
55

III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

1.  Výsledky výchovy a vzdělávání
a) Prospěch a chování
b) Maturitní zkoušky

•	 Témata	písemné	maturitní	zkoušky	z	českého	jazyka
•	 Písemná	maturitní	zkouška	z	matematiky

2. Absolventi gymnázia
•	 Seznam	absolventů	v	roce	2008
•	 Přehled	o	umístění	absolventů

3.  Kalendárium školního roku 2007/2008
4.  Zájmová a mimoškolní činnost

a) Olympiády a soutěže
•	 Matematická	olympiáda
•	 Fyzikální	olympiáda
•	 Biologická	olympiáda
•	 Olympiáda	českého	jazyka,	recitační	a	literární	soutěže
•	 Soutěž	KLOKAN

b) Tělesná výchova a sport
•	 Sport	na	vyšším	gymnáziu
•	 Přebor	školy	v	lehké	atletice
•	 Světové	mistrovství	středních	škol	v	přespolním	běhu
•	 Cesta	k	vítězství
•	 Vodácké	akce	pro	studenty	ve	šk.	roce	2007/2008

c) Kultura
•	 Literární	dílna	u	břehů	Brněnské	přehrady
•	 Víno,	ženy,	zpěv	a	poezie
•	 Projekt	Studenti	čtou	a	píší	noviny
•	 Maturitní	práce	Dopis panu Hrabalovi
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d) Mezinárodní aktivity
•	 Studentská	výměna	se	South	Kent	School	v	USA
•	 Zájezd	do	Vídně
•	 S	Lions	Club	International	do	světa
•	 Projekt	„DO	SVĚTA“

5. Teorie a praxe vyučování
a) Enviromentální výchova na nižším gymnáziu – projekt Mra-

venec
b) Atlas strašidel aneb Mezipředmětové vztahy v říši pohádek
c) Škola sobě aneb Komenský by se divil
d) Výukový program sebeobrany a bojových sportů na gymná-

ziu
e) Biologická exkurze do jižní části Moravského krasu
f) Zájem o genetiku a molekulární biologii roste
g) ŠVP a využití dataprojekce v biologii
h) Zpráva o stavu ICT

6. Instituce na škole
a) Sdružení rodičů a přátel školy
b) Klub absolventů gymnázia
c) Studijní nadační fond
d) Školská rada

7. Odešel vzácný člověk
8. Zpráva ředitele gymnázia o stavu a rozvoji školy
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1. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

a) Prospěch a chování

1. pololetí šk. r. 2007/2008
Třída Počet Vyzn. Prosp. Neprosp. Neklasif. Průměr Průměr Chování Pořadí

žáků třídy absencí 1. 2. 3. ∅ abs.
1.ag 30 24 6 0 0 1,21 26,23 30 0 0 1. 1.
1.bg 31 26 5 0 0 1,23 36,87 31 0 0 2. 2.
2.ag 30 20 10 0 0 1,36 50,23 30 0 0 4. 10.
2.bg 30 24 6 0 0 1,23 38,83 30 0 0 3. 4.
3.ag 30 16 14 0 0 1,50 42,03 30 0 0 6. 6.
3.bg 32 17 15 0 0 1,56 48,09 32 0 0 7. 8.
4.ag 32 13 17 1 1 1,65 53,03 32 0 0 10. 11.
4.bg 32 13 18 1 0 1,69 64,41 30 2 0 11. 16.
NG 247 153 91 2 1 1,43 45,18 245 2 0
1.A 30 8 22 0 0 1,60 38,17 30 0 0 8. 3.
1.B 32 11 21 0 0 1,77 45,37 32 0 0 16. 7.
1.C 32 11 21 0 0 1,69 40,00 32 0 0 14. 12.
1.D 32 5 27 0 0 2,00 57,03 32 0 0 23. 5.
2.A 33 8 24 1 0 1,69 57,79 33 0 0 13. 13.
2.B 33 8 22 2 1 1,84 76,85 32 1 0 20. 20.
2.C 32 4 26 0 2 1,93 92,31 32 0 0 22. 23.
2.D 32 10 21 1 0 1,91 61,16 32 0 0 21. 14.
3.A 29 12 17 0 0 1,64 49,24 29 0 0 9. 9.
3.B 25 9 15 1 0 1,80 74,40 25 0 0 18. 19.
3.C 29 8 19 0 2 1,79 63,41 29 0 0 17. 15.
3.D 31 11 18 0 2 1,69 78,29 31 0 0 12. 21.
4.A 31 10 18 1 2 1,80 71,13 30 1 0 19. 17.
4.B 30 13 17 0 0 1,46 72,63 30 0 0 5. 18.
4.C 32 9 23 0 0 1,70 81,47 32 0 0 15. 22.
4.D 31 5 25 1 0 2,06 93,13 31 0 0 24. 24.
VG 494 142 336 7 9 1,77 65,76 492 2 0

Škola 741 295 427 9 10 1,661 58,90 737 4 0
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2. pololetí šk. r. 2007/2008

Třída Počet Vyzn. Prosp. Neprosp. Neklasif. Průměr Průměr Chování Pořadí
žáků třídy absencí 1. 2. 3. ∅ abs.

1.ag 31 25 6 0 0 1,30 41,84 31 0 0 3. 1.
1.bg 31 25 6 0 0 1,26 46,71 31 0 0 2. 3.
2.ag 30 22 8 0 0 1,38 56,03 30 0 0 4. 4.
2.bg 30 21 9 0 0 1,26 57,73 30 0 0 1. 7.
3.ag 30 17 13 0 0 1,46 56,80 29 1 0 6. 5.
3.bg 32 17 15 0 0 1,56 60,91 32 0 0 7. 10.
4.ag 32 11 21 0 0 1,67 70,28 32 0 0 10. 14.
4.bg 32 15 17 0 0 1,70 78,56 31 1 0 13. 19.
NG 248 153 95 0 0 1,45 58,77 246 2 0
1.A 30 10 20 0 0 1,67 44,00 30 0 0 11. 2.
1.B 31 12 19 0 0 1,78 57,26 31 0 0 15. 6.
1.C 32 12 20 0 0 1,66 60,19 32 0 0 9. 9.
1.D 32 5 26 1 0 1,99 86,34 32 0 0 22. 22.
2.A 33 11 22 0 0 1,64 69,06 33 0 0 8. 12.
2.B 33 10 23 0 0 1,89 77,09 33 0 0 19. 18.
2.C 32 3 28 1 0 2,05 86,84 32 0 0 23. 23.
2.D 32 8 24 0 0 1,90 81,22 32 0 0 20. 20.
3.A 29 14 15 0 0 1,67 63,24 28 0 1 12. 11.
3.B 25 8 17 0 0 1,82 73,20 25 0 0 17. 15.
3.C 29 4 25 0 0 1,92 97,00 29 0 0 21. 24.
3.D 31 10 21 0 0 1,81 74,81 31 0 0 16. 17.
4.A 31 8 22 0 1 1,85 69,61 31 0 0 18. 13.
4.B 29 13 16 0 0 1,43 59,76 29 0 0 5. 8.
4.C 32 6 26 0 0 1,72 74,06 32 0 0 14. 16.
4.D 31 4 27 0 0 2,08 85,03 31 0 0 24. 21.
VG 492 138 351 2 1 1,81 72,52 491 0 1

Škola 740 291 446 2 1 1,688 67,91 737 2 1
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b) Maturitní zkoušky
V řádném maturitním termínu školního roku 2007/2008 maturo-

valo 59 studentů z osmiletého studia a 62 studentů ze studia čtyř-
letého. Všichni tito studenti úspěšně odmaturovali. V září školního 
roku 2008/2009 úspěšně odmaturoval ještě jeden student čtyřletého 
studia.

Třída 4.A byla zaměřena na matematiku. Povinnými maturitními 
předměty	v	této	třídě	jsou	český	jazyk,	anglický	jazyk	a	matematika.	
Čtvrtý maturitní předmět je volitelný. Písemná část maturitní zkouš-
ky se koná z českého jazyka a z matematiky.

Třída 4.B osmiletého studia a třídy 4.C a 4.D čtyřletého studia 
měly všeobecné zaměření. Studenti povinně maturují z českého jazyka 
a	z	jednoho	světového	jazyka,	další	dva	předměty	si	volí	dle	výběru	
svého dalšího studia. Písemná část maturitní zkoušky se koná pouze 
z českého jazyka.
Počty maturantů z jednotlivých předmětů:
Třída 4.A 4.B 4.C 4.D

český jazyk 30 29 32 30+1

anglický jazyk 30 28 32 29+1

francouzský jazyk - 2 0 2

německý jazyk - 4 0 0

matematika 30 11 15 8

fyzika 5 1 5 1

chemie 1 4 5 7

biologie 1 11 8 6

zeměpis 0 0 1 0

dějepis 2 4 3 5

základy společenských věd 1 11 12 15+1

informatika 8 1 4 3

deskriptivní geometrie 0 0 2 1

ekonomika 11 7 6 9+1

dějiny kultury - 2 3 4

hudební výchova 1 - - -

výtvarná výchova - 1 - -
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Celkové výsledky maturitních zkoušek:

Třída 4.A 4.B 4.C 4.D
počet maturantů 30 29 32 30+1
prospělo s vyznamenáním 9 24 22 15
prospělo 21 5 10 15+1
neprospělo 0 0 0 0

Složení maturitních komisí:
4.A
předseda:		 Mgr.	Jiří	Lašek,	G	Břeclav
místopředseda:  Mgr. Irena Ambrozová
třídní profesor:  Mgr. Sylva Zvolská

4.B
předseda:		 Mgr.	Markéta	Cahová,	G	Břeclav
místopředseda:  PhDr. Anežka Šebelová
třídní profesor:  PhDr. Martina Literáková

4.C
předseda:		 Mgr.	Dana	Štimplová,	G	Znojmo
místopředseda:  PhDr. Jitka Řihánková
třídní profesor:  Mgr. Jana Sítařová

4.D
předseda:		 Mgr.	Hana	Ondráková,	G	Znojmo
místopředseda:  Mgr. Lenka Marková
třídní profesor:  PhDr. Alena Štěpánková

     RNDr. Pavel Boucník 
     zástupce ředitele
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Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka
9. dubna 2008

1. Náhodné setkání
Vypravování

2. Jediný směr je křižovatka. Člověk na rozcestí - rozhodování jako 
výsada i trápení.
Úvaha

3. „Moc slova je velká. Kniha je pro duši něčím, čím je pro tělo chléb 
a víno, je to vzácný předmět, který můžeme mít doma na dosah 
ruky.“

Ladislav	Fuks
Fiktivní	dopis	autorovi	 literárního	díla,	které	ve	mně	zanechalo	
hluboký čtenářský zážitek.

4.	 Básník,	tvůrce,	génius...
Charakteristika oblíbené osobnosti
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Písemná maturitní zkouška z matematiky 
pro třídu se zaměřením na matematiku

11. dubna 2008

1. Nalezněte všechny hodnoty úhlu α ∈ 〈0, 2π), pro které má násle-
dující rovnice s neznámou x ∈ C dvojnásobný kořen:

 a	.	(cos	α + i sin α) . x4 + a2	.	(cos	2α + i sin 2α). x3 –
 – a2	.	(cos	2α + i sin 2α) . x – a	.	(cos	α + i sin α)	=	0,
 kde a ≠	0,	a ∈ R je vhodné číslo.
2.	 Všechny	číslice	čísel	2000,	2001,	2002,	...,	2008	byly	zapsány	za	

sebe	tak,	že	vzniklo	36ciferné	číslo.
a)	Kolik	různých	36ciferných	čísel	tak	mohlo	vzniknout?
b)	Kolik	různých	36ciferných	čísel	takových,	že	v	něm	aspoň	

dvě	číslice	2	stojí	vedle	sebe,	tak	mohlo	vzniknout?
c)	Kolik	různých	36ciferných	čísel	takových,	že	číslice	1,	3,	4,	

5,	6,	7,	8	jsou	v	čísle	zapsány	v	tomto	pořadí,	tak	mohlo	
vzniknout?

3.A Jsou dány kružnice k (A; r) a l (B; s),	 |AB |	>	r + s. Sestrojte 
pravoúhlý lichoběžník KLMN se základnami KL a MN,	pro	který	
platí:

	 	 •	A leží na KL,	B leží na MN
	 	 •	K a L leží na k,	M a N leží na l
	 Napište	rozbor	včetně	náčrtku,	popis	konstrukce	a	proveďte	dis-

kuzi počtu řešení.
3.B Jsou dány přímky p: x = 3

2

1

,	y	=	1,	z = 2 + t a q: x = 1 + l,	y = 
=	3,	z = 1

2

1

.
a)	Ukažte,	že	jde	o	mimoběžky	a	že	jsou	na	sebe	kolmé.
b)	Napište	rovnice	(jakékoli)	přímky	r,	která	prochází	bodem	

X = [2; 2; 4] a je kolmá k oběma přímkám p a r.
c) Vypočtěte objem kvádru ABCDA´B´C´D´,	jehož	(někte-

ré) hrany leží na přímkách p,	q a r.
4.A Jsou dány funkce f : y = ln x a g : y = a+ log 1

e
x

1

,	a ∈ R+ 
je pevně zvolená konstanta. Označme souřadnice průsečíku P 
těchto grafů P = [x0,	y0].	V	oblasti,	která	je	ohraničená	přímkami	
x = 0 a x = x0,	je	sestrojen	obdélník	ABCD,	kde	A = [x1,	ln	x1],	
B =[x1,	g : y = a+ log 1

e
x

1

x1],	C	=	[0,	g : y = a+ log 1
e
x

1

x1] a D	=	[0,	ln	x1].
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a)	Určete,	pro	které	x1 je obsah obdélníku ABCD maximální.

b)	 Určete,	 pro	 kterou	 hodnotu	 a je tento maximální obsah 
roven e.

4.B V kartézské soustavě souřadnic na prvním obrázku je sestrojen 
čtverec ABCD,	kde	A	=	[0;	0],	B = [2; 0] a C = [2; 2]. Dále jsou 
v téže soustavě souřadnic sestrojeny grafy funkcí f:y = k . x2, 
x ≥ 0 a g,	která	je	k	f inverzní. Konstanta k	je	taková,	že	oba	grafy	
procházejí bodem C.

a) Vypočtěte obsah plochy P,	která	je	ohraničena	grafy	funkcí	
f a g.

b) Zmenšíme-li vhodně čtverec ABCD i s útvarem P,	je	možné	
jej	(na	dvě	místa)	vepsat	do	čtverce	ABCD	tak,	jak	ukazu-
je druhý obrázek – jeden vrchol zmenšeného čtverce splý-
vá s vrcholem B,	případně	D čtverce ABCD,	dva	z	vrcholů	
zmenšeného čtverce leží na stranách čtverce ABCD a čtvrtý 
vrchol zmenšeného čtverce leží na grafu funkce f,	případně	
g	(uvažujte	pouze	případy	znázorněné	na	obrázku).	Útvary,	
které vzniknou tímto zmenšením plochy P označme P1. Po-
dobně	 lze	 se	 zmenšováním	 a	 vpisováním	 stále	 pokračovat,	
získáme tak několik útvarů P2,	P3,	...,	Pi,	....	Vypočtěte	součet	
obsahů všech takto vzniklých Pi.
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2. ABSOLVENTI GYMNÁZIA

Seznam absolventů v roce 2008

Třída: 4.A
Tř. prof.: Mgr. Sylva Zvolská

Jan	Báča,	Jan	Brandejs,	Marek	Bryša,	Viktor	Burian,	Petr	Fiala,	
Hana	Florianová,	Jana	Fojtová,	Tomáš	Furch,	Jaroslav	Hejný,	Mi-
chal	Hrazdira,	Jan	Kotrla,	Jan	Kovář,	Jan	Kovář,	Adam	Krejčí,	
Ondřej	Lukáš,	Ondřej	Malach,	Jan	Martiška,	Jan	Navrátil,	Jaro-
slav	Novotný,	Lukáš	Olejníček,	Tomáš	Orsava,	Marek	Pospíšek,	
Michal	Reinöhl,	Vojtěch	Robotka,	Lucie	Roupcová,	Martin	Skal-
ský,	Jaroslav	Šmíd,	Jan	Vašourek,	Petr	Zábrodský,	Ondřej	Zicha.

Třída: 4.B
Tř. prof.: PhDr. Martina Literáková

Marek	 Bednář,	 Kristýna	 Bočková,	 Michaela	 Burešová,	 Tomáš	
Buryška,	Jan	Čejka,	Marek	Čierny,	Martin	Dejmal,	Šárka	Duško-
vá,	Daniela	Fantová,	Zuzana	Hejtmánková,	Pavlína	Hlavatá,	Ka-
teřina	Hložánková,	Šárka	Hopjanová,	Zuzana	Kameníková,	Denisa	
Kovářová,	Magdalena	Markvartová,	Šárka	Martínková,	Jan	Máša,	
Filip	Novotný,	Jan	Papoušek,	 Iva	Plašilová,	Michael	Pleva,	Jin-
dřich	 Pokora,	 Tereza	 Procházková,	 Adéla	 Ryšavá,	 Adam	 Říha,	
Alžběta	Strnadová,	Anna	Štěpánková,	Lukáš	Valášek.

Třída: 4.C
Tř. prof.: Mgr. Jana Sítařová

Dana	Barnetová,	Ondřej	Borek,	Michal	Čajda,	Martin	Filip,	Mar-
tin	Foukal,	Markéta	Hanušová,	Gabriela	Hoferová,	Adéla	Chro-
boczková,	Eva	Kabáthová,	Kristýna	Kašíková,	Martin	Konečný,	
Nikola	Konradová,	Aneta	Kožnarová,	Tereza	Kratochvílová,	Ond-
řej	Kyjánek,	Petra	Machalová,	Jan	Musil,	Matěj	Nytra,	Martina	
Petříková,	Ondřej	Salaš,	Ivana	Saxunová,	Martin	Smolík,	Richard	
Šefr,	Tereza	Šlancarová,	Martin	Šotnar,	Markéta	Šotolová,	Barbo-
ra	Špatná,	David	Švancara,	Tomáš	Urbanovský,	Lenka	Vrecníko-
vá,	Ludmila	Zelinková,	Jakub	Zimmermann.
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Třída: 4.D
Tř. prof.: PhDr. Alena Štěpánková

Petra	Arnoštová,	Tomáš	Arvai,	Viktor	Bláha,	Radek	Buchta,	Soňa	
Dočekalová,	Martina	Dohnalová,	Václav	Dolejš,	Ivana	Dolníčková,	
Martina	Doubková,	Michal	Hlaváček,	Kateřina	Horáková,	Martin	
Hostinský,	Klára	Jašková,	Lukáš	Kalandra,	Klára	Kaloudová,	Pe-
tra	Klusáčková,	 Jiří	Kohoutek,	Eliška	Lašová,	Marie	Michelová,	
Petra	Musilová,	Jan	Netopil,	Kateřina	Oplatková,	Ondřej	Pávek,	
Martin	 Polášek,	 Radka	 Sedláčková,	 David	 Skočovský,	Michaela	
Smíšková,	Lenka	Stratilová,	Tereza	Svobodová,	Dominik	Šimků,	
Jana Valášková.
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Přehled o umístění absolventů ve školním roce 2007/2008

Třída 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem
LF	UK	Praha 0 0 1 0 1
FI	MU	Brno 4 2 1 1 8
LF	MU	Brno 1 2 1 4 8
PrávF	MU	Brno 3 2 2 0 7
PřF	MU	Brno 9 4 4 4 21
ESF	MU	Brno 4 7 2 1 14
FF	MU	Brno 1 3 3 3 10
FSpS	MU	Brno 0 0 1 0 1
PedF	MU	Brno 0 0 2 1 3
FSocS	MU	Brno 0 1 1 0 2
FSI	VUT	Brno 0 0 2 0 2
FA	VUT	Brno 0 0 1 2 3
FCh	VUT	Brno 0 1 0 1 2
FAST	VUT	Brno 1 0 1 3 5
FIT	VUT	Brno 2 0 2 1 5
FarmF	VFU	Brno 0 1 1 0 2
PEF	MZLU	Brno 2 4 1 5 12
AF	MZLU	Brno 0 0 1 0 1
FRegRoz	MZLU	Brno 0 0 1 0 1
JAMU Brno 0 0 1 1 2
Konzervatoř Brno 1 0 0 0 1
ČVUT Praha 1 0 1 0 2
VŠE Praha 0 1 0 0 1
VŠUP Praha 0 1 0 0 1
UTB Zlín 0 0 0 1 1
VŠPJ Jihlava 0 0 0 1 1
PedF	UP	Olomouc 0 0 1 0 1
Studium v zahraničí 0 1 1 0 2
procento přijatých 100,00 100,00 100,00 93,55 98,33
ostatní 0 0 0 2 2
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3. KALENDÁRIUM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

27.8. výjezdní zasedání prof. sboru na Pálavě
28.8.	 nástup	profesorů	do	služby,	porada	pedagogické	rady
29.8.-30.8. opravné zkoušky za školní rok 2006/2007
3.9.	 zahájení	školního	roku	2007/2008,	porada	pedagogické	

rady
4.9.-6.9. jazykový kurz angličtiny pro primy a 1. ročníky
10.9.-14.9. škola v přírodě pro primy
11.9. náhradní termín maturitních zkoušek
15.9.-23.9. pobyt delegace z Darmstadtu v Brně
2.10.	 plenární	schůze	SRPŠ,	třídní	schůzky
4.10.-5.10. ředitelské volno
4.10.-10.10. pobyt delegace z Nancy v Brně
5.10. slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy gym-

názia
6.10. oslavy 140. výročí založení gymnázia
8.10.-10.10.	 literárně-historická	exkurze	do	Prahy	(4.B)
8.10.-10.10. srovnávací testy VEKTOR pro 1. ročníky
9.10.-11.10.	 literárně-historická	exkurze	do	Prahy	(4.D)
16.10.-18.10.	 literárně-historická	exkurze	do	Prahy	(4.A)
18.10.-24.10. výměnný zájezd do Nancy
19.10.	 přednáška	dr.	Duchoně,	poslance	Evropského	parlamen-

tu,	50 let Evropské unie
23.10. přednáška dr. Vařejky Aktuální situace HIV/AIDS
25.10.-26.10. podzimní prázdniny
29.10. zasedání školské rady
31.10.  filmové představení N. Winton – Síla lidskosti pro žáky 

3. roč.
9.3.-11.3.	 republikové	finále	v	přespolním	běhu	hochů	ve	Žďáru 

n. Sázavou
7.11. školní kolo soutěže Přírodovědný klokan
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13.11. porada pedagogické rady – hodnocení 1. čtvrtletí
19.11.-21.11.	 literárně-historická	exkurze	do	Prahy	(4.C)
20.11. hovorové hodiny pro rodiče
23.11.-24.11.	 Veletrh	vzdělávání	středních	škol	a	učilišť	na	BVV
29.11. beseda o studiu na Masarykově univerzitě
4.12. udělení cen Praemium Bohemiae	 H.	 Šormové	 (4.A),	

Z.	 Konečnému	 a	 J.	 Řihákovi	 (abs.	 2007)	 na	 zámku	
Sychrov

5.12. školní kolo matematické olympiády kategorie A
7.12. setkání s učiteli z Gymnázia Břeclav v aule
11.12. přednáška dr. Bulanta Matematika kolem nás
12.12.	 beseda	o	studiu	na	PřF	MU
17.12. vystoupení pěveckého sboru nižšího gymnázia v Ústavu 

sociální péče v Chrlicích
18.12. vystoupení pěveckého sboru nižšího gymnázia na nám. 

