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Tisková zpráva - duben 2010 
 

 

Události měsíce dubna na Gymnáziu AMAZON 
 

 

Měsíc aprílového počasí představoval pro studenty bohatou náplň nejen po stránce vědomostní, ale 

též zkušenostní a dovedností. 1. dubna začaly pro studenty tolik očekávané velikonoční prázdniny. 

Vyučující využili volného dne ke společnému setkání a v rámci pedagogické rady 

prodiskutovali kromě prospěchu a chování studentů též další směřování gymnázia do 

budoucna a společnou vizi rozvoje školy. Studenti si svých pět volných dní dostatečně 

užili a načerpali tak nové síly na poslední čtvrtletí školního roku 2009/2010. 

 

Hodnocení za třetí čtvrtletí si přišli od 13. do 15. 4. z úst pedagogů, výchovné poradkyně a paní 

ředitelky vyslechnout také rodiče gymnazistů. Většina z nich z třídních schůzek odcházela s dobrým 

pocitem z prospěchu a chování svých dětí. 

 

V rámci prevence rizikového chování mládeže proběhla ve všech třídách prvního ročníku přednáška o 

sexuální výchově. Probrána byla všechna naplánovaná témata: pojem předčasný pohlavní styk 

podle WHO, rizika předčasného pohlavního styku (zdravotní rizika, těhotenství mladých dívek, rizika 

interrupce), citová stránka vztahu, partnerství, antikoncepce.  

Studenti byli velmi vstřícní, někteří z nich měli poprvé v životě možnost popovídat si o těchto 

tématech s dospělou osobou. Povětšinou bohužel podléhají informacím z 

neodborných časopisů pro mladé, věří všemu, co se napíše. Velmi pomohlo, 

když mohli vyjádřit svůj názor. Na závěr besedy položili studenti vyučující 

anonymní dotazy. Celkově zaznamenala přednáška velký úspěch, a proto 

v takovýchto projektech budeme do budoucna určitě pokračovat. 

 

V týdnu od 12. do 16. dubna se studenti Anglicko-českého gymnázia AMAZON vypravili na exkurzi  

do České národní banky, aby zde zhlédli atraktivní interaktivní expozici 

„Lidé a peníze“, která je umístěna v nedobytných prostorách 

bývalého bankovního trezoru. Ta představuje od svého otevření v roce 

2002 jeden ze základních komunikačních kanálů české centrální banky s 

veřejností.  

Gymnazisté byli z celé prezentace, obsahující ucelený vývoj měny a financí v Čechách spolu s vývojem 

ČNB od jejího založení, nadšeni. Velký zájem vyvolala především vitrína s ukázkami padělků 

současných bankovek. Pozornost přitáhla zejména možnost si v mini testu vyzkoušet své znalosti v 

rozpoznávání pravých bankovek od falešných. Z ČNB si odnesli mnoho zajímavých informací včetně 

hodnotných peněžních a knižních cen, které vyhráli v závěrečném vědomostním kvízu. 
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V úterý 20. 4. proběhla exkurze do Botanické zahrady Praha. Druhý ročník Amazonu se tak ocitl  

v motýlím světě. Přivítal nás krásný skleník Fata Morgana v Tróji, kde volně poletují mezi rozličnými 

rostlinami tropičtí martináči, otakárci a babočky všech možných 

tvarů a barev. Souběžně probíhala v Botanické zahradě i 

výstava plastik PET TROPICANA, a proto mezi rostlinami průběžně 

vykukují plastové vážky, krokodýli nebo žáby. Exkurze se 

studentům líbila, dali jsme si závazek navštívit v brzké době také 

zahradu zoologickou. 

 

Společný termín pro přijímací zkoušky na střední školy byl stanoven na čtvrtek 22.4. a  v tento den se 

tedy na půdu naší školy dostavili uchazeči o studium na jazykovém gymnáziu. Pár dní před přijímacím 

řízením absolvovali motivační pohovor s paní ředitelkou a rozřazovací testy z anglického jazyka.  

I přes nepříznivou demografickou situaci a konkurenční boj mezi pražskými školami, Anglicko - české 

gymnázium AMAZON dokázalo svým jedinečným studijním programem, širokou nabídkou volby cizích 

jazyků, mimoškolními aktivitami, lukrativní polohou v centru města a v neposlední řadě exkluzivním 

vzhledem školy motivovat žáky devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a ke studiu 

se jich tak zapsalo dostatečné množství pro výuku v následujícím školním roce 2010/2011, což 

ukazuje na neutuchající atraktivitu školy. 

 

Poslední dubnovou akcí byla již tradiční jednodenní biologicko - zeměpisná exkurze do střediska 

ekologické výchovy Libereckého kraje - STŘEVLÍK, která se uskutečnila pro všechny studenty 

prvních ročníků ve středu 28. dubna. 

Na programu byl celodenní výlet do oblasti Oldřichovských skal a 

hájů. Cesta vedla Národní přírodní rezervací Jizerskohorské bučiny, 

přes Oldřichovské sedlo, úbočím Kopřivníku, okolo Lysé skály a 

Skalního hradu až na Špičák a zpět do Oldřichova v Hájích. Pomocí 

mapy se žáci zorientovali v terénu a fotografie s detaily různých míst 

je dovedly ke správným odpovědím na rozmanité otázky o 

Jizerských horách. 

Cílem celé turisticko - vzdělávací akce bylo seznámit se s jednotlivými složkami krajiny a jejich 

vzájemnými vazbami, pochopit význam péče o chráněná území a podporovat rozvoj kladného vztahu 

dospívajících k přírodě. Celý den nás provázelo krásné slunečné počasí, které přispělo k příznivým 

pocitům a kladným ohlasům z jarního výletu. Příští rok vyrazíme s našimi nejmladšími studenty za 

poznáním horské přírody znovu. 
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Ani práce v oblasti historie se našim studentům nevyhnula. Tentokrát se jedná o historický projekt 

„Velké a malé příběhy moderních dějin“, ve kterém pátrají po osudech svých rodinných 

příslušníků před sametovou revolucí v roce 1989. Zkoumají jejich pocity, motivy chování a způsoby 

života.  

Celý projekt bude probíhat na vybraných středních školách v období dubna až září 2010 a výzkumnou 

metodou bude rozhovor – lze jej nahrávat na diktafon nebo video kameru a následně se tento dialog 

zpracuje do psané podoby. Už teď se těšíme na konečné výstupy našich studentů a doufáme v jejich 

celkový přínos. 

 

V Praze dne 24. května 2010  

 


