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TISKOVÁ ZPRÁVA - LISTOPAD 2008 
 
Události m ěsíce listopadu na gymnáziu AMAZON 
 
 
Dne 7. listopadu se uskutečnila v prostorách gymnázia AMAZON studenty dlouho očekávaná a 

vyžadovaná přednáška na téma: „JAK EFEKTIVN Ě STUDOVAT“. Seminář s motivujícím názvem 

„How to Study Effectively“, byl veden prostřednictvím amerických mluvčích a českého překladatele. 

Naši studenti zde získali mnoho podnětných a užitečných informací a rad, jak se naučit čelit studijním 

překážkám a jakým způsobem si nalézt svůj vlastní učební styl.  

 

V druhém listopadovém týdnu proběhl nominační týden „Super Student of the Week“. Gymnazisté 

byli po celý týden pod drobnohledem pedagogických pracovníků, kteří monitorovali a následně 

hodnotili nejen výkony pracovní, ale taktéž lidské a emoční. 

Po tajném hlasování byli vyučujícími školy ustanoveni celkem čtyři studenti, kterým byly 

v následujícím týdnu předány gratulace a diplomy s náležitým oceněním. Projekt se setkal s odezvou 

a nadšením z řad studentů, proto vedení gymnázia plánuje tuto akci v blízké době opět zopakovat.  

 

Ve dnech 20. - 22.11. se konal, v prostorách  Kongresového centra Praha, 13. ročník přehlídky a 

nabídky studijních oborů pražských středních škol - Schola Pragensis . 

Naše gymnázium na takovéto akci samozřejmě nemohlo chybět, a proto 

se už od počátku září pilně připravovalo na svoji prezentaci a propagaci. 

Studenti za pomoci vyučujících připravili bohatý program, který pilně 

nacvičovali, aby jej pak mohli v rámci pódiového vystoupení předvést 

všem potenciálním uchazečům o studium, kterých rozhodně nebylo málo.  

Především díky našim studentům, jejich nadšení a ochotě, tak bylo u 

výstavního stánku gymnázia AMAZON, jež nepostrádal atraktivní 

design, téměř pořád plno.  

Informace a dotazy zodpovídali všichni svědomitě a poctivě a pružně 

reagovali na všechny kladené otázky, aby pak každého, kdo projevil 

zájem a aktivitu o specifický a jedinečný typ jazykového studia na 

anglicko-českém gymnáziu, obdařili malou pozorností na cestu. 

 

Měsíc padajícího listí vyvrcholil již tradiční oslavou amerického národního svátku THANKSGIVING 

DAY. V den Díkůvzdání, který připadá každoročně na poslední čtvrtek v listopadu, bylo již od časného 

rána na půdě školy opravdu rušno. Odpolední program připravený pro studenty a současně 

připravovaný samotnými studenty gymnázia AMAZON probíhal 

v angličtině, což gymnazisté velmi uvítali a ochotně se rozdělili do tří 

skupin, ve kterých postupně plnili nejrůznější úkoly a podíleli se na 

tvorbě jednotlivých zájmových aktivit. Vyzkoušeli si například vyrobit 

vlastní indiánskou čelenku, vyřezat figurky ze zeleniny, poslouchali 

tradiční hudbu, vyslechli historický příběh a seznámili se tak 

s původem oslav, kde každý vyslovil svůj dík za to, co je mu nejdražší.  
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Díky dramatickému zpracování scénky „Jak squanto pomohl poutník ům přežít v nové zemi “, 

v podobě účastníků našeho školního drama klubu, si příběh dokonale osvojili a při společné večeři, 

kterou byly oslavy Thanksgiving završeny, si o něm mohli vzájemně vyprávět. Na svátečním stole 

nechyběl tradiční krocan s nádivkou, bramborovou kaší a brusinkovou omáčkou.  

Celý 27. listopad se setkal s nebývalým ohlasem. Všudypřítomná pozitivní atmosféra, oboustranný 

přátelský a partnerský přístup pomohly vytvořit na tvářích studentů spokojené výrazy. Ať je i 

následující Thanksgiving úspěšný jako ten letošní! 

 

 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 28. 11. 2008  