Svobody v rámci Brněnských Vánoc
18.12. recitační soutěž na vyšším gymnáziu
18.12. beseda Homosexualita jako otevřené téma
19.12.	 beseda	o	studiu	na	FIT	VUT
19.12. vánoční koncert pěveckých sborů nižšího i vyššího gym-

názia v aule gymnázia
20.12. školní kolo Olympiády v českém jazyce
21.12. vánoční koncert pěveckých sborů nižšího i vyššího gym-

názia u sv. Augustýna
22.12.-2.1. vánoční prázdniny
3.1. zahájení vyučování v roce 2008
8.1.	 třídní	schůzky	SRPŠ,	hovorové	hodiny
13.1.-19.1. lyžařský výcvikový kurz pro sekundy
15.1. krajské kolo MO kategorie P
15.1. Den otevřených dveří na gymnáziu
18.1.	 krajské	kolo	FO	kategorie	A
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21.1. školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce
21.1. školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
22.1.-24.1. kontrola práce školy týmem České školní inspekce
19.1.	 krajské	kolo	FO	kategorie	A
23.1. městské kolo matematické olympiády kategorie Z9
24.1. školní kolo matematické olympiády kategorie B a C
26.1.-30.1. výběrový lyžařský kurz v Saalbachu
29.1. porada pedagogické rady – hodnocení 1. pololetí
29.1. srovnávací testy CERMAT pro kvarty
30.1. školní kolo biologické olympiády na vyšším gymnáziu
31.1. prezentace projektů žáků kvart
31.1. vydávání vysvědčení za 1. pololetí
1.2. pololetní prázdniny
18.2.-22.2. jarní prázdniny
26.2. školní kolo biologické olympiády na nižším gymnáziu
26.2. konference Učitelé sobě
28.2. školní kolo zeměpisné olympiády
2.3.-8.3. lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků
14.3. reprezentační ples gymnázia v hotelu Voroněž
19.3.	 přednáška	dr.	Malenovského,	soudce	Evropského	soudu,	

Evropské právo
20.3.-21.3. velikonoční prázdniny
25.3. oslava Dne učitelů
27.3. školní kolo matematické soutěže Klokan
8.4. celoškolská konference závěrečných maturitních prací
9.4. písemná maturitní zkouška z českého jazyka
9.4. filmové představení Občan Havel
11.4. písemná maturitní zkouška z matematiky
15.4. historická soutěž
15.4. porada pedagogické rady – hodnocení 3. čtvrtletí
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18.4.-30.4.	 výměnný	zájezd	do	South	Kent	School	(USA)
21.4.	 přijímací	 zkoušky	 ke	 studiu	 na	 gymnáziu,	 ředitelské	

volno
21.4.-22.4. republikové finále v šachu vyšších gymnázií ve Stráži 

p. Ralskem
22.4. talentová přijímací zkouška z matematiky
22.4. exkurze do Kralic pro 1. ročníky a do Rajhradu pro 

2. ročníky
22.4.-27.4.	 světové	finále	v	přespolním	běhu	ve	Žďáru	n.	S.
24.4.-2.5. výměnný zájezd do Darmstadtu
24.4. konzultace s rodiči o výsledcích přijímacích zkoušek
29.4.-6.5. výměnný zájezd do St. Petěrburgu
6.5.	 třídní	schůzky	SRPŠ,	pohovory	s	vyučujícími
7.5. biologická exkurze do Moravského krasu
7.5.	 ukončení	vyučování	tříd	4.A,	4.B	(poslední	zvonění)
12.5.-14.5. literární dílna pro vybrané žáky 3. ročníků
16.5.	 ukončení	vyučování	tříd	4.C,	4.D	(poslední	zvonění)
19.5.-22.5.	 ústní	maturitní	zkoušky	tříd	4.A,	4.B
26.5.-29.5.	 ústní	maturitní	zkoušky	tříd	4.C,	4.D
26.5.-28.5. srovnávací testy VEKTOR pro 3. ročníky
26.5.-30.5. škola v přírodě pro tercie
26.5.-23.6.	 školní	výlety	prim,	sekund,	kvart,	1.	a	2.	ročníků
30.5.-8.6.	 sportovní	kurz	3.	ročníků	(Chorvatsko)
2.6.-6.6.	 vodácký	kurz	3.	ročníků	(Lužnice)
2.6.-6.6.	 cyklistický	kurz	3.	ročníků	(Novohradské	hory)
9.6.-13.6. projektový týden pro žáky kvart
23.6. porada pedagogické rady – hodnocení 2. pololetí
23.6. přebor gymnázia v malé kopané na ZŠ Janouškova
23.6. divadelní představení pro žáky vyššího gymnázia
24.6. a 26.6. sportovní dny nižšího gymnázia
24.6. a 26.6. akce předmětových komisí pro žáky vyššího gymnázia
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24.6. třídní schůzky rodičů budoucích 1. ročníků
25.6. sportovní den vyššího gymnázia – atletika
27.6. závěrečná porada pedagogické rady
27.6.	 ukončení	vyučování	ve	školním	roce	2007/2008,	vydává-

ní vysvědčení
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4. ZÁJMOVÁ A MIMOŠKOLNÍ ČINNOST

a) Olympiády a soutěže

Matematická olympiáda
Soutěž MO probíhá v několika kategoriích:

kategorie A: studenti 3. a 4. ročníků vyššího gymnázia
kategorie B: studenti 2. ročníku vyššího gymnázia
kategorie C: studenti 1. ročníku vyššího gymnázia
kategorie Z9: studenti kvart
kategorie Z8: studenti tercií
kategorie Z7: studenti sekund
kategorie Z6: studenti prim
kategorie P: programování pro studenty všech ročníků.

Šikovní studenti se mohou účastnit i soutěží vyšších kategorií než 
té,	do	které	přísluší	zařazením	do	ročníku	(např.	kategorie	A	se	účast-
ní i studenti 1. a 2. ročníků).

Kategorie	Z8,	Z7	a	Z6	končí	městským	kolem,	kategorie	B,	C	a	Z9	
krajským kolem a kategorie A a P kolem celostátním. 

Vítězové z celostátního kola kategorie A jsou pozváni na soustředě-
ní,	na	němž	se	vybere	6	nejlepších	studentů	pro	reprezentační	druž-
stvo	České	republiky	na	Mezinárodní	matematické	olympiádě	(MMO)	
a dalších 6 studentů pro reprezentaci na Středoevropské matematické 
olympiádě	(MEMO).

Z nejlepších úspěšných řešitelů celostátního kola kategorie P se vy-
tvoří 2 čtyřčlenná družstva A a B. Družstvo A reprezentuje republiku 
na	Mezinárodní	olympiádě	v	informatice	(IOI),	družstvo	B	na	Středo-
evropské	olympiádě	v	informatice	(CEOI).	

Ve školním roce 2007/2008 proběhl již 57. ročník MO. Zde jsou 
výsledky našich studentů - nejlepších úspěšných řešitelů: 

Městské kolo:
Kategorie Z9:

Ze	151	soutěžících	bylo	38	úspěšných	řešitelů,	ale	z	naší	školy	se	
na prvních třech místech neumístil nikdo.

Kategorie Z8: I. místo 1.–3. Alan Lexa 3.ag
 II. místo 4. Mark Karpilovsky 3.ag
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 III. místo 5.-6. Tadeáš Kučera 3.ag
	 (celkem	126	řešitelů,	z	nich	31	úspěšných)

Kategorie Z7: I.místo 1.-4. Tomáš Blatný 2.ag
   Alena Bulantová 2.ag
   Jana Ziková 2.ag
 III.místo 6.-7. Ondřej Mokrý 2.bg
	 (celkem	114	řešitelů,	z	nich	48	úspěšných)

Kategorie Z6: II.místo 2. Barbora Budíková 1.ag
 III.místo 3. Ondřej Krčma 1.ag
	 (celkem	146	řešitelů,	z	nich	50	úspěšných)

Krajské kolo:
Kategorie A: I.místo 1. Samuel Říha  3.A
 II.místo 2. David Klaška  2.A
 III.místo 3.-4. Jan Kovář 4.A
   Jiří Marek  3.A
  5. Vojtěch Robotka  4.A
	 	 6.-7.	 Petr	Fiala		 4.A
   Zuzana Komárková  3.A
  8. Hana Šormová  3.A
  10. Jan Brandejs  4.A
  11.-15. Pavel Čadek  3.A
   Jan Kvarda  3.A
   Martin Skalský  4.A
   Bohuslav Zmek  2.A
	 (celkem	81	řešitelů,	z	nich	15	úspěšných)

Kategorie B: I.místo 1. David Klaška 2.A
 II.místo 2. Bohuslav Zmek 2.A
 III.místo 3. Jaromír Kala 2.A
  4. Tomáš Lamser 2.A
  6.-8. Luboš Pajtina 2.A
   Helena Valouchová 2.A
   Adam Zemek 2.A
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  9.-12. Roman Lelek 2.A
   Alena Lososová 2.A
   Richard Pánek 2.A
   Ondřej Pleskot 2.A
	 (celkem	55	řešitelů,	z	nich	12	úspěšných)

Kategorie C: II.místo 2.-5. Hynek Jemelík 1.A
   Tomáš Pokorný 1.A
 III.místo 6. Dominik Velan 1.A
	 	 7.-10.	 František	Fiala	 1.A
	 	 	 David	Formánek	 1.A
  11. Jan Busínský 1.A
  12.-16. Klára Kučerová 1.A
   Petr Stanka 1.A
   Marie Ševčíková 1.A
   Pavel Ševeček 1.A
   Martin Vašek 1.A
  17.-18. Petr Kočí 1.A
  19.-22. Monika Šilerová 1.A
	 (celkem	94	řešitelů,	z	nich	25	úspěšných)

Kategorie Z9: I.místo 1.-2. Václav Raida 4.ag
	 	 5.-6.	 Roman	Fabiánek	 4.bg
  7.-9. Kateřina Výborová 4.bg
  10. Bedřich Said 4.ag
  13.-16. Martin Rak 4.ag
  19.-29. Tadeáš Kučera 3.ag
   Alan Lexa 3.ag
   Kristýna Ševčíková 4.ag
	 (celkem	70	řešitelů,	z	nich	29	úspěšných)

Kategorie P: I.místo 1. Hynek Jemelík 1.A
 II.místo 2. David Klaška 2.A
  5. Marek Bryša 4.A
	 (celkem	6	řešitelů,	z	nich	5	úspěšných)
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Celostátní kolo:
Kategorie A: III.místo 3. David Klaška 2.A
  5.-7. Samuel Říha 3.A
	 	 12.-13.	Petr	Fiala	 4.A
  14. Jiří Marek 3.A
  15.-16. Hana Šormová 3.A
	 (celkem	49	řešitelů,	z	nich	16	úspěšných)

Kategorie P: III.místo 3. David Klaška 2.A
  13.-14. Hynek Jemelík 1.A
	 (celkem	30	řešitelů,	z	nich	16	úspěšných)

Mezinárodní kolo:

Kategorie A:
Do šestičlenného reprezentačního družstva České republiky pro Me-

zinárodní	matematickou	olympiádu	(MMO)	se	probojovali	2	studenti	
z naší školy: ze třídy 2.A David Klaška a ze třídy 3.A Samuel Říha. 
David	Klaška	dal	přednost	Středoevropské	matematické	olympiádě,	
Českou republiku na MMO za naši školu reprezentoval pouze Samuel 
Říha. 

MMO se konala 10. - 22. července 2008 v Madridu ve Španělsku. 
Soutěže se zúčastnilo 535 soutěžících z 97 zemí celého světa. Samuel 
Říha výborně zabojoval a získal čestné uznání. 

Do šestičlenného reprezentačního družstva České republiky pro 
Středoevropskou	matematickou	 olympiádu	 (MEMO)	 se	 probojovali	
dokonce 3 studenti z naší školy: ze třídy 2.A David Klaška a ze třídy 
3.A Jiří Marek a Hana Šormová. 

Letošní MEMO se konala 4. - 10. září v České republice – Olo-
mouci. Soutěže se zúčastnilo 52 soutěžících z 9 zemí střední Evropy. 
Z	 českého	 týmu	 byl	 nejlepším	 řešitelem	David	Klaška,	 který	 získal	
vynikající stříbrnou medaili. Jiří Marek obdržel čestné uznání. 

Vzhledem	k	tomu,	že	všichni	účastníci	mezinárodních	matematic-
kých	olympiád	byli	z	nižších	ročníků,	mají	velikou	šanci	v	následují-
cím školním roce. Všichni jim budeme držet palce.
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Kategorie P:
Do čtyřčlenného reprezentačního družstva České republiky na Me-

zinárodní	olympiádu	v	informatice	(IOI),	která	se	konala	16.	-	23.	srp-
na	2008	v	Káhiře	v	Egyptě,	se	probojoval	David	Klaška	ze	třídy	2.A.	

David stejně jako v matematické olympiádě v kategorii A dal před-
nost	Středoevropské	olympiádě	v	informatice	(CEOI),	konající	se	6.	
-	 12.	 července	 v	Drážďanech	 v	Německu.	 Na	CEOI	 kromě	Davida	
Klašky ze 2.A postoupil i Hynek Jemelík ze třídy 1.A. Soutěže se zú-
častnilo 36 soutěžících a David Klaška zde získal bronzovou medaili. 

Je	vidět,	že	je	David	Klaška	ze	třídy	2.A	vynikající	nejen	v	mate-
matice,	ale	i	v	informatice.
     RNDr. Pavel Boucník
     zástupce ředitele

Fyzikální olympiáda
Ve	školním	roce	2007/2008	proběhl	49.	ročník	FO.	Podávám	pře-

hled umístění našich studentů v celostátním a v regionálních kolech.

Celostátní kola (pro řešitele kategorie A):
Vítězové:	 6.-7.	místo	 Petr	Fiala	 	 4.A
	 	 (Počet	vítězů:	11)

Krajské kolo:
Kategorie	A:	 2.	místo		 Petr	Fiala	 	 4.A
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	5)

Kategorie B: 8. místo  Ondřej Hlouša  3.A
  9. místo  Hana Šormová  3.A
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	10)

Kategorie C: 1. místo  David Klaška   2.A
  2. místo  Michal Horák  2.A
  9. místo  Adam Zemek  2.A
  12. místo Ondřej Pleskot  2.A
  15. místo Tomáš Lamser  2.A
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	15)
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Kategorie D: 1. místo  Hynek Jemelík  1.A
	 	 3.	místo		 František	Fiala	 	 1.A
  5. místo  Tomáš Pokorný  1.A
  15. místo Pavel Ševeček  1.A
  17. místo Marie Ševčíková  1.A
  21. místo Marek Lahoda  1.A
  22. místo Jakub Juránek  1.A
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	24)

Kategorie E – městské kolo:
  4. místo  Bedřich Said  4.ag
  9. místo  Andreas Gajdošík 4.ag
  12. místo Jonáš Svoboda  4.ag
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	20)
V krajském kole této kategorie se nikdo z našich studentů neumístil.

Kategorie	F	–	městské	kolo:
  1. místo  Oldřich Vlašic  3.ag
  7. místo  Tadeáš Kučera  3.ag
  10.-11. místo Libor Martínek  3.ag
  10.-11. místo Jiří Žárský  3.ag
  15. místo Pavel Horáček  3.ag
  19. místo Lucie Martincová 3.ag
  20. místo Lucie Ostrá  3.ag
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	29)
Tato kategorie končí městským kolem.

Archimediáda – městské kolo:
  3. místo  Pavel Kroupa  2.ag
	 	 5.	místo		 Nella	Fedorowyczová	 2.ag
  6. místo  Marek Perka  2.ag
  13. místo Zuzana Klimešová 2.ag
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	18)

     RNDr. Ludmila Nezhybová
     předsedkyně PK fyziky
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Biologická olympiáda
Ve školním roce 2007/2008 proběhla na naší škole Biologická olym-

piáda ve všech kategoriích.

Výsledky městského kola
Kategorie D 5. místo  Marek Peterka  2.bg
  13. místo Ondřej Smisitel  2.ag

Kategorie C 10. místo Dagmar Vysloužilová 4.bg
  24. místo Lada Skotnicová  3.bg

Výsledky regionálního kola
Kategorie B 2. místo  Hana Hedbávná  2.A
  4. místo  Jan Sítař  2.B

Kategorie A 2. místo  Tereza Procházková 4.B
  26. místo Tomáš Reigl  3.B

Tereza	Procházková	(4.B)	postoupila	do	celostátního	kola	Biologic-
ké olympiády a zde obsadila 14.místo.

Ve	Středoškolské	 odborné	 činnosti	 získala	Marie	Michelová	 (4.D)	
v	oboru	Tvorba	učebních	pomůcek,	didaktická	technologie	v	krajském	
kole 3. místo s prací Výukový program pro Kamenný vrch.

     Mgr. Jana Sítařová
     PK biologie

Olympiáda českého jazyka, recitační a literární soutěže

Olympiáda českého jazyka
Kategorie I. – nižší gymnázium:
			Tomáš	Jordán	(4.ag)	 	 4.	místo	v	okresním	kole
    3. místo v krajském kole
    5. místo v ústředním kole
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Kategorie II. – vyšší gymnázium:
				Veronika	Doležalová	(1.B)	 8.	místo	v	okresním	kole
    2. místo v krajském kole a postup
    do ústředního kola

Recitační soutěže
Dětská scéna 2008 – recitace jednotlivců – regionální kolo:
	 Josef	Kubálek	(4.ag)	 postup	na	celostátní	přehlídku
    dětských recitátorů
Wolkrův Prostějov – Brněnské kolo:
	 Adam	Krejčí	(4.A)	 1.	-	2.	místo	v	městském	kole
    čestné uznání v krajském kole

Literární soutěže
Brněnské kolo – obor literární:
	 Adam	Krejčí	(4.A),	Jitka	Glosová	(2.B)	a	Petr	Zábrodský
	 (4.A)	měli	své	příspěvky	otištěny	ve	sborníku	Tvary	(edice
	 Pokusy),	Petr	Zábrodský	dostal	čestné	uznání.

V soutěži autorského čtení na Gymnáziu T. Novákové v Řečkovicích 
získal 1. místo Adam Krejčí.

Vítězná práce Adama Krejčího:

Básničky a cigarety
V nedávné době se ke mně dostaly dvě básnické sbírky. Jednu jsem si 

koupil (mimochodem, tento proces byl také velice zajímavý, ale o tom 
možná jindy), druhou mi někdo půjčil. Jsou to malé knížky, a proto 
jsem je mohl nosit všude s sebou.

Vždycky když jsem měl chvíli čas, něco jsem si přečetl. Třeba jenom 
jednu, dvě básničky, jenom tak pro potěšení, asi jako kdybych si dal 
bonbón nebo cigaretu. Tohle mě napadlo jednou na zastávce a trošku 
jsem nad tím zauvažoval. Co kdyby lidé místo kouření četli básničky? 
Vždyť to vyjde skoro nastejno, možná i lépe.

Taková malá básnická sbírka stojí asi tak stejně a obsahuje zhruba 
stejný počet kousků jako dvě krabičky cigaret (Josef Kainar – Synkopy, 
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47 básní, 69 korun). Přečíst a vychutnat jednu básničku trvá asi stejně 
dlouho jako vykouřit jednu ďáblovu tyčinku. Básnička i cigareta vás 
buď potěší a uklidní, nebo je vám z ní špatně a máte podivnou pachuť 
v ústech.

Kouření i čtení poezie jsou návykové. Pasivní čtení nebo poslech 
básní můžou být stejně nebezpečné jako pasivní kouření.

 A teď se dostáváme k rozdílům.
- Na veřejných místech, v úředních budovách, na zastávkách a 

podobně není čtení, na rozdíl od kouření, zakázáno.
- Od knížky (většinou) nesmrdí ruce.
- Ke knížce (většinou) nepotřebujete zapalovač.
- Kouření kazí plíce, čtení oči a někdy mozek.
- V dešti se číst moc nedá, kouřit ale ano.
- Když puberťák vytáhne cigaretu, je za drsňáka, když vytáhne 

básně, je za vola.
- Existuje spousta zábavných her, při kterých je účelem někomu 

zničit jeho cigarety, hru na ničení knížek žádnou neznám.
- Prodávat básně mladistvým do 18 let není trestné.
- Není prokázán negativní vliv poezie na plod v průběhu těhotenství.
- Analfabeti mají na rozdíl od nekuřáků smůlu, protože neexistují 

nečtenářské restaurace.
- A hlavní rozdíl na konec: V případě největší krize můžete vzít 

básnickou sbírku, vytrhnout z ní stránku, do té nasypat tabák a 
ubalit si cigaretu. Naopak to ovšem nejde. Nevím o tom, že by 
někdo rozbalil cigaretu a našel v ní báseň.

 Nyní se můžete sami svobodně rozhodnout, s čím začnete nebo 
v čem budete či nebudete pokračovat. Než tak ale učiníte, přečtěte si, 
prosím, ještě následující varování:

RECITACE VÁŽNĚ ŠKODÍ VÁM I LIDEM VE VAŠEM OKOLÍ!
POEZIE MŮŽE ZABÍJET!

CHRAŇTE DĚTI! NENUŤTE JE POSLOUCHAT
VAŠE BÁSNĚ!

BÁSNÍCI UMÍRAJÍ PŘEDČASNĚ!

    Mgr. Lenka Marková
    PhDr. Barbora Markvartová
    za PK českého jazyka
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Soutěže KLOKAN
Naše škola se pravidelně účastní soutěží Matematický klokan a Pří-

rodovědný klokan.
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 

1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se 
již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 
zemí	našeho	kontinentu	sdružených	v	asociaci	Klokan	bez	hranic,	jejíž	
koordinační centrum je v Paříži.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do následujících kategorií: Ben-
jamín	(prima	a	sekunda	NG),	Kadet	(tercie	a	kvarta	NG),	Junior	(1.	a	
2.	ročník	VG)	a	Student	(3.	a	4.	ročník	VG).	Soutěž	probíhá	ve	všech	
krajích naší republiky v jednom termínu. V každé kategorii řeší sou-
těžící	24	uzavřených	testových	úloh,	přičemž	vždy	vybírá	jednu	z	pěti	
nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách 
podle	obtížnosti,	za	správnou	odpověď	získává	soutěžící	3,	4	nebo	5	
bodů,	 za	 špatnou	odpověď	 se	mu	 jeden	bod	 strhává.	Aby	 soutěžící	
nedosahovali	záporných	výsledků,	dostávají	do	vínku	24	bodů,	takže	
lze získat maximálně 120 bodů. 

Soutěž Přírodovědný klokan se poprvé uskutečnila ve školním roce 
2006/07. Její průběh je obdobný jako u Matematického klokana. Sou-
těžícím	jsou	však	pokládány	otázky	nejen	z	matematiky,	ale	též	z	fy-
ziky,	biologie	a	chemie.	Tato	soutěž	je	ale	dosud	organizována	pouze	
v kategoriích Kadet a Junior.

