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III. V!RO"NÍ ZPRÁVA ZA #KOLNÍ ROK 2015/2016

1. V!sledky v!chovy a vzd"lávání
a) Prosp"ch a chování
b) Maturitní zkou#ky

•	 Písemná	maturitní	zkouška	z	matematiky
2. Absolventi gymnázia

•	Seznam	absolventů	v	roce	2016
•	Přehled	o	umístění	absolventů

3. Kalendárium #kolního roku 2015/2016
4. Zájmová a mimo#kolní $innost

a) Olympiády a sout"%e
•	 Matematická	olympiáda
•	 Fyzikální	olympiáda
•	 Dočkali	jsme	se
•	 Biologická	olympiáda
•	 Chemická	olympiáda
•	 Soutěže	KLOKAN
•	 Středoškolská	odborná	činnost
•	 Ekologická	olympiáda
•	 Úspěchy	v	českém	jazyce	a	literatuře
•	 Lingvistická	olympiáda
•	 Hudební	soutěže
•	 Fotosoutěž	2015/2016
•	 Soutěže	a	jiné	akce	pro	žáky	nižšího	gymnázia
  Honeywell Student Automotive Design Challenge
  Robosout"% 2016
  KOZA 2016 – Katapulty
  Halloween 2015
  &koly v p'írod" 2015–2016
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  V!tvarnou v!chovou k(hlub#ímu porozum"ní historii
  Na#e milovaná #kolo

b) T"lesná v!chova a sport
•	 Sportování	na	vyšším	gymnáziu
•	 Sport	na	nižším	gymnáziu
•	 Přebor	školy	v lehké	atletice
•	 Finále	Sportovní	ligy	základních	škol	ve	volejbalu

c) Kultura
•	 Literární	dílna
•	 Pro	milovníky	divadla	a	filmu
•	 Muzicírování	na	Jarošce
•	 Jaro	na	Jarošce
•	 O	dění	na	prknech,	která	znamenají	svět

d) Mezinárodní aktivity
•	 Stínování	v	Darmstadtu
•	 Univerzitní	Oxford
•	 Studentské	projekty	odhalily	pamětníky	blokády 
  Leningradu
•	 OPEN	SCHOOL	2016	ve	firmě	Red	Hat
•	 Lvov	potřetí
•	 Výměnný	zájezd	Brno–South	Kent	School
•	 Předvánoční	Vídeň	–	po	stopách	mistrů
•	 Andalusie	2016

5.	Teorie	a	praxe	vyučování
a) Projekt Podpora p'írodov"dného a technického vzd"lávání 

na st'edních #kolách Jihomoravského kraje
b) Projekt Mluvme spolu – Let's speak together
c) Projekt Erasmus+ Talent Education
d) Akce p'edm"tové komise D/SV/OV na NG a VG
e) Zpráva o pr)b"hu a zku#enostech z(realizace #esti 

$tená'sk!ch dílen
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f)	CERN	2015
g) Pozorování tranzitu Merkura
h) Jarní vycházka
i)	 Soustředění	MO	+	FO	v	Jedovnicích
j) Letní laborky pro #ílené chemiky
k) Chemiklání
l) BrNOC – P'edná#ková noc
m)	Ekologická	exkurze	do	okolí	Ochozu

6. Instituce na #kole
a) Sdru%ení rodi$) a p'átel #koly
b) Klub absolvent) gymnázia
c)	Studijní	nadační	fond
d) &kolská rada
e) &kolní parlament

7. Zpráva 'editele gymnázia o stavu a rozvoji #koly
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1. V!SLEDKY V!CHOVY A VZD$LÁVÁNÍ
a) Prosp%ch a chování

1. pololetí !k. r. 2015/2016
T'ída Po$et Vyzn. Prosp. Neprosp. Neklasif. Pr)m"r Pr)m"r Chování Po'adí

