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Tisková zpráva - červen 2010 
 

 

Události měsíce června na gymnáziu AMAZON 
 

 
Poslední týden před toužebně očekávanými letními prázdninami (21.6. – 28.6.)  se na Anglicko - 

českém gymnáziu AMAZON nesl v duchu netradičních výukových aktivit. 

Velmi inspirující byla návštěva Amerického kulturního centra při 

Velvyslanectví USA, které pro studenty zorganizovalo besedu v anglickém 

jazyce pod vedením pana Tomáše Kneibla, dále pak projekci filmu a 

prohlídku prostor centra a knihovny. Tato aktivita rozhodně patřila 

k nejúspěšnějším programům letošního školního roku.  

Úterní dopolední program probíhal v prostorách gymnázia v Rytířské ulici a byl věnován problematice 

Evropské unie. V předem připravené soutěži studenti sami prokazovali znalosti o EU. Stěžejním 

bodem programu pak byla přednáška o evropské obraně a bezpečnostní politice v zemích 

Evropské unie v součinnosti s Českou republikou. Pan Zdeněk Buček jistě studenty svým 

vypravováním upoutal, a proto jeho znalostí využijeme i v příštím školním roce. 

S činností hasičů, záchranářů, zdravotníků a policistů v rámci Integrovaného záchranného systému se 

měli studenti možnost seznámit na akci Den s policií: Léto bez úrazů, která byla 

pořádaná pro veřejnost dne 23.6. v Kongresové ulici v Praze 4. Studenti obdrželi 

pracovní listy, s kterými prošli několik stanovišť a zhlédli ukázky zásahu IZS při 

dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech. 

Na následující den připravili studentům američtí lektoři workshop pod názvem „Angličtina je náš 

jazyk“ vedený kompletně v anglickém jazyce. Hry, soutěže a znalostní kvízy tak ovládly na celé 

dopoledne prostory školy a ověřily znalosti našich žáků v tomto stěžejním vyučovacím předmětu. 

Páteční dopoledne patřilo krátkému nahlédnutí do doby 60. let v rámci netradičně pojaté výstavy 

Beatlesmánie v Muzeu hudby v Karmelitské ulici. Poté se studenti s pedagogickým doprovodem 

přesunuli do Centra moderního umění DOX do pražských Holešovic na velmi podnětnou a 

zajímavou výstavu věnovanou životu a tvorbě světoznámého architekta Jana Kaplického. 

S pozitivním ohlasem se setkala i závěrečná akce, celodenní výlet spojený s návštěvou jaderné 

elektrárny Temelín. Gymnazisté dostali možnost seznámit se blíže s největší českou jadernou 

elektrárnou v rámci exkurze v Informačním centru Jaderné elektrárny Temelín umístěné v její 

bezprostřední blízkosti v zámečku Vysoký Hrádek. Dozvěděli se zde spoustu zajímavostí o jaderné 
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energetice i o samotné elektrárně, prohlédli si modely reaktorových bloků, zjistili, jak je dále 

nakládáno s použitým palivem a další cenné informace. 

Někteří studenti gymnázia využili možnosti, 

které jim škola každoročně nabízí a strávili 

poslední dny školního roku se svými 

profesorkami na zahraniční jazykově 

poznávací expedici - Skotsko a Orknejské 

ostrovy. Nejenže se zdokonalili v angličtině 

v reálném prostředí, poznali také 

dobrosrdečné a otevřené Skoty, oblékli 

národní kroj, viděli dudy a poslechli si dudáky, navštívili palírnu whisky, seznámili se s bohatou 

historií, pobyli v moderních i starobylých městech i v jedinečné krajině plné zeleně, ovcí a skotu, ale 

především si odnesli nezapomenutelné zážitky na celý život... (pozn. více informací naleznete na 

internetových stránkách školy v sekci poznávací zájezdy). 

29. červena nastal den, na který většina studentů Amazonu netrpělivě čekala. Poslední školní den, 

předávání vysvědčení. Tento slavnostní akt jsme ovšem pojali opět stylově, a tak měli všichni 

možnost prožít nezapomenutelný den. Na všechny příchozí čekala u Čechova mostu dvouhodinová 

plavba lodí, při níž měli možnost se nejen občerstvit a rozloučit se se svými spolužáky a profesory, ale 

také spatřit Prahu z jiného pohledu. 

Tato příjemná rozlučková plavba, symbolicky završující školní rok 2009/2010, se vydařila rovněž díky 

nádhernému slunečnému počasí a dobré náladě všech zúčastněných. 

Přejeme všem studentům, pedagogickému sboru i vedení školy krásné a pohodové 

prázdniny a úspěšný a energický start do nového školního roku 2010/2011!  

 

V Praze dne 10. srpna 2010  

 


