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Tisková zpráva - listopad 2010 
 

 

Události měsíce listopadu na gymnáziu AMAZON 
 

 
Třetí měsíc letošního školního roku byl nabitý aktivitami od počátku do konce. 

V prvním listopadovém týdnu se studenti gymnázia spolu s vyučujícími přírodovědného bloku zúčastnili 

vybraných přednášek v rámci týdne „Vědy a techniky“. Zavítali tak opět po roce 

do prostor Akademie věd ČR. Studenti a učitelé měli možnost nahlédnout do 

mnohých laboratoří a knihoven a poznat „jak se dělá věda“. Žáci třetích ročníků 

navštívili odbornou přednášku Mozek a jeho (s)mysl-kvantový a nekvantový přenos na synapsi a žáci druhých 

ročníků si rozšířili své obzory na téma Univerzální zákonitosti biodiverzity. 

Studenti prvních ročníků se vydali s vyučující dějepisu do historických prostor Národního muzea, aby se zde 

projektovou formou dozvěděli o nejstarším období v dějinách lidstva – PRAVĚKU. Pomocí pracovních listů a 

konkrétních vystavených předmětů si udělali kupříkladu představu o životě lovců a sběračů a celkově si utřídili a 

vstřebali informace získané ve školních lavicích.  Zásadní kvalitou tohoto způsobu výuky je propojení 

teoretických informací s následným aktivním prověřením získaných znalostí a vědomostí v terénu. 

Ve stejné době absolvovali gymnazisté třetího ročníku výstavu v Novoměstské radnici mapující svržení 

atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki. Panely s černobílými fotografiemi a vysvětlujícími texty 

rozebírají jednotlivé dopady výbuchu na města a jejich obyvatele. Součástí výstavy je vzdělávací program 

určený studentům středních škol mající za cíl co možná nejobjektivněji informovat o historickém kontextu 

svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki a hrůzné zkušenosti obětí. 

Ve druhém listopadovém týdnu (8. - 12. 11.) proběhl nominační týden „Super Student of the Week“. 

Gymnazisté byli po celý týden pod drobnohledem učitelů, kteří za vybrané období monitorovali a následně 

hodnotili nejen nejlepší studijní výkony, ale taktéž aktivní přístup ke studiu, píli a snahu. Po celém týdnu byla 

oceněna celá řada studentů napříč ročníky, kterým byly předány gratulace a diplomy s náležitým oceněním.  

O týden později bylo taktéž předáno „Ocenění Outstanding Student - Fall 2010, které  získalo 17 žáků! 

Gratulujeme!  

Celý projekt se ukázal jako motivační, a proto jej jistě v budoucnu opět zopakujeme. 

Ve třetím listopadovém týdnu se na gymnáziu konaly třídní schůzky, na kterých měli rodiče možnost osobně 

poznat profesory Anglicko - českého gymnázia AMAZON a zároveň se obeznámit s prospěchem svých dětí.  

V tomtéž týdnu se konaly nominace do programu "People to People Ambassador Programs", který je 

určen ambiciózním a ctižádostivým, jazykově orientovaným studentům.  

Jedná se o intenzivní letní zahraniční pobyt ve Spojených státech amerických 

podporující a rozvíjející talentované mladé lidi v oblastech leadershipu, 

diplomacie, rétoriky, etikety a mezinárodních vztahů. 
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Další velkou akcí školy byla již tradiční oslava amerického národního svátku 

Thanksgiving Day - Den Díkůvzdání. Studenti se na tuto aktivitu těší vždy 

už od září, a proto, zejména mezi vyššími ročníky, byl o její oslavy opětovně velký 

zájem. Po dopolední výuce se poslední listopadový čtvrtek, tj. 25. 11. studenti se 

svými profesory vydali na společný slavnostní oběd na Uhelný trh. Servírován byl 

krocan s nádivkou, bramborovou kaší, brusinkovou omáčkou a zeleninou (hrášek, fazole, 

mrkev, kukuřice) a jako zákusek nesměl chybět ani chutný dýňový koláč. Tímto krokem 

byl Den Díkůvzdání zahájen a po výborném obědě následoval v hodinách angličtiny 

speciální program, v rámci kterého si studenti vyráběli své indiánské čelenky, seznámili 

se s americkou historií oslav Thanksgiving Day, poslouchali tradiční hudbu a opět si 

zahráli oblíbené hry jako jsou Apple Bobbing, Pie Eating Contest, Spoon Feeding nebo 

velmi populární Chubby Bunny...  

Letošní oslavy Thanksgiving se opět velmi vydařily a věříme, že stejně tak úspěšné budou i ty příští!  

 

Nejvýznamnější listopadovou událostí byl 15. ročník výstavy SCHOLA PRAGENSIS, který se konal ve dnech 

25. – 27. 11. v prostorách Kongresového centra na Vyšehradě.  

Na této 

přehlídce 

pražských 

středních 

škol 

nemohlo 

naše 

gymnázium 

chybět, a tak se za pomoci svých šikovných komunikativních studentů náležitě představilo žákům devátých tříd 

ZŠ + odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a jejich rodičům. Cílem našeho čtyřletého humanitního 

gymnázia bylo především co nejlépe prezentovat osvědčený jazykový program s rozšířenou výukou anglického 

jazyka a volitelných předmětů v AJ, jazykově - poznávacích pobytů, specializaci na vzdělávání cizinců a 

netradiční mimoškolní aktivity. 

Prezentace školy dopadla na výbornou, a proto všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na budoucí nováčky, 

které naše škola a náš studijní program „Worldwide Education“ zaujal, a proto se rozhodli pro její výběr! 

Těmito zajímavými a přínosnými akcemi byl letošní podzim završen a nyní se už těšíme na další, tentokrát zimní 

mimoškolní aktivity a jejich společné prožití! 

 

V Praze dne 2. prosince 2010  

 