%ák) t'ídy absencí 1. 2. 3. � abs.
1.ag 32 31 1 0 0 1,12 22,84 32 0 0 1. 1.
1.bg 31 29 2 0 0 1,18 39,94 31 0 0 2. 8.
2.ag 32 22 10 0 0 1,32 35,09 32 0 0 5. 4.
2.bg 32 27 5 0 0 1,28 33,59 32 0 0 3. 3.
3.ag 32 17 15 0 0 1,39 24,84 32 0 0 8. 2.
3.bg 32 24 8 0 0 1,28 43,34 32 0 0 4. 12.
4.ag 32 15 17 0 0 1,59 36,38 32 0 0 13. 5.
4.bg 32 20 12 0 0 1,34 38,94 32 0 0 6. 7.
NG 255 185 70 0 0 1,31 34,35 255 0 0
1.A 31 18 12 1 0 1,47 37,84 31 0 0 9. 6.
1.B 31 16 15 0 0 1,55 41,97 31 0 0 11. 10.
1.C 33 5 28 0 0 1,81 47,88 33 0 0 23. 14.
1.D 31 12 18 1 0 1,72 43,29 31 0 0 19. 11.
2.A 31 11 20 0 0 1,68 43,48 31 0 0 17. 13.
2.B 28 12 16 0 0 1,59 71,50 28 0 0 14. 22.
2.C 32 14 18 0 0 1,57 63,91 32 0 0 12. 20.
2.D 30 9 19 1 1 1,80 83,10 29 0 0 22. 23.
3.A 34 11 23 0 0 1,62 41,15 34 0 0 16. 9.
3.B 31 18 13 0 0 1,53 59,65 31 0 0 10. 18.
3.C 32 6 26 0 0 1,88 64,38 32 0 0 24. 21.
3.D 33 8 23 2 0 1,74 95,18 33 0 0 20. 24.
4.A 29 10 17 2 0 1,71 49,55 29 0 0 18. 15.
4.B 29 19 10 0 0 1,37 63,34 29 0 0 7. 19.
4.C 32 8 21 3 0 1,79 59,47 32 0 0 21. 17.
4.D 28 9 18 0 1 1,61 49,57 27 0 1 15. 16.
VG 495 186 297 10 2 1,65 57,17 493 0 1

#kola 750 371 367 10 2 1,54 49,41 748 0 1
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2. pololetí !k. r. 2015/2016

T'ída Po$et Vyzn. Prosp. Neprosp. Neklasif. Pr)m"r Pr)m"r Chování Po'adí
%ák) t'ídy absencí 1. 2. 3. � abs.

1.ag 32 31 1 0 0 1,12 48,19 32 0 0 1. 7.
1.bg 31 29 2 0 0 1,22 60,68 31 0 0 2. 13.
2.ag 32 22 10 0 0 1,32 38,13 32 0 0 5. 4.
2.bg 32 27 5 0 0 1,28 36,88 32 0 0 3. 2.
3.ag 32 17 15 0 0 1,37 46,59 32 0 0 7. 6.
3.bg 32 26 6 0 0 1,32 59,59 32 0 0 4. 12.
4.ag 32 19 13 0 0 1,54 63,63 32 0 0 12. 14.
4.bg 32 19 13 0 0 1,36 56,81 32 0 0 6. 9.
NG 255 190 65 0 0 1,32 51,27 255 0 0
1.A 31 �� 11 1 0 1,48 43,10 31 0 0 10. 5.
1.B 31 15 16 0 0 1,59 58,71 31 0 0 15. 11.
1.C 33 11 21 0 1 1,72 80,94 32 0 1 19. 20.
1.D 30 12 17 1 0 1,67 58,40 30 0 0 17. 10.
2.A 32 10 22 0 0 1,73 85,47 32 0 0 20. 22.
2.B 27 13 14 0 0 1,49 72,81 27 0 0 11. 17.
2.C 31 15 16 0 0 1,58 75,26 30 1 0 13. 19.
2.D 28 11 16 0 1 1,60 94,39 27 0 0 16. 23.
3.A 34 15 19 0 0 1,59 64,47 34 0 0 14. 15.
3.B 31 17 12 0 2 1,47 73,10 31 0 0 9. 18.
3.C 32 5 27 0 0 2,01 83,50 32 0 0 24. 21.
3.D 33 9 23 1 0 1,79 111,24 33 0 0 22. 24.
4.A 29 9 20 0 0 1,73 30,90 28 1 0 21. 1.
4.B 29 14 15 0 0 1,44 66,62 29 0 0 8. 16.
4.C 32 7 24 1 0 1,86 49,63 32 0 0 23. 8.
4.D 27 9 18 0 0 1,68 36,96 27 0 0 18. 3.
VG 490 191 291 4 4 1,65 68,31 486 2 1

