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Události m ěsíce října na gymnáziu AMAZON 
 
 
Pražské gymnázium AMAZON má za sebou dva měsíce aktivní práce a už těší se na další! 

 

Studenti gymnázia, ležícího v samém srdci centra Prahy, si postupně zvykají na středoškolský způsob 

výuky, radikálně odlišný od toho, na který byli doposud zvyklí ze základních škol a snaží se 

akceptovat, že pouze zodpovědný přístup ke studiu, zdvořilé a vlídné chování ke svým profesorům a 

přátelský přístup ke spolužákům jim zajistí na půdě školy nejen kladné hodnocení, ale také dobrou 

pověst. 

Stejně tak jako studenti si na své nové role zvyká i náš pedagogický sbor, který dennodenně 

spolehlivě překonává překážky a čelí problémům, které s sebou pedagogická práce nepochybně 

přináší. 

 

V průběhu října proběhly konzultační schůzky s rodiči. Zejména s rodiči těch studentů, kteří nejsou 

rodilými mluvčími, a mají tak situaci ve škole o něco ztíženou.  

Problémy v komunikaci či tempu výuky se snažíme systematicky podchycovat a děláme vše proto, 

aby výsledky i takovýchto studentů byly co možná nejlepší a aby se oni sami cítili ve školním kolektivu 

dobře a našli si zde své nové přátele a kamarády. 

 

V třetím říjnovém týdnu byli naši nejlepší studenti oceněni certifikátem „Outstanding student“. Za 

slavnostní atmosféry tak převzalo celkem 12 studentů ocenění a diplom z rukou ředitelky školy a 

třídních profesorů. Tento způsob motivace se ukázal být po všech stránkách přínosný, a proto jej do 

konce školního roku ještě bezesporu několikrát zopakujeme. 

 

Po historicky prvních prázdninách v historii gymnázia, byl pro studenty připraven 

dvoudenní adaptační kurz „ZA POKLADEM AMAZONIE “ v Račicích u Berouna.  

Nedaleko Prahy prožili studenti spolu se svými profesory dva nezapomenutelné 

dny plné zábavy, her a soutěží. Na základě přirozené konkurence a zdravé 

agresivity se učili spoléhat nejen sami na sebe, na své síly, vědomosti a 

dovednosti, ale také na schopnosti svých kolegů a partnerů v týmu, což vedlo ke 

vzájemné sounáležitosti, respektu, toleranci a pochopení jeden druhého.  

Cílem adaptačního kurzu bylo celkové stmelení a ucelení kolektivu, což se bezesporu podařilo naplnit 

a do víru velkoměsta se vraceli pozitivnější, spokojenější a přátelštější mladí lidé, kteří pochopili, že 

učit se a hrát si patří neodmyslitelně k sobě a že naším cílem rozhodně není vytvořit školu plnou 

strachu z neúspěchu, ale takové místo, kam se budou vždy rádi vracet.  

Kdo překvapil, tak jedině pozitivně. 

 
V Praze dne 31. 10. 2008  


