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Tisková zpráva - listopad 2009 
 

 

Události měsíce listopadu na Gymnáziu AMAZON 
 
 

V měsíci padajícího listí studenti ani profesoři gymnázia AMAZON nikterak pracovně nezaháleli, 

jelikož tento měsíc byl nabitý aktivitami, a to od jeho počátku až po jeho závěr. 

 

Již na začátku měsíce se naše škola přidala k Světovému pochodu za mír a nenásilí ve světě, který se 

konal 3. listopadu na Václavském náměstí. 

 

V pondělí 9. 11. 2009 se všichni žáci prvních ročníků se svými pedagogy zúčastnili výchovného 

koncertu v kostele sv. Šimona a Judy na Starém Městě. Koncert, pod vedením významného jazzového 

hudebníka Jiřího Stivína, nesl název „Od klasiky k jazzu“ a studentům gymnázia přinesl příjemný 

kulturní zážitek a hodinám hudební výchovy jednoznačné zpestření i podpoření netradiční formy 

výuky. 

 

V prvním a třetím listopadovém týdnu se na gymnáziu AMAZON konaly u příležitosti klasifikace 

prvního čtvrtletí již tradiční třídní schůzky, na kterých měli rodiče studentů prvních i druhých ročníků 

možnost osobně poznat profesory anglicko-českého gymnázia a zároveň se s nimi seznámit. Účast 

rodičů, zejména studentů prvních ročníků, byla hojná a celkově se letošní podzimní třídní schůzky 

nesly opět v pozitivním duchu a oboustranně přínosné konverzaci. 

 

Další významnou listopadovou událostí byl jednoznačně 14. ročník výstavy SCHOLA PRAGENSIS, který 

se konal ve dnech 12. a 13. 11. v prostorách Kongresového centra. Na této přehlídce pražských 

středních škol nemohlo naše gymnázium chybět, a tak se 

za pomoci svých vybraných komunikativních studentů 

představilo v co možná nejlepším světle žákům devátých 

tříd základních škol a jejich rodičům. Prezentace dopadla 

na výbornou, a proto všem zúčastněným děkujeme a 

těšíme se na příchozí nováčky, které naše škola zaujala, a 

rozhodli se pro její výběr! 
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Poslední listopadový týden byl plný událostí, jež naši studenti uvítali a byly pro ně poznáním a 

potěšením zároveň. Nejprve vyrazili v rámci hodin dějepisu na exkurzi za milníky české historie 20. 

století do nově otevřeného a zrekonstruovaného Národního památníku na pražském Vítkově a měli 

tak možnost navštívit nejen stálou expozici Křižovatky československé státnosti, ale navíc 

prozkoumat tento historický objekt a ještě si prohlédnout ze střešní vyhlídky hluboko pod nimi ležící 

hlavní město. 

 

Ve stejném týdnu navštívili studenti výtvarné výchovy jedinečnou výstavu v Jízdárně Pražského 

hradu. Díky retrospektivní výstavě Josefa Čapka mapující jeho život a tvorbu si žáci gymnázia 

prohlédli na tisíc Čapkových děl - olejů, kreseb, grafik, karikatur, ilustrací, knižních obálek či 

scénografických návrhů. Nepochybně tak lze mluvit o přínosné školní akci. 

 

Největší odezvu v měsíci listopadu ovšem, dle očekávání, vyvolala již tradiční oslava amerického 

národního svátku Thanksgiving Day - Den Díkůvzdání. Studenti se na tuto aktivitu těšili již od září, a 

proto, zejména mezi druhými ročníky, byl o její letošní opakování opravdu velký zájem. Po 

dopolední výuce se poslední listopadový čtvrtek studenti společně se svými profesory 

vydali do blízké restaurace, kde na ně již čekal připravený společný slavnostní 

oběd v podobě krocana s nádivkou, bramborovou kaší a brusinkovou 

omáčkou a jako zákusek nechyběl ani dýňový koláč.  

Tímto byl Den Díkůvzdání zahájen a po výborném obědě následoval 

připravený odpolední program, v rámci kterého si studenti vyráběli své indiánské čelenky a krocany, 

seznámili se s americkou historií oslav Thanksgiving Day, poslouchali tradiční hudbu a opět si zahráli 

oblíbené hry jako jsou Apple Bobbing, Pie Eating Contest, Spoon Feeding nebo velmi populární 

Chubby Bunny.  

Letošní oslavy dne díkůvzdání se velmi vydařily a doufáme, že stejně tak úspěšné budou i ty příští!  

Díky všem za tento příjemně strávený podzimní den! 

V Praze dne 22. prosince 2009  

 