#kola 745 381 356 4 4 1,54 62,48 741 2 1
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b) Maturitní zkou&ky

V('ádném – jarním maturitním termínu #kolního roku 2015/2016 
maturovalo 57 student) z(osmiletého studia a 58 student) ze studia 
čtyřletého.	 Z  nich	 neprospěla	 1	 studentka	 čtyřletého	 studia,	 která	
úsp"#n" odmaturovala a% v(opravném podzimním termínu – v(zá'í 
#kolního roku 2016/2017. Jeden student z osmiletého studia maturo-
val	poprvé	až	v opravném	podzimním	termínu,	a	to	neúspěšně,	proto	
bude opakovat maturitní zkou#ku a% v(roce 2017.

Ve spole"né "ásti v#ichni studenti povinn" maturovali z($eského ja-
zyka	a	dále	si	volili	buď	cizí	jazyk	nebo	matematiku.	Cizí	jazyk	si	vy-
bralo	42	studentů	–	36,5	%	studentů	4.	ročníků,	matematiku	si	zvolilo	
73	studentů,	t.j.	63,5	%	všech	maturantů.

T'ída 4.A je zam"'ena na matematiku. Ta je v(této t'íd" povinn!m 
maturitním p'edm"tem v(pro#lové "ásti,	další	jeden	maturitní	před-
m"t je voliteln!. 

T'ída 4.B osmiletého studia a t'ídy 4.C a 4.D $ty'letého studia 
mají	všeobecné	zaměření.	Studenti	 si	v profilové	části	volí	oba	dva	
p'edm"ty dle v!b"ru svého dal#ího studia.

Po$ty maturant) z jednotliv!ch p'edm"t):
spole"ná "ást:

P'edm"t 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem

$esk! jazyk 28 29 31 27 115

anglick! jazyk 0 16 15 8 39

n"meck! jazyk 0 1 0 1 2

francouzský	jazyk 0 0 0 0 0

rusk! jazyk 0 0 0 0 0

#pan"lsk! jazyk 0 1 0 0 1

matematika 28 11 16 15 73
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pro#lová "ást:
T'ída 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem
$esk! jazyk 0 0 0 0 0
anglick! jazyk 0 8 2 2 12
n"meck! jazyk 0 1 0 3 4
francouzský	jazyk 0 2 1 0 3
rusk! jazyk 2 2 7 3 14
#pan"lsk! jazyk 0 3 2 0 5
matematika 28 7 4 7 46
fyzika 5 7 3 4 19
chemie 5 5 4 4 18
biologie 1 4 9 3 17
zem"pis 1 0 7 4 12
d"jepis 0 6 5 3 14
spole$enské v"dy 0 6 11 8 25
informatika	a	programování 10 2 2 4 18
deskriptivní geometrie 4 1 1 1 7
ekonomika 0 2 3 5 10
molekulární biologie — 3 1 0 4
d"jiny um"ní — 0 0 0 0
latina 0 0 1 2 3
hudební v!chova 0 0 0 1 1
v!tvarná v!chova 1 0 0 0 1

