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TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET - BOTANICUS A PŘEROV NAD LABEM 
Tradiční školní výlet byl v prvním zářijovém týdnu připraven pro první ročníky do Botanicusu 
- historického centra řemesel a umění a bylinné zahrady v Ostré nad Labem. Zde mohli žáci 
gymnázia vidět ukázky tradičních řemesel jako drátenictví, hrnčířství nebo kovárnu a sami si 
vyrobit mýdlo, ozdobit perník či uplést provaz. 
Po občerstvení v Hodovně čekalo studenty ještě jedno místo, kde se zastavil čas – Skanzen 
lidové architektury v nedalekém Přerově nad Labem. Prohlédli si staročeské chalupy, 
hospodářská stavení i starou školu. Výlet se všem nováčkům velmi líbil. 
 
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET - LETIŠTĚ RUZYNĚ A DIVOKÁ ŠÁRKA 
V úterý 4. 9. 2012 se studenti druhých ročníků zúčastnili exkurze na pražském letišti Ruzyně. 
Po úvodním povídání o historii usedli do autobusu a společně s průvodcem projeli místa, 
kam se běžný pasažér nedostane. Viděli start i přistání letadel se všemi jejich náležitostmi, 
dozvěděli se o zabezpečení letadel proti teroristům i proti biologickým nebezpečím, o 
cateringu i VIP hostech. Zajímavou zastávkou byla též hasičská stanice s připravenými muži i 
vozy k případnému zásahu.  
Druhou částí výletu byla návštěva jedné z nejstarších archeologických lokalit v Praze - Divoké 
Šárky. Po výstupu na vyhlídku měli studenti možnost pokochat se krásnými výhledy a 
občerstvit svá těla. Cílem vycházky bylo propojení třídních kolektivů po prázdninách a 
seznámení se s novými studenty. Gymnazisté měli mnoho času popovídat si o zážitcích 
z prázdnin a nasát atmosféru nového školního roku. 
 
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET - LITERÁRNÍ EXKURZE - MUZEUM BOŽENY NĚMCOVÉ A RATIBOŘICE 
Druhý školní den, v úterý 4.9., jsme se studenty 3. a 4. ročníků vyrazili na literární exkurzi do 
České Skalice pátrat po stopách české legendární spisovatelky - Boženy Němcové. Expozice 
ležící v objektu Steidlerova hostince zahrnuje dokumentaci života a díla Boženy Němcové. 
Hlavní linie výstavy sleduje osudy Němcové, včetně rodinného kruhu či skupiny přátel, a 
chronologický vývoj její tvorby. Vše je dokumentováno četnými originály (fotografie, první 
vydání knih, osobní předměty). Samostatným prostorem je historický Jiřinkový sál, v němž 
Němcová oslavila svou svatbu a zúčastnila se zde první jiřinkové slavnosti. 
Naše další kroky vedly do nedaleké Barunčiny školy, kde jsme zhlédli historickou školní třídu 
z 19. století, která je umístěna v roubené budově školy, do níž byla v letech 1824–1833 
zapsána Barbora Panklová a později i její sourozenci.  
Školní výlet jsme završili odpočinkovou procházkou malebným Babiččiným údolím 
v Ratibořicích. Viděli jsme romantické letní sídlo Kateřiny Zaháňské, babiččinu chaloupku na 
Starém bělidle, Viktorčin splav a na závěr jsme se nezapomněli vyfotit u slavného Pomníku 
Babičky s dětmi. Letní počasí, dobrá nálada a zajímavý program navodily příjemný začátek 
školního roku 2012/2013. 
 
VÝSTAVA KARLA NEPRAŠE 
Studenti estetické výchovy navštívili výstavu „Karel Nepraš“ v Centru současného umění Dox 
v Holešovicích. Skrz kresby a sochy prožili autorovy stísněné pocity z normalizace a jeho 
osobitý humor a z jiného úhlu pohledu si uvědomili smysl současného umění jako jisté 
zajímavé informace o okolním světě. 



PROJEKT MF DNES - STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY 
V letošním školním roce se opět studenti gymnázia zapojili napříč ročníky do 
celorepublikového projektu středních škol organizovaného Mladou frontou DNES - Studenti 
čtou a píší noviny, ve kterém se písemnou formou vyjadřují k aktuálním společenským 
otázkám. Nejlepší novinové články jsou vždy otištěny přímo v novinách, ostatní publikovány 
na internetových stránkách: http://epaper.mfdnes.cz/o-mf-dnes/projekty/studenti-ctou-a-
pisi-noviny. 
Projekt významně podporuje mezipředmětové vztahy ve vyučování - ve výuce slohu slouží 
jako průprava pro nácvik psaní slohových útvarů publicistického stylu, dotýká se rovněž 
mediální výchovy a základů společenských věd. Za odměnu získají žáci do svých tříd každé 
ráno noviny. 
 
ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKŮ 
Od 12. do 14. září absolvovali studenti 1. ročníků adaptační a seznamovací kurz blízko 
Prachovských skal. Akce byla vedena tak, aby došlo k vzájemnému seznámení žáků, 
prvotnímu vytvoření osobních pout a upevnění třídních kolektivů pod dohledem školených 
pedagogů. V rámci mnoha sociologických her a cvičení docházelo u žáků k postupnému 
vývoji, během kterého hledali svoje vlastní místo ve skupině, do níž budou několik 
následujících let patřit. Navazovali první přátelství a kontakty. Zároveň měli možnost lépe 
poznat i některé své pedagogy v jiném prostředí než jsou prostory školy.  
Aktivity a hry žáků byly rovnoměrnou kombinací her rozvíjejících jejich kreativitu a sociální 
cítění společně s fyzickou zdatností. Díky krásné přírodní krajině Českého Ráje byl podniknut i 
pěší výlet do Prachovských skal včetně táborového ohně zakončeného bojovou hrou, jež 
měla symbolizovat vstupní rituál přijetí do Amazonu stvrzený jejich podpisy. Šlo o utvoření 
základního společného uvědomění, že všichni patří do jedné skupiny tvořené školou a jejich 
pedagogy. 
 
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. 
V letošním školním roce bude Klub mladého diváka navštěvovat rekordních 73 studentů! 
Přejeme příjemné kulturní zážitky! 
 
CHEMICKÝ JARMARK 
Chemický jarmark je celodenní interaktivní akce pod širým nebem, na které si studenti mohli 
vlastními smysly vyzkoušet, jak je chemie pro náš život důležitá a jak naše životy ovlivňuje. 
V každém z osmnácti stanů čekaly na studenty zajímavé pokusy. Dozvěděli se také mnoho 
cenných informací k aktuálním kauzám: „Jak se falšují potraviny“ nebo „Metylalkohol“.  
Na závěr se nechali stylově vyfotit. 



SVĚTOVÉ DNY ZA MÍR A NENÁSILÍ 
Globální dny akcí, které probíhají současně na stovkách míst po celém světě v období od 21. 
září (Mezinárodní den míru) do 2. října (Mezinárodní den nenásilí), s cílem vytvořit podmínky 
pro dialog mezi jednotlivci, organizacemi a skupinami a šířit povědomí o míru a nenásilí. Svět 
bez válek a násilí je mezinárodní humanistickou organizací. Studenti gymnázia byli o této akci 
informováni prostřednictvím svých vyučujících. 
 
THE AMAZON DECATHLON – ATHLETIC TOURNAMENT 
Ve středu 25. 9. 2012 se konala celoškolní sportovní akce. Soutěžní týmy oblečené v barvách 
vlajky daného státu reprezentovaly jednotlivé země: Brazílii, Keňu, Madagaskar, Nový 
Zéland, Seichelly, Ghanu, Haiti, Nicaragui, Senegal, Andorru, Island, Indii, Kanadu, Botswanu 
a Myanmar. Studenti byli rozděleni napříč ročníky do 15 týmů a pod vedením svých kapitánů 
bojovali o nejlepší umístění v deseti disciplínách. První cenu – medaile a medovník si odnesl 
tým Keni. Soutěžní disciplíny, byly zvoleny tak, aby se studenti pobavili a zároveň předvedli 
své talenty. 
Součástí akce byl projekt společnosti PUMA „výběr studentských ambasadorů“, kteří obdrží 
věcné dárky – obuv/oblečení a budou mít možnost podílet se na rozvoji této značky. 
V rámci připomenutí dne jazyků byla pro žáky připravena vědomostní soutěž spočívající v 
přiřazení pravdivých údajů z oblasti zeměpisu, politiky, ekonomiky aj.  
Sportovní den se především díky počasí a sportovnímu nasazení všech zúčastněných vydařil. 
 
AWARD OF EXCELLENCE. CONGRATULATIONS! 
Diplom za výborné studijní výsledky ve školním roce 2011-12 byl předán 19 studentům.  
Tři nejlepší škola ocenila peněžním poukazem.  
Všem ostatním přejeme, aby se školní rok 2012-13 stal novou výzvou k dosažení stejně 
mimořádných studijních úspěchů.  
 
 
 
 
 

 


