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Tisková zpráva - leden 2010 
 

 

Události měsíce ledna na Gymnáziu AMAZON 
 

 

První měsíc nového kalendářního roku se nesl na humanitním gymnáziu v centru Prahy ve znamení 

uzavírání klasifikace za první pololetí školního roku 2009/2010. Studenti a studentky gymnázia 

AMAZON nebyli v lednu ušetřeni již tradiční náročné domácí přípravy na školní testování a zkoušení 

získaných znalostí a vědomostí, jež nabyli svým půlročním studiem na, pro mnohé z nich nové, 

středoškolské půdě.  

Poctivá příprava se většině z nich vyplatila, a tak se na tvářích studentů, zejména z řad prvních 

ročníků, v závěru hodnocení objevovaly spokojené výrazy z dobře vykonané práce. 

Ve čtvrtek 21. ledna proběhla za účasti všech profesorů gymnázia, paní ředitelky a paní zástupkyně  

pedagogická rada, na které byla klasifikace oficiálně uzavřena, zhodnocena a odsouhlasena udělená 

výchovná opatření, diskutována pozitiva a negativa uplynulého období a nastíněna vize do budoucna. 

O týden později, tj. 28. ledna 2010 bylo na Gymnáziu AMAZON slavnostně završeno první pololetí a 

studentům v kmenových třídách za účasti třídních profesorů rozdáno vysvědčení spolu s pochvalami 

za dobře odvedenou půlroční práci. 

 

Budete-li studovat, Vaše sny se uskuteční – 

protože vzdělání proměňuje sny v realitu.   

         -- Benjamin Carson 

 

Stejný den odpoledne byl na půdu školy pozván odborník na psychologii a klima školy pan 

RNDr. Jiří Plamínek, CSc., který měl za úkol uvést pedagogy, kteří se na jeho přednášce sešli, do 

problematiky záhady motivace lidí. Tajemství motivace - tak znělo téma absolvovaného kursu. 

Pan Plamínek se snažil nabídnout vyučujícím praktický, neučebnicový pohled na motivaci, ve kterém 

vycházel z monitoringu nejobvyklejších chyb, které provázejí každodenní motivaci lidí. Objasnil, jak 

funguje psychika člověka a odvodil základní pravidla praktické motivace a nastínil možnosti jejího 

využití ve školním prostředí. Ukázal vyučujícím typy lidí z hlediska preferovaných podnětů, způsoby, 

jak je poznat testováním a jak s nimi jednat. Nakonec nabídl zúčastněným vyučujícím možnost 

otestovat si sami sebe a potažmo své studenty a zařadit je do konkrétní typologie. Zejména 

závěrečná část besedy zaznamenala u vyučujících kladný výsledek a bylo o ní i po přednášce nadále 

živě diskutováno. 
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V lednových dnech se také za účasti studentů a vyučujících tělesné výchovy konala přípravná a 

informativní schůzka k letošnímu sportovně - ozdravnému pobytu aneb lyžařskému výcviku do 

rakouského střediska Hochficht, kam se studenti spolu se svými profesory vydají třetí březnový 

týden. Již v těchto dnech jsou na chodbách školy slyšet plány studentů těšících se na brázdění 

zasněžených svahů a relaxaci v místním bazénu. Ať se pobyt vydaří!  

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 28. ledna 2010  