Obě zmíněné soutěže mají přitom společné cíle. Patří mezi ně popu-
larizace	matematiky	a	přírodovědných	oborů	mezi	mládeží,	prezentace	
jejich	zajímavosti	a	užitečnosti,	vzbuzení	a	podpora	zájmu	studentů	
o tyto obory a vyhledávání talentů mezi studenty. Bližší informace 
o těchto soutěžích je možné najít na webových stránkách http://ma-
tematickyklokan.net/ a http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/
index.html

Na našem gymnáziu se těchto soutěží zpravidla účastní všichni stu-
denti	matematických	 tříd	a	 zájemci	 ze	 tříd	ostatních.	A	 jsme	 rádi,	
že se v celorepublikové konkurenci rozhodně neztrácejí! V posledních 
dvou	ročnících	jsme	mohli	za	„medailová“	umístění	pogratulovat	těm-
to studentům:
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Rok 2006/07
 Matematický klokan:
  kategorie Junior – 1. místo: David Klaška a Jana
	 	 Šotnarová	(oba	současná	3.A)	–	zisk	120	b.,	celkový
  počet řešitelů: 17 804

 Přírodovědný klokan:
	 	 kategorie	Junior	–	3.	místo:	David	Klaška	(současná
	 	 3.A)	–	zisk	115	b.,	celkový	počet	řešitelů:	5	367

Rok 2007/08
 Matematický klokan:
	 	 kategorie	Benjamín	–	3.	místo:	Pavel	Kroupa,
	 	 Roman	Vymazal	(oba	současná	3.ag)	–	zisk	115	b.,
  celkový počet řešitelů: 64 995

	 	 kategorie	Junior	–	1.	místo:	David	Klaška	(současná
	 	 3.A)	–	zisk	120	b.,	celkový	počet	řešitelů:	19	101

	 	 kategorie	Student	–	1.	místo:	Samuel	Říha	(současná
	 	 4.A)	–	zisk	120	b.,	2.	místo:	Marek	Čierny	a	Petr
	 	 Fiala	(absolventi	ve	školním	roce	2007/08)	–	zisk
	 	 116	b.,	celkový	počet	řešitelů:	10	191

 Přírodovědný klokan
  kategorie Junior – 1. místo: Jana Šotnarová
	 	 (současná	3.A)	–	zisk	116	b.,	celkový	počet	řešitelů:
  6 678

	 	 	 	 Mgr.	Aleš	Kobza,	Ph.D.
    školní garant soutěží KLOKAN
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b) Tělesná výchova a sport

Sport na vyšším gymnáziu

Začátek školního roku byl zahájen v mimořádně slavnostní atmo-
sféře. Studenti i vyučující tělesné výchovy dostali dárek v podobě 
nové sportovní haly a čtyř moderně vybavených šaten. Slavnostního 
předání	 a	 otevření	 sportovního	 areálu	 se	 zúčastnili	 nejen	 studenti,	
ale	i	všichni	ti,	kteří	se	nějakým	dílem	o	stavbu	haly	přičinili.	A	jak	
už	bývá	dobrým	zvykem	u	takových	příležitostí,	studenti	vystoupili	
se sportovním programem. Předvedli ve zkrácené verzi dynamickou 
ukázku	florbalového	utkání.	Hrála	proti	 sobě	družstva	 současných	 i	
bývalých	studentů	gymnázia,	kteří	jsou	držiteli	dvou	titulů	z	republi-
kového	mistrovství	SŠ	ve	florbale.

V	pauzách	vystoupily	studentky	Lucie	Skořepová	ze	4.B,	Kateřina	
Čechová z 2.A a Monika Šilerová z 2.A jako roztleskávačky v hip-ho-
pových	sekvencích.	Dále	následovalo	romantické	vystoupení	se	stuhou,	
které	předvedla	studentka	Nela	Radiměřská	z	2.D,	současná	juniorská	
mistryně	ČR,	následovalo	orientální	flamenco	v	podání	Lenky	Fran-
ců ze 4.A a nakonec tanec jive a cha-cha zatancovala dvojice Petra 
Vilémová ze 4.D a Michal Jičínský ze 4.A. Závěr patřil moderní gym-
nastce	Monice	Míčkové	ze	třídy	3.D,	trojnásobné	držitelce	juniorské-
ho	mistrovského	titulu,	která	zatancovala	všem	pro	radost	na	hudbu	
Michaela Jacksona.

A	 po	 oslavě	 vždy	 přichází	 „realita	 všedního	 dne“…	 výuka	TV	 a	
účast v okresních soutěžích středních škol s následným postupem až 
do	republikového	kola,	popřípadě	na	mistrovství	světa.

Výuka TV dle ŠVP je v praxi realizována s dvouhodinovou dotací 
týdně.	Pro	1.	-	3.	ročník	platí	střídání	sportovních	prostor,	jednu	ho-
dinu	týdně	(45	minut)	mají	studenti	vyčleněnou	pro	sportovní	halu	
s výukou zejména sportovních her. Ve druhé vyučovací hodině mají 
studenti	k	dispozici	tzv.	malou	tělocvičnu,	která	v	minulosti	několik	
desítek let sloužila jako tělocvična velká. Současně k výuce v malé 
tělocvičně patří i nová posilovna. 
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Studenti	4.	ročníku	využívají	možnosti	výběru	sportu,	kterému	se	
budou věnovat celý školní rok. Ve školním roce 2008/2009 si studenti 
zvolili následující varianty výuky TV:

•	2	skupiny	kopané
•	2	skupiny	squashe
•	2	skupiny	posilování
•	1	skupina	plavání
•	1	skupiny	aerobiku
Pro	výuku	kopané,	posilování	a	aerobiku	jsou	využívány	sportovní	

prostory	na	gymnáziu.	Squash	se	učí	v	nedalekém	squashovém	cen-
tru na Příkopě a plavci docházejí na plavecký stadion Tesla. Výuka 
TV ve 4. ročnících je realizována v okrajových hodinách v pondělí a 
v úterý.

Pro	studenty	1.	 ročníků	vyučující	TV	organizují	 i	 lyžařský	kurz,	
který je součástí osnov. Tak jako v loňském školním roce se uskuteční 
na Slovensku s ubytováním v rekreačním středisku Drôtovňa v Hron-
ci,	s	denním	dojížděním	(asi	18	km)	na	svah	na	Tále	nebo	v	Čierném	
Balogu. Každý student má možnost výběru varianty výuky:

•	sjezdové	lyžování,
•	snowboarding,
•	kombinace	sjezd	+	snowboarding.
Ve 3. ročníku studenty čeká sportovní kurz a v brzké době si budou 

moci vybrat z nabídky:
•	cyklokurz	v	Orlických	horách,
•	vodácký	kurz	na	Lužnici,
•	sportovní	kurz	v	Chorvatsku	s	tradičními	i	netradičními	sporty,
•	sportovní	kurz	v	Brně	s	denní	docházkou.
Studentům,	kteří	mají	zájem	o	další	sportovní	vyžití,	nabízí	vyuču-

jící tělesné výchovy následné nepovinné aktivity: nepovinný předmět 
TV,	zaměřený	buď	na	kopanou,	florbal	nebo	odbíjenou;	výběrové	ly-
žařské zájezdy do Rakouska nebo na Slovensko a účast na středoškol-
ských	přeborech	v	rámci	okresu,	s	možností	postupu	až	do	republiko-
vého	finále,	popřípadě	až	na	mistrovství	světa.
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Přehled sportovních akcí, kterých se studenti v loňském školním roce 
zúčastnili a na kterých bodovali:

Středoškolský atletický pohár Corny:
 dívky  okresní kolo: 6. místo
 chlapci okresní kolo: 2. místo
  krajské kolo: 5. místo

Kopaná, sálová kopaná, malá kopaná:
 chlapci  okresní kolo: účast ve skupině

Přespolní běh:
 dívky okresní kolo:  5. místo
 chlapci okresní kolo:  1. místo
  krajské kolo:  1. místo
  republikové finále: 1. místo
O	vítězství	se	zasloužili:	Lukáš	Olejníček	3A,	Marek	Pospíšek	3.A,	

Jakub	 	 Zimmermann	 4.D,	Martin	 Foukal	 4.C,	 Jindřich	 Jašek	 2.B,	
Matěj Nytra 4.C

  postup a účast na mistrovství světa středních škol
	 	 ve	Žďáru	nad	Sázavou:	 24.	místo
Družstvo:	Jindřich	Jašek	2.B,	Tomáš	Zahradník	1.D,	Michal	Horák	

2.A,	Jiří	Libra	1.D,	Stanislav	Mokrý	1.B,	Štěpán	Zimmermann	1.D

Stolní tenis:

 chlapci: účast ve skupině

Volejbal:

 chlapci: účast ve skupině

Šachy:
 okresní kolo:  1. místo
 krajské kolo:  1. místo
 republikové finále: 6. místo ve Stráži pod Ralskem
Šachisté:	Jaroslav	Hejný	4.A,	Anna	Bálková	3.D,	Tomáš	Lamser	2.A,	
Marie	Ševčíková	1.A,	Tomáš	Furch	4.A

Šachový turnaj k 17. listopadu ve Znojmě:
 2. místo
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Družstvo	plavkyň	–	čekání	na	start:	Tereza	Ilková	3.C,	Karolína	Melichárková	1.C, 
Iva	Synková	1.C,	Monika	Peterková	2.B,	Markéta	Ottová	1.B,	Zuzana	Kolaříková	1.B,	

na	fotu	chybí	Klára	Benešová	2.A,	Monika	Šilerová	1.A

Plavání:

 dívky:  3. místo
 nejlepší výkony:
	 	 Iva	Synková	1.C	-	2.	místo	50	m	znak	37,1	s
	 	 Tereza	Ilková	3.C	-	1.	místo	50	m	kraul	29,7	s
 chlapci: 6. místo

Vánoční turnaj ve volejbale:
  3. místo

Šplh:
 dívky:   4. místo
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Horní	řada	zleva	Martin	Foukal	4.C,	Jakub	Zimmermann	4.C,	Lukáš	Olejníček	4.A,	
Tomáš	Buryška	4.B,	Marek	Pospíšek	4.A,	Eva	Kabáthová	4.C

Spodní	řada	zleva	Daniela	Kincová	4.A,	Jindřich	Jašek	2.B,	Jiří	Knotek	1.D,	Pavlína	
Fantová	1.C

Juniorský maratón:
 městské a krajské kolo:    1. místo
 republikové finále v Praze:   4. místo

Florbal:
 chlapci:  okresní kolo:  1. místo
   krajské kolo:  1. místo
Družstvo	florbalistů:	Martin	Dejmal	4.B,	Michael	Pleva	4.B,	Jan	
Máša	4.B,	Martin	Polášek	4.D,	Jaroslav	Dittrich	3.D,	Jan	Kučera	
3.D,	Josef	Novák	3.D,	Kamil	Zelený	3.C,	Pavel	Brückner	2.A,	Tibor	
Kučera	2.D,	Jiří	Knotek	1.D

Basketbal:
 chlapci:    účast ve skupině
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Silový čtyřboj:
 dívky:   7. místo

Přebor středních škol ve squashi:
 3. místo
Squashisté:	Jiří	Marek	2.D,	Martin	Typovský	2.D,	Marie	Ševčíková	
1.A,	Jaroslav	Schiller	3.B

Přebor SŠ v tenise:
 Jaroslav Schiller 3.B  2. místo
 Jiří Kaláb 3.C   5. místo

Čtyřboj zdatnosti:
 dívky:    účast ve skupině

Plážový volejbal:
 dívky:    účast ve skupině
 chlapci:  okresní kolo: 4. místo
   postup do krajského kola
	 	 	 Jan	Trubák	2.A,	Dominik	Chmelař	3.B

V bodování středních škol se naše gymnázium umístilo ze 44 bodo-
vaných SŠ na 2. místě a pouze 8 bodů nás dělilo od nejvyšší příčky. 
Zástupci	z	řad	sportovců	byli	přijati	na	Nové	radnici,	kde	jim	podě-
koval za aktivní přístup k TV a sportu první náměstek primátora 
MUDr. Daniel Rychnovský.

Je	potěšující,	jak	vyplývá	z	uvedeného	přehledu,	že	se	pohyb	těší	
velkému zájmu studentů na gymnáziu.

     Mgr. Hana Vladíková
     předsedkyně PK TV

Přebor školy v lehké atletice
V	posledním	týdnu	školního	roku,	v	atmosféře	blížících	se	prázdnin,	

se pravidelně koná lehkoatletický přebor studentů našeho gymnázia. 
Místem jeho konání je stadion Rosnička v Brně – Žabovřeskách. 

Soutěží	se	v	bězích,	skoku	do	dálky	a	ve	vrhu	koulí.	V	letošním	roce	
jsme	byli	 svědky	mnoha	kvalitních	výkonů,	pětkrát	byly	překonány	
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nebo vyrovnány stávající rekordy školy. Ty jsou zaznamenávány od 
r. 2002.

V následujícím přehledu jsou uvedeny dosažené letošní výkony a 
pro	srovnání	i	výkony	rekordní.	Věřím,	že	se	i	v	příštím	roce	svátek	
královny	sportu,	lehké	atletiky,	vydaří	a	těším	se	na	sportovní	výkony	
i atmosféru s nimi spojenou.

Výsledky přeboru v roce 2008
100 m
	 Hoši:	 1.	Petr	Dvořák	3.A	 	 11,5	s
	 	 2.	–	3.	Michal	Jičínský	3.A	 12,1	s
	 	 2.	–	3.	Petr	Ševčík	2.C	 	 12,1	s
	 Dívky:	 1.	Aneta	Ambrosová	2.D	 13,8	s
	 	 2.	Petra	Vilímová	3.D	 	 14,7	s
	 	 3.	Jana	Štrosová	3.A	 	 14,9	s
1500/600 m
 Hoši: 1. Štěpán Zimmermann 2.D 4:42 min.
  2. Tomáš Zahradník 1.D  4:45 min.
  3. Stanislav Mokrý 1.B  4:52 min.
	 Dívky:	 1.	Pavlína	Fantová	1.C	 	 2:01	min.
  2. Jana Ošmerová 2.A  2:02 min.
	 	 3.	Lenka	Franců	3.A	 	 2:06	min.
dálka
 Hoši: 1. Gabriel Harangi 3.A  577 cm
  2. Petr Ševčík 2.C  540 cm
  3. Tibor Kučera 2.D  537 cm
 Dívky: 1. Aneta Ambrosová 2.D 451 cm
  2. Lucie Skořepová 3.B  412 cm
  3. Jana Ošmerová 2.A  404 cm
koule
	 Hoši:	 1.	Vojtěch	Horák	3.C	 	 12,44	m
	 	 2.	Jaroslav	Dittrich	3.D		 10,86	m
	 	 3.	Michal	Stehlík	3.C	 	 10,81	m
	 Dívky:		1.	Alena	Kroupová	2.D	 	 8,06	m
	 	 2.	Monika	Míčková	2.	D		 7,96	m
	 	 3.	Kateřina	Čechová	1.A		 7,90	m
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štafeta
	 1	 Abrahámek,	Zahradník,	Zimmermann,
	 	 Libra	(1.D)	 2:04	min.
	 2.	 Dvořák,	Jičínský,	Harangi,
	 	 Kvarda	(3.A)	 2:07	min.
	 3.	 Vychodil,	Koutný,	Kučera,
	 	 Dobrovolný	(2.D)	 2:10	min.

	 1.	 Ambrosová,	Kroupová,	Honzová,
	 	 Míčková	(2.D)	 2:35	min.
	 2.	 Štrosová,	Franců,	Eliášová,
	 	 Němcová	(3.A)	 2:40	min.
	 3.	 Benešová,	Cenková,	Ošmerová,
	 	 Valouchová	(2.A)	 2:44	min.

Rekordy školy od roku 2002
100m
	 Hoši:	 Petr	Dvořák	3.A	 2008	 11,50	s
	 Dívky:	 Nikola	Veverková	3.E	 2002	 13,80	s
	 	 Aneta	Ambrosová	2.D	 2008	 13,80	s	
1500m
 Hoši: Lukáš Olejníček 3.A 2007 4:21 min.
600m
 Dívky: Petra Mlejnková 1.C 2004 1:47 min.
dálka
 Hoši: Rostislav Netopil 3.D 2005 600 cm
 Dívky: Aneta Ambrozová 2.D 2008 451 cm 
koule
	 Hoši:	 Rostislav	Netopil	3.D	 2005	 13,21	m
	 Dívky:	 Hana	Meitnerová	3.D	 2003	 	9,12	m
štafeta
 Hoši: 1.D   2008 2:04 min.
 Dívky: 1.C   2005 2:35 min.
  2.D   2008 2:35 min.

     Mgr. Sylva Zvolská
     vedoucí sportovního dne
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Světové mistrovství středních škol v přespolní běhu
Účast	na	tomto	mistrovství	nám	„vyběhli“	starší	spolužáci,	ale	pro-

tože	mohly	soutěžit	ročníky	91-93,	musel	být	sestaven	nový	tým	(Ště-
pán	Zimmermann,	Jindřich	Jašek,	Standa	Mokrý,	Jiří	Libra,	Michal	
Horák a Tomáš Zahradník). Profesor Jadvidžák byl členem organizač-
ního	výboru,	vedoucím	družstva	byla	profesorka	Vladíková.

Pořadatelem	závodu	bylo	město	Žďár	nad	Sázavou.	Závod	doprová-
zel	šestidenní	doprovodný	program,	během	něhož	jsme	navštívili	např.	
Telč	a	Jihlavu.	Během	Večera	národů,	jehož	součástí	bylo	i	slavnost-
ního	ukončení,	musela	každá	výprava	předvést	nějaké	vystoupení.	My	
jsme spolu se zbytkem české výpravy tancovali polku. Po slavnostním 
ukončení následovala diskotéka.

Samotný	závod	byl	rozdělen	do	čtyř	kategorií	–	selected	boys,	se-
lected	girls,	school	boys	a	school	girls.	Dívky	běžely	tři	kilometrové	
okruhy a chlapci o dva více. Jaroška se zúčastnila pouze kategorie 
school	boys,	ve	které	se	umístila	na	24.	místě	z	celkového	počtu	28	škol	
z	celého	světa.	Prvenství	získaly	Turecko,	Čína	a	Ukrajina.

	 	 	 	 Jiří	Libra,	Tomáš	Zahradník,	1.D.
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Cesta k vítězství
„Jó,	Jaroškááá!“	Už	jsme	si	připíjeli	šampusem	a	ani	polovina	star-

tovního	pole	ještě	nebyla	v	cíli…	Právě	jsme	vyhráli	republikové	finále	
v přespolním běhu středních škol a vybojovali pro naše gymnázium 
účast	 ve	 světovém	 finále	 středoškolské	 mládeže,	 kterého	 se	 mohou	
v tomto roce účastnit pouze studenti narození v roce 1991 až 1993. 
Tuto	podmínku	 splňuje	 z	 našeho	 týmu	pouze	 jeden	 člen,	 a	 ostatní	
místa tak budou zaplněna mladšími studenty našeho gymnázia.

To šampáňo jsme si koupili už den předem. Nebyli jsme sice největší 
favorité – tím bylo pořadatelské družstvo sportovního gymnázia Nové 
Město	na	Moravě,	ale	na	stupně	vítězů	jsme	si	věřili.	Už	předloni	jsme	
si právě z republikového finále přivezli bronzové medaile. Gymnazisté 
z Nového Města dokonce obhajovali titul. Ale tentokrát naše sestava 
byla ještě silnější než před dvěma lety! Komentátor závodů naše druž-
stvo	představil	jako	tým	„velkých“	jmen	na	poli	sportovním.	V	dresu	
Jarošky jsme za poslední roky posbírali již řadu běžeckých úspěchů 
– několikaletá dominance v krajských kolech štafetového maratonu a 
dvě	čtvrtá,	jedno	páté	a	jedno	šesté	místo	na	Mistrovství	republiky	ve	
štafetě	středních	škol	v	maratonském	běhu,	které	se	každoročně	koná	
v rámci Pražského mezinárodního maratonu.

Jen	účast	na	„republice“	konané	ve	Žďáře	nad	Sázavou	1.	–	2.	lis-
topadu 2007 byla tvrdě vybojována. Nejdříve vítězství v městském 
kole,	poté	další	výhra	v	kole	krajském	v	Hodoníně.	Všech	15	týmů	
soutěžících	o	republikové	tituly	si	muselo	projít	těmito	„povinnými“	
výhrami. Stálo to za to! Organizátoři se činili a vše je perfektně při-
pravené:	trať,	hotel,	doprava	týmů,	stravování.

Do soutěže týmů se započítávají nejlepší čtyři umístění studentů 
jedné	 školy	 s	 tím,	 že	může	 startovat	maximálně	 6	 borců.	 Vyhrává	
družstvo s nejnižším součtem umístění. Zvítězili jsme o pouhé tři 
body,	což	možná	nezní	příliš	přesvědčivě,	ale	přesvědčivý	byl	výsledek	
závodu	jednotlivců,	kde	na	dva	nejvyšší	stupně	vítězů	vystoupili	naši	
studenti! Náročnému závodu na pět kilometrových okruhů dominoval 
Marek	Pospíšek	ze	třídy	4.A,	na	druhém	místě	ho	doplnil	Lukáš	Olej-
níček,	taktéž	ze	třídy	4.A.	Do	součtu	umístění	pro	tým	ještě	přispěli	
na	13.	místě	Jakub	Zimmermann	(4.C)	a	Martin	Foukal	(také	4.C)	
na místě 39. z celkem 84 startujících. Družstvo tvořili ještě Jindřich 
Jašek	(2.B)	a	Matěj	Nytra	(4.C),	kteří	doběhli	na	51.,	respektive	na	
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66.	místě,	a	do	součtu	čtyř	nejlepších	umístění	nezasáhli.	Vedoucím	
našeho týmu byl pan profesor Zdeněk Jadvidžák. 

Vyhlášení	vítězů	a	1.	místo	pro	Gymnázium	Brno,	tř.	Kpt.	Jaroše,	na	republikovém	
finále ČR

S maturanty 2008 Jarošku ukončila i většina sportovců podílejících 
se	na	běžeckých	vavřínech.	Žezlo	bylo	předáno	mladším	a	laťka	pro	
ně	 nastavena	 poměrně	 vysoko.	Následovníkům	přejeme,	 aby	 se	 jim	
podařilo na úspěchy navázat a alespoň je vyrovnat!

	 	 	 	 	 Lukáš	Olejníček,	4.A

Vodácké akce pro studenty ve školním roce 2007/2008
V květnu a červnu tohoto roku vyráželi studenti našeho gymnázia 

na	školní	vodácké	akce	už	po	jedenácté.	Šlo	o	dva	školní	výlety	(1.C	a	
2.B) a již tradiční formu sportovního kurzu pro zájemce ze 3. ročníků. 
Zásluhu na jejich organizaci mají osvědčení organizátoři a instruktoři 
RNDr.	Pavel	Boucník,	RNDr.	Pavel	Vařejka,	Mgr.	Pavel	Řehák,	Mgr.	
Vlastimil Kopecký a PaedDr. Zuzana Kučerová.
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První autobus vyjížděl už 22. května se studenty 2.B. Ti již v prv-
ním ročníku absolvovali plavbu po klidnější Vltavě. Byli spokojeni 
a	nadšeni,	a	tak	profesor	P.	Boucník	pro	ně	zorganizoval	náročnější	
vodáckou akci na živě proudící řece Moravici. Tomu se přizpůsobil i 
termín	–	víkend	24.	a	25.	5.,	kdy	na	Moravici	pouštějí	pro	vodáky	do-
statek vody z přehrady Kružberk. Dva předchozí dny proběhla plavba 
na řece Moravě v úsecích Nové Mlýny – Litovel, Litovel – Horka nad 
Moravou – Olomouc.	Na	řece	Moravě	hrozil	nedostatek	vody,	ale	těsně	
před	termínem	výletu	na	horním	toku	bohatě	zapršelo,	a	tak	si	stu-
denti	2.B	užili	„divoké	vody“	–	tedy	až	obtížnost	WW	II	–	i	na	této	
řece. Následná plavba po Moravici v úsecích Kružberk – Podhradí a 
Janské Koupele – Podhradí – Branka (u	Hradce	nad	Moravicí)	kromě	
živě tekoucí vody přinesla i malebnou přírodu nádherného hlubokého 
říčního údolí. Součástí výletu byla návštěva Mladečských jeskyní hned 
první den před zahájením plavby.

