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Tisková zpráva - září 2009 
 

 

Události měsíce září na Gymnáziu AMAZON 
 
 

V úterý 1. září 2009 vstoupilo Gymnázium AMAZON slavnostně do nového školního roku. Začal se tak 

psát historicky druhý školní rok tohoto pražského gymnázia. Po slavnostním uvítání nových studentů 

celkem čtyř prvních ročníků, byli náležitě přivítáni i studenti našich druhých ročníků, na které se již po 

prázdninách těšili všichni jejich loňští vyučující. 

 

Poslední den prvního školního týdne čekalo na žáky školy překvapení v podobě dnes již tradičního,  

tzv. pátečního výletu. První ročníky se rozjely poznávat malebný středověký 

skanzen ležící nedaleko za Prahou a nesoucí název BOTANICUS. 

V historickém centru byli provedeni vesnicí řemesel a umění. Na vlastní oči 

spatřili ukázky tradičních řemesel dráteníka, hrnčíře, provazníka, mýdlaře, 

svíčkaře či papírníka. Jednotlivé výrobky si mohli studenti sami vlastnoručně 

zhotovit, nebo zakoupit na středověkém tržišti a na závěr pak, po prvním 

náročném týdnu ve škole, odpočívat v rozsáhlých bylinných zahradách nebo 

ochutnat něco z tradičních pokrmů v hodovně či cukrárně. Mezi velice oblíbené pochutiny našich 

studentů patří již proslavená místní specialita - keltské palačinky. 

 

Studenti druhých ročníků podnikli se svými vyučujícími exkurzi za poznáním strojírenského průmyslu 

do Mladé Boleslavi a navštívili tak zázemí a výrobu jednoho z našich největších exportérů - závod 

Škoda Auto. V druhé části prohlídky byli seznámeni s historií výroby automobilů značky Škoda od 

jejích počátků až po nejnovější modely. Exkurze byla po všech stránkách velmi zajímavá a poutavá a 

nejenže znamenala velký přínos do hodin zeměpisu, fyziky, dějepisu a společenských věd, ale zároveň 

se také zasloužila o značné prohloubení všeobecného rozhledu, všestranného rozvoje a nepochybně 

byla obohacující o životní zkušenosti našich gymnazistů. 

 

V druhém zářijovém týdnu proběhla na půdě gymnázia dvojjazyčná, česko - anglická přednáška na 

téma „ÚSPĚCH“ (přednášející Petr Skrla, MBA), která se setkala s obrovským pozitivním ohlasem ze 

strany studentů i vyučujících a představovala tak úspěšné vkročení do nového školního roku 

2009/2010. Ze všech stran, pohledů a hledisek byly se studenty diskutovány všemožné formy 

úspěchu a možnosti jejich dosažení, což pro gymnazisty představovalo a nadále představuje 

významný motivační stimul. 



Anglicko-české gymnázium AMAZON, Washingtonova 25, Praha 1    www.gymamazon.cz, info@gymamazon.cz 

 

Od 14. do 18. září byl pro studenty Anglicko-českého gymnázia 

AMAZON připraven adaptační kurz „The AMAZON STOMP to STUMP 

2009 aneb za pokladem Amazonie“ v rekreačním středisku Pařez u 

Jičína.  

V hlubokých lesích daleko od civilizace prožili studenti tříd F1A a F1C a 

následně F1B a F1D spolu se svými třídními profesory a dalšími 

vyučujícími nezapomenutelné dny plné sportovních her, vědomostních 

kvízů a dalších motivačních soutěží a seznamovacích aktivit.  

 

Na základě zdravé konkurence a přirozené asertivity a průbojnosti se učili spoléhat nejen sami na 

sebe, na své síly, vědomosti a dovednosti, ale také na 

schopnosti a možnosti svých spolužáků a partnerů v 

týmu, což vedlo ke vzájemné sounáležitosti, respektu, 

toleranci a pochopení jeden druhého.  

Cílem celého seznamovacího projektu bylo celkové 

stmelení, ucelení a posílení kolektivu,  což se bezesporu 

podařilo naplnit, a do víru velkoměsta se vraceli, i když 

unavení, tak přesto pozitivněji naladění 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 všichni vždy rádi 

vracet. 

  

Mezi další událostí měsíce září patřila v prvních ročnících přednáška s diskusí vedená zkušeným 

kriminalistou panem Ružbatským. Tentokrát na téma: „Trestná činnost páchaná mládeží a na 

mládeži; drogy a počítačová kriminalita“. 

Beseda spadá výrazně do koncepce gymnázia, mezi jehož primární cíle, v rámci prevence sociálně 

patologických jevů, patří včasné podchycování takovýchto jevů, a proto do budoucna plánujeme 

pravidelně besedy takovéhoto typu pořádat a jejich konání podporovat. 

 

Popřejme jazykovému gymnáziu AMAZON, všem jeho studentům, vyučujícím a dalším pracovníkům 

do nového školního roku mnoho úspěchů a zdaru při studiu a práci ve škole i mimo ní! 

 

V Praze dne 5. 11. 2009  
 


