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Tisková zpráva - květen 2010 
 

 

Události měsíce května na Gymnáziu AMAZON 
 

 

V letošním deštivém máji se událo na AMAZONu opět mnoho důležitých akcí. Největší událostí 

měsíce byla rozhodně intenzivní příprava na Den nezávislosti, který v duchu zaměření programu 

humanitního gymnázia oslavíme spolu se studenty a jejich rodiči.  

Vše pak vypukne v pátek 4. června, tedy symbolicky měsíc dopředu před 

skutečným Independence Day aneb „The Fourth of July“, který se slaví již od 

roku 1776 ve Spojených státech amerických. V tento slavnostní den se opravdu 

nebude nikdo nudit! Pro žáky a jejich rodinné příslušníky je připravena celá řada 

atraktivních možností, které nabídnou plnohodnotné vyžití a příjemně strávený 

čas. Kromě očekávané a dlouho připravované dramatické scénky na téma 

„rodinná oslava Dne nezávislosti“, v níž se představí naši Amazoňané jakožto herci, si například 

budou moci účastníci v TV koutku vyzkoušet, jak se připravují televizní zprávy, bláznivě se nechat 

nalíčit ve workshopu MAC líčení nebo si zakoupit maličkost v mini bazárku, jehož výtěžek půjde na 

charitativní účely. Nebude chybět ani pohoštění, které je samozřejmou součástí harmonogramu 

oslav. 

Celý program je navíc spojen se slavnostním otevřením nových prostor školy v Rytířské ulici, do 

kterých Anglicko - české gymnázium AMAZON oficiálně přesouvá svoji výuku. 

Všichni jste první červnový pátek slavnostně zváni a těšíme se, že si spolu s námi užijete tento 

jedinečný den. Doufejme, že se celá akce vydaří a budeme na ni ještě dlouho vzpomínat! 

 

Důležitým mezníkem školního roku 2009/2010 v hodinách anglického jazyka byly závěrečné testy, při 

kterých se všichni gymnazisté pořádně zapotili. Vzhledem k tomu, že test je rozdělen do dvou částí - 

„Grammar“ a „Book“  a tvoří 40% výsledné známky na závěrečném vysvědčení, není překvapením, že 

podstatnou část měsíce se o ničem jiném mezi studenty téměř nemluvilo. Zároveň bylo jejich úkolem, 

v rámci konečných výstupů do hodin angličtiny, graficky nebo stylisticky zpracovat plakáty na oslavu 

Independence Day, jež budou dotvářet výzdobu nové budovy. 

 

Studenti Anglicko - českého gymnázia AMAZON ukázali v letošním školním roce opět svoji kulturní 

vyspělost a byli znovu členy Klubu mladých diváků. Měli tak možnost každý měsíc zhlédnout vybrané 

divadelní představení v některém z mnoha pražských divadel. Jednalo se opravdu o nabídku široké 

škály, ze které jsme si ani častokrát pro lákavé možnosti nemohli vybrat.  
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Tento měsíc jsme naše téměř roční členství završili a je tedy žádoucí shrnout, jaká představení jsme si 

nakonec nenechali ujít: 

� Divadlo Pod Palmovkou - Kočka na rozpálené plechové střeše nebo Gazdina roba 

� Divadlo ABC - Postřižiny nebo Anna Karenina 

� Divadlo v Dlouhé - Faidra  

� Divadlo v Celetné - Růže pro Algernon nebo Richard III.  

� Divadlo v Řeznické - Balada o smutné kavárně nebo Narozeniny.  

� Švandovo divadlo - Mnoho povyku pro nic.  

Celou návštěvu pražských scén jsme zakončili v Národním divadle legendárním představením Sluha 

dvou pánů. 

Většina ze zvolených představení splnila naše očekávání a podpořila umělecké zážitky a kulturní 

úroveň našich studentů. Už teď se těšíme na novou sezonu a na další nabídku nových divadelních 

představení a věříme, že se naše řady rozšíří i o budoucí studenty 

prvního ročníku a tradice KMD tak bude dále 

pokračovat. 

 

Květnovou aktivitou bylo též kreativní 

vytváření panelu zachycujícího podstatné 

momenty z dění na zimních olympijských hrách ve Vancouveru v únoru letošního roku. Studenti 

výtvarné výchovy tak po celý měsíc vyráběli tento obří artefakt, aby si jím posléze vyzdobili novou 

budovu gymnázia. 

 

Zároveň jsme v tomto měsíci začali s přípravou podzimních studijně - poznávacích zájezdů do 

zahraničí. Vzhledem k tomu, že se naše gymnázium specializuje na výuku cizích jazyků, velmi tyto 

školní zahraniční výjezdy po všech stránkách podporujeme. Po červnovém zájezdu do anglicky mluvící 

země - Skotska, bychom na počátku příštího školního roku rádi vyrazili se studenty do Španělska a 

Francie. Konkrétně do nádherných a malebných oblastí Andalusie a Provence. 

Už nyní se těšíme, až společně prozkoumáme další malebná zákoutí planety Země! 

 

 

V Praze dne 31. května 2010  

 