1.C	–	vodáčtí	nováčci	–	vyrazili	tradičně	na	Vltavu	(8.	–	11.	6.).	
Vodní	poměry	byly	obvyklé,	ani	málo,	ani	moc	vody	–	zkrátka	tak	
akorát,	abychom	mohli	v	pohodě	a	bez	nebezpečí	absolvovat	všechny	
vltavské jezy vodáckého úseku Vyšší Brod – Boršov. Počasí nám přálo 
a	kolektiv	1.C	byl	natolik	ukázněný	a	aktivní,	že	si	plavbu	i	sjíždění	
vltavských jezů všichni v pohodě a bez stresujících emocí užili.

Vodácky	nejméně	šťastný	byl	vodácký	sportovní	kurz	(2.	–	6.	6.).	
Po suchém jaru byla počátkem června i Lužnice téměř suchá. V úseku 
Suchdol – Majdalena se místy dalo stěží proplout. Ani další úseky 
Majdalena – Jemčina a Jemčina – Hamr vodácky příliš neuspokojily 
(ten	první	z	nich	„uspokojil“	aspoň	pořádným	deštěm).	V	dané	situ-
aci nebylo možné realizovat jednu z etap. Navíc plavbu po Lužnici 
v oblasti Tábora jsme museli upravit – vynechali jsme atraktivní úsek 
pod	 Táborem	 s	mnoha	 zajímavými	 jezy	 (a	 za	 nízkého	 stavu	 vody	
s nepřekonatelnými mělčinami) a spluli úsek Sezimovo Ústí – Tábor 
– Harrachovka. Aspoň jsme viděli vilu prezidenta Beneše s obrovskou 
okrasnou	zahradou	(je	v	Sezimově	Ústí,	pozemek	přiléhá	jednou	svou	
stranou přímo k Lužnici).

Na	vodáckých	výpravách	je	krásné	to,	že	jsou	pokaždé	jiné.	Všech-
ny	tři	 letošní	měly	svůj	půvab	a	my,	 instruktoři,	 jsme	mohli	ocenit	
jejich neotřelost. A spokojeni byli i studenti. Ti ze sportovního kurzu 
si	vodácky	zrovna	neužili,	ale	pohodové	ubytování	v	táboře	Jemčina	
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i jim přineslo pěkné zážitky z jiných druhů sportovního vyžití včetně 
atraktivního slaňování. Jistě bylo největším hitem jejich sportovního 
kurzu.

	A	právě	spokojenost	studentů	zavazuje	nás,	vodácké	instruktory	a	
organizátory	sportovních	akcí	se	splouváním	řek	spojených,	abychom	
napřesrok	znovu	spojili	své	síly,	obětovali	své	soukromí	několika	ví-
kendů a znovu připravili studentům Jarošky co nejzajímavější vodácké 
cesty.

     RNDr. Pavel Vařejka

c) Kultura

Literární dílna u břehů Brněnské přehrady
Kdo	nezažil,	nepochopí,	kdo	neviděl,	neuvěří...
Literární	dílna	našeho	gymnázia,	vedená	paní	profesorkou	Lenkou	

Markovou,	je	tu	pro	všechny,	kteří	mají	zájem	o	tvůrčí	psaní	a	o	litera-
turu obecně. Každý rok podniká několikadenní soustředění za účelem 
seznámení	se	s	novými	metodami	tvorby	textu,	přiblížení	vybraného	
literárního	 tématu,	 poznání	 nových	 lidí,	 kteří	mají	 podobné	 hobby	
jako	vy,	a	pochopitelně	skvělé	zábavy.

Už	jen	to,	že	se	setkáte	se	stejně	starými	 lidmi,	kteří	se	zajímají	
o	stejnou	věc	jako	vy	sami,	je	neuvěřitelně	obohacující.	Můžete	mezi	
sebou	konfrontovat	vlastní	názory,	vlastní	 zkušenosti	a	docházet	ke	
stále	novým	a	mnohdy	překvapivým	závěrům.	Jde	o	to,	že	jsou	tam	
všichni,	jak	se	říká,	„na	stejné	vlně“.

Ve dnech 12. - 14. května minulého školního roku literární dílna 
zakotvila	u	břehů	Brněnské	přehrady,	konkrétně	na	Kozí	Horce.	Sou-
středění se jako již tradičně uskutečnilo i spolu se studenty z Gym-
názia Velké Pavlovice a jejich paní profesorkou Renatou Bláhovou. 
Dohromady se nás tam nakonec sešlo patnáct.

Hned	první	den	nebyla	nouze	o	skvělou	zábavu,	ale	i	náročnou	tvůr-
čí	práci.	Jako	první	krok	musel	každý	student	napsat	tzv.	Pětilístek,	
v	 němž	 se	 ostatním	 přítomným	 představil,	 charakterizoval	 pro	 něj	
typickými	vlastnostmi	a	sdělil,	co	od	tohoto	soustředění	vlastně	oče-
kává. Náročnost vytváření textu prudce vzrostla již při druhém úkolu; 
všichni studenti vyslechli dobře známou pohádku Otesánek a měli na 
ni	vytvořit	tzv.	žánrovou	variaci,	která	spočívá	v	převedení	textu	do	
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jiného	žánru,	např.	hororu,	detektivky,	zprávy	z	černé	kroniky	apod.	
Musím	přiznat,	že	jsme	se	všichni	pěkně	zapotili,	i	přesto	však	vznikly	
skutečně	povedené	a	mnohdy	i	velice	vtipné	práce.	Nevím,	zda	právě	
vysoká	úroveň	prací	byla	podnětem	pro	to,	aby	nás	paní	profesorky	
ani trochu nešetřily a hned vzápětí po přečtení našich pseudo-Otesán-
ků	zadaly	ještě	náročnější	úkol,	a	to	vytvoření	metatextu.	V	takovéto	
práci	 se	 snoubí	 dohromady	 více	 témat	 (např.	 pohádka,	 ekologický	
problém,	 rčení	 i	 narážka	na	 jiné	 literární	dílo)	 a	 autor	má	 za	úkol	
vytvořit	mezi	nimi	 jakousi	vnitřní	souvislost	tak,	aby	měl	celý	text	
ucelenou formu.

Poté	přišel	oddech	v	podobě	přednášky	na	téma	Jak	vzniká	román,	
kde přednášejícím byla moje maličkost. Celé povídání jsem směřoval 
k	žánru	dobrodružné	a	fantastické	literatury,	na	kterou	se	zaměřuji.	
Nakonec	přednáška	přešla	k	více	než	hodinové	diskuzi,	při	níž	padly	
často velice zajímavé postřehy a zamyšleníhodné názory.

Celý	den	jsme	zakončili	táborákem,	při	němž	se	za	drnčení	kytaro-
vých strun pěly notoricky známé písně.

Následujícího rána jsme se vydali do centra Brna na představení 
Rukopis	královédvorský,	který	velice	zdařile	zpracovalo	Divadlo	Husa	
na provázku. Jako druhý bod dne nás čekala výstava knižních vazeb 
na Staré radnici. Poté jsme se znovu vrátili na břeh Brněnské přehra-
dy,	kde	jsme	v	naší	„pracovně“	do	detailů	rozebrali	představení,	jež	
jsme	ten	den	zhlédli.	Zazněly	jak	kladné,	tak	záporné	a	kolikrát	i	ve-
lice	rozporuplné	názory.	Beseda	se	(ne)očekávaně	protáhla	a	vyústila	
v	další	divokou	diskuzi.	Musím	přiznat,	že	i	když	se	mi	představení	
velice	líbilo,	některá	místa	pro	mě	dodnes	zůstávají	přinejmenším	mír-
ně	kontroverzní.	Nemyslete	si,	že	by	nám	paní	profesorky	tento	den	
odpustily	další	tvůrčí	psaní,	na	řadu	přišla	tzv.	haiku,	což	 je	 jedna	
z nejznámějších forem japonské poezie.

Den mnozí z nás zakončili vskutku vynikající večeří v nedaleké 
hospůdce.	Nemyslete	si,	že	denní	program	literární	dílny	končí	večeří.	
Pro prozaiky i básníky není hluboká noc o nic méně inspirativní než 
jasný den – a to ve všech směrech.

Posledního	 dne	 jsme	 se	 vypravili	 k	 našemu	 gymnáziu,	 do	 parku	
Lužánky,	respektive	do	budovy	kulturního	centra	pro	děti	a	mládež.	
Čekalo nás vymýšlení nejrůznějších scének a následně jejich herecké 
zpracování	na	jevišti.	Po	tříhodinové	námaze,	která	pro	nás	samozřej-



97

mě	byla	i	zábavou,	jsme	usedli	uprostřed	parku	Lužánky	a	zhodnotili	
uplynulé tři dny. Pokud bych měl shrnout názor většiny – shodli jsme 
se	na	tom,	že	tři	dny	jsou	zkrátka	málo!

Nakonec přišlo loučení se studenty z Gymnázia Velké Pavlovice. 
Když	soustředění	začínalo,	nevěřil	jsem,	že	bychom	se	s	druhým	gym-
náziem mohli nějak blíže spřátelit – mýlil jsem se. Vznikla kamarád-
ství,	jež	přetrvávají	dodnes,	a	všichni	se	těšíme,	že	se	při	příležitosti	
literárního	soustředění	znovu	potkáme...	(a	že	bude	delší).

	 	 	 	 	 	 Lukáš	Pařík,	3.C

Víno, ženy, zpěv a poezie
„Pojedeme	za	básníkem“,	oznámila	nám	na	úvod	jednoho	z	literár-

ních	seminářů	paní	profesorka	Marková,	jako	bychom	za	nimi	jezdili	
každý	den.	Tenhle	se	jmenuje	Bogdan	Trojak	(ano,	rozhodně	básník,	
napadlo	mě),	je	vášnivým	bořetickým	vinařem	–	a	to	je	tak	asi	všech-
no,	 co	 se	 dozvíme;	 zkrátka	 nechte	 se	 překvapit	 (a	 abychom	 nebyli	
napjatí	příliš	málo,	dodala:	„A	že	to	bude	stát	za	to“).	A	tak	jsem	
si	koupil	jeho	perfektní	povídkovou	knížku	Brněnské	metro	(2007)	a	
zeptal se přítele Googla: Bogdan je rodák z Českého Těšína v Kris-
tových	letech,	první	texty	psal	v	polštině,	na	pustý	ostrov	by	si	vzal	
Epos	o	Gilgamešovi,	protože	všechno,	co	bylo	napsáno	po	něm,	jsou	
jeho interpretace – a jen tak mimochodem je tento básník držitelem 
prestižní	ceny	Jiřího	Ortena	a	Magnesie	Litery.	No,	co	si	budeme	po-
vídat,	moje	očekávání	byla	vyšší	než	vysoká.

V pátek 25. dubna nás v Bořeticích přivítal sympatický mladík 
oblečený	do	svetru	a	slušivých	brýlí	(rozhodně	ne	básník,	blesklo	mi	
hlavou). Pan Trojak osobně. Místo přednesem veršů nás však poho-
tově podaroval rýči a krumpáči – a šlo se pracovat. Dopoledne jsme 
tak strávili oplocováním experimentálního vinohrádku uprostřed lesa 
v	chráněné	krajinné	oblasti	(máme	slíben	podíl	na	sklizni),	to	nejdůle-
žitější však mělo teprve přijít. Po obědě nás Bogdan provedl po vesnici 
a	nádherném	okolí,	vystoupali	jsme	na	místní	rozhlednu	a	pak	jsme	se	
přesunuli do vinného sklípku. Mužská část přítomných dostala za úkol 
zahrát	a	hudebně	doprovodit	část	dramatu	Faust,	která	se	odehrává	
právě ve sklípku. Této záležitosti jsme se ujali s velkou chutí a sna-
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hou	a	věřím,	že	naše	(z	velké	části	improvizované)	herecké	a	hudební	
výkony,	podpořené	temnou	sklepní	atmosférou,	by	obstály	i	před	ná-
ročnějšími	diváky,	než	jakými	byly	naše	spolužačky	(a	nadšený	básník	
nás	šokoval	velmi	odvážným	prohlášením,	že	jsme	se	mu	líbili	víc	než	
někteří	herci	profesionálové,	kteří	k	němu	vždy	jednou	ročně	jezdí	na	
tzv. Trojčení zahrát divadelní scénku a ochutnat něco málo z úrody). 
Dívky	se	nám	pro	změnu	pochlubily	svým	básnickým	talentem,	Bog-
dan je naučil jeden z postupů tvorby poezie a výsledek nejen že byl 
výborný,	on	byl	i	vtipný.	Na	závěr	nám	básník	přečetl	zajímavé	texty	
o V. Nezvalovi a V. Holanovi. Pak jsme už vedli volnou debatu nejen 
o	literatuře,	ale	i	o	muzice.	Třešničkou	na	dortu	bylo	pozvání	na	sou-
kromý	prázdninový	koncert	a	křest	nového	CD	Lenky	Dusilové,	pro	
kterou	Trojak	napsal	písňové	texty.	Asi	netřeba	dodávat,	že	jsme	se	
nenechali dvakrát prosit a nevšední příležitosti spatřit přední českou 
zpěvačku naživo ve vinném sklepě využili. A protože celá akce stála 
opravdu	za	to,	už	teď	se	těšíme	na	bořetické	Trojčení	2009!

	 	 	 	 	 Ondřej	Malach,	4.A

Projekt Studenti čtou a píší noviny
V loňském školním roce se dvě naše třídy přihlásily do projektu 

deníku	MF	Dnes	Studenti	čtou	a	píší	noviny.	Po	dobu	dlouhých	šesti	
týdnů	jsme	do	školy	dostávali	po	šedesáti	výtiscích	MF	Dnes,	žáci	i	
učitelé	je	mohli	využívat	k	výuce	i	jen	tak	k	přečtení,	co	je	nového.	
Ale	úplně	zadarmo	to	také	nebylo,	deník	vypsal	tři	témata,	ke	kterým	
se měli naši žáci vyjádřit a napsat články: Výchova a tresty. Stíny 
minulosti. Olympiáda a lidská práva. Nebylo vůbec lehké přečíst to-
lik	slohových	prací	a	vybrat	takové,	které	by	mohly	uspět	a	byly	by	
v novinách otištěny. Do soutěže se aktivně zapojily třídy 2.A a 2.B a 
někteří žáci se skutečně dočkali zveřejnění svých textů. Takto uspěli 
Adam	Foltýn	(2.A),	Adam	Pažourek	(2.B)	a	Lukáš	Režňák(2.A),	ten	
navíc získal i ocenění – knižní odměnu. Jeho práci na téma Stíny mi-
nulosti otiskujeme.

    PhDr. Barbora Markvartová
    předsedkyně PK ČJ
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UMĚLEC VERSUS LID?
Po celou historii lidstva byli jednotliví umělci v různých obdobích 

střídavě	zatracováni,	opěvováni,	využíváni.	Mnoho	z	nich	bylo	za	své-
ho života nepochopených a doceňovaných až po smrti. Přes to všechno 
dále	 tvořili,	 ovlivňovali	 lidi	 a	 inspirovali	 další	 generace.	 Dodnes	 se	
o nich učíme jako o významných lidech a hybátorech společenského 
života	minulosti.	Jak	je	možné,	že	díla	autorů,	kteří	byli	v	minulosti	
stíháni	a	trestáni,	se	zachovala	až	do	dneška,	a	naopak	autory	dříve	
podporované	pro	 tvorbu	na	 objednávku	dnes	 sotva	 známe?	Co	by-
chom	si	z	toho	měli	vzít,	jakou	lekci	nám	historie	ukazuje?

Musíme	si	uvědomit,	že	jediným	posláním	umělce	je	promítat	své	
názory	do	svých	děl	a	tím	oslovovat	lidi.	Chce-li	být	brán	vážně,	měl	
by	žít	v	souladu	s	tím,	co	sám	říká	a	propaguje.	Umělci	jsou	na	tom	
trochu	 jinak	než	ostatní	 lidé,	protože	 to,	 co	dělají,	 se	 liší	 od	všeho	
ostatního.	Oni	se	nestali	slavnými	díky	známostem,	nemuseli	stoupat	
po profesním žebříčku jako ostatní. Za umělcovým úspěchem stojí jen 
a	jen	lidé.	Díky	nim	se	stal	tím,	kým	je,	a	jsou	proto	jeho	jedinými	
oprávněnými	kritiky,	kteří	–	jak	jej	dříve	vynesli	na	výsluní	–	mu	mo-
hou	„zlomit	vaz“.

Je	na	každém	člověku,	aby	zvážil,	zda	se	ztotožňuje	s	názory	uměl-
ce.	Každý	člověk	má	přirozeně	jiný	názor	na	to,	co	je	správné,	a	co	ne.	
Proto je nesmyslné na masmediální úrovni vynášet velké soudy nad 
tím či oním. Neovlivňujme tedy úsudek lidí a nepořádejme veřejné 
pranýře	 umělců.	 Pro	 skutečného	 umělce	 totiž	 není	 trestem	 vězení,	
sankce,	rušení	vystoupení	ani	žádný	z	konvenčních	trestů.	Člověk	do-
káže	překousnout	velké	fyzické	či	psychické	strádání,	pokud	ví,	že	jeho	
konání	mělo	smysl,	že	existují	lidé,	kteří	na	něj	myslí	a	kterým	pomohl	
a kteří mu jsou vděčni. Díky tomu dokázali v minulosti lidé snášet 
útrapy	různých	diktatur	a	pseudo-režimů,	díky	tomu	nic	nedokázalo	
zlomit jejich vůli.

Jediným,	zato	velmi	krutým	trestem	pro	umělce	je	zklamání	lidí,	
pro	které	tvořil	a	kteří	jej	obdivovali.	Ve	chvíli,	kdy	umělec	zradí	své	
fanoušky,	ztrácí	jeho	tvorba	smysl,	jako	by	nebyla.	Jsou	to	tedy	lidé,	
jednotlivci,	kteří	mohou	ve	skutečnosti	umělci	ublížit.	Je	na	každém	
z	nás,	aby	se	rozhodl,	zda,	s	ohledem	na	své	morální	svědomí,	se	do-
káže s jeho názory ztotožnit či nikoliv.

Obecně	bych	chtěl	tedy	shrnout,	že	celospolečenský	organizovaný	
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bojkot	umělce	nemá	smysl.	Jak	nám	dějiny	ukazují,	často	mívá	opač-
ný efekt. Naopak z pohledu jednotlivce je umělcovo konání společně 
s jeho tvorbou jediným důvodem pro podporu nebo odmítnutí jeho 
díla	a	odkazu.	Umělec	je	umělcem	totiž	jen	pro	své	názory	a	postoje,	
proto by s nimi měly být spjaty jeho kariéra i život.

	 	 	 	 	 Lukáš	Režňák,	2.A

Maturitní práce Dopis panu Hrabalovi
V letošním programu vám chceme představit maturitní práci naší 

studentky	Alžběty	Strnadové	ze	třídy	4.B,	která	byla	v	minulých	le-
tech několikrát oceněna v Olympiádě českého jazyka i v literárních 
soutěžích.

„Moc slova je velká. Kniha je pro duši něčím, čím je pro tělo chléb a víno, je 
to vzácný předmět, který můžeme mít doma na dosah ruky.“

9.	dubna	2008,	Brno
Proboha, Bohumile,

co jste mi to proved? Copak je to vůbec možný, teď, po Vašich peri-
ferních Klubech poezie, vzít do ruky pero a psát? Vám zkrátka nestačí, 
že jste stvořením Příliš hlučné samoty a Něžného barbara přehlušil 
hlasy všech minulých, současných i budoucích poétů, Vy si je klid-
ně spojíte do jediného, nepochopitelně útlého svazku, kterým všechny 
minulé, současné i budoucí poéty zadupete do země, až chudáci ucítí 
horkost jejího nitra. Když na tom podivnym světě už byl jeden tako-
vej, jakpak si někdo dovolí napsat jediný písmenko, pokud hrozí, že by 
někoho napadlo to písmeno srovnávat s Vašimi rytmicky spojenými 
libeňskými texty?

Už	patnáct	let	si	lisuji	do	hlavy	knihy,	z	nichž	mnohé	mi	pomohly	
leckteré	 věci	 porozumět,	mnohé	mi	 daly	 zkušenost,	 na	 niž	 si	 snad	
vzpomenu	na	svých	křižovatkách.	Snad	moje	maminka,	když	mi	s	po-
divným	 naslzlým	 úsměvem	 dávala	 do	 ruky	Kluby	 poezie,	 s	 trochu	
okázalou	teatrálností,	jako	by	mně	předávala	rodinný	poklad,	tušila,	
jak	síla	Vašeho	slova	předčí	v	mých	hltajících	očích	vše,	co	jsem	ve	
svém sotva se rozběhnuvším životě viděla a vidět mohla. Jako mi 
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kdysi	 kamsi	 odlétnuvší	 pan	Exupéry	 poradil,	 jak	 se	 rozhodovat	 na	
křižovatkách,	tak	jste	se	mi,	pane	Hrabale,	Vy	stal	křižovatkou,	z	níž	
jedna cesta vede k hydraulickému lisu vzácných knih a malých myšek 
a druhá do věčně rozkopaných ulic pražského předměstí. Naučil jste 
mne,	 pane	Hrabale,	 že	 kouzla	 jsou	 a	 není	 jich	 nikterak	poskrovnu,	
stačí	se	dívat	a	hledat	taky	„nějaký	to	jinačí	štěstí“.	Doteď	mi,	pane	
Hrabale,	srdce	buší	jako	Vaší	malé	cikánečce,	když	se	bála,	že	ji	Váš	
papírový	drak	odnese	kamsi	daleko,	kdykoli	vidím	vzlétat	hejno	ha-
vranů.	Jejich	jistota,	že	se	máváním	křídel	odlepí	od	země,	že	je	křídla	
odnesou,	kam	jen	budou	chtít,	stává	se	díky	Vám	i	mou	jistotou,	mou	
důvěrou	v	budoucnost,	mou	touhou	po	čistém	prožitku.	Pane	Hrabale,	
Vy	jste	mne	naučil,	jak	milovat	i	nenávidět,	jak	žít.