Celkové v!sledky maturitních zkou#ek:
$ádn% termín:
T'ída 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem
po$et maturant) 28 29 31 27 115
prosp"lo s vyznamenáním 13 24 9 18 64
prosp"lo 15 5 21 9 50
neprosp"lo 0 0 1 0 1



55

po opravn%ch zkou!kách v&zá$í:
T'ída 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem
po$et maturant) 29 29 31 27 116
prosp"lo s vyznamenáním 13 24 9 18 64
prosp"lo 15 5 22 9 51
neprosp"lo 1 0 0 0 1

Slo'ení maturitních komisí:
4.A

předseda:		 Mgr.	Čestmír	Krejčí,	G	Břeclav
místopředseda:		 Mgr.	Aleš	Kobza,	Ph.D.
třídní	profesor:		 Mgr.	Petr	Pupík	

4.B
předseda:		 Mgr.	Petra	Velanová,	G	Znojmo
místop'edseda:  Mgr. Jitka Jugasová
třídní	profesor:		 Mgr.	Karla	Vomelová

4.C
předseda:		 Mgr.	Milan	Káňa,	G	Břeclav
místop'edseda:  Mgr. Lenka Marková
třídní	profesor:		 Mgr.	Martina	Vašíčková

4.D
předseda:		 Mgr.	Kateřina	Kasanová,	G	Znojmo
místop'edseda:  Mgr. Eva Kubitová
třídní	profesor:		 PhDr.	Iveta	Sedlinská

 RNDr. Pavel Boucník
 zástupce 'editele
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Písemná maturitní zkou&ka z matematiky 
pro t(ídu se zam%(ením na matematiku

6. dubna 2016

P(íklad 1.
1.A	V	dobách	dávných,	kdy	ještě	lidé	věřili	ve	spočetnost	množiny	reál

ných	čísel,	v	dobách,	kdy	kongruence,	diofantické	rovnice	a malou	
Fermatovu	 větu	 snad	 ani	 nikdo	 neznal,	 v	 dobách,	 kdy	 Kunice	
snad je#t" Kunicemi nebyly a mo%ná je#t" d'íve. Tak v( t"chto 
dobách brázdila mo'e na svém korábu tlupa obávan!ch pirát) 
v($ele s(hrozn!m Velik!m Rogerem (Big Roger) a jeho zástupcem 
kapitánem Ráno (Captain Morgan).
 (a) Roger i Morgan byli %enatí. Druhá mocnina po$tu man%elek 

Rogera zv"t#ená o $ty'násobek po$tu man%elek Morgana je 
o(4 v"t#í ne% $ty'násobek druhé mocniny po$tu man%elek Mor-
gana.	Určete,	kolik	manželek	měl	Roger	a	kolik	Morgan.

 (b) Tlupa pirát) uloupila poklad. Kdy% si v#ech 11 pirát) cht"lo 
poklad	rozdělit	rovným	dílem,	7	mincí	jim	zbylo.	Po	následné	
rva$ce byli dva piráti shozeni z paluby. Kdy% si poté cht"lo po-
klad	rozdělit	zbylých	9	pirátů,	opět	jim	4	mince	zbyly.	V ná-
sledné p'est'elce byla zast'elena $tve'ice pirát). Zbyl!ch p"t 
si	opět	chtělo	rozdělit	poklad	rovným	dílem	a	co	čert	nechtěl,	
tentokrát zbyly 3 mince. Po následné bitce z)stali jen Morgan 
a Roger. Ani t"m se v#ak nepoda'ilo mince rozd"lit rovn!m 
dílem. Kolik nejmén" mincí mohl poklad obsahovat?

 (c) Morgan a Roger dopluli do p'ístavu a chystali se najmout 
na svoji	loď	nové	piráty,	přičemž	se	chtěli	vyhnout	problémům	
s dělením	pokladů.	Dokažte,	že	pokud	bude	na	lodi	prvočísel-
n! po$et pirát) p,	podaří	se	jim	vždy	rovným	dílem	rozdělit	
poklad obsahující m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

	mincí,	kde	

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

.

