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Tisková zpráva - únor 2010 
 

 

Události měsíce února na Gymnáziu AMAZON 
 

 

V rámci Klubu mladých diváků navštívili studenti se svoji vyučující českého jazyka a literatury již od 

začátku školního roku několik zajímavých divadelních představení. V únoru dle tematického plánu 

zhlédli studenti prvních ročníků v Divadle v Celetné představení Richard III. v hlavní roli se skvělým 

Janem Potměšilem.  Studenti druhých ročníků pak antickou tragédii Faidra v Divadle v Dlouhé, ve 

které exceloval Miroslav Táborský. Obě hry se setkaly s ohlasem a nutno podotknout, že gymnazisté 

chodí do divadla v hojném počtu, což svědčí o jejich kulturní vyspělosti a úrovni.  

Další aktivitou uskutečněnou v měsíci únoru byly semináře zaměřené na nácvik kultivovaného 

vystupování, chování a jednání lidí ve společnosti. Hodiny Etikety, vedené odbornou lektorkou, 

rozvíjí osobnostní složku a učí studenty slušné, zdvořilé a náležité komunikace s druhými. 

Velkým problémem, se kterým se dnes potýkají lidé po celém světě, je nešvar zvaný kyberšikana. 

Kyberšikana je druh šikany, který využívá elektronických prostředků, jakými jsou například mobilní 

telefony, e-maily nebo internet, jež jsou záměrně zneužity k pošpinění a ponížení nejenom lidí, ale 

třeba i nezávislých institucí. Mezi její projevy patří zasílání obtěžujících, urážejících a útočných e-

mailů, vytváření internetových stránek a blogů dehonestujících ostatní a podobně. Řada výše 

zmíněných projevů patří do oblasti kriminálních činů, a proto bylo se studenty, v rámci, prevence 

sociálně patologických jevů, na toto téma diskutováno.  

Výše uvedené aktivity spadají výrazně do koncepce gymnázia, mezi jehož primární cíle, v rámci 

prevence sociálně patologických jevů, patří včasné podchycování takovýchto jevů, a proto do 

budoucna plánujeme pravidelně besedy takovéhoto typu pořádat a jejich konání podporovat. 

Předposlední únorový týden byl věnován kostýmům a převlekům nejrůznějších barev, střihů i 

námětů. Studenti gymnázia od 15. do 19. února v rámci týdne „The AMAZON School Spirit Week“ 

ukázali v mnoha ohledech svoji tvořivost. Každá třída sbírala body za originalitu pojetí a kreativitu a 

na konci týdne proběhlo slavnostní vyhodnocení nejlepších kostýmů. A za co se vlastně převlékalo?  

Day 1 - Fashion/Celebrity Day  

Day 2 - Fairy Tales/Cartoon Day 

Day 3 - Hair and Sunglasses Day 

Day 4 - Twin Day 

Day 5 - School Colours Day  
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„The AMAZON School Spirit Week“ přinesl do školy potěšení a zábavu zároveň, což inspirovalo 

některé z učitelů, aby se ke studentům přidali a nasadili si třeba obří sluneční brýle nebo vytvořili 

netradiční účes. 

Především studenti prvních ročníků byli ve svých nápadech velmi kreativní a za to jim jistě patří velké 

ocenění! 

 
V Praze dne 19. února 2010  