Bohumile, proboha, jestli si tohle přečte moje dvojnice, tu Vaši ne-
snesitelně bezchybnou slátaninu, budu mít dnes v noci peklo! Všecky 
botičky bych roztrhala a z vlasů si udělala kanadskej trávník, jen kdy-
bych kurvafix jednou psala jako Vy. Bohumile, jste moje modla, která 
mě straší v nejhorších nočních můrách. Ach, kdyby Bohumilek slisoval 
všecky svoje knížky na tom svym myškovražedným lisu, to bych potom 
napsala, co ještě svět neviděl. Ale takhle? Jak k tomu přijdu, když ani 
kapička poetiky pro nás ostatní nezbyla?!

Za	těch	patnáct	let,	co	si	lisuji	do	hlavy	knihy,	jsem	přečetla	dese-
titisíce	stran	o	lásce,	nenávisti,	zklamání,	nadšení,	bojích	a	usmíření.	
Proč ale žádná z té haldy knih neobsahovala ba ani zlomeček oprav-
dovosti,	 která	 odkapává	 z	 Vašich	 předměstských	 příběhů?	 Všechno	
v	nich	je	–	nenávist	z	lásky,	nadšení	ze	zklamání,	z	bojů	a	smírů;	po-
stavit	zeď	mezi	přátele,	aby	před	sebou	nemuseli	schovávat	své	zbra-
ně,	 je	kouzelně	neuvěřitelné,	do	půli	 tu	zeď	zas	zbourat	a	udělat	si	
z	ní	dvoustranný	barový	pult	a	na	něm	míchat	griotku	s	rumem,	to	
je neuvěřitelně kouzelné. A čím neuvěřitelněji zní pomazávání vlasů 
hustou	pěnou	čerstvě	natočeného	piva,	tím	opravdovější	se	 jeví	pří-
běhy	Vašich	hrdinů,	jež	si	právě	pro	jejich	opravdovost	dovoluji	nazý-
vat	svými	přáteli.	Pane	Hrabale,	chtěla	bych	s	Vámi	pouštět	draka	a	
užívat	si	hrůzu	z	toho,	že	odletím	a	nikdy	již	pod	nohama	neucítím	
pevnou	zemi,	 šťastný	 strach,	který	 jsem	nemohla	 cítit,	dokud	 jsem	
Vás nepoznala.

Kurvafix, Bohumile, proč jsi mě tu nechal s hlavou naruby, když 
bych Tě tolik chtěla potkat a do očí Ti říct, žes mi zničil život tím, 
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jak jsi mi ukázal všechnu tu krásu kolem. Vodplul sis někam do cent-
rály bytí, schválně dřív, než jsem se dost odpoutala od své zapřísáhlé 
racionality, dřív, než jsem Ti mohla porozumět, nechals mě tady, aniž 
by ses vobtěžoval mi sdělit, jak se dá přežít všecka ta surová nádhera, 
která mi teď nemilosrdně tlačí na srdce ze všech stran jako ten hydrau-
lickej lis. Bohumile, proboha, jak může ubohej člověk unést sílu Vašich 
slov, ztroskotávaje stále znovu na lehounké nesnesitelnosti Vašich ne-
únosně krásných myšlenek?

Postavím mezi nás zeď.
A až nastane pravý čas, potkáme se na hrázi věčnosti a dáme si 

griotku s rumem.
Do	té	doby,	pane	Hrabale,	na	shledanou.

d) Mezinárodní aktivity

Studentská výměna se South Kent School v USA & Connecticut 
welcomes you
18.-29. 4. 2008

A	je	to	tady,	18.	dubna	konečně	letíme!	Ještě	tomu	ani	nevěříme.	
Po	měsíci	a	půl	přípravy,	po	jediném	krátkém	setkání	se	zástupci	part-
nerské školy v Brně vyrážíme takřka do neznáma.

K povolení vstupu na půdu USA pak po osmihodinovém letu ještě 
vystojíme úmornou hodinovou frontu před pasovou a celní kontrolou. 
V	příletové	hale	na	nás	nikdo	nečeká.	Než	ale	 znervózníme,	už	nás	
vyvolávají	z	info-centra.	Stalo	se,	co	jsme	předpokládali,	naši	američtí	
partneři uvízli v dopravní zácpě.

Po	seznámení	s	paní	Nancy	Lyon,	manželkou	ředitele	a	učitelkou,	
která	má	program	výměny	na	starosti,	se	v	červeném	minibusu	řítíme	
kolem	nevábně	vyhlížejících	oblastí	Brooklynu.	 (Zatím	to	netušíme,	
ale	jízdy	v	„red	busu“	si	během	pobytu	ještě	patřičně	užijeme).	Au-
tobus	 řídí	 školní	 kaplan,	 reverend	 Steve	 Klots.	 Po	 dvouhodinovém	
trmácení	je	naše	cesta	u	konce.	Je	už	tma,	když	vstupujeme	do	areálu	
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školy,	a	vítá	nás	tu	milý	a	sympatický	pan	ředitel	Andrew	Vadanais.	
Jedna	ze	studentek	v	této	chvíli	zašeptá:	„On	mluví	tak	krásně	anglic-
ky!“	Naši	hoši	jsou	ubytováni	v	domě	2.	třídy	(dormitory),	já,	děvčata	
a kolega Peter Krupka přímo v domě pana ředitele. Ještě krátké úvod-
ní sezení se studenty paní Lyon a pak už honem spát. Je půl dvanácté 
amerického času a časový posun s námi začíná cvičit...

Ráno	s	Petrem	vyrážíme	na	krátkou	procházku	areálem,	který	je	
vskutku	nádherný,	ve	vzduchu	teplé	jarní	počasí,	na	tuto	roční	dobu	
prý v Connecticutu poněkud nezvyklé. Následuje ranní shromáždění 
(assembly),	na	které	jdeme	trochu	se	strachem,	protože	tady	budeme	
ve	škole	oficiálně	představeni	a	přivítáni.	Potkáváme	tu	další	učitele,	
kteří	jsou	otevření	a	milí,	a	jdeme	do	knihovny,	kde	bude	našim	stu-
dentům	dočasně	zřízen	internetový	účet.	Máme	z	toho	dobrý	pocit,	
neztratíme kontakty s našimi blízkými. Při následné prohlídce školy 
nás	zaujme	ateliér,	třídy	jsou	uspořádány	jinak,	než	jsme	zvyklí,	ně-
které	vybaveny	lépe,	jiné	výrazně	menší	a	poněkud	strohé.	Taky	zde	
mají	kostelík,	čestný	hřbitov,	obchod,	marodku	a	perfektně	vybave-
nou tělocvičnu. Naším průvodcem je kultivovaný student nejvyššího 
ročníku	a	slovenský	„krajan“	Branko	Adam,	který	je	na	škole	už	rok,	
má	tu	stipendium	a	velmi	se	mu	tu	líbí.	V	jídelně	se	pak	dovíme,	že	
každý	ročník	má	své	určité	povinnosti.	Prváci	(Freshmen)	musí	pomá-
hat	při	vynášení	a	recyklaci	odpadků,	druháci	(Sophomores)	odnášejí	
v	jídelně	tácy	se	špinavým	nádobím,	třeťáci	(Juniors)	umývají	v	jídel-
ně	nádobí	a	čtvrťáci	(Seniors)	pomáhají	s	tříděním	pošty	a	prádlem.

Po obědě vyrážíme s rodinou pana ředitele na krátký výlet po míst-
ních pamětihodnostech. Zastavíme se u starého zastřešeného mostu 
Bull´s	Bridge,	architektonické	a	historické	památky,	přesně	ve	stylu	
Nové Anglie. Takové jsou i domy v městečku South Kent. Seznamuje-
me	se	s	„řekou	mnoha	tváří“	Housatonic	(indiánské	jméno),	kde	jsou	
peřeje,	 vodopády	 i	 klidná	 jezírka.	 Poznáváme	 indiánskou	 rezervaci.	
Projíždíme	 tu	 kolem	 karavanů	 a	 dřevěných	 chatrčí,	 před	 nimiž	 na	
kempinkových	židlích	sedí	dlouhovlasé,	obtloustlé	postavy	neurčitého	
věku.	I	když	je	jejich	území	vyjmuto	z	federálních	zákonů,	mohou	se	
indiáni neomezeně těšit z výhod vyplývajících z amerického občanství. 
Pak	se	ještě	dovíme,	že	v	Litchfield	County	bydlí	Ivan	Lendl	a	Miloš	
Forman,	též	tu	své	důchodové	sídlo	má	pan	Henry	Kissinger.	Oblast	
je pověstná nádhernou a čistou přírodou a zvláště barvitým podzi-
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mem. New Yorčané sem jezdí relaxovat a mají tu luxusní víkendové 
domy.	Učitel	matematiky,	pan	Tim	Hannen,	s	nímž	jsem	se	setkala	už	
v	Brně,	mi	řekl,	že	lidé	z	New	Yorku	pohlížejí	na	místní	trochu	spatra	
a	mají	je	za	takové	venkovské	„balíky“.

První	dojmy	jsou	samozřejmě	nejsilnější,	proto	se	dlouze	rozepisuji	
o našem prvním dni. Do krátkého článku však nelze vměstnat všechny 
zážitky. A tak už dál vybírám jenom namátkou: Náš krátký výlet do 
New	Yorku,	který	byl	ostrým	kontrastem	s	poklidnou	atmosférou	Sou-
th	Kent,	nicméně	velmi	podnětným.	Studenti	blíže	poznali	pověstnou	
„Francouzku“,	Sochu	Svobody,	a	Time	Square.	Návštěvy	hodin	v	Sou-
th	Kent	School,	kdy	jsme	se	blíže	seznámili	se	systémem	vzdělávání.	
„Den	D“,	kdy	měli	naši	studenti	prezentace	v	hodinách	paní	Nancy	
Lyon.	Bowling	s	charismatickým	učitelem	Christopherem,	„diskuzní“	
hodinu	historie	v	hodině	pohotového	Phila	Derrena,	velmi	emotivní	
zážitek,	kdy	naše	studentka	Petra	Cenková	zazpívala	před	cizím	pu-
blikem	v	místní	kapli	 jednu	z	Dvořákových	Biblických	písní,	 anebo	
malý	taneční	večírek,	kdy	se	dvoumetroví	basketbalisté	roztomile	učili	
tančit waltz. A mnoho lidských příběhů. Příběh afrického studenta 
Traye,	který	zde	dostal	stipendium	a	velmi	si	školy	váží,	příběh	učitele	
Dereka	Richardsona,	jehož	rodiče	jsou	dánskými	imigranty,	a	učitelky	
španělštiny	z	Peru,	která	s	námi	jen	náhodně	zapředla	rozhovor	u	ve-
čeře.	Pak	jsou	to	samozřejmě	naši	studenti,	kteří	se	nebáli	a	v	rámci	
svých možností se zapojili do každodenního života školy. A nakonec 
musíme	s	úctou	jmenovat	neformální,	obětavou	a	přátelskou	rodinu	
pana	ředitele,	která	nám	projevovala	pozornost,	sympatii	a	zájem	kaž-
dým dnem a nesmírně pečlivě se o nás starala.

Bylo	toho	mnohem	více,	vše	ale	nelze	popsat	na	takto	malém	pro-
storu. Musíte to zkrátka zažít. Už v dubnu 2009 očekáváme návštěvu 
našich	amerických	partnerů.	Hledáme	další	zájemce,	kteří	 se	nebojí	
kontaktů s americkými studenty a kteří by pomohli při realizaci pro-
gramů pro naše přátele z USA. Pro bližší údaje o škole v South Kent 
použijte webovou adresu www.southkentschool.org a pro další detaily 
o naší cestě pak www.jaroska.cz/usa. Ještě bychom touto cestou chtěli 
poděkovat	panu	ing.	Oldřichu	Hrdinovi,	který	se	zasloužil	o	realizaci	
naší cesty.

     PhDr. Alena Štěpánková
	 	 	 	 	 RNDr.	Peter	Krupka,	Ph.D.
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Zájezd do Vídně
V posledním školním týdnu jsme s předmětovou komisí německého 

jazyka absolvovali výlet do Vídně. Na programu byl zámek Schön-
brunn,	Katedrála	 svatého	 Štěpána	 a	Prater.	 Schönbrunn	 nás	 oslnil	
svou	 krásou.	 Bohaté	 byly	 nejen	 interiéry,	 ale	 dech	 nám	 vyrazila	 i	
veliká	 zahrada.	 Po	 prohlídce	 náš	 autobus	 zamířil	 do	 centra,	 viděli	
jsme Stephansdom a poté jsme dostali rozchod. Prošli jsme místní 
obchůdky	a	pak	už	jsme	šli	čekat	na	autobus,	který	nás	měl	dovézt	do	
Prateru. Jenže najednou se krásné slunečné počasí změnilo v bouřku. 
Když	jsme	celí	zmoklí	dojeli	k	Prateru,	stále	pršelo.	Všichni	jsme	se	
dohodli,	že	bude	lepší	jet	domů.	I	přes	nevydařený	konec	se	nám	tento	
den moc líbil a přivezli jsme si plno zážitků. 

	 	 	 	 	 Martina	Mezlíková,	1.D

S Lions Club International do světa
„We	 serve“	 je	 heslo	 mezinárodní	 charitativní	 organizace	 „Lions	

Club	 International“.	Členové	Lions	klubu	na	celém	světě	 toto	heslo	
opravdu bohatě naplňují. 

V roce 1997 po velkých povodních přijeli jejich zástupci i do Brna 
a bez prodlení zdarma věnovali postiženým občanům i organizacím 
vysušovače	do	mokrých	budov,	učebnice	do	škol	atd…	A	právě	ve	škole	
jsem se s touto organizací seznámila.

Již následující školní rok mně nabídli pobyt dvou žáků gymnázia 
v	Německu.	Akce	proběhla	úspěšně,	a	tak	každý	rok	i	díky	brněnské	
pobočce Lions klubu vyjíždějí 2 žáci na měsíční pobyt do Německa. 
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Letos to poprvé byli 2 žáci našeho gymnázia – Lucie Dvořáková a 
Radek Jašíček.

Jak	vypadal	jejich	pobyt,	si	přečtěte	v	následujícím	článku.

     Mgr. Marie Očadlíková

Lions youth exchange
Už	od	února	jsme	se	já	i	Lucka	těšili	na	náš	pobyt	v	Německu,	který	

se konal pod záštitou mezinárodní dobročinné organizace Lions Club 
International.	V	den	 odjezdu,	 jak	už	 to	 bývá,	 jsme	byli	 oba	mírně	
nervózní,	což	se	ale	změnilo	hned	potom,	co	jsme	přijeli	do	naší	cílové	
stanice	Bad	Oyenhausen,	asi	padesátitisícového	lázeňského	městečka	
v Severním Vestfálsku. Oba jsme byli srdečně přivítáni a odvezeni do 
našich	hostitelských	rodin.	Stále	nevím,	jestli	to	byl	záměr	nebo	ná-
hoda,	že	jsme	se	oba	ocitli	ve	stejném	městě.	Můžu	říct	jediné	–	bylo	
to určitě dobře.

Měli jsme před sebou dva týdny a opravdu bohatý program. Ve 
všední	dny	jsme	já,	Lucka	(která	byla	v	rodině	sama)	a	můj	spolu-
bydlící Waseem z Izraele podnikali kulturně-naučné výlety do okolí 
s ostatními členy místního Lions klubu. Mezi nejzajímavější z nich 
patřila	například	 exkurze	do	automobilového	města	Wolfsburg,	kde	
jsme	se	setkali	s	vozy	jako	Lamborghini,	Bentley	nebo	i	naše	Škoda,	a	
dokonce jsme měli možnost vyzkoušet si novou technickou studii firmy 
Volkswagen	–	realistický	simulátor	jízdy	vozu	VW	Golf,	což	byl	pro	
mě	jako	neřidiče	vskutku	netradiční	zážitek.	K	ostatním,	neméně	za-
jímavým	výletům	patřilo	například	putování	po	rádiových	stanicích,	
návštěva umělecké výstavy nebo návštěva lázeňského fitness-studia 
pod vedením zkušeného trenéra.

Neodlučitelnou součástí našeho pobytu bylo samozřejmě Mistrov-
ství	světa	ve	fotbale,	ve	kterém	se	Německo	probojovalo	až	do	finále,	
zač	jsem	byl	nesmírně	vděčný.	Jak	jsem	zjistil,	Německo	totiž	fotba-
lem	žije	a	pohledu	na	pětitisícový	dav	jásajících	německých	fanoušků,	
kteří	slaví	postup	do	finále,	se	vyrovná	jen	máloco.

O	víkendech	jsme	se	účastnili	výročních	slavností,	ve	kterých	měl	
Lions klub svůj stánek s občerstvením. Utržené peníze věnoval na roz-
voj místního školství a zrakově postiženým. My jsme měli za úkol se 
dobře	bavit,	což	pro	nás	opět	nebyl	nijak	velký	problém.	
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Za	ty	dva	týdny	jsme	poznali	spoustu	nových	kamarádů,	se	kterými	
jsme	se	vydali	i	na	největší	diskotéku	v	okolí.	Řekl	bych,	že	tato	akce	
podtrhla už tak vynikající pobyt plný ojedinělých zážitků a příjem-
ných lidí.

Dalšího dne jsme se rozloučili se svými rodinami a s očekáváním 
nasedli na vlak směr Königswinter. Po příjezdu a srdečném přivítání 
jsme byli odvezeni do místního hotelu. 

Po	krátkém	seznámení	bylo	jasné,	že	se	tu	sešla	skvělá	parta	lidí	
celkem	ze	14	zemí	(Brazílie,	Mexiko,	Malajsie,	Filipíny,	Švédsko,	Tu-
recko,	USA	aj.),	takže	nebylo	pochyb	o	tom,	že	máme	před	sebou	další	
fantastické dva týdny. 

Celý pobyt byl rozdělen jakoby do tří částí – první dva dny v hote-
lu,	potom	4	dny	na	jachtě	v	Holandsku	a	zbytek	pobytu	znovu	v	ho-
telu provázený vždy celodenním programem. 

Dle	mého	názoru	byly	asi	nejzajímavější	ty	4	dny	na	jachtě,	která	
se jmenovala Samen Werking. To v překladu znamená něco jako své-
pomoc,	 takže	 jsme	museli	 všichni	 spolupracovat,	 pokud	 jsme	 chtěli	
udržet	jachtu	v	chodu,	což	bylo	více	než	obohacující.

Závěrem	bych	řekl,	že	jsme	se	za	ten	měsíc	výrazně	zlepšili	v	anglič-
tině,	poznali	spoustu	zajímavých	lidí,	s	kterými	jsme	stále	v	kontaktu,	
dozvěděli	 se	něco	o	životě	a	kultuře	nejen	Německa,	ale	v	podstatě	
většiny	národů	po	celém	světě,	zažili	spoustu	legrace	a	určitě	si	z	toho	
odnesli	mnoho	zážitků,	na	které	se	jen	tak	nezapomíná.

	 	 	 	 	 	 Radek	Jašíček,	3.D

Projekt „DO SVĚTA“
Koncem dubna a začátkem května 2008 jsme po dlouhých admi-

nistrativních přípravách konečně vyrazili na návštěvu do Kirovského 
okresu	Leningradské	oblasti	v	RF.	Dvanáct	 studentů	a	dva	členové	
pedagogického doprovodu pobývali v rodinách ruských hostitelů ve 
městech Šlisselburg a Kirovsk.

Co	jsme	absolvovali?	Seznamovací	večírek,	exkurzi	po	řekách	a	ka-
nálech	St.	Petěrburku,	autobusovou	i	pěší	prohlídku	města	Velikého	
Petra,	včetně	Isakijevského	kostela	a	„Спаса на крови“,	folklorní	i	di-
vadelní	představení,	nezapomenutelnou	návštěvu	palácových	a	parko-
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vých	komplexů	v	městech	Puškin,	Strelna,	Petrodvorce,	na	člunech	
jsme	vyjeli	na	ostrov-pevnost	„Oříšek“.

Všichni si výborně opakovali a hlavně prohlubovali znalosti ruské 
slovní	zásoby,	užívali	ruské	–	slovanské	pohostinnosti,	zkrátka	pozná-
vali	mnoho	nového,	někdy	neobvyklého	a	též	zajímavého…

Poslední týden v září 2008 jsme se vynasnažili oplatit vše našim 
ruským	přátelům.	Ti	přijeli	na	týden	do	Brna…	Snažili	 jsme	se	být	
vzornými hostiteli a snad se nám to podařilo. Ruští hosté od nás od-
jížděli	posmutnělí,	věděli,	že	se	se	svými	kamarády	jen	tak	snadno	a	
brzy	neuvidí,	ale	třeba	i	to	se	povede...

My však víme: vedoucí zahraničních styků školského odboru Lenin-
gradské oblasti pozvala pana ředitele dr. Hermana s delegací pedago-
gů v jarních měsících na pracovní návštěvu do St. Petěrburgu a tam 
budeme mít možnost navázat definitivní reciproční výměnu se školou 
dle vlastního výběru.

Dostaneme-li	finanční	prostředky	na	projekt	„Do	světa	2009“,	hod-
láme vyletět do Leningradské oblasti v červnu a přijmout ruské žáky 
v září 2009.

	Tedy	DO	SVĚTA	2009	–	cestujeme	DO	RUSKA!!!

