umění a kultura. 
Prezentace školy dopadla výborně, všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na budoucí 
nováčky, které naše škola a naše studijní programy zaujaly a rozhodli se pro její výběr! 
 
BIOLOGICKÁ PRAKTIKA - SKRYTÝ ŽIVOT V AKVARIJNÍM FILTRU 
Studenti druhých ročníků se v rámci biologických praktik zúčastnili listopadového 
mikroskopování na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Po seznámení s mikroskopem 
si každý student vytvořil dočasný vodní preparát z akvarijního filtru, kde pozoroval mnoho 
rozličných mikroskopických živočichů. Pro určení organismů, které studenti objevili ve svých 
mikroskopech, dostali zjednodušené klíče včetně fotografií. Na konci dvouhodinových 
seminářů vytvořili protokoly o pozorování, aby se naučili práci řádně popsat.  
Mnoho z nich pracovalo s biologickou technikou poprvé a většina byla prací velmi nadšená. 
 
PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ „JUVENES TRANSLATORES“  
27. listopadu 2012 se konal 6. ročník významné mezinárodní překladatelské soutěže EU. 
Juvenes Translatores aneb „mladí překladatelé“. Soutěž pořádala Evropská komise - 
generální ředitelství pro překlady. Žáci, kteří propadli kouzlu anglického jazyka, si měli 
možnost ověřit znalost a vyzkoušet si, jaké je to být profesionálním překladatelem. 
Gymnázium AMAZON přihlásilo do soutěže pět nadaných studentů.  
Soutěž má za cíl propagovat výuku jazyků ve školách a překladatelství jako profesi. Studenti 
překládali jednostránkový text z a do jakéhokoli z 23 úředních jazyků EU – měli tedy na výběr 
z 506 jazykových kombinací. Šťastného výherce čeká dubnová exkurze do Bruselu. 
 
 