1.B Anglická abeceda obsahuje 26 znak) z $eho% je 20 souhlásek a 6 
samohlásek	(A,E,I,O,U,Y).
	(a)	Určete,	kolika	různými	způsoby	lze	umístit	do	tabulky	10 × 10	

polí v#echny samohlásky (ka%dou práv" jednou) anglické abe-
cedy	tak,	aby	žádné	dvě	samohlásky	neležely	ve	stejném	sloup-
ci ani ve stejném 'ádku.
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	(b)	Určete,	 kolik	 je	 všech	 desetipísmenných	 kódů	 sestavených	
ze znaků	anglické	abecedy	obsahujících	právě	tři	samohlásky,	
ve kter!ch se ka%dé písmeno vyskytuje nejv!#e jednou a %ádné 
dv" samohlásky v n"m nestojí vedle sebe.

 (c) Popi#me pomocí znak) anglické abecedy pravideln! #estadva-
ceti	 úhelník.	 Dokažte,	 že	 ať	 už	 ho	 popíšeme	 jakkoliv,	 bude	
existovat	vždy	alespoň	21	obdélníků	majících	vrcholy	v	pravi-
delném	šestadvaceti	úhelníku,	který	bude	popsán	čtyřmi	sou-
hláskami.

P(íklad 2.
2.A Jsou dány polynomy P,Q,	 kde	

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

,	

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

.
 (a) Ozna$me x1,	x2,	x3 ko'eny polynomu P. Ur$ete normovan! po-

lynom R	třetího	stupně,	který	bude	mít	kořeny	x1x2,	x2x3,	x1x3.
	(b)	Určete	všechny	komplexní	kořeny	polynomu	Q,	víteli,	že	má	

alespoň	jeden	racionální	kořen.
	(c)	Rozložte	 funkci	

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

 na sou$et parciálních zlomk) 
a určete	primitivní	funkci	k	funkci	f.

2.B	Jsou	dány	reálné	 funkce	 f,	g,	h,	přičemž	

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

,	

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

 
a graf	funkce	h vidíte na obrázku.

	(a)	Co	 nejvěrněji	 načrtněte	 grafy	 funkcí	

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

,	

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

,	

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

 a 

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

.
	(b)	Rozhodněte,	zda	je	funkce	f jako%to zobrazení na mno%in" reál-

ných	čísel	injektivní,	surjektivní.	Svá	tvrzení	zdůvodněte.
	(c)	Rozhodněte,	zda	je	relace	

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

	definovaná	na	množině	reálných	
$ísel vztahem 

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

 antisymetrická. Své tvrze-
ní zd)vodn"te.

	(d)	Určete	předpis	funkce	

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

 a ur$ete v#echny její asymptoty se 
sm"rnicí.
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P(íklad 3.
3.A Je dán pravideln! osmist"n ABCDEF (ABCD je $tverec) s hranou 

délky a. Ozna$me T t"%i#t" rovnostranného trojúhelníku ABE.
 (a) Sestrojte tento osmist"n ve volném rovnob"%ném promítá-

ní v( pravém nadhledu (

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

),	 jestliže	 je	 čtverec	
AFCE rovnob"%n! s pr)m"tnou. Volte a = 5 cm.

 (b) Sestrojte p'í$ku mimob"%ek BD a FC,	která	bude	procházet	
bodem T.

 (c) Vyjád'ete vektor 

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

 jako lineární kombinaci vektor) 

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

,	

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

 
a 

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

.
3.B V prostoru jsou dány bod 

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

,
  p'ímka 

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

 
  a roviny 

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

 a 

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

.
	(a)	Vhodnou	 rovnicí	 charakterizujte	 množinu	 bodů	 v	 prostoru,	

které mají stejnou vzdálenost od bodu A a od roviny 

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

. Do-
kažte,	že	touto	množinou	je	regulární	kvadrika.

