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OCENĚNÍ OUTSTANDING STUDENT 2012 
Každoročně udělované ocenění „Outstanding Student“ získalo na podzim 10 žáků, kteří 
prokázali výjimečný zájem o studium v období září a říjen 2012 a svým svědomitým 
přístupem se zavázali reprezentovat sebe i školu na veřejnosti.  
Jmenovitě: sl. Lazzari, p. Karmalinskiy, sl. Čermáková, sl. Murtuzová, sl. Řeháčková, p. 
Adámek, sl. Oliynyk, p. Klusoň, p. Dudzik, sl. Hilbertová.  
Gratulujeme a přejeme, aby snaha a píle vydržela po celý školní rok! 
 
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 
Jako každoročně se v průběhu letošního října konala Olympiáda v českém jazyce (OČJ). 
Jedná se o předmětovou soutěž z českého jazyka pro žáky středních škol, jejímž cílem je 
umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s 
ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Účast v soutěži je dobrovolná. 
Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozpětí: 
gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut.  
Na odborném zajištění OČJ se podílí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR.  
V letošním školním roce se školního kola OJČ zúčastnilo 21 žáků gymnázia, kteří napříč 
ročníky bojovali o postup do obvodního kola, které se bude konat v únoru 2013.  
První dvě místa obsadili jazykově nadaní studenti 4. ročníku: Juliana Vaculíková, Ramón 
Altamirano a studentka 1. ročníku Valentina Lazzari se umístila na třetí příčce. 
Gratulujeme k postupu a přejeme hodně štěstí v dalších kolech!  
 
S JAZYKY TOHO DOKÁŽEŠ VÍCE! 
... je heslo, kterým se řídili žáci 3. ročníku při zpracovávání svých projektů, v rámci 
jazykovědy, na téma světové jazyky - jejich shody a rozdíly. Komparativní metodou jsme si 
ukázali vzájemnou příbuznost světových jazyků a jejich umístění v jednotlivých jazykových 
skupinách a opět si potvrdili, že porozumění a osvojení cizích jazyků nám velmi pomáhá 
nejen při cestách do zahraničí a při setkávání s lidmi z jiných zemí a odlišných kultur, ale 
jazyky nám také otevírají cestu k novým životním příležitostem. Jejich znalost významně 
zvyšuje šance na budoucí úspěch a dobré uplatnění. 
 
FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA 
Ve středu 17. října se žáci 1. ročníků vtipnou a intuitivní formou seznámili s aplikací 
fyzikálních zákonů, které jsou v hodinách fyziky - mechaniky 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. 
 
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2012 
Ve středu 17. října proběhlo školní kolo přírodovědné soutěže Přírodovědný klokan.  
Žáci řešili úlohy z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu a biologie.  
Nejlepšími řešiteli byli: sl. Páchová (1. roč.), sl. Kolinová, p. Spitsyn a sl. Řeháčková (2. roč.) 
Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast! 
 



LITERÁRNĚ - HISTORICKÁ EXKURZE PO PRAŽSKÝCH PAMÁTKÁCH 
V rámci předmětu KULTURA 21 se studenti FR1C vydali v pátek 19. října po stopách slavných 
českých literátů, historiků, umělců a významných pražských pamětihodností. Okružní trasa 
vedla od budovy školy, na které jsme si prohlédli znak hlavního města Prahy, přes Ovocný trh 
s gotickým Karolinem a klasicistním Stavovským divadlem, na náměstí Republiky se secesním 
Obecním domem, dále Celetnou ulicí, ve které spatřili kubistický Dům U Černé Matky Boží, 
na Staroměstské náměstí s Orlojem, radnicí, Domem U Kamenného zvonu, Týnským 
chrámem a Chrámem svatého Mikuláše, sochou Mistra Jana Husa a Palácem Kinských. 
Samozřejmě jsme se nezapomněli postavit na 15. poledník, který tímto slavným místem 
prochází. Naše další kroky vedly na Mariánské náměstí, kde jsme navštívili Městskou 
knihovnu, viděli Novou radnici - sídlo Magistrátu hl. m. a prošli barokním Klementinem ke 
Karlovu mostu. Naše vlastivědná vycházka skončila na Uhelném trhu. Po celou dobu si žáci 
zakreslovali trasu a navštívená místa do vlastních mapek, které poté použili při tvorbě 
projektu Praha plná památek. Exkurze měla velký úspěch, přispěla k důležitému poznání 
historického jádra Prahy a všeobecnému rozhledu humanitně vzdělaného člověka.  
V budoucnu budeme v poznávání Prahy rozhodně pokračovat!  
 
NÁVŠTĚVA BÍLKOVY VILY 
V rámci estetické výchovy si studenti 1. ročníku měli možnost prohlédnout unikátní 
symbolistní stavbu s příběhem, Bílkovu vilu, která je dílem jednoho autora a každý detail je 
součástí tohoto příběhu.  
Studenti pak měli za úkol inspirovat se jeho figurálními plastikami a pokusit se kresbou lidské 
postavy symbolicky vyjádřit své duševní hnutí, aktuální životní pocit. 
 
PROJEKT - OKTOBERFEST 2012 
V rámci hodin německého jazyka se žáci třetího ročníku dozvěděli o historii a současnosti 
největšího německého svátku piva, Oktoberfestu.  
Doma každý z nich zpracoval plakát, který poté prezentoval svým spolužákům.  
 
 
 
 
 
 
 

 


