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Události m ěsíce září na gymnáziu AMAZON 
 
Dne 1. září 2008 otevřelo gymnázium AMAZON své první ročníky. Na tento den 

čekalo na 50 českých i zahraničních studentů, které do nové školy oficiálně 

přivítal učitelský sbor v čele s ředitelkou školy paní Evou Kudrnovou. Mezi 

pozvané hosty patřil i vedoucí oddělení speciálních a soukromých školy odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Jan Louška z Magistrátu Hlavního města 

Prahy, který ke studentům pronesl zdravici a popřál úspěchy ve studiu. 

Pedagogickému vedení školy přál pevnou vůli a vyjádřil svou víru v projekt tohoto 

gymnázia, které se snaží najít program, který bude studentům platný právě 

v době jejich dospívání.  

 

Studenti se první den seznámili s rozvrhem, rozmístěním do tříd i školním řádem a 

způsobem výuky, který jim v mnoha ohledech může připadat rozdílný tím, že 

postoupili o celou úroveň výše do středoškolského systému vzdělávání.  

 

Na konci prvního týdne se uskutečnil pro studenty gymnázia AMAZON výlet do historického centra 

Botanicus (Ostrá) a polabského národopisného muzea (Přerov nad Labem). Tento den využili studenti 

k prohloubení nově navázaných přátelství v neformálním prostředí a zároveň byl pro ně odměnou za 

pilnou práci, kterou zvládli s vysokým nasazením a nadšením.  

 

Hned v prvním měsíci výuky měli studenti možnost zúčastnit se a aktivně zapojit do přednášky na 

téma „Trestná činnosti páchaná mládeží a na mládeži, drogy a po čítačová kriminalita “. Tato 

přednáška a následná diskuze měla za úkol nastavit studentům pravidla hry v rámci programu 

prevence sociálně patologických jevů.   

 

V druhé polovině září proběhla první volba zákonných zástupců do školské rady a také pedagogická 

rada pracovníků školy.  

 
Měsíc září na gymnáziu AMAZON vyvrcholil mezinárodním Evropským dnem jazyk ů, který byl 

prezentován v médiích. Evropský den jazyků byl stanoven na 26. září a 

každoročně se tak slaví z iniciativy Rady Evropy. Jeho cílem je upozornit 

nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o 

bohatství všech jazyků, kterými se v Evropě mluví a podpořit celoživotní 

jazykové vzdělávání. Evropský den jazyků je slaven decentralizovaně. To 

znamená, že na mezinárodní ani vnitrostátní úrovni nejsou stanoveny 

žádné závazné instrukce. V rámci toho se na škole podařilo 

nashromáždit množství poznatků o jazycích a kulturách nám možná 

zatím vzdáleným i díky tomu, že třídy mají ve svém kruhu zástupce 

různých národností a stejně tak se i s cizinci potkávají při výuce. Studenti 

se rozdělili podle pěti zemí nebo regionů: Asie, Mexiko a Španělsko, 

Německo, Francie a Egypt. Seznámili se s místními kroji i rozdílnými 

zvyky. Den jazyků byl završen poutavou přednáškou o čínské a japonské kultuře s ochutnávkou sushi. 

Tento den přinesl množství informací a naučení o rozdílnostech kultur a také o jazycích, kterými se 

v těchto krajích hovoří. Talk to me! – ¡Háblame! – Pale-moi! – Sprich mit mir! – Kellimni! 

 
V Praze dne 30. 9. 2008  