 (b) Ur$ete pr)se$íky K,	L p'ímky p s touto kvadrikou.
 (c) Ur$ete sou'adnice bodu M,	který	bude	ležet	na	průsečnici	ro-

vin 

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

 a 

m · np+1 ! n2 ·mp

m,n " N

P (x) = 4x3 + 9x2 + 2x! 12

Q(x) = x5 ! x4 ! 4x3 ! 2x2 + 8x+ 8

f(x) = P (x)
Q(x)

f(x) = x2

x!1

g(x) = |x|

h1 : y = |h(x)|

h2 : y = h(|x|)

h3 : y = 2! h(x)

h4 : y = h(2! x)

! " #

(x, y) " ! # y = f(x)

f $ g

$ = 45", q = 0,5

!!%
EF

!!%
AB

!!%
AD

!%
AE

A[!1; 1; 2]

p : X = [0, 1,!1] + t(3; 0;!1)

" : x! z ! 1 = 0

# : 2x+ y ! z ! 2 = 0

1

,	tak,	aby	byl	trojúhelník	KLM rovnoramenn!.
 (d) Ur$ete objem $ty'st"nu KLMO,	kde	O je po$átek sou'adného 

systému,	tj.	O[0;	0;	0].
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2. ABSOLVENTI GYMNÁZIA

Seznam absolvent) v roce 2016
T(ída: 4.A
T(. prof.: Mgr. Petr Pupík

Jegor	Baboša,	Ondřej	Běhávka,	Adam	Beneš,	Jan	Bráblík,	Ka-
teřina	Bžatková,	Jan	Dittrich,	Jiří	Dočekal,	Eva	Dočekalová,	Mi-
chaela	Jakešová,	Petr	Kaňok,	Zdislava	Karásková,	Kryštof	Ko-
lář,	Filip	Lamparter,	Hoang	Anh	Le,	Jan	Loučka,	Jiří	Martínek,	
Pavla	Nováková,	Ondřej	Piňos,	Radek	Pištělák,	Michal	Reška,	
Jakub	Slatinský,	Mikoláš	Stuchlík,	Ondřej	Šanca,	Jan	Ševeček,	
Jan	Šorm,	Timotej	Šujan,	Matěj	Trněný,	Kateřina	Vaňková.

T(ída: 4.B
T(. prof.: Mgr. Karla Vomelová

Martin	Ambroz,	Šimon	Andresek,	Martin	Batelka,	MarkétaMa-
rie	Bedáňová,	Marie	Brýžová,	Trung	Hieu	Bui,	Františka	Dřín-
ková,	 Martina	 Holčapková,	 Zuzana	 Kadlecová,	 Robert	 Kerndl,	
Eliška	Křivánková,	Adéla	Lokajová,	Jan	Oujezdský,	Petra	Palín-
ková,	Alžběta	Pánková,	Anna	Piskačová,	Martina	Reissnerová,	
Matěj	Rychetský,	Viktorie	Scholasterová,	Roman	Solař,	Hynek	
Šíp,	Přemysl	Till,	Anh	Minh	Tran,	Diem	My	Tran,	Petr	Vávra,	
Tereza	 Veselá,	 Lucie	 Viktorinová,	 Ludvík	 Zelinka,	 Markéta	
Zoubková,	Patrik	Žáček.

T(ída: 4.C
T(. prof.: Mgr. Martina Va&í*ková

Dominik	Červinka,	David	Dobrovolný,	Martin	Friedmann,	Tere-
za	Honková,	Jiří	Horáček,	Vojtěch	Jašek,	Zdeněk	Jelínek,	Daniel	
Jirků,	 Lukáš	 Jörka,	 Kateřina	 Kaderková,	 Jiří	 Kadlec,	 Kamila	
Lorenzová,	 Blahoslav	 Maršálek,	 René	 Milich,	 Hana	 Moserová,	
Johanka	Nováková,	Eva	Opatřilová,	František	Pomkla,	Jana	Pro-
kešová,	Eva	Romanová,	Petra	Rovná,	Martin	Sedláček,	Barbora	
Tancošová,	Viktorie	Tomancová,	Petr	Vajík,	Martina	Vašíčková,	
Aneta	Vondráková,	Tomáš	Wessels,	Michael	Zelený,	Hana	Zvěři-
nová,	Veronika	Žáková.



