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Tisková zpráva - prosinec 2010 
 

 

Události měsíce prosince na gymnáziu AMAZON 
 

 
Poslední měsíc kalendářního roku 2010 je za námi a s tím i popis jeho událostí a 

celkové zhodnocení. Spolu s bohatou sněhovou nadílkou se nadělovaly i předvánoční 

a vánoční akce na Anglicko - českém gymnáziu AMAZON. A že jich opět nebylo málo! 

Pilná byla v tomto měsíci sekce německého jazyka. Nejprve navštívili naši němčináři 

proslavený Goethe Institut na Masarykově nábřeží, kde se detailně seznámili s 

celým institutem a nabízenými studijními programy včetně možností návštěv německé 

knihovny. Zhlédli zde i výstavu prezentující novou německou komiksovou kulturu. Žáci 

si jednotlivé příběhy četli a poté překládali. Největší úspěch sklidil komiksový příběh Asterix. Ve škole se poté 

tento útvar objevil ve vánočním komiksovém příběhu. Druhou aktivitou studentů německého jazyka byl 

jednodenní adventní zájezd do Drážďan, kde se nachází nejstarší vánoční trh v celém Německu. 

Ve čtvrtek 2. 12. se konaly pro jednotlivé ročníky projektové akce zaměřené na přírodní vědy mimo budovu 

školy. První ročníky navštívily v rámci hodin zeměpisu a fyziky pražské Planetárium, kde zhlédli výukový 

program „Cesta do nekonečna“. Celý program rozšiřoval a navazoval na učivo o planetě Zemi a sluneční 

soustavě. Na speciálním širokoúhlém plátnu měli studenti možnost vidět hvězdnou oblohu a vesmírné objekty 

tak, jak je můžeme pozorovat ze Země i z různých vzdálených objektů ve vesmíru. Prostřednictvím počítačových 

simulací pronikli i do těch nejodlehlejších končin kosmu a ujasnili si a upřesnili své představy o věcech nám tak 

vzdálených. 

Žáci druhých ročníků se vydali na exkurzi do cukrovaru a lihovaru ve středočeských Dobrovicích a spolu 

s tím navštívili muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství. V rámci exkurze prošli žáci cukrovarem a 

sledovali jeho výrobu od výkupu cukrové řepy až po finální úpravu cukru. Součástí cukrovaru je i lihovar, který 

vyrábí technický líh a ekologické palivo. Druhou a neméně zajímavou částí exkurze byla návštěva expozice 

cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství v objektu bývalého hospodářského dvora, jenž byl součástí 

dobrovického zámku. Projektový den velice dobře doplnil výuku chemie, biologie, zeměpisu a dějepisu. 

Naši nejstarší gymnazisté se v tento den vydali po stopách naší totalitní minulosti. Zúčastnili se zajímavé besedy 

na téma „Jak se naše společnost vyrovnává s totalitní minulostí?“ V kině Atlas diskutovali na toto téma 

spolu s ostatními pražskými středoškoláky a pozvanými hosty, mezi které patřili - Tomáš Bursík (historik), 

Jaromír Štětina (senátor) a Jan Urban (novinář). Moderátorem besedy byl Karel Strochota, který vedl diskusi a 

rozděloval otázky studentů mezi pozvané osobnosti. Beseda byla součástí projektu společnosti Člověk v tísni - 

Jeden svět na školách, který je zaměřen na podporu aktivního občanství mladých lidí. Během diskuse bylo 

probráno několik témat, která studenty zajímala, jako například: Jak jsme se vyrovnávali s naší 

předlistopadovou minulostí?, Jak se československá totalitní minulost promítá do naší současnosti? nebo Jak 

může dědictví minulosti ovlivnit naši budoucnost? Panelová diskuse sklidila velký úspěch a rozhodně přispěla 

k lepší orientaci žáků v naší socialistické historii. 
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Těsně před vánočními prázdninami, ve dnech 21. a 22. 12., se uskutečnila nejdůležitější akce měsíce prosince. 

Představovala ji jednoznačně návštěva a prohlídka vánočního a 

historického města Vídeň. První den byla na programu prohlídka 

interiérů letního sídla Habsburků - zámek Schönbrunn. Vydali jsme 

se jeho zasněženými zahradami a parky a došli až ke slavné Gloriet. 

Díky milé a zkušené paní průvodkyni Wagner viděli hlavní turistické 

zajímavosti tohoto krásného města ležícího na Dunaji. Okružní jízda 

centrem po Wiener Ring nám ukázala zblízka Hofburg, Kärntner 

Straße, přírodovědné a umělecko - historické muzeum, sochu Marie 

Terezie, operu, Burgtheater, televizní věž Donauturm, budovu 

Parlamentu nebo novou radnici. Největším zážitkem byla ale 

bezesporu večerní procházka v centru zářícího města s návštěvou 

Christkindlemarkt - největšího a nejslavnějšího vídeňského 

vánočního trhu. Nezapomněli jsme se také podívat do majestátního 

chrámu svatého Štěpána nebo se projít a nakoupit na proslulé 

Mariahilferstrasse. 

Druhý den patřil prohlídkám architektonické zvláštnosti a skvostu 

naráz- Hundertwasserhaus a zábavního parku Prater se slavným 

obřím kolem. Díky tolik očekávanému osobnímu volnu v centru 

rakouské metropole si každý ze 70 studentů gymnázia přišel na to 

své. Někteří si dali vynikající zmrzlinu u Zanoniho, jiní vídeňskou kávu 

a proslulý čokoládový dort sacher v cukrárně Aida nebo vídeňský 

řízek, který byl větší než klasický talíř! 

Někteří z nás také zavítali na poutavou výstavu umělců Michelangela, 

Picassa nebo Klimta. 

Tento nádherný zájezd se opravdu se vším všudy povedl a my tímto 

děkujeme Anglicko – českému gymnáziu AMAZON a CK CIAO, která 

pro nás zájezd připravila a perfektně zorganizovala. 

Do nového roku popřejme gymnáziu kromě pracovních úspěchů 

spolu se zajímavými a jedinečnými aktivitami jen samé dobré zprávy! 

 

 

MERRY CHRISTMAS! VESELÉ VÁNOCE! 
 