     Mgr. Miluše Přikrylová
     Mgr. Jan Homolka
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5. TEORIE A PRAXE VYUČOVÁNÍ

a) Enviromentální výchova na nižším gymnáziu – projekt 
Mravenec

Environmentální výchovou jsme se na nižším gymnáziu začali sys-
tematicky	zabývat	před	třemi	lety.	Nelze	samozřejmě	říci,	že	jsme	se	
předtím	tématům	ochrany	a	tvorby	životního	prostředí	nevěnovali,	ale	
chybělo vzájemné propojení jednotlivých aktivit a především se vždy 
jednalo o jakýsi dodatek k právě probírané látce. Environmentální 
výchova	 nebyla	 nikdy	 postavena	 jako	 samostatné	 ústřední	 téma,	 a	
to pochopitelně výrazně oslabovalo její celkové vyznění. Po úspěchu 
prvních	dvou	projektů	 (Železnice	 a	Voda),	 které	 byly	 zaměřeny	na	
vzájemné	propojení	poznatků	z	různých	vyučovacích	předmětů,	jsme	
se rozhodli formou projektu pojmout environmentální výchovu. Pro-
jekt	Zelený	kamínek	byl	úspěšný	a	přesvědčivě	prokázal,	že	je	tento	
způsob pro naplnění cílů tzv. průřezových témat velmi vhodný a efek-
tivní.	Předloni	jsme	hlavní	pozornost	věnovali	projektu	Pestrý	svět,	
který	byl	zaměřen	na	multikulturní	výchovu,	ale	zopakovali	 jsme	si	
i	některé	úspěšné	akce,	které	byly	 součástí	Zeleného	kamínku.	Vlo-
ni jsme uspořádali projekty dva. Studenti kvart se v rámci projektu 
Škola sobě aneb Komenský by se divil věnovali tématu modernizace 
školství a nové trendy ve výuce. Druhý projekt byl určen pro studenty 
tercií. Nazvali jsme ho Mravenec a zaměřili jsme ho nejen na další 
rozvoj	environmentální	výchovy,	ale	 i	na	zdokumentování	všech	na-
šich předchozích aktivit spojených s touto tematikou. Obdobně jako 
v případě Zeleného kamínku obsahoval i tentokrát název projektu jis-
tou	symboliku,	kterou	lze	stručně	vyjádřit	následující	větou:	„Každý	
z	nás,	podobně	jako	mravenec,	může	přes	svou	zdánlivou	nepatrnost	
vykonat	nezanedbatelné	věci,	kterými	vydatně	přispěje	ke	zlepšení	ži-
votního prostředí; musí však skutečně chtít a vyžaduje to od něho i 
velkou	píli	a	vytrvalost.“

První část projektu Mravenec se uskutečnila na škole v přírodě 
v Nesměři na Velkomeziříčsku. Nedaleko odtud se nachází přírodní 
památka	Šebeň,	chránící	největší	seskupení	mravenišť	v	České	repub-
lice. Návštěva této unikátní lokality se stala prologem k dalšímu pro-
gramu	školy	v	přírodě,	který	byl	z	velké	části	motivován	poznáváním	
zajímavého	života	mravenců.	Mravenci	nás	„provázeli“	při	seznamová-
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ní	s	geocachingem,	uměleckou	tvorbou	v	krajině	(land-art),	byli	náplní	
divadelní	scénky,	soutěže	u	táboráku	i	závěrečné	hry.	Mravenci	se	pro	
nás	stali	na	pět	dnů	ztělesněním	krásy	a	rozmanitosti	přírody,	kterou	
učíme naše studenty milovat a ochraňovat. Environmentální program 
školy	 v	 přírodě	 doplnilo	 podvečerní	 hledání	 lístečků,	 na	 nichž	 byly	
napsány alternativy řešení vybraných ekologických problémů dnešní-
ho	světa.	Studenti	je	měli	sesbírat,	zamyslet	se	nad	uvedenými	mož-
nostmi	a	vybrat	vždy	tu,	která	je	podle	jejich	mínění	lepším	řešením.	
Novinkou	této	školy	v	přírodě	byly	zájmové	kroužky	biologů,	zdravot-
níků,	dramatiků,	fotografů,	táborníků	a	sportovců.	Kroužky	nahradily	
programy,	které	se	během	školy	v	přírodě	opakovaly	a	v	nichž	se	všich-
ni studenti postupně vystřídali. Zachován zůstal tradiční celodenní 
výlet. Obdobně jako vloni jsme se rozdělili na tři skupinky. První 
navštívila	zoologický	depozitář	na	zámku	v	Budišově,	druhá	objevila	
kolomaznou pec v Balinském údolí a třetí navštívila Středisko ekolo-
gické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Zde byl pro ni připraven 
několikahodinový výchovně-vzdělávací pořad věnovaný problémům 
mořského rybolovu. 

Škola v přírodě se vydařila a zcela splnila svůj účel. K jejímu dobré-
mu	průběhu	přispělo	i	pěkné	počasí,	vstřícný	přístup	studentů,	velmi	
kvalitní kuchyně a překrásné prostředí v údolí řeky Oslavy. Navíc hned 
za	našimi	chatkami	byly	v	řece	obrovské	balvany,	při	jejichž	přelézání	
jsme si užili mnoho legrace a občas i nedobrovolného vykoupání. 

Druhou částí projektu bylo zdokumentování všech našich dosavad-
ních aktivit vázajících se k naplňování cílů environmentální výchovy 
včetně snahy o předání našich myšlenek a zkušeností dalším zájem-
cům. Na Příční a posléze i v budově Gymnázia na třídě Kapitána 
Jaroše jsme instalovali krátkodobou výstavu zachycující rozvoj envi-
ronmentální výchovy na našem nižším gymnáziu a vydali jsme i sbor-
níček,	ve	kterém	je	tato	tematika	zpracována	podrobněji.	Za	stejným	
účelem jsme začali budovat webové stránky www.jaroska.cz/enviro. 
Na této části projektu úspěšně spolupracovali profesorky a profesoři 
Ruth	Konvalinková,	Andrea	Ptáčková,	Michal	Hubáček,	Peter	Krup-
ka,	Eduard	Pataki,	Jan	Pulkrábek	a	Vítek	Urban.

Získaných	zkušeností	s	výstavou,	sborníčkem	a	tvorbou	webových	
stránek bychom chtěli využít i při plánovaných oslavách 10. výročí 
otevření budovy nižšího gymnázia na Příční.
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K naplnění našich cílů by nedošlo bez finanční dotace z prostředků 
Rozvojového	 programu	 Podpora	 environmentálního	 vzdělávání,	 vý-
chovy	a	osvěty	(EVVO)	ve	školách	v	roce	2008,	kterou	nám	poskytlo	
Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	ČR.	Ohlédnu-li	se	zpět,	
dovolím	si	konstatovat,	že	byly	tyto	prostředky	účelně	vynaloženy	a	
umožnily nám dosáhnout dalšího pokroku při rozvíjení našich dlou-
hodobých cílů. 

V	letošním	roce	se	pokusíme	o	rozšíření	týmu	vyučujících,	kteří	se	
aktivně podílí na rozvíjení environmentální výchovy na naší škole. 
Chtěli bychom přispět k vytváření Národního registru studánek a pra-
menů	(www.estudanky.cz),	pokračovat	v	úklidu	Moravského	krasu	a	
připravit	pro	školní	rok	2009/2010	projekt	nazvaný	Nový	prales,	který	
by měl být zaměřen na změny přírody a krajiny v 21. století.

Na	závěr	bych	chtěl	poděkovat	všem	kolegům	a	studentům,	kteří	
v	letošním	roce	uklízeli	Moravský	kras,	zapojili	se	do	projektu	Mra-
venec i jinak napomohli k rozvoji environmentální výchovy na našem 
gymnáziu.

     Mgr. Vítek Urban
     koordinátor projektu
     Mravenec

b) Atlas strašidel aneb Mezipředmětové vztahy 
v říši pohádek

V	sedmé	třídě	základní	školy	jsem	málem	podpálila	školní	budovu,	
když jsem se o velké přestávce pokusila v soukromí dívčího záchodu 
vyrobit	 ohořelý	 „pergamen“	 z	 papíru	 vytrženého	 ze	 sešitu	 geomet-
rie. Nutně jsme tehdy s kamarádkou potřebovaly dostatečně důstojný 
dopisní papír pro jakousi výhružnou zprávu znepřátelenému klubu 
(ve	stylu	války	mezi	ransomovskými	Vlaštovkami	a	Amazonkami).	Za	
svou snahu jsem si vysloužila třídní důtku.

Když	jsem	letos	v	červnu	použila	týž	výrobní	postup,	nešlo	o	žákov-
ská	(ani	učitelská)	alotria,	nýbrž	o	završení	půlročního	didaktického	
projektu realizovaného ve třídě 1.bg a zaměřeného na mezipředmětové 
vztahy literární a výtvarné výchovy. Tentokrát jsem totiž potřebovala 
dostatečně	důstojný	titulní	list	pro	Atlas	strašidel,	který	byl	výsled-
kem tohoto projektu. 
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	Když	nad	tím	teď	zpětně	přemýšlím,	zjišťuji,	že	skutečným	důvo-
dem mých opakovaných školních hrátek s ohněm bylo v obou přípa-
dech vlastně totéž: snaha dostat do školy aspoň trošku dobrodružství. 
Tenkrát	to	bylo	škole,	školnímu	řádu	a	osnovám	navzdory…	A	teď?	
Tentokrát šlo jen o malou tečku za velkým dobrodružstvím pro jednu 
třídu	a	dva	předměty,	a	navíc	zcela	v	intencích	ŠVP!

Čeho	se	naše	letošní	dobrodružství	v	1.bg	týkalo?	Byl	to	výlet	do	
krajiny	Fantázie,	do	říše	pohádek,	za	devatero	hor	a	devatero	řek,	do	
dračích	slují	a	čertích	doupat.	Jistě	namítnete,	že	pro	studenty	gym-
názia	tyhle	končiny	nemohou	být	zdrojem	velkého	dobrodružství,	při	
své	 inteligenci	a	vzdělání(!)	už	snad	na	pohádky	nevěří!	Snad	máte	
pravdu,	ovšem	v	našem	případě	se	jednalo	o	dobrodružství	jiného	dru-
hu,	neboť	jsme	se	do	zmíněných	oblastí	vydali	jako	vědecká	výprava.	
Každý v našem týmu představoval odborníka na jeden dosud nedosta-
tečně popsaný druh bytostí či živočichů obývajících tyto končiny. Měli 
jsme	specialistku	na	draky,	jinou	na	saně	(nedivte	se,	empirický	vý-
zkum	potvrdil	hypotézu,	že	jde	o	dva	různé,	byť	blízce	příbuzné	dru-
hy!),	další	studoval	vlkodlaky,	jiní	zase	enty,	čerty,	bludičky,	polednici,	
smrtku,	hobity,	permoníky,	rusalky,	víly	a	nač	si	ještě	vzpomenete.

Pohádkoví	badatelé	procházeli	knižní	 i	 internetové	zdroje,	pátrali	
po	zprávách	o	„své	bytosti“	v	literatuře,	zkoumali	její	způsob	života,	
vztah	 k	 lidem	 a	 chování,	 ale	 i	 tělesné	 rozměry,	 stavbu	 těla	 (pouze	
u	hmotných	bytostí),	stravu	(např.	u	draků	jde	výhradně	o	princezny,	
zatímco	 saně	 upřednostňují	 čerstvé	maso	 princů),	 přirozené	 životní	
prostředí a také vzájemnou příbuznost mezi druhy. Získané poznatky 
přehledně	zpracovali	do	karty	atlasu,	kterou	doplnili	kromě	několika	
ilustrací	také	souvislou,	 literárně	zpracovanou	charakteristikou	dané	
bytosti. Tyto texty vznikly jako slohové práce během výuky tématu 
charakteristika. 

Při zkoumání vzájemných příbuzenských vztahů strašidel jsme let-
mo	zavadili	i	o	sémantické	učivo	sekundy,	neboť	jsme	při	sestavování	
taxonomie pohádkových druhů byli nuceni hledat či vytvořit názvy 
označující	příbuzenské	větve	strašidel,	neboli	nadřazená	a	podřazená	
slova.	Tak	například	věděli	jste,	že	větev	nemrtví	zahrnuje	vzájemně	
příbuzné	upíry,	vlkodlaky,	fexty	a	další?

Ve výtvarné výchově jsme se pak věnovali nejprve studijní pero-
kresbě	-	popisnému	způsobu	výtvarného	vyjádření,	které	k	vědeckým	
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ilustracím patří. Každý využil dříve nashromážděných údajů o zjevu 
zkoumaného strašidla a převedl slovní popis do obrazové podoby. Poz-
ději jsme v jiné hodině - protože se jednalo o bytosti fantazijní a vzbu-
zující pestrou škálu pocitů - použili pro spíše emocionální vyjádření 
techniku dokreslovaného monotypu. V tomto případě jsme k předmě-
tu	našeho	dosud	„vědeckého“	zájmu	přistoupili	nikoli	přísně	deskrip-
tivně,	nýbrž	umělecky.	Šlo	o	zachycení	pocitů,	které	v	dětech	postava	
vzbuzuje. Barva jim byla v tomto směru výborným prostředkem.

  
       Řeka protékající liduprázdnou   Čarodějnice se usadila poblíž
               strašidelnou zemí    dračích slují

  
                   Dračí skály       Hrad a podhradí se strašidly jen hemží

Tato pohádkově vědecká výprava byla vůbec velmi specifická v jed-
nom	ohledu	 -	náš	přístup	byl	 totiž	 (pro	běžné	vědce	nepřípustnou)	
směsí deskriptivního a kreativního přístupu - neboli zkoumané jsme 
současně	 tvořili.	Vždyť	 jsme	 se	pohybovali	v	krajině	Fantázie,	 a	 ta	
by bez lidské kreativity zela nicotou! Proto jsme na závěr vytvořili 
i	 samotnou	 zemi	 pohádek	 jako	 kolektivní	 práci.	 Každý	 žák	 uvedl,	
jaký	druh	„biotopu“	potřebuje	jeho	strašidlo	k	životu,	poté	se	všich-
ni	 společně	 domluvili	 na	 základním	 uspořádání	 krajiny,	 rozmístění	
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hor,	kopců,	vodstev,	 lesů	a	vesnic	a	všichni	 společně	krajinu	pohá-
dek	v	rámci	prostorové	tvorby	vymodelovali.	Tato	plastická,	přibližně	
3 m2	veliká	mapa	zdobí	teď	třídu	2.bg.	Mám	za	to,	že	je	to	asi	jediná	
třída,	součástí	jejíž	výzdoby	je	kromě	didaktických	map	také	hřbitov	
i s márnicí!

Nakonec	se	ke	slovu	dostal	fotoaparát,	neboť	všichni	badatelé	zdo-
kumentovali přirozené životní prostředí zkoumaných bytostí i fotogra-
ficky a těmito fotografiemi doplnili své karty v atlase. 

Projekt Atlas strašidel byl pokusem o propojení výchovy literár-
ní,	 jazykové	 i	výtvarné	prostřednictvím	jednotného	tématu.	Takový	
přístup umožňuje dětem probírané téma takříkajíc obracet v dlani a 
prozkoumat	jej	ze	všech	možných	úhlů	pohledu,	což	bylo	často	oprav-
du	napínavé.	Objevování	poznávacích	možností,	které	taková	pestrost	
přístupů	k	jedné	věci	přináší,	bylo	pro	děti	zřejmě	skutečným	dobro-
družstvím,	neboť	pracovaly	zaujatě	a	řada	z	nich	nasazovala	i	volné	
chvíle,	abychom	atlas	dokončili.	

Pro mě osobně pak byl dobrodružný celý tento podnik. Včetně po-
kusu napsat o něm článek do ročenky. 

     Mgr. Ruth Konvalinková

c) Škola sobě aneb Komenský by se divil

Celoroční projekt kvart – školní rok 2007/2008
V učebně fyziky v budově nižšího gymnázia na ulici Příční došlo 

v minulém školním roce k významné změně. Pro potřeby učebny byl 
zakoupen	dataprojektor	a	počítač.	Po	doplnění	zesilovačem,	reproduk-
tory a zatemněním vznikla plnohodnotná multimediální učebna. 

Hlavním motivem letošního projektu kvartánů byla škola – orga-
nizace,	 budova,	 komunita.	 Po	 zkušenostech	 z	 předchozích	 projektů	
jsme i ten letošní rozdělili do dvou částí – celoroční práce a závěrečný 
projektový týden.

Celoroční práce
Na	 začátku	 jsme	 požádali	 učitele,	 aby	 sepsali	 přehled	 pomůcek,	

které by se jim hodily do výuky – hmotné i elektronické. Byl vytvořen 
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seznam	požadovaných	pomůcek,	ze	kterého	si	vybíraly	pracovní	týmy	
studentů	kvart.	Týmy	byly	nejvýše	tříčlenné,	což	se	později	nepříjem-
ně	promítlo	v	náročnosti	organizace	(ze	dvou	tříd	vzniklo	24	týmů).

Během	prvního	pololetí	(prakticky	do	Vánoc)	měly	týmy	za	úkol	
vyrobit požadovanou pomůcku a připravit podklady k jejímu využití 
ve	vyučování.	V	lednu	proběhla	konference,	na	které	jednotlivé	týmy	
krátce představily své výrobky a stručně popsaly svou představu o je-
jich zapojení do výuky.

Během druhého pololetí byly pomůcky využívány v hodinách niž-
ších	ročníků.	S	pomůckou	vystupovali	její	autoři,	kteří	tak	získali	jedi-
nečnou možnost vyzkoušet si na vlastní kůži roli učitele. 

O svých zážitcích a splněných či nesplněných představách pak refe-
rovali na konferenci v rámci projektového týdne.

Přehled týmů a témat projektů
Vedoucí práce Téma Členové týmu
prof. Hubáček Land Art Kalinová,	Vysloužilová,	Včeláková

Dada Žádník,	Klement,	Pecánek
Výtvarná performance Gajdošík,	Svoboda	M.,	Macura,	

Moučka
prof. Jančovičová Hranoly Juren,	Strnadlová,	Šeda
prof. Konvalinková Světlo ve výtvarném umění Novosadová,	Šťastná,	Hýblová
prof. Kopecký TV Habrovec,	Rauš
prof. Kučerová Buňka Konečná,	Závodná,	Peslar

Ochrana přírody v ČR Jansová,	Jemelíková
Zub Hašová,	Korvasová,	Smržová
Střední a vnitřní ucho Holčíková,	Musilová,	Sítařová

prof. Lišková Autodestruktivní závislosti Kubálek,	Vrtek,	Svoboda	J.
Funkce	úřadů Švarc,	Měřínský,	Kormaňák

prof. Piskač Čerpadla Bochníček,	Vodička
Sluneční hodiny Rak,	Kratochvíl,	Jordán

prof. Ptáčková Literární autoři Kvapil
Netradiční hudební nástroje Raška,	Leitgeb

prof. Rumiánová Elektrolyzér Said,	Jaško,	Homola
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prof. Urban Mapa zemědělské Evropy Výborová,	Fabíková,	Nováková

Transamerika Malý
Karetní hra Tělupil,	Sedláček,	Moutelík
Magnetická mapa Evropy Raida,	Vlaček,	Šabacký
Hra v Lužánkách Štrosová,	Ševčíková,	Mark
Zeměpis hrou Kollár,	Fabiánek,	Novotník

prof. Zubíčková E-learning Binder,	Matyska

Projektový týden
Během projektového týdne se postupně uskutečnily tři bloky - ná-

vštěva	škol,	veletrh	učebních	pomůcek	a	hodnocení	studia	na	Příční.	
Díky	vstřícnosti	vedení	škol	ZŠ	Husova,	ZŠ	Masarova,	ZŠ	Horácké	

náměstí,	ZŠ	Gajdošova,	ZŠ	Náměstí	28.	října	a	ZŠ	Lysice	jsme	mohli	
seznámit naše žáky s prostředím jiných škol. 

V	pondělí	proběhla	dvouhodinovka,	jejímž	cílem	bylo	připravit	žáky	
na	úterní	návštěvy	škol.	Žáci	se	rozdělili	na	6	skupin,	každé	skupině	
byla	přidělena	škola	a	učitel,	který	je	na	školu	provázel.	

Skupiny	si	na	internetu	vyhledaly	webové	stránky	škol,	zjistily	je-
jich polohu na mapě a možnosti dopravního spojení. Na základě těch-
to informací si každá skupina určila místo a čas srazu. Tyto podklady 
předali žáci v elektronické formě garantovi. 

Ve	druhé	části	byli	žáci	seznámeni	s	tím,	jaké	výstupy	z	návštěvy	
po	nich	budou	požadovány	(patnáctiminutová	prezentace	pro	spolužá-
ky a dvoustránková reportáž v textové formě). Garant určil 4 hlavní 
okruhy,	na	které	se	mají	během	návštěvy	zaměřit:	 škola	 jako	celek,	
učebny,	vyučovací	hodiny	a	přestávky.	Žáci	ve	skupinách	tyto	okruhy	
konkretizovali	 -	na	 tabuli	vznikl	 seznam	témat,	kterými	by	 se	měli	
během návštěvy zabývat.

Garant	tyto	návrhy	sepsal,	vytiskl	a	předal	skupinám.	Po	vyučování	
sezval doprovázející učitele a předal jim informace o školách a srazu 
jejich skupin i podklady k reportážím.

V	úterý	proběhly	návštěvy	škol.	S	jejich	vedením	bylo	domluveno,	
že naše žáky provedou po škole a umožní jim zúčastnit se dvou vyučo-
vacích hodin. Po návratu do školy po obědě proběhl fotbalový zápas 
mezi oběma kvartami.
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Ve	středu	měli	žáci	tři	vyučovací	hodiny	k	tomu,	aby	si	na	počíta-
čích připravili prezentace a sepsali reportáže. Poté následovala v aule 
školy	dvouhodinová	konference,	na	které	seznámily	jednotlivé	skupiny	
své spolužáky s dojmy z úterní návštěvy. Díky tomu získal každý 
kvartán alespoň stručný přehled o 6 školách. Reportáže byly rozeslány 
na	školy,	kterými	se	zabývaly.	U	vedení	škol	se	setkaly	se	s	pozitivním	
ohlasem. 

Ve	čtvrtek	proběhl	veletrh,	na	kterém	se	prezentovaly	učební	po-
můcky vyrobené žáky v rámci celoročního projektu. Týden předem 
žáci odevzdali své požadavky na veletržní stánek. V něm uvedli např. 
počet	stolů,	židlí,	připojení	na	elektřinu,	školní	PC,	volnou	plochu	atd.	
Na základě jejich požadavků byl připraven plán veletrhu s rozmístě-
ním stánků.

Žáci ráno po příchodu dostali plánek veletrhu a během hodiny vše 
připravili. Devadesátiminutového veletrhu se kromě kvartánů zúčast-
nili	 i	 žáci	 tercií.	 Všichni	měli	 k	 dispozici	 hodnotící	 list,	 ve	 kterém	
systémem	líbí/nelíbí	hodnotili	náměty,	zpracování	a	prezentaci	všech	
pomůcek.

Po ukončení a uklizení veletrhu proběhla v tělocvičně krátká konfe-
rence	„Jak	se	nám	učilo“,	na	které	žáci	shrnuli	své	poznatky	z	vystou-
pení ve vyučovacích hodinách.

V	pátek	pracovaly	třídy	nejprve	odděleně.	Žáci	dostali	dotazník,	na	
jehož základě měli hodnotit své studium na nižším gymnáziu. Dotaz-
ník	byl	zaměřen	na	8	oblastí,	v	každé	bylo	položeno	10	otázek.	Otázky	
se	hodnotily	známkami	1-5	 (1	 -	 souhlasím,	 skvělé,	5	 -	nesouhlasím,	
hrozné). V každé oblasti měl žák možnost připojení slovního komen-
táře.

Po vyplnění byly dotazníky rozstříhány a roztříděny na jednotlivé 
oblasti.	Žáci	vytvořili	8	skupin,	každá	z	nich	zpracovala	pomocí	sčí-
tacího listu jednu oblast. Navíc měli za úkol sepsat slovní komentáře 
týkající se jejich oblasti do přehledného tvaru.

Po tomto prvotním zpracování byly spojeny odpovídající skupiny 
z	obou	tříd.	Vyplnily	na	počítači	výsledkový	list,	srovnaly	slovní	ko-
mentáře z obou tříd a přepsaly je do textového souboru.

Projektový týden byl završen prezentací výsledků dotazníku v tělo-
cvičně. Jednotlivé skupiny postupně prezentovaly výsledky ze své oblas-
ti. Výsledkové listy se přitom promítaly na stěnu nad jejich hlavami.



118

Žáci projevili obdivuhodné nasazení a vytrvalost během celého pro-
jektového	týdne.	Dokázali	úspěšně	pracovat	i	s	metodami,	se	kterými	
se	zatím	příliš	nesetkávali.	Vytvořili	výstupní	materiály,	které	budou	
podnětné i pro další ročníky.

Na	závěr	chci	poděkovat	všem	kolegům,	kteří	s	ochotou	a	nasaze-
ním dokázali po celý rok vést své projektové skupiny a umožnili tak 
úspěšnou realizaci projektu.

     Mgr. Václav Piskač
     koordinátor projektu

d) Výukový program sebeobrany a bojových sportů 
na gymnáziu

V minulém roce poprvé proběhl na nižším gymnáziu i zkušební blok 
výuky sebeobrany a bojových sportů.

