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Tisková zpráva - říjen 2009 
 

 

Události měsíce října na Gymnáziu AMAZON 

 
 
Na počátku druhého měsíce nového školního roku se uskutečnila 

prostřednictvím pana profesora Skupého série prezentačních hodin o 

Japonsku, jeho obyvatelích, jazyku a kultuře. 

Prezentace byla důkazem toho, že metodicky správně a zároveň zábavně 

vedené hodiny dokáží motivovat mnoho lidí ke studiu dalšího cizího, v tomto 

případě velmi atraktivního a exotického jazyka. 

 

V pátek 2. října proběhla nominace vybraných studentů jednotlivými 

třídními učiteli do programu People to People (Ambassador 

Programs), kterého se naše gymnázium již úspěšně zúčastnilo a rádi 

bychom v reprezentativních krocích naší loňské studentky pokračovali i v letošním školním roce. 

 

Ve čtvrtek 8. října se studenti druhých ročníků se svými profesory zúčastnili hudebně vzdělávacího 

pořadu v kostele svatého Šimona a Judy na Starém Městě. Vyslechli si stěžejní informace z dějin 

českého divadelnictví a poslechli si vůbec nejreprezentativnější a nejtypičtější písničky z historie 

Semaforu a Osvobozeného divadla. Koncert výrazně přispěl k propojení složky hudební se složkou 

literárně a kulturněhistorickou a došlo tím k posílení mezipředmětových vztahů, jejichž podpora je 

naší školou výrazně propagována.   

Téhož dne se vydali studenti, v rámci estetické výchovy, spolu s pedagogy na výstavu DESIGNBLOK 09 

mapující výběr těch nejlepších obchodů s designem, interiérem a módou. Součástí přehlídky byly 

prezentace módních návrhářů, designérských studií, jednotlivých designérů a designérských škol. Obě 

kulturní akce představovaly příjemný zážitek. 

 

V třetím říjnovém týdnu se konalo dopoledne věnované aktuálním otázkám a problematice Evropské 

unie. Nejprve měli gymnazisté, díky programu SYTYKIA ("...so you think you know it all?"),  možnost 

dozvědět se nejnovější informace, které jim jako mladým lidem s nepochybným potenciálem EU 

nabízí a umožňuje. Aktivita byla zaměřena na propagaci programů pro mládež věnující se 

volnočasovým aktivitám. Následoval interaktivní seminář s PhDr. Janou Hybáškovou, bývalou 

poslankyní Evropského parlamentu a odbornicí na diplomacii a mezinárodní vztahy. 
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Obě aktivity byly nadcházející den spolu se studenty diskutovány a ukázalo se, že právě takovéto 

akce, podávající poučení i zábavu zároveň, je třeba podporovat.  

 

V týdnu před podzimními prázdninami se uskutečnila první část celoročního projektu gymnázia 

AMAZON - THE AMAZON STATE FAIR, jenž představuje projekt školního roku 2009/10. 

Prostřednictvím projektové práce se studenti jednotlivých pracovních týmů 

vzájemně seznámili s kulturami daných zemí. Jejich tradicemi, jazykem, 

kulturními zvláštnostmi, folklórem....  

Rozdělení do pracovních týmů proběhlo již v polovině měsíce října a nyní se 

již studenti spolu se svými dvěma koordinátory - vyučujícími mohli plně věnovat práci na co 

nejpůsobivějším, nejvěrnějším a nejoriginálnějším zachycení zvolené země.  

Vybraní vedoucí jednotlivých týmů se ujali svých vůdčích rolí zodpovědně a se zápalem a nadšením 

pomáhali studentům realizovat jejich tvůrčí nápady a koordinovali jejich činnosti tak, aby se výsledné 

práce studentů vykreslily v co možná nejlepším světle. Poděkování na tomto 

místě patří naší milé paní profesorce společenských věd - Ivaně Kleinové, která 

dokázala jednotlivým vedoucím ukazovat správný směr a vždy ochotně 

zodpovídala jednotlivé dotazy, jak studentům gymnázia, tak vyučujícím. 

Přehlídka jednotlivých zemí se uskuteční ve čtvrtek 17. prosince a prezentovány 

budou postupně tyto země: Amerika, Austrálie, Čína, Francie, Itálie, Japonsko, 

Mexiko, Rusko a Ukrajina, Španělsko, Velká 

Británie a JAR. 

Již nyní se všichni těšíme na konečnou podobu a finální výsledek 

studentských prezentací! 

 

Ať jsou pro nás pedagogy, studenty, vedení školy a ostatní přátele a příznivce anglicko-českého 

gymnázia nadcházející dny příjemné! 

 

 

V Praze dne 5. 11. 2009  
 

 

 

 


