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Tisková zpráva - prosinec 2009 
 

 

Události měsíce prosince na Gymnáziu AMAZON 
 

 

V posledním měsíci kalendářního roku 2009 bylo na anglicko-českém gymnáziu 

velmi rušno. Napilno měli zejména studenti, kteří se před nadcházejícími Vánoci 

snažili ještě vylepšit své studijní výsledky před blížícím se pololetním hodnocením.  

 

Kromě dohánění školních povinností navštívili žáci prvních ročníků v hodinách zeměpisu výstavu 

CZECH PRESS PHOTO 2009 na Staroměstské radnici a studenti druhých ročníků v rámci českého 

jazyka tradiční vánoční výstavu v podzemních prostorách Betlémské kaple. 

  

Mimoto se celý měsíc nesl v duchu projektových dnů - THE AMAZON STATE FAIR. Jejichž smyslem, 

s ohledem na studium na  jazykovém gymnáziu, bylo představit postupně celkem deset vybraných 

států, na jejichž výběru a následné prezentaci se studenti za pomoci svých vedoucích sami podíleli. 

Prezentované státy byly Čína, Japonsko, Rusko & Ukrajina, Austrálie, Španělsko, Mexiko, USA, Itálie, 

Francie, Velká Británie & Jihoafrická republika. 

Přípravy na tento projekt letošního školního roku 2009/2010 

započaly již na konci měsíce října a v prosinci pak vyvrcholily 

slavnostním pódiovým představením jednotlivých zemí 

prostřednictvím jednotlivých pracovních týmů. 

Od počátku prosince probíhaly na půdě gymnázia generální zkoušky, které měly za cíl vyloučit, 

popřípadě alespoň eliminovat vyskytnuté chyby a nepřesnosti, odstranit nemožná řešení a ta se 

snažit nahradit aplikovatelnými a smysluplnými tvůrčími nápady. Kromě toho přinesly tyto dny 

mnoho zajímavého a podnětného nejen pro hodnotící komisi, ale také pro prezentující studijní týmy. 

Všechny skupiny byly postupně ohodnoceny odbornou komisí, která se při svém bodování zaměřila 

například na týmovou spolupráci, propojení vyučovacích předmětů nebo na práci s výtvarnou, 

hudební či pohybovou složkou. Nesměla však chybět ani práce 

s výpočetní technikou, již většina týmů zvládala na výbornou. 

Nadpoloviční většina soutěžních týmů překvapila a měla svůj 

program připraven a nacvičen velmi zdařile. Velká pochvala patří 

skupině Ruska a Ukrajiny, Francie, Španělska a Číny. 
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Celá akce pak vyvrcholila ve středu 16. prosince v deset hodin 

dopoledne, kdy se gymnazisté, profesorský sbor a ostatní 

zaměstnanci školy shromáždili ve velkém sále v prostorách 

Akademie věd České republiky a postupně pozorně sledovali 

jednotlivá pódiová vystoupení, která si pro ně studenti během 

podzimu připravili, aby je seznámili s historií a tradicemi své země. 

Zároveň měli možnost navštívit prezentující se stánky, kde reprezentanti dané země vystavili typické 

produkty vážící se na zvolenou krajinu. Nechyběla tak ochutnávka 

tradičních pokrmů, výstava oděvů, plakátů a mapek, vlajek či 

bibliotéka nebo filmotéka.  

Jelikož se projektová práce konala v předvánočním čase byly kromě 

stánků zvolených zemí vystaveny po celém sále také nádherné 

betlémy, které vyrobili studenti výtvarné výchovy a samozřejmě nechyběla ani ochutnávka tradičního 

českého vánočního cukroví. 

Celá událost byla po celou dobu bedlivě sledována a komentována 

opět nezávislou odbornou porotou, která po náročném hodnocení 

a výběru zvolila vítězným týmem družstvo Francie.  

Na dalších místech se pak umístily týmy Japonska, Itálie a USA. 

Diváckou anketu vyhrála zábavná a poutavá prezentace Spojených států a odměnou jim bylo sladké 

překvapení. Všechny vítězné týmy si odnesly hodnotné ceny 

v podobě peněžních poukázek. Velké poděkování však patří všem 

soutěžním týmům! 

THE AMAZON STATE FAIR měl obrovský úspěch a díky náročnému, 

ale bohatému programu, poctivé práci nejen studentů, ale také 

jejich koordinátorů - vyučujících a v neposlední řadě díky pomoci z řad rodičů se podařilo naplnit cíl  

a zároveň zpříjemnit vánoční atmosféru. 

Věříme, že projekt byl díky rozšíření jazykových schopností a všeobecného přehledu v multikulturní 

sféře obohacením pro každého účastníka. Letošní vánoční program tak příjemně zakončil rok 2009  

a jeho vyvrcholením byly toužebně očekávané vánoční prázdniny. 

Do nového roku přejeme všem studentům, profesorům a dalším, kteří se svojí prací každodenně 

podílí na plynulém chodu školy, co nejvíce pohodových a šťastných chvil a bezproblémových dní, 

příjemných zážitků a také hodně píle, aktivity, zdraví a energie! 

 
Ať je ten další, zase o něco lepší!!! 
 
V Praze dne 22. prosince 2009  