Celý blok byl tematicky rozdělen do 3 celků:
 1. Sebeobrana a chování v krizových situacích.
 2. Základní techniky boxu.
 3. Základní techniky kickboxu.
Celý	projekt	vedl	Mgr.	Miloš	Šnédar,	učitel	gymnázia,	mistr	světa	

1999	a	mistr	Evropy	1996	v	kickboxu,	a	také	Lukáš	Wolf,	mistr	světa	
a	Evropy	2006,	2007	v	kickboxu	a	profesionální	mistr	Evropy.	Čili	jak	
by	řekl	laik,	studenti	byli	v	těch	nejpovolanějších	rukou.

V průběhu tří dvouhodinových bloků byli studenti seznámeni jak 
s	pravidly	jednotlivých	sportovních	odvětví,	tak	s	povinnou	výstrojí	
a výzbrojí. Ale hlavně zažili na vlastní kůži nácvik technik jednotli-
vých	bojových	sportů	jednak	samostatně,	jednak	ve	dvojicích,	práci	
na	boxovacích	pytlech	 a	na	 lapách,	 dále	 pak	přímý	boj	 (sparing)	 i	
sebeobranu proti jednomu či více protivníkům.

Všechny kontaktní disciplíny byly prováděny s ochrannými pomůc-
kami	 (boxerskými	 rukavicemi,	 helmami	 s	 ochrannými	mřížkami	 na	
obličej,	chráničemi	hrudníku	i	nohou)	tak,	aby	se	riziko	úrazu	snížilo	
na	minimum.	 I	když	 se	žáci	mezi	 sebou	vůbec	nešetřili,	nedošlo	za	
celou	 dobu	 k	 jedinému	 sebemenšímu	 úrazu.	 Možná	 také	 proto,	 že	
nikdo	nebyl	do	ničeho	nucen	a	mohl	se	sám	rozhodnout,	zda	si	danou	
aktivitu zkusí či ne.
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Na	závěr	bych	chtěl	konstatovat,	že	právě	kontaktní	disciplíny	žáky	
natolik	zaujaly,	že	beze	strachu	můžeme	říct,	že	se	jednalo	o	ukázko-
vou lekci zážitkové pedagogiky.

Důkazem	toho,	že	se	akce	zdařila,	je	skutečnost,	že	si	žáci	i	letos	
přejí zařadit blok výuky těchto sportů.

      Mgr. Miloš Šnédar

e) Biologická exkurze do jižní části Moravského krasu
Biologická exkurze se na naší škole stala tradicí. Ta letošní se kona-

la 7. května 2008. Její trasa vedla jižní částí Moravského krasu – od 
obce Hostěnice až do Líšně.

Odborný	výklad	nám	poskytli	Mgr.	Olga	Rotreklová,	Ph.D.,	lek-
torka	Ústavu	botaniky	a	zoologie,	a	náš	absolvent	Mgr.	Michal	Stra-
ka,	doktorand	Laboratoře	biologie	tekoucích	vod	z	Masarykovy	uni-
verzity.
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Cílem exkurze bylo seznámit studenty s rostlinami a živočichy v je-
jich přirozeném prostředí a ukázat v terénu vegetační typy v souvis-
losti s geomorfologickými jevy. 

Během exkurze jsme při sestupu do údolí řeky Říčky pozorovali ty-
pické	byliny	listnatého	lesa,	tzv.	jarní	aspekt,	navštívili	jsme	krasový	
jev Hostěnické propadání a jeskyni Pekárnu.

V	údolí	Říčky	 jsme	 si	 vysvětlili	 vegetační	 inverzi,	 charakteristic-
kou	pro	krasová	údolí.	Znamená	to,	že	v	nejníže	položených	místech	
údolí rostou chladnomilná společenstva a na plošinách nad údolím 
společenstva teplomilná. Při výstupu od Říčky jsme procházeli olši-
nami,	 jasanovými	a	 lipovými	javořinami	a	na	vrcholu	údolí	 jsme	se	
ocitli v teplomilných dubohabrových lesích. Botanické poznávání jsme 
ukončili	v	přírodní	rezervaci	Velký	Hornek,	kde	se	nachází	lesostepní	
lokalita. Během exkurze jsme tak viděli rostliny hor i stepí.

Výklad	paní	lektorky	doplňoval	Michal	Straka	ukázkami	živočichů,	
které	lovil	entomologickou	síťkou	a	sítem	na	drobné	vodní	živočichy.	
Živočichové,	které	nám	ukázal,	jsou	velmi	nároční	na	čistotu	prostře-
dí,	a	proto	bylo	velmi	příjemné	je	zde	pozorovat.	Viděli	jsme	skokana	
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ostronosého,	 larvy	 chrostíků	 i	 ploštěnky	potoční,	 které	 jsou	 zvláště	
náročné na čistotu vod. 

Exkurze	 do	 okolí	Brna	 je	 pro	 studenty	 důkazem,	 že	 se	 zajímavé	
přírodní lokality nacházejí i v blízkosti velkých měst.

     Mgr. Jana Sítařová
     předsedkyně PK biologie

f) Zájem o genetiku a molekulární biologii roste
O	čem	vlastně	bude	řeč?	Půjde	o	vědní obor molekulární biolo-

gii,	jednotící	disciplínu	všech	biologických	věd	a	jejich	pevný	základ,	
který	už	pár	desítek	 let	hraje	klíčovou	roli	v	biologii,	anebo	o	mo-
lekulární biologii nabízenou jako jeden z tříletých volitelných 
předmětů	v	učebním	plánu	našeho	gymnázia?	Nadpis	 je	pravdivý	
v obou případech.

V tomto článku mám na mysli vědní obory genetika a moleku-
lární biologie a roustoucí zájem o ně ze strany středoškolských pro-
fesorů	a	studentů.	Přibývá	přednášek,	seminářů	a	jiných	vzdělávacích	
akcí týkajících se jmenovaných oborů a posluchárny či přednáškové 
sály	bývají	beznadějně	obsazené	jak	učiteli,	tak	jejich	studenty.	Nej-
známější	akce	tohoto	typu	pravidelně	pořádají	univerzity,	AV	ČR	a	
u	nás	v	Brně	navíc	Mendelianum.	Smyslem	takových	přednášek,	se-
minářů i praktických laboratorních činností je nejen vzbudit a rozvi-
nout	zájem	studentů	o	moderní	biologické	obory	(na	něž	naše	střední	
školství	pozapomíná),	ale	především	zvýšit	odborné	vzdělání	učitelů	a	
jejich	motivaci,	neboť	právě	oni	mohou	zajistit	předávání	potřebných	
informací velkému počtu svých žáků.

Tok nových informací z moderních partií biologie a jejich přenos do 
školní praxe sice mnohdy naráží u učitelů na bariéru jejich profesního 
stereotypu,	ale	stále	širší	publicita	informací	z	genetiky	i	molekulární	
biologie objevujících se jako každodenní samozřejmost ve sdělovacích 
prostředcích,	v	populárně	naučných	časopisech,	na	DVD,	ale	také	tře-
ba v nových kriminálních filmech už i ty nejkonzervativnější učitele 
biologie	přesvědčila,	že	svoji	výuku	musí	o	příslušné	informace	obo-
hatit.	Často	k	tomu	využívají	biologické	semináře,	volitelné	hodiny	a	
různé formy referátů a seminárních prací a stále častěji i prací v rámci 
SOČ. V běžné výuce se zmíněné novinky objevují většinou jen spora-
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dicky	–	není	totiž	snadné	se	rozhodnout,	které	klasické	učivo	vypustit,	
abychom získali prostor pro to nové.

Na našem gymnáziu se už téměř před deseti roky podařilo elegant-
ním způsobem skloubit tradiční výuku biologie s výukou moderních 
partií tohoto oboru postihujících rozvoj biologie v uplynulých 50 – 60 
letech. Spektrum tříletých volitelných předmětů bylo na žádost sa-
motných	studentů	rozšířeno	o	„vyšší	biologii“	–	předmět	nese	poměrně	
výstižný název molekulární biologie.

Tento volitelný předmět byl od svého vzniku otevřen každoročně 
a před dvěma lety – s nástupem změn v učebním plánu gymnázia 
podle RVP/ŠVP – zaznamenal nárůst zájmu studentů přibližně dvaa-
půlkrát.	Konkrétně	to	znamená,	že	v	uplynulých	dvou	letech	o	mole-
kulární	biologii	projevil	zájem	každý	třetí	student	tříd	B,	C,	D,	resp.	
každý	čtvrtý	student	ročníku	(studenti	matematicky	zaměřené	třídy	
A tříletý volitelný předmět nevybírají).

Prozíravý počin vedení školy tedy zajistil v oblasti biologického 
vzdělávání naší škole velký náskok oproti ostatním gymnáziím. V po-
sledních	letech	nás	v	tomto	směru	sice	jiné	školy	dohánějí,	ale	naše	
rezervy nejsou vyčerpány. Můžeme např. vhodnou úpravou ŠVP bio-
logie získat přinejmenším roční prostor pro rozšíření výuky výběrové 
biologie	pro	zájemce	o	studium	biologických	oborů	na	VŠ	(při	sou-
časném ŠVP biologie např. nelze zajistit ani sebemenší provázanost 
mezi základním kurzem biologie a volitelnou molekulární biologií). 
Další rezervy uvolní v nejbližších letech kvalifikované zformování ná-
plně	volitelné	biologie	ve	4.	ročníku	–	jde	o	novinku,	kterou	přináší	
ŠVP	(v	příštím	roce	proběhne	první	pokus	o	aproximaci	náplně	toho-
to	předmětu).	Přínosem	bude	i	předpokládaná	změna	charakteru	(a	
obsahu)	maturitní	zkoušky	z	biologie,	která	se	v	současné	době	kry-
je s požadavky vysokých škol biologického zaměření pouze přibližně 
z jedné třetiny.

Zřízení volitelného předmětu molekulární biologie znamenalo pro 
naši školu nástup k moderně orientované výuce biologie. Vzrůstající 
zájem o tento předmět jednoznačně dokazuje správnost řešení přijaté-
ho	začátkem	roku	2000.	Je	škoda,	že	absolventi	volitelné	molekulární	
biologie sdělují svůj vděk a chválu obvykle jen při náhodných setká-
ních	na	ulici	nebo	v	tramvaji,	neboť	jim	jejich	profesní	vytížení	nedo-
voluje udržovat těsnější kontakt se svou Jaroškou a podělit se o své 
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vzpomínky na biologické vzdělávání na škole třeba formou příspěvku 
do ročenky. Jistě by byl podnětný.

     RNDr. Pavel Vařejka

g) ŠVP a využití dataprojekce v biologii
První roky realizace RVP/ŠVP na našem gymnáziu přinesly první 

zkušenosti,	cenné	postřehy	a	v	ostrém	světle	svých	požadavků	ukázaly	
problémy,	které	 teď	můžeme	přesněji	pojmenovat	 lépe	než	kdykoliv	
dříve.

Především jsme se přesvědčili o několika skutečnostech:
- je těžké odlišit absolventskou úroveň od maturantské a nejsme 

leckdy	ochotni	to,	co	patří	až	do	maturantské	úrovně,	přesu-
nout do volitelných předmětů ve 4. ročníku;

-	 těžko	hledáme	čas	zamyslet	se	nad	tím,	které	části	učiva	vypus-
tit úplně jako nepotřebné a zastaralé a už vůbec si neuděláme 
čas o tom spolu hovořit;

-	 stále	uspokojivě	nevíme,	 jak	udělat	výuku	atraktivní	a	které	
prostředky a postupy jsou pro ten účel adekvátní a které ne 
(pochopitelně	víme,	že	je	to	jiné	na	nižším	gymnáziu	a	jiné	na	
vyšším; na nižším gymnáziu jsou kolegové celkově úspěšnější);

-	 hledáme	 způsoby,	 jak	 evaluovat	 studenty,	 a	 přitom	 nemáme	
vytvořené	materiály	a	postupy	pro	„nový	typ“	výuky,	tj.	pro	
rozvíjení klíčových kompetencí.

Vzhledem	k	tomu,	že	uvedení	RVP/ŠVP	do	praxe	není	jednoduchý	
úkol,	chtěl	bych	se	s	ostatními	kolegy	podělit	o	pár	zkušeností	z	výuky	
biologie	(přestože	vím,	že	např.	češtináři,	dějepisci,	matematici	aj.	řeší	
jiné	problémy,	které	plynou	ze	specifičnosti	 jejich	předmětu)	a	před	
ostatními	čtenáři	bych	se	rád	za	naši	školu	pochlubil	tím,	že	hledáme	
nová řešení a nové přístupy aktivně.

Předmět biologie zahrnuje širokou oblast lidského poznání. Z bez-
břehé záplavy informací o nesčíslném množství objektů a o mimořád-
ně	komplikovaných	vztazích	mezi	nimi	je	proto	nutné	zvlášť	pečlivě	
vybrat	 ty	 nejpodstatnější,	 s	 nimiž	 by	 se	měl	 gymnazista	 seznámit,	
aniž	by	byla	překročena	absolventská	úroveň	výuky.	Je	to	o	to	těžší,	
že	do	předmětu	„Biologie“	byl	při	tvorbě	ŠVP	integrován	vzdělávací	
obor	„Geologie“	(představuje	větší	část	učiva	biologie	v	kvartě).	Navíc	
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je	potřeba	látku	zpracovat	a	podat	tak,	aby	byla	pro	studenty	pocho-
pitelná a srozumitelná i ve své složitosti.

Z	uvedeného	např.	plyne,	že	v	biologii	není	dost	dobře	možné	zadat	
studentům	úkol,	aby	vyhledali	určitou	komplexní	 informaci	a	smys-
luplně ji zpracovali; problematika je příliš složitá a student se v ní 
bez	pomoci	učitele	nezorientuje.	Nedovedu	si	např.	představit,	že	by	
studenti	samostatně	vyhledali	informaci	o	mitóze,	fotosyntéze	či	mo-
lekulárních základech dědičnosti a abychom např. tyto partie látky 
mohli probrat formou studentských referátů.

Specifickým rysem práce učitele biologie na vyšším gymnáziu je 
zprostředkovat studentům přístup ke složitosti biologické problemati-
ky	a	naučit	je	přiměřeně	se	v	ní	orientovat.	Téma	po	tématu,	po	celou	
dobu	tří	let,	které	má	tento	předmět	k	dispozici.	Času	málo,	látka	slo-
žitá,	přílišné	zjednodušení	studenty	neosloví,	maximalizace	je	znechu-
tí.	Naštěstí	přišel	učiteli	na	pomoc	internet,	notebook	a	dataprojektor.	
Při nadbytku mravenčí píle není až takový problém během několika 
let	 nastřádat	 pomocí	 nástroje	 „Google“	 dostatek	 schémat	 a	 obráz-
ků	v	elektronické	podobě,	které	výuce	biologie	nesmírně	poslouží.	A	
rázem je všechno jinak: pro studenta přestane být biologie učením 
se	spoustě	termínů	(většinu	z	nich	si	v	popisu	obrázku	přečte)	a	pa-
mětním	odříkáváním	nesrozumitelně	zjednodušených	„příběhů“	(třeba	
o fotosyntéze). Nyní má šanci např. fotosyntéze porozumět s využitím 
propracovaných	názorných	schémat	a	také	pochopit,	o	co	vlastně	jde.	
A	přitom	rychle,	bez	zbytečného	slovíčkaření.

A	jaký	výkon	se	od	studenta	očekává?	Nad	promítnutým	obrázkem	
má	o	daném	problému	pohovořit,	aby	to	„mělo	hlavu	a	patu“	a	bylo	
věcně správné. Ne každý obrázek je jednoduchý. Student se s ním 
musí	seznámit,	zorientovat	se	v	něm	a	pak	to	podstatné	z	něj	slohově	
i jazykově správně má před třídou interpretovat.

Tento systém běží v naší výuce biologie teprve rok a komplexní 
zpětná informace o efektivnosti tohoto přístupu ještě neexistuje. Ale 
jedno je jisté – nekonečné večery učitele při přípravě s počítačem se 
promítnou do atmosféry hodin i do přístupu studentů k výuce tak 
markantním	způsobem,	že	to	prostě	stojí	za	to!

     RNDr. Pavel Vařejka
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h) Zpráva o stavu ICT

Během posledních dvou let došlo na naší škole k velkým změnám ve 
vybavení	počítačovými	technologiemi.	Díky	dotacím,	projektům,	gran-
tům a v neposlední řadě také sponzorským darům se nám podařilo vy-
bavit školu kvalitními počítačovými a komunikačními technologiemi.

Gymnázium je nyní vybaveno 136 počítači. Z toho více než polovi-
na je určena přímo studentům pro využití ve výuce. Najdete zde tři 
učebny	 s	 celkem	35	počítači	 typu	PC,	které	 jsou	určeny	především	
pro výuku informatiky. Na nižším gymnáziu je k dispozici mobilní 
počítačová	učebna	vybavená	10	počítači	Apple	MacBook,	které	jsou	
využívány	 především	 k	 projektovému	 vyučování,	 ale	 i	 k	 počítačové	
podpoře během běžné výuky. V budově vyššího gymnázia byla před 
rokem	dobudována	speciální	multimediální	učebna	pro	výuku	„nepo-
čítačových“	 předmětů.	Tato	 učebna	 je	 vybavena	 19	 počítači	Apple	
iMac,	na	kterých	lze	provozovat	kromě	systému	MacOS	X	i	Windows	
XP	nebo	Ubuntu	Linux.	V	této	učebně	je	instalována	také	širokoúhlá	
interaktivní tabule s ozvučením a barevná laserová tiskárna.

Mutilmediální učebna s počítači Apple iMac
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Další dvě interaktivní tabule s ozvučením byly nedávno nainsta-
lovány také v učebnách matematiky a dějepisu/zeměpisu. I k těm-
to tabulím jsou připojeny počítače firmy Apple. Tentokrát se jedná 
o	modely	Mac	Mini.	Levné,	malé,	ale	dostatečně	výkonné	počítače,	
které poskytují naprostou svobodu ve výběru operačního systému a 
požadovaných aplikací.

Již před několika lety byla ve škole vybudována kvalitní datová 
kabeláž pro připojení počítačů do školní počítačové sítě. Během le-
tošních letních prázdnin byla navíc ve škole zprovozněna bezdrátová 
počítačová	síť	(WIFI),	která	pokrývá	kvalitním	signálem	celou	budo-
vu vyššího gymnázia. Prostřednictvím této sítě se mohou ze svých 
mobilních	zařízení	(notebooky,	PDA,	telefony)	studenti	i	pedagogové	
připojit do školní počítačové sítě a internetu. Pro plné využití této 
technologie ve výuce jsme navíc zakoupili mobilní počítačovou učebnu 
–	vozík	se	šestnácti	notebooky	typu	PC,	které	lze	použít	kdykoliv	a	
kdekoliv	v	naší	budově.	Samozřejmostí	se	již	stává,	že	si	studenti	nosí	
do	výuky	vlastní	notebooky,	které	pomalu	ale	jistě	nahrazují	sešity.

Připojení naší školy k internetu bylo v různých dobách řešeno růz-
ně. Začínali jsme před rokem 1997 s připojením přes vytáčené te-
lefonní	 spojení,	 krátce	 na	 to	 následovalo	 připojení	 telekomunikační	
pevnou linkou a pak bezdrátové radiové spojení systémem BreezNet. 
V současné době využívá škola kvalitního spojení optickým kabelem. 
Rovněž budovy vyššího a nižšího gymnázia jsou spolu propojeny vy-
sokorychlostním optickým spojem.

Kromě	 standardních	 www	 stránek	 školy	 (www.jaroska.cz) je na 
adrese https://is.jaroska.cz/ přístupný tzv. Informační systém gym-
názia.	 Jedná	 se	 o	 internetovou	 aplikaci,	 která	 umožňuje	 studentům	
i	jejich	rodičům	sledovat	klasifikaci,	suplování	a	další	důležité	školní	
informace. Systém je neustále upravován podle momentálních potřeb 
školy. Nedávno byl například doplněn o možnost sběru informací od 
studentů i pedagogů pro potřeby autoevaulace v rámci ŠVP.

Počítačové	technologie	se	vyvíjí	natolik	dynamicky,	že	je	nám	jasné,	
že	 se	 tento	článek	 již	 zanedlouho	stane	„dávnou	minulostí“.	A	nám	
nezbývá	nic	jiného,	než	se	opět	pustit	do	práce	a	pokusit	se	s	tímto	
vývojem alespoň trošku držet krok. Snad se nám to podaří...

     Mgr. Marek Blaha
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6. INSTITUCE NA ŠKOLE

a) Sdružení rodičů a přátel školy
Proměn,	jimiž	škola	-	přesněji	řečeno	její	budova	-	prochází	v	po-

sledních	několika	 letech,	si	 jistě	všimne	 i	občasný	návštěvník,	natož	
žáci	a	jejich	rodiče.	Prakticky	každý	rok	můžeme	konstatovat,	že	se	
něco významného v této oblasti ve škole událo. Po náročné dostavbě 
a	 úpravách,	 které	 jsme	 hodnotili	 před	 rokem,	 se	 podařilo	 dokončit	
v uplynulých měsících další nákladnou a důležitou věc – dobudování 
nové tělocvičny.

Jak	 už	 to	 bývá,	 zanedlouho	 začnou	 všichni	 zúčastnění	 brát	 tyto	
novinky jako samozřejmost. Jen přímí aktéři těchto změn si budou pa-
matovat,	kolik	úsilí,	času	a	finančních	prostředků	stály.	I	tyto	„vnější“	
proměny	však	dokládají,	jak	dynamicky	se	naše	gymnázium	vyvíjí.

Škola	však	prochází	průběžně	i	jinými	proměnami,	jež	sice	nejsou	
viditelné	na	první	pohled,	o	to	však	důležitější	jsou	pro	žáky	a	jejich	
vzdělávání.	Mám	na	mysli	 styl	výuky,	 její	obsah	 i	průběh	samotný.	
Řada středních škol se ještě stále potýká s výukou podle nových škol-
ních	 vzdělávacích	 programů,	 které	 si	 školy	 v	 rámci	 jistých	 pravidel	
mohou	a	musí	samy	vytvářet.	S	uspokojením	můžeme	říci,	že	na	na-
šem	gymnáziu	je	tato	problematika	vyřešena.	Školní	program,	jehož	
vypracování si vyžadovalo velké úsilí zodpovědných osob a na němž 
se	větší	či	menší	měrou	podíleli	všichni	vyučující,	se	v	praxi	evidentně	
osvědčil a výuka probíhá bez rušivých vlivů a bez systémových problé-
mů. Zdaleka ne všechny střední školy mohou uvést totéž.

Víme,	že	úroveň	středních	škol	včetně	gymnázií	je	velmi	rozdílná,	
a	to	nejen	mezi	jednotlivými	regiony,	ale	i	v	rámci	Brna	samotného.	
Rozvírání nůžek mezi výbornými a podprůměrnými školami se zatím 
nezastavilo.	Pracovníci	vysokých	škol	o	tom	vědí	své.	Předpokládám,	
že	pro	většinu	z	nás	jedním	z	důvodů,	ne-li	tím	hlavním,	proč	se	naše	
děti	hlásily	na	toto	gymnázium,	bylo	přesvědčení,	že	zde	budou	naše	
děti	studovat	na	kvalitní	škole.	Je	příjemné	zjistit,	že	v	tomto	ohledu	
jsme se nemýlili.

