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Tisková zpráva - září 2010 
 

 

Události měsíce září na gymnáziu AMAZON 
 

 
Ve středu 1. září zahájilo Anglicko - české gymnázium AMAZON již svůj třetí školní rok. Letos jsme 

opět slavnostně přivítali naše stávající studenty a otevřeli další dvě třídy pro studenty prvního ročníku. 

Stejně tak jako v minulých letech se na gymnázium v Rytířské ulici přihlásili a následně úspěšně složili 

přijímací pohovor také žáci, jejichž rodiče jsou občany jiného státu než České republiky.  

Anglicko - české gymnázium AMAZON se na podporu vzdělávání cizích státních příslušníků, pro 

něž není český jazyk jejich jazykem mateřským, specializuje a poskytuje pomoc všem studentům 

podle jejich individuálních potřeb tak, aby mohli plně rozvinout své studijní schopnosti a předpoklady.  

První pátek v září byl opět věnován tradičnímu výletu za ziskem zajímavých zážitků mimo školní 

brány. Naši nováčci se se svými profesorkami podívali do největší české 

jaderné elektrárny - do jihočeského Temelína. Dozvěděli se tak spoustu 

zajímavostí o jaderné energetice i o samotné elektrárně. Žáci druhých ročníků 

pak podnikli se svými vyučujícími exkurzi za poznáním strojírenského 

průmyslu. V Mladé Boleslavi navštívili zázemí a výrobu jednoho z našich největších exportérů - závod 

Škoda Auto. Nejstarší studenti se vydali za poznáním letecké dopravy, a to přímo 

na nejvýznamnější mezinárodní letiště v ČR - Letiště Praha. Milá paní průvodkyně 

připravila pro gymnazisty nevšední zážitek na odbavovacích plochách letiště přímo  

v leteckém provozu, v těsné blízkosti letadel a uvnitř záchranné požární stanice. 

Dokonce jsme měli to štěstí zahlédnout na vlastní oči gigantický Jumbo 

Jet. Exkurze byly po všech stránkách zajímavé a poutavé a rozhodně se 

zasadily o značné prohloubení všeobecného rozhledu a důležitého 

rozvoje v životech mladých lidí.  

Třetí zářijový týden (22. - 24.9.) se jako každoročně konal seznamovací kurz studentů prvních ročníků  

"The AMAZON STUMP“ aneb „Za pokladem AMAZONIE“., jehož hlavním cílem bylo stmelení 

třídních kolektivů. Na konci září tak strávili studenti prvních ročníků tři dny v rekreačním středisku 

Pařez nedaleko města Jičína a krásných Prachovských skal na již tradičním seznamovacím kurzu 

prvních ročníků gymnázia. Ústředním motivem celého pobytu a všech dalších aktivit bylo hledání cesty 

za pokladem Amazonie.  Aby bylo možné poklad objevit a získat, bylo nutné na všech úkolech 

pracovat společně a vzájemně si pomáhat. Dále bylo nezbytné, 

aby všichni členové putování „pralesem Amazonie“ znali dobře 

své souputníky a věděli, kde je jejich silná stránka a kde si 

mohou pomoci. K tomu studenti absolvovali celou sérii 

poznávacích a seznamovacích her a aktivit, kde se sami 

přesvědčili, že k dosažení cíle musí vzájemně spolupracovat.  
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Při další aktivitě si procvičili i své technické a konstrukční dovednosti, neboť měli za úkol sestrojit 

záchranný padák, který se v náročném terénu Amazonie může 

hodit. K prověření fyzické připravenosti všech členů expedice se 

Prachovské skály zdály být ideálním terénem. Odvaha a 

vytrvalost cestovatelů se také projevila při nočním putování za 

doprovodu svitu měsíce a mihotajících se světel svíček.  Důležité 

je, že do cíle dorazili všichni účastníci, navíc obohacení o spoustu 

zážitků a hlavně o nová přátelství. Příjemnou tečkou za celým putováním bylo objevení sladkého 

pokladu v korunách stromů amazonského pralesa. 

„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“. Tímto heslem se ve čtvrtek 30.9. řídili všichni vyučující 

jazyků, když pro naše studenty připravili v rámci oslav Dne jazyků, který letos 

oficiálně připadl na neděli 26. září, program zpestřující běžnou školní výuku.  

 

První měsíc školního roku 2010/2011 rychle utekl a my jsme jím úspěšně zahájili 

nový školní rok, ve kterém nás jistě čeká mnoho tvůrčí práce a jedinečných a 

zajímavých mimoškolních aktivit. 

Proto už nezbývá než škole, jejím studentům, pedagogům a vedoucím pracovníkům popřát úspěšné 

vkročení do další etapy v historii školy. 

 

V Praze dne 8. listopadu 2010  

 


