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Tisková zpráva - říjen 2010 
 

 

Události měsíce října na gymnáziu AMAZON 
 

 
Druhý školní měsíc zahájili vybraní studenti naší školy jazykově - poznávacím zájezdem nesoucím 

název „Za krásami španělské Andalusie“. Tato cesta 

bezesporu velmi obohatila zejména naše mladé španělštináře, 

kteří získali možnost si na vlastní kůži vyzkoušet svůj druhý cizí 

jazyk v reálném prostředí a zhodnotili tak své dosavadní vědomosti. Kromě toho se vykoupali na 

pobřeží Costa Blanca, prohlédli si moderní Alicante, maurskou Alhambru s nádhernými zahradami, 

světoznámou Cordobu s Mezquitou, malebnou Sevillu a pochopitelně 

Gibraltar plný makaků. Gymnazisté se vrátili opálení, plní báječných 

zážitků a krásných fotek. Do budoucích let tak opět plánujeme takovýto 

typ zájezdu našim studentům nabídnout, a to pro větší studijní skupinu, 

aby i ostatní získali možnost procvičit své znalosti v praxi. 

V průběhu října navštívili studenti estetické výchovy se svými vyučujícími výstavu DESIGNBLOCK 

2010 - aneb módní trendy v designu, interiéru a návrhářství.  

V rámci hodin biologie zhlédli žáci prvních ročníků filmovou projekci v pražském kině Evald pořádanou 

společností Člověk v tísni - Jeden svět na školách a věnovanou filmům s environmentální 

tematikou.  

V týdnu od 18. do 26.10. proběhl pod vedením výchovné poradkyně seminář „Jak efektivně 

studovat“. Studenti prvních ročníků, pro které je studium na střední škole novinkou, zde získali 

mnoho užitečných informací a rad. Kupříkladu, jak se vypořádat s množstvím náročného 

středoškolského učiva, jakým způsobem si zorganizovat svůj čas, plánovat volnočasové aktivity, nebo 

jak se naučit čelit studijním překážkám a nalézt si vlastní učební metodiku. 

Těsně před podzimními prázdninami, v úterý 26. října, poctil Anglicko - české gymnázium AMAZON 

svoji návštěvou absolvent Harvard University Mr. David Lehrer, který přijel studentům předat 

cenné zkušenosti se studiem v zahraničí. Konkrétně pak ve Spojených státech amerických. Posluchače 

seznámil nejen s náročným systémem 

přijímacího řízení, samotnou výukou vyžadující 

velké studijní nasazení, ale také s atmosférou harwardské univerzity.  

Pan Lehrer byl velice potěšen, že mohl studenty obeznámit se vzděláváním v jiných končinách světa a 

inspirovat je k dalším možnostem, které se jim v dnešní době nabízí. Stanovený čas ani nestačil na 

položení všech otázek, které studenty napadaly. Odpověď ale dostali např. na to, jakým způsobem se 

na studium nejlépe připravit, kde brát potřebnou motivaci i finanční zdroje. V závěru se všichni shodli, 

nakolik je tamní výuka odlišná od našich představ. O úspěchu celé akce svědčily nejen reakce 

studentů přímo na besedě, ale i zpětně v hodnotícím dotazníku prostřednictvím tzv. „feedback“.  
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Několik našich gymnazistů využilo lákavou nabídku Národního domu na Vinohradech a v jednom z 

posledních říjnových večerů navštívilo pod vedením PaedDr. Ladislava Špačka program věnovaný 

společenskému večeru se stolováním. Znalosti bontonu poukazují na společenské chování a 

zdvořilost, a proto takovéto aktivity mezi studenty gymnázia velmi podporujeme pořádáním seminářů 

věnujících se etiketě a diplomacii. 

V posledním říjnovém týdnu vyplňovali studenti hodnotící dotazníky učitelů ze strany žáků a podíleli se 

tak sami na procesu vzdělávání. Svým pedagogům vystavili vesměs dobrá vysvědčení, což svědčí o 

jejich kvalitním a pečlivém výběru ze strany vedení školy. Většina studentů je přesvědčena o vysokých 

pedagogických schopnostech svých učitelů, kteří dnes a denně vykonávají náročné učitelské povolání. 

Pevně věříme, že jim jejich elán a nadšení vydrží i do dalších měsíců. 

 

V Praze dne 8. listopadu 2010  

 