Rozhodující	podíl	na	všech	změnách,	jimiž	škola	prošla	a	prochází,	
má samozřejmě kolektiv všech pracovníků školy a jeho vedení. Svým 
skromným	dílem	však	k	němu	přispívají	i	všechny	další	instituce,	které	
se v nejrůznějších oblastech na provozu školy a jeho zabezpečení podí-
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lejí.	Jednou	z	nich	je	SRPŠ,	které	podobně	jako	celá	společnost	prošlo	
v minulých letech zásadními změnami.

Sdružení rodičů a přátel školy i v minulém školním roce pomáhalo 
s financováním řady aktivit a koordinovalo rozmanitou a nesmírně 
přínosnou pomoc rodičů a příznivců školy při organizaci a finančním 
zajištění	akcí,	které	dotvářejí	atmosféru,	v	níž	naše	děti	ve	škole	žijí.	
Sponzorské	dary	napomáhají	mnohdy	umožňovat	řadu	činností,	které	
by škola měla mladým lidem poskytovat. Gymnázium není jen institu-
cí předávající potřebné znalosti a vědomosti. Podstatnou součástí jeho 
fungování	by	mělo	být	celkové	formování	mladé	generace.	Doufáme,	že	
k naplnění tohoto úsilí i my svou činností přispíváme.

Podrobnější přehled o aktivitách SRPŠ je zřejmý ze zprávy o hos-
podaření,	ze	zprávy	revizní	komise	o	výsledcích	kontroly	našeho	hos-
podaření a návrhu rozpočtu na tento školní rok.

Všichni,	kdo	se	na	chodu	gymnázia	jakýmkoliv	způsobem	podílíme,	
samozřejmě	chceme,	aby	se	i	v	příštích	letech	udržela	vynikající	kva-
lita	absolventů	gymnázia	a	jejich	výborná	pověst,	kterou	si	vydobyli	
na vysokých školách v celé republice a kterou trvale prokazují na nej-
různějších úrovních.

Dovolte,	abych	při	této	příležitosti	poděkoval	srdečně	všem,	kdož	se	
na naší činnosti podíleli. 

	 	 	 	 Doc.	RNDr.	Eduard	Fuchs,	CSc.
    předseda SRPŠ

b) Klub absolventů gymnázia
Klub absolventů působí při našem gymnáziu již od jeho obnovení 

v	roce	1969.	Základy	k	němu	položil	výbor,	 jenž	připravoval	oslavy	
100.	výročí	otevření	gymnázia,	které	se	konaly	28.	října	1967.	Podle	
tehdejších předpisů mohl ovšem pracovat pouze jako sekce při SRPŠ. 
Změna	poměrů	způsobila,	 že	 se	v	 roce	1991	přeměnil	v	 samostatné	
občanské sdružení absolventů a profesorů gymnázia.

Jeho smyslem je sdružovat absolventy a nynější i dřívější profesory 
gymnázia	k	činnostem	kulturním,	osvětovým,	publikačním	a	společen-
ským,	k	udržení	a	rozvoji	vztahů	jeho	členů	navzájem	i	jejich	vztahu	
ke gymnáziu.
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Na základě stanov Klubu absolventů je jeho výkonným orgánem 
výbor,	který	v	současné	době	pracuje	ve	složení:

prof.	MUDr.	Pavel	Ventruba,	DrSc.	-	předseda
RNDr. Pavel Boucník - místopředseda
RNDr.	Jiří	Herman,	Ph.D.	-	ředitel	gymnázia
RNDr. Bohumil Koláčný - předseda Studijní nadace
Eva Richterová - jednatelka
Alena	Fialová	-	pokladní
Ing. Luděk Otruba

Revizorem Klubu absolventů je RNDr. Pavel Vařejka.
Současná	hotovost	Klubu	absolventů	je	11.325,-	Kč	(účet	Poštovní	

spořitelny ČSOB číslo 112706200/0300). Jediným zdrojem příjmů jsou 
dary fyzických a právnických osob. Tyto finance se využívají např. 
k organizování oslav výročí založení našeho gymnázia.

Vzhledem	k	tomu,	že	ve	školním	roce	2007/2008	uplynulo	140	let	od	
vzniku	našeho	gymnázia,	uspořádal	Klub	absolventů	spolu	s	ředitel-
stvím gymnázia a dalšími příznivci školy důstojné oslavy 140. výročí 
otevření	Gymnázia	Brno,	třída	Kapitána	Jaroše	14.

V pátek 5. října 2007 byla v 10 hodin slavnostně otevřena nově 
zrekonstruovaná budova Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše 14. Po 
oficiálních projevech a slavnostním přestřižení pásky následovala pro-
hlídka	celé	školy,	především	dostavěného	5.	nadzemního	podlaží,	všech	
přístaveb a nové auly školy. 

Vlastní oslavy v sobotu 6. října 2007 byly zahájeny mší svatou 
v	kostele	sv.	Tomáše	na	Moravském	náměstí,	kterou	se	spolubratřími	
celebroval	náš	absolvent	z	roku	1945	Mons.	ThDr.	Josef	Koukl,	eme-
ritní biskup litoměřický. 

V 10 hodin se otevřely dveře gymnázia nejen pro bývalé studen-
ty	a	profesory,	ale	i	pro	širokou	veřejnost.	Účastníci	dne	otevřených	
dveří	 se	mohli	 seznámit	 jak	 s	 historií,	 tak	 i	 se	 současným	 životem	
školy. Z historických expozic byl velký zájem absolventů o výstavu 
historických	dokumentů	školy,	o	výstavu	fotografií	z	minulých	oslav	a	
výstavu maturitních tabel. Mnoho účastníků se zájmem zhlédlo filmy 
z oslav 100. výročí založení gymnázia v r. 1967 a z prvních maturit 
v obnoveném gymnáziu v r. 1973 a videozáznamy z minulých oslav. 
Současného života školy se týkaly výstavy o mezinárodní spolupráci 
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naší	školy	se	školami	v	Německu,	Francii	a	Rusku,	výstavy	z	cest	stu-
dentů	po	světě	(např.	USA,	Velká	Británie)	a	výstava	výtvarných	děl	
studentů. Současní studenti se prezentovali při autorském čtení svých 
veršů,	při	ukázkách	vystoupení	dramatického	souboru	gymnázia,	při	
promítání filmů filmového klubu a při různých sportovních aktivitách 
v	aule	školy	(nová	sportovní	hala	se	totiž	v	té	době	ještě	budovala).	
V	odborných	učebnách	fyziky,	chemie	a	biologie	byly	k	vidění	nové	
pomůcky	a	pokusy,	v	učebnách	informatiky	nová	moderní	výpočetní	
technika	včetně	nové	multimediální	učebny,	v	dalších	učebnách	učeb-
nice a pomůcky pro výuku jednotlivých předmětů. 

V 11 hodin zavzpomínali absolventi u pamětní desky na Klácelově 
ulici	10	na	ředitele	gymnázia	Dr.	Josefa	Kudelu,	od	jehož	ustanovení	
do funkce uplynulo v loňském roce 70 let. Zástupci Klubu absolventů 
a školy zde po krátkých projevech a vzpomínkách pověsili kytici.

Po polední přestávce pokračovaly oslavy od 14 hodin slavnostním 
shromážděním v Janáčkově divadle. V jeho první části vyslechli účast-
níci	projevy	předsedy	Klubu	absolventů	prof.	MUDr.	Pavla	Ventruby,	
DrSc.	(abs.	1973),	ředitele	gymnázia	RNDr.	Jiřího	Hermana,	Ph.D.,	
a	rektora	Masarykovy	univerzity	prof.	PhDr.	Petra	Fialy,	Ph.D.	(abs.	
1983). Po zdravicích hostů byly předány čestné odznaky gymnázia 
významným	absolventům	naší	 školy,	 kteří	 svým	 celoživotním	dílem	
šířili dobré jméno našeho gymnázia na veřejnosti: Mgr. Pavlu Blat-
nému,	 PhDr.	 Aleně	 Hanákové,	 prof.	 Norbertu	 Irgangovi,	 Ing.	 Sta-
nislavu	Juránkovi,	Mgr.	Petru	Plevovi,	Mgr.	Miluši	Přikrylové,	paní	
Evě	Richtrové,	RNDr.	Miloši	Šifaldovi,	doc.	RNDr.	Jaromíru	Šimšovi,	
CSc.,	 prof.	MUDr.	Pavlu	Ventrubovi,	DrSc.,	 a	 prof.	RNDr.	 Jiřímu	
Zlatuškovi,	CSc.

Ve druhé části slavnostního shromáždění následoval kulturní pro-
gram. Z tvorby současných studentů a nedávných absolventů gymná-
zia přednesli studenti pod vedením PhDr. Aleny Odehnalové recitační 
pásmo	 „Jen	 tak	psát,	 jak	 se	 věci	mají...“.	Závěr	 shromáždění	 patřil	
smíšenému	pěveckému	sboru	gymnázia,	který	pod	taktovkou	Mgr.	Ire-
ny	Ambrozové	zazpíval	řadu	písní	včetně	studentské	hymny	„Gaudea-
mus	igitur“,	již	si	spolu	se	sborem	a	hudebním	doprovodem	zazpívala	
i většina obecenstva.

Oslavy	vyvrcholily	od	17	hodin	již	tradičním	setkáním	absolventů,	
profesorů a přátel školy ve všech prostorách Stadionu na Kounico-
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vě	 ulici.	 Jednotlivé	 maturitní	 ročníky	měly	 vyhrazeny	 stoly,	 a	 tak	
si každý absolvent mohl jednoduše najít své bývalé spolužáky. Po 
úvodních slovech předsedy Klubu absolventů prof. MUDr. Pavla Ven-
truby,	DrSc.,	jedné	skladbě	a	studentské	hymně	„Gaudeamus	igitur“	
v	podání	pěveckého	sboru	gymnázia	se	rozproudila	neformální	zábava,	
při které všichni absolventi spolu se svými bývalými profesory zavzpo-
mínali na studentská léta na naší škole. Někteří v této zábavě setrvali 
až do časných ranních hodin následujícího dne.

    RNDr. Pavel Boucník
    místopředseda Klubu absolventů

c) Studijní nadační fond
Posláním Studijního nadačního fondu Gymnázia na tř. Kpt. Jaroše 

je	shromažďovat	finanční	prostředky	a	používat	je	k	podpoře	studijní,	
kulturní,	sportovní	a	publikační	činnosti	studentů,	profesorů	a	absol-
ventů gymnázia. Přitom jediným zdrojem příjmů jsou dary fyzických 
a	právnických	osob	a	dary	sponzorů,	 jejichž	reklamy	 jsou	umístěny	
v této publikaci.

Hlavními výdajovými položkami ve školním roce 2007/2008 byl tisk 
Programu	140	(59	944,-	Kč),	dotisk	publikace	Obory,	v	nichž	vynikli	
absolventi	a	profesoři	(12	285,-	Kč)	a	příspěvek	na	výměnný	zájezd	
studentů	do	Darmstadtu	(10	000,-	Kč).	Na	účtu	je	k	dnešnímu	dni	
167	422,-	Kč.

Správní rada již delší dobu pracuje ve složení: RNDr. Bohumil Ko-
láčný	(předseda),	PhDr.	Alena	Hanáková	(jednatelka),	RNDr.	Pavel	
Boucník	(zástupce	Klubu	absolventů),	revizorkou	je	Mgr.	Miluše	Při-
krylová.

Protože	finanční	situace	Fondu	neumožňuje	žádné	další	větší	výda-
je,	rádi	uvítáme	každou	podporu	činnosti	Studijního	nadačního	fondu,	
eventuálně	nápady	a	náměty,	jak	získat	další	finanční	prostředky.

Bankovní	spojení:		 Komerční	banka,	pobočka	Brno
   č-ú.: 27-7497230267/0100

     RNDr. Bohumil Koláčný
     předseda Správní rady



132

d) Školská rada
Školská	rada	je	orgánem	školy,	který	umožňuje	zákonným	zástup-

cům	 nezletilých	 žáků,	 zletilým	 žákům,	 pedagogickým	 pracovníkům	
školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Na našem gymnáziu 
pracuje šestičlenná školská rada ve složení:
•	Mgr.	Petr	Pleva	(předseda),	Ing.	Marie	Stehlíková	–	zástupci	zřizo-

vatele;
•	 doc.	RNDr.	Eduard	Fuchs,	CSc.,	RNDr.	Eva	Hladká,	Ph.D.	–	zá-

stupci žáků a jejich rodičů;
•	 PhDr.	Martina	Literáková,	Mgr.	Jana	Sítařová	–	zástupci	pedago-

gického sboru.
Ve školním roce 2007/08 rada projednala a schválila výroční zprávu 

o činnosti školy za uplynulý školní rok a změny ve školním řádu gym-
názia. Projednala také první zkušenosti z výuky podle nových škol-
ních vzdělávacích programů za uplynulý školní rok. Ředitel gymnázia 
členy rady podrobně informoval o probíhající rekonstrukci budovy na 
třídě Kapitána Jaroše.

     PhDr. Martina Literáková
     členka školské rady
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7. ODEŠEL VZÁCNÝ ČLOVĚK

S	hlubokým	zármutkem	oznamujeme,	že	dne	
8. listopadu 2008 nás navěky opustil bývalý 
kolega	Ing.	Oldřich	Skopal,	profesor	a	ředitel	
Gymnázia	v	Brně,	třída	Kapitána	Jaroše.

Narodil se 2. ledna 1922 v Hovoranech na 
Hodonínsku,	kde	absolvoval	obecnou	a	měš-
ťanskou	 školu.	 Z	 ní	 přestoupil	 v	 roce	 1935	
do sekundy reálného gymnázia v Hodoníně. 
Studia zde ukončil maturitou roku 1942. Po 
maturitě pracoval krátce jako úředník v Tře-
bíči,	poté	byl	totálně	nasazen	jako	soustruž-

ník ve Vídni. V listopadu 1944 uprchl a až do konce války se skrýval 
doma. Ve školním roce 1945 - 46 absolvoval studium na učitelském 
ústavu v Kroměříži. Poté učil na různých školách 1. stupně v okrese 
Hodonín.	Od	roku	1950,	kdy	složil	zkoušku	způsobilosti	pro	vyučo-
vání	 na	 tehdejších	 tzv.	 středních	 školách	pro	 obor	M-F-Ch-Bi,	 učil	
v	Hovoranech,	 v	 letech	 1953	 -	 1957	byl	 ředitelem	 tehdejší	 osmileté	
střední školy v Čejkovicích. Od roku 1953 studoval při zaměstnání na 
Stavební	fakultě	VUT	v	Brně	obor	dopravní	stavby,	studium	ukončil	
s vyznamenáním v roce 1959.

Na	 naše	 gymnázium	 poprvé	 nastoupil	 jako	 profesor	matematiky,	
fyziky	a	deskriptivní	geometrie	ve	školním	roce	1957	-	58,	roku	1961	
byl přeložen na SVVŠ Elgartova v Husovicích. Od 1. září 1965 zde 
vykonával funkci zástupce ředitele. Mezitím vystudoval při zaměstnání 
a s vyznamenáním druhou vysokou školu - Přírodovědeckou fakultu 
UJEP,	obor	M-F	(1960	-	65).	Na	náš	ústav	se	vrátil	začátkem	roku	
1971. Od 1. 2. 1971 byl jmenován do funkce ředitele našeho gymnázia. 
V ní setrval až do svého odchodu do důchodu dne 31. 7. 1982.

Pod jeho vedením přečkalo gymnázium s minimálními úhonami slo-
žité období 70. let a počalo úspěšně navazovat na tradici prestižní ško-
ly,	násilně	přervanou	v	50.	letech.	Významným	způsobem	se	zasloužil	
o matematické talenty z celého tehdejšího Jihomoravského kraje jako 
dlouholetý	dobrovolný	pracovník	nejprve	v	krajském	(od	roku	1960	
dodnes),	poté	i	v	celostátním	výboru	Matematické	olympiády	(1974	
- 92). Sedmadvacet let též externě vyučoval na katedře matematiky 
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Elektrotechnické fakulty VUT. Byl více než dvacet let výraznou osob-
ností	v	brněnském	školství,	mužem	s	udivující	šíří	znalostí	v	různých	
oborech	-	od	„jeho“	matematiky	a	fyziky	přes	latinu,	historii,	etnogra-
fii až ke koníčku nejvěrnějšímu - vinařství.

Na Ing. Oldřicha Skopala budeme s úctou a láskou vzpomínat nejen 
my,	jeho	kolegové,	ale	i	mnoho	generací	vděčných	studentů.

Z oslav 140. výročí založení gymnázia v říjnu 2007
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8. ZPRÁVA ŘEDITELE GYMNÁZIA 
O STAVU A ROZVOJI ŠKOLY

V	říjnu	2007,	na	počátku	uplynulého	školního	roku,	 jsme	oslavili	
spolu	s	tisícovkou	bývalých	absolventů,	profesorů	a	přátel	školy	140.	
výročí	založení	našeho	gymnázia.	Byli	 jsme	rádi,	že	jsme	jim	mohli	
kromě	 tradičního	programu	 jubilejních	 oslav	 (bohoslužby	v	 chrámu	
sv.	Tomáše,	slavnostního	setkání	v	Janáčkově	divadle	a	společenského	
večera na Stadionu) ukázat v rámci prohlídky budovy na třídě Kapi-
tána Jaroše také výsledky první etapy velké rekonstrukce školy – půd-
ní vestavbu v 5. nadzemním podlaží s učebnami pro výuku jazyků a 
estetické	výchovy,	obnovenou	aulu	v	původních	prostorách,	přístavbu	
ve dvorním traktu s prostorami pro žákovskou knihovnu a multime-
diální učebnu či stravovací trakt v přízemí. Bohužel jsme jim však 
tehdy nemohli ukázat budovu celou. Školní dvůr a přízemní křídlo do 
ulice	Bartošovy	byly	ještě	staveništěm,	které	se	až	na	konci	školního	
roku změnilo zásluhou intenzívní stavební činnosti pracovníků firmy 
Kaláb	v	moderní	tělovýchovný	areál	se	sportovní	halou,	tělocvičnou,	
posilovnou a sociálním zázemím se saunou. Od začátku letošního škol-
ního roku jej užívají nejen naši studenti při výuce tělesné výchovy a 
při	mimoškolních	sportovních	aktivitách,	ale	i	brněnská	veřejnost	ve	
večerních hodinách a o víkendech.

Avšak	ani	čilý	stavební	ruch	nezastavil	běžný	život	školy.	O	tom,	že	
byl	bohatý	a	pestrý,	by	vás	ostatně	měla	přesvědčit	právě	publikace,	
kterou	držíte	v	rukou…

Pokračovali jsme v ověřování výuky podle vlastního školního vzdě-
lávacího	programu,	a	to	nejen	v	primách,	kvintách	a	prvních	roční-
cích	čtyřletého	studia,	ale	i	v	sekundách,	sextách	a	druhých	ročnících.	
Znovu	připomínám,	že	náš	školní	vzdělávací	program	nechápeme	jako	
„revoluční	zvrat“,	který	by	zásadně	odmítal	všechny	tradiční	osvědče-
né	postupy	a	metody	výuky,	ale	jako	příležitost	zařadit	do	každodenní	
praxe	také	nové,	netradiční	formy	práce,	které	účelně	obohatí	výchovu	
a	vzdělávání	studentů.	Patří	sem	zejména	projektové	vyučování,	jehož	
prvky jsou již po několik let pravidelnou součástí výuky zejména na 
nižším gymnáziu. Do běžné výuky zavádíme též moderní informační 
technologie. K tomu nám výrazně napomohl grant Jihomoravského 
kraje,	s	jehož	pomocí	jsme	výrazně	vylepšili	vybavení	školy	moderní	
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výpočetní a audiovizuální technikou. Zdařile pokračuje rovněž projekt 
závěrečných	maturitních	prací,	který	předjímá	novou	podobu	matu-
ritních zkoušek.

Gymnázium	však	nezanedbává	ani	svou	„každodenní“	práci.	K	vy-
sokoškolskému	studiu	pro	akademický	rok	2008/2009	bylo	přijato	(čas-
to na několika fakultách) více než 98 % našich čerstvých absolventů. 
Vynikajících výsledků dosahují naši nejlepší žáci v předmětových sou-
těžích a olympiádách. Zmiňme alespoň stříbrnou a bronzovou medaili 
Davida Klašky ve Středoevropské matematické a informatické olym-
piádě,	 čestné	uznání,	 které	 vybojoval	 Samuel	Říha	na	Mezinárodní	
matematické	olympiádě	ve	Španělsku,	či	absolutní	prvenství	Davida	
Klašky a Samuela Říhy v republikovém žebříčku mezinárodní ma-
tematické soutěže Klokan a Jany Šotnarové v soutěži Přírodovědný 
Klokan. Škola je právem hrda na úspěchy některých studentů v čet-
ných kulturních a sportovních soutěžích. Patří sem například vítězství 
chlapeckého družstva v republikovém finále v přespolním běhu a jejich 
účast v celosvětovém klání.

Zdárně se též rozvíjí i mezinárodní spolupráce žáků a učitelů naší 
školy.	K	již	tradičním	výměnným	pobytům	v	německém	Darmstadtu,	
francouzském Nancy a v okolí ruského St. Petěrburgu přibyl letos 
další. Desetičlenná delegace našich studentů a profesorů navštívila 
v	dubnu	2008	South	Kent	School	 v	Connecticutu	 (USA),	 americké	
přátele uvítáme v Brně na jaře příštího roku.

Jak	tedy	zhodnotit	práci	našeho	gymnázia?	Institucí	nejpovolanější	
je	Česká	školní	inspekce,	která	školu	navštívila	ve	dnech	22.	-	24.	ledna	
2008. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení souladu školního 
vzdělávacího	programu	s	rámcovým	a	hodnocení	podmínek,	průběhu	
a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou. Inspekční zpráva 
s č. j. ČŠI-1015/08-12 je uložena ve škole na veřejně přístupném místě. 
Vyjímáme z ní závěrečné hodnocení:

Škola poskytuje střední vzdělání v oboru vzdělání, který je v soula-
du se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení a realizuje výuku 
podle platných učebních dokumentů pro obory víceletého gymnázia. Již 
druhým rokem vzdělává žáky podle vlastního školního vzdělávacího pro-
gramu, jehož obsah je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání. Škola je pilotní školou školního vzdělávacího 
programu a je příkladem dobré praxe.
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Škola si stanovila strategii a má vymezeny priority, které se promí-
tají v řízení školy. Vlastní hodnocení školy je příkladně zpracováno.

Materiální podmínky a pedagogické prostředí pro vzdělávání se 
neustále zlepšují. Samotné vnitřní prostředí školy motivuje žáky ke 
vzdělávání, v prostorách škola prezentuje své úspěchy, činnost žáků 
a pedagogických pracovníků. Nadprůměrné personální podmínky také 
pozitivně ovlivňují proces změn ve vzdělávání. Přijímání ke vzdělávání 
a zejména partnerství s ostatními školami jsou přínosem a příkladem 
dobré praxe. Oblast bezpečného prostředí a hodnocení žáků, včetně péče 
o nadané žáky, jsou hodnoceny jako nadprůměrné.

Celkové hodnocení školy je nadprůměrné a škola je v mnoha oblas-
tech příkladem dobré praxe.

	 	 	 	 	 RNDr.	Jiří	Herman,	Ph.D.
     ředitel gymnázia


