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Tisková zpráva - březen 2010 
 

 

Události měsíce března na Gymnáziu AMAZON 
 

 

Třetí měsíc kalendářního roku začal toužebně očekávanými jarními prázdninami. Zimní týden plný 

odpočinku, relaxace a nabírání nových sil na 3. čtvrtletí školního roku vystřídal týden nabytý školními 

povinnostmi, pilnou prací a přípravou prvních ročníků na lyžařský kurz v Rakousku. 

  

V týdnu od 15. do 19. 3. se více než 30 studentů gymnázia AMAZON zúčastnilo lyžařského a 

snowboardového kurzu v rakouském středisku HOCHFICHT.  

Nedílnou součástí výcviku bylo zaměření se na utváření a zlepšování vztahů mezi 

žáky. Cílem kurzu bylo též částečně stmelit třídní kolektivy a přispět k utváření 

vzájemné spolupráce mezi studenty.  

Výborné sněhové podmínky, dobrý studentský i profesorský tým, skvělá kuchyně. 

Zkrátka týden plný pohody využitý k vzájemnému poznávání a aktivnímu 

odpočinku na horách mimo hlavní město.  

Počasí lyžařům, co se týče slunce i sněhu, skutečně přálo – potvrdit to mohou zajisté všichni účastníci 

letošního kurzu, kterým se na horách opravdu velmi líbilo! 

       

Ve stejném týdnu se v naší škole částečně zhostili výuky zahraniční studenti vysokých škol.  

Celý projekt probíhal v rámci programu AIESEC.  

AIESEC (původně: Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et 

Commercialesje, dnes AIESEC) plně řízená nepolitická nezisková organizace, která sdružuje studenty a 

čerstvé absolventy z více než tisícovky vysokých škol zhruba ve stovce států světa. Hlavní aktivitou 

AIESEC je mezinárodní výměnný program, jenž umožňuje vysokoškolákům a čerstvým absolventům 

vycestovat do zahraničí na různě dlouhou dobu praxe.  

Cílem studentů v naší škole bylo prezentovat, samozřejmě v anglickém jazyce, vlastní zemi, její 

kulturní a národnostní zvyky, jídlo, tradice, ale i moderní společnost a poukázat na rozdíly mezi 

mladými lidmi, což nejlíp vystihl komunikativní Řek Dimis. AIESEC studenti, ke kterým mimo jiné 

patřila charismatická Brazilka Fernanda, Mexičan Juan Carlos, Číňanka Jessica nebo za každé situace 

vtipný Ital Pepe, se měli možnost seznámit s našimi studenty prostřednictvím pobytu ve škole, a to po 

dobu jednoho týdne. Každý ze studentů měl připravenou elektronickou prezentaci, díky které 
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zprostředkoval studentům gymnázia pohled na svůj život a zároveň je obohatil o další znalosti 

angličtiny. 

Právě prvotřídní hodiny angličtiny, vtipné reklamní spoty, videa slavných sportovců, nebo výuka 

samby přímo ve třídě patřily u studentů mezi největší favority tohoto týdne. Nejen studenti, ale také 

profesoři byli vtaženi do show, kterou vysokoškoláci bezpochyby předvedli. 

Projekt zaznamenal mezi studenty obrovský úspěch, a proto budou mít gymnazisté možnost seznámit 

se s dalšími praktikanty hned v příštím roce.   

 

Ve čtvrtek 18. 3. absolvovali všichni studenti Gymnázia AMAZON celodenní výlet do metropole 

západních Čech - Plzně. První část programu byla zaměřena na prohlídku plzeňského pivovaru - 

PILSNER URQUELL, kde se seznámili s historií pivovarnictví jakožto úspěšným odvětvím českého 

průmyslu. Studenti byli nejprve uvedeni do historie 

pivovarnictví a bednářství v Čechách. Na nádvoří pivovaru 

se dozvěděli něco o jubilejní bráně a vodárenské věži, do 

které měli možnost nahlédnout. Závěr prohlídky pak patřil 

pivovarským sklepům, včetně lednice, kde se uchovával v 

minulosti led po celý rok. 

Studenti se zde opravdu nenudili, jelikož po celou dobu vyplňovali skvěle připravené pracovní listy. 

Druhá část programu zavedla gymnazisty na plzeňské náměstí, kde je čekala prohlídka jednoho z 

nejznámějších symbolů města Plzně - historického podzemí s labyrintem chodeb, sklepů a 

studní. Systém sklepů a studní byl pod městem Plzní 

budován již od 14. století a neodmyslitelně patří k 

dějinám i současnosti města Plzně.  

Prohlídka potěšila všechny milovníky tajemných 

podzemních prostor i středověké historie a umožnila 

poznat jeho vznik, funkci, rozmanitost využití a život pod 

městem vůbec. Celý výlet nás provázelo krásné slunné počasí, což podpořilo skvělé zážitky z toho 

prvního jarního výletu. 

 

V pátek 19. 3. se zúčastnili žáci 2. ročníku projekce filmu KATKA v žižkovském kině AERO. Dokument 

sleduje životní cestu dnes třicetileté narkomanky, která čtrnáct let neúspěšně bojuje se svojí 

drogovou závislostí. Neuvěřitelně sugestivně zachycený zápas s drogou byl pro naše studenty více než 

poutavý a doufejme, že povede k vážné a odpovědné reflexi tohoto tématu. 
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V pátek 12. 3. hudební sekce gymnázia navštívila České muzeum hudby na Malé Straně. 

Studenti se zde seznámili s historií hudebních nástrojů, sledovali jejich vývoj od dob 

prehistorických až po současnou formu. Vše bylo provázeno praktickými ukázkami více 

než čtyřiceti různých nástrojů. Zpětná vazba byla umocněna napsání reportů z této 

výstavy.  

 

Školní aktivity pak završila exkurze do Mikulášské zvonice, která je součástí chrámu Sv. Mikuláše na 

Malostranském náměstí. Tam se v posledním březnovém týdnu vydali společně se svým profesorem 

studenti estetické výchovy. Březnové úsilí tak bylo zakončeno zdoláním 216 schodů. Interiér zvonice 

svatého Mikuláše je snad nejkrásnější a nejpůsobivější ze všech pražských věží. Historie vzniku 

zvonice kostela svatého Mikuláše nebyla vůbec 

jednoduchá (Na ochozu věže konali službu městští hlásní, 

aby včas varovali před případným nebezpečím, hlavně 

před ohněm. Za komunistického režimu je vystřídali 

příslušníci StB, kteří odtud sledovali dění na ambasádách 

západních států.) a jen díky vytrvalosti malostranských 

radních vděčíme za to, že se dnes Praha může chlubit jedním z nejkrásnějších evropských soutěží.  

 

Březen je za námi a nyní se už všichni společně těšíme na další první jarní měsíc! 

 

V Praze dne 31. března 2010  
 


