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TISKOVÁ ZPRÁVA - PROSINEC 2008 
 
Události m ěsíce prosince na gymnáziu AMAZON 
 
 
I v posledním měsíci kalendářního roku 2008 naši studenti, profesoři i vedení gymnázia dále 

svědomitě plnili jak své studijní povinnosti, tak i pracovní úkoly. Jelikož byl tento 

měsíc kratší než obvykle a jeho vyvrcholením byly toužebně očekávané vánoční 

prázdniny, tak mezi studijními aktivitami nemohly chybět programy, týkající se 

nejkrásnějších svátků v roce.  

Důkazem toho bylo několik akcí, které měly co dočinění právě s nadcházejícími vánočními svátky. 

 

V hodinách jazykových se studenti zábavnou formou dozvěděli mnoho poučných informací ohledně 

původu slavení vánočních svátků, lidových zvyků a tradic, a to nejen u nás v Evropě, ale také na 

ostatních místech naší Země. 

V rámci výuky esteticko-výchovných předmětů proběhlo poslední školní prosincový týden vánoční 

setkání, při kterém se zpívaly a poslouchaly tradiční vánoční koledy, jedlo domácí cukroví, pil vánoční 

čaj a nechyběla ani vzájemná výměna dárků. S nápadem uspořádat takovéto vánoční posezení přišli 

sami gymnazisté, a tak jim byl na základě konzultace vedení školy se 

zástupci z řad studentů udělen prostor k vlastní přípravě a realizaci 

vánočního programu, který byl nad očekávání vydařený a sklidil 

úspěch, jak ze strany profesorů, tak studentů. 

 

11. prosince se svátečně odění studenti gymnázia spolu s několika profesory vypravili do nedalekého 

Divadla Bez zábradlí, aby zhlédli a vyposlechli krásný vánoční koncert v podání pěveckého sboru 

Dětské opery Praha, jehož náplní byla nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladba pro 

vánoční období, Česká mše vánoční, od proslulého skladatele Jakuba Jana Ryby. Tento působivý 

kulturní zážitek byl navíc nadcházející den spolu se studenty diskutován a ukázalo se, že právě 

takovéto aktivity, podávající poučení i zábavu zároveň, 

je třeba podporovat. Gymnázium AMAZON se 

k takovýmto akcím staví otevřeně, a proto budou 

podobné v blízké době opakovány. 

 

Všudypřítomnou pozitivní vánoční atmosféru dokreslovala krásná a působivá výzdoba chodby školy, 

včetně perfektně nazdobeného stromečku, o níž se zasloužila zejména naše paní zástupkyně a 

právem jí za to patří dík! 

 

Gymnázium AMAZON slavnostně završilo první část svého prvního školního roku a do toho 

nadcházejícího mu společně popřejme mnoho bezproblémových dní, hodně úspěchů a ještě více 

úspěšných studentů.  

Ať je ten další, zase o něco lepší!!! 

 
V Praze dne 5. 1. 2009  
 


