
 

Anglicko-české gymnázium AMAZON, Rytířská 10, Praha 1    www.gymamazon.cz, info@gymamazon.cz 

1 

Tisková zpráva - květen 2011 
 
 

Výukový program: „Oldřichovské háje a skály“ ve středisku ekologické výchovy Libereckého kraje STŘEVLÍK. 

 
Zpráva z výukového programu ekologické výchovy 
 
V úterý 17. 5. 2011 se studenti prvních ročníků zúčastnili výukového programu ve středisku  ekologické výchovy 
STŘEVLÍK nazvaného „Oldřichovské háje a skály“. Cílem programu bylo naučit studenty pohybovat se v přírodě 
podle mapy, seznámit je s jednotlivými složkami krajiny a pochopit význam ochrany přírody. 
Naše cesta vedla krásnou krajinou Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny. Během dne jsme při 
plnění úkolů potrápili nejen naše hlavy, ale především svaly, neboť naše dobrodružná procházka trvala několik 
hodin. Byli jsme rozděleni do několika skupin a každá skupinka postupovala samostatně podle vlastní mapy a 
plnila zadané úkoly. Cílem ovšem nebylo být první nebo nejlepší, ale strávit příjemný den v krásné přírodě a 
ještě se něco dozvědět. Odměnou za naše putování bylo pomazlení se kůzlátky a dalšími přítulnými zvířaty 
z místní domácí farmy. 

 

 

Výukový program: Plánované rodičovství a respekt k porodu. 
 

Zpráva z výukového programu „Plánované rodičovství“ 
 
Dne 16. 5. se studenti třetího ročníku zúčastnili v rámci předmětu Výchova ke zdraví tematického programu - 
„Plánované rodičovství“. Celý program probíhal v rámci týdenního festivalu Světový týden respektu k porodu – 
World week of respect for childbirth. Návštěva festivalu byla pro naše žáky vhodným oživením a doplněním 
problematiky rodinné a sexuální výchovy. Celým programem nás provázela velmi příjemná paní pracující jako 
dula v České asociaci dul. V rámci programu pracovali studenti s pracovními listy a pokládali zajímavé a věcné 
otázky. 
A jaké informace si žáci odnesli? Přirozené plánování rodičovství a nejrůznější druhy antikoncepce, vznik a 
průběh těhotenství, co v těhotenství prospívá, co naopak škodí a další zajímavosti o těhotenství. Základní 
informace o porodu a typech porodů, péče o miminko. Součástí programu byla taktéž prohlídka expozice homo 
ecologicus, což jsou výrobky šetrné k přírodě a člověku. Celá akce se setkala s velkým úspěchem ze strany 
studentů. 
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Exkurze do Památníku Terezín a Magdeburských kasáren - nacistická věznice a ghetto. 
 

Zpráva z exkurze do Památníku Terezín a Magdeburských kasáren 
 
Dne 12. května 2011 navštívili studenti 2. a 3. ročníku Anglicko-českého gymnázia AMAZON Památník Terezín. 
Program byl zahájen dvouhodinovou prohlídkou Malé 
pevnosti, která plnila v období 2. světové války funkci 
věznice pražského gestapa. V rámci prohlídky měli 
studenti možnost zhlédnout dokumentární film věnovaný 
nacistické propagandě a prohlédnout si zdejší muzeum. 
Všichni zúčastnění se poté přesunuli do 
zrekonstruovaných prostor bývalých Magdeburských 
kasáren, kde je instalována replika vězeňské ubikace 
z doby ghetta a expozice věnovaná umění v ghettu.  
Následná procházka městem byla spojena s prohlídkou 
kolumbária, obřadních místností, ústřední márnice a 
bývalého krematoria na Židovském hřbitově, které 
seznamují s úmrtností a pohřbíváním v ghettu. 
Celá akce je studenty vnímána jako velmi přínosná. 
 

 
School Competition: AMAZON English Olympics 
 

Report from the AMAZON English Olympics 
 
This year Gymnazium AMAZON held the first annual English Olympics. Students participated in a variety of 
English themed competitions. Each English class had a representative team consisting of four students of their 
choosing. Classes were divided into three different leagues based on their English proficiency level. One 
winning team was crowned from each league. 
On Tuesday, June 14th, the four members of the winning team of each league were treated to an American 
Bohemia Bagel in Old Town. Teams were accompanied by English teachers and dishes included American 
pancakes, breakfast bagels and BBQ Chicken Hamburgers -- a specialty offered only during the American food 
festival in Prague. Along with the English staff students celebrated their achievement as champions of the first 
of many AMAZON English Olympics. 
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Výukový program v terénu v době plánované odstávky vody. 
 

Zpráva z terénního výukového programu 
 
Na úterý 24. 5. 2011 v době plánované odstávky vody připravili vyučující pro své žáky speciální výukové 

programy v terénu hlavního města. 
Podnikli výpravu do botanické zahrady na Albertově, kde načerpali informace o rostlinách 
cizokrajných i domácích, v galerii minerálů a fosílií - GEOSVĚT se seznámili se sbírkami 
z oblasti paleontologie a mineralogie. 
Navštívili krásnou výstavu Staré pověsti české v Národním muzeu, která byla o to 
zajímavější, že se jednalo o poslední velkou výstavu před uzavřením budovy muzea a jeho 

několikaletou rekonstrukcí. Studenti se tak na chvíli vrátili do časů bájného Šemíka, Neklana, Durynka nebo 
dívčí války. 
Jiné třídy podnikly literární vycházky historickým centrem Prahy. Žáci vybraných tříd druhých ročníků Anglicko - 
českého gymnázia AMAZON absolvovali vycházku „Po stopách Jana Nerudy“. V Nerudově ulici a přilehlých 
částech Malé Strany pomocí pracovních listů procházeli a objevovali místa, kde ve svém dětství a mládí působil 
v 19. století tento velikán české národní literatury. Malá Strana, zejména pak Nerudova ulice, se stala na dvě 
hodiny objektem jejich přímého zájmu. Na deseti stanovištích luštili a vyhledávali zajímavé informace spojené 
právě s touto literární legendou. Největší pozornost pak byla věnována domu U Dvou slunců, kde Neruda žil a 
tvořil. 
Další tematické vycházky byly věnovány významným pražským 
institucím, jako je Strakova akademie (sídlo Vlády ČR), Valdštejnský 
palác (sídlo Senátu ČR) a Sněmovní ulice (sídlo Poslanecké sněmovny 
ČR), nebo pražským ostrovům -„toulky po ostrovech pražských“. 
Zajímavým zpestřením byl program „matematika v centru Prahy“, 
při kterém se studenti seznámili s možným využitím matematických 
znalostí v praxi. Na základě zadaných údajů v pracovním listu si zkusili 
spočítat sklon lanové dráhy na Petřín (goniometrické funkce 
v pravoúhlém trojúhelníku), délku Mánesova mostu (sinová a 
kosinová věta). Studenti se dále pokoušeli odhadnout délku budov, 
poloměr kostelních hodin apod.  
Cílem naučných procházek centrem Starého města bylo mimo jiné 
vyvolat ve studentech zájem o významné okolní kulturní památky 
související s kulturním vývojem českého národa. 
Všechny vzdělávací vycházky se setkaly s velkou odezvou z řad gymnazistů a byly příjemným zpestřením běžné 
školní výuky. Jarní počasí i příroda k tomu vysloveně nabádaly. Celý tematický program měl charakter nejen 
naučný, ale také sportovní. 
 
V Praze dne 27. května 2011 

 
 
 