60

T(ída: 4.D
T(. prof.: PhDr. Iveta Sedlinská

Pavlína	Borská,	Zbyněk	Drápela,	Michal	Dvořák,	Stanislava	Dža-
mová,	Jan	Hanák,	Zdeněk	Hanák,	Tomáš	Heger,	Bohuslava	Ho-
fírková,	 Anita	 Hromádková,	 Libor	 Hrozek,	 Martin	 Jančík,	 Eva	
Macholánová,	 Petr	 Mašek,	 Iva	 Rambousková,	 David	 Rohlínek,	
Jan	Rýdl,	Tomáš	Skála,	Kateřina	Stránská,	Monika	Šenková,	Ma-
rek	Širůček,	Lucie	Tejessyová,	Alexandr	Vágner,	Tereza	Vašíčková,	
Kristýna	Vérostová,	Tereza	Vrbková,	Štěpánka	Vojtášová,	Eliška	
Zubí$ková.



61

P(ehled o umíst%ní absolvent) ve &kolním roce 2015/2016
&kola / T'ída 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem

FI	MU	Brno 7 1 3 1 12
LF	MU	Brno 2 4 2 0 8
PrF	MU	Brno 1 5 1 3 10
PřF	MU	Brno 5 1 2 3 11
ESF	MU	Brno 0 2 3 0 5
FF	MU	Brno 0 0 3 1 4
PedF	MU	Brno 0 0 0 1 1
FSS	MU	Brno 0 1 2 1 4
DIFA	JAMU 0 0 1 0 1
FSI	VUT	Brno 2 2 0 2 6
FA	VUT	Brno 0 0 1 0 1
FCh	VUT	Brno 1 4 2 0 7
FAST	VUT	Brno 1 0 0 1 2
FIT	VUT	Brno 4 0 1 0 5
FP	VUT	Brno 0 0 2 0 2
FEKT	VUT	Brno 0 4 1 3 8
LDF	MZLU	Brno 0 0 1 0 1
PEF	MZLU	Brno 0 1 1 5 7
FRRMS	MZLU	Brno 0 0 1 0 1
FVHE	VFU	Brno 0 0 1 0 1
FaF	VFU	Brno 0 0 0 1 1
PrF	UK	Praha 0 1 0 0 1
FF	UK	Praha 0 0 1 0 1
FSV	UK	Praha 0 1 0 2 3
MFF	UK	Praha 3 0 0 0 3
FPH	VŠE	Praha 0 1 0 0 1
V&UP Praha 0 1 0 0 1
V& v zahrani$í 1 0 1 1 3
procento p$ijat%ch 96,43 100,0 96,77 92,59 96,45
ostatní 1 0 1 2 4
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3. KALENDÁRIUM #KOLNÍHO ROKU 2015/2016

SRPEN
27.	8.	 nástup	profesorů	do	služby,	porada	pedagogické	rady
28. 8.–31. 8. opravné zkou#ky za #kolní rok 2014/2015

ZÁ'Í
1.	9.	 zahájení	školního	roku	2015/2016,	porada	pedagogické	

rady
2. 9.–3. 9. jazykov! kurz angli$tiny 1. ro$níky
2. 9.–4. 9. jazykov! kurz angli$tiny pro primy
4. 9.–6. 9. adapta$ní kurz pro 1.C a 1.D
5. 9.–13. 9. pobyt delegace ze Sosnového Boru v Brn"
8.	9.–11.	9.	 fyzikální	exkurze	do	laboratoří	CERN
5. 9. burza u$ebnic pro vy##í gymnázium v aule
15. 9. podzimní termín ústních maturitních zkou#ek
18. 9. beseda o studiu na vysok!ch #kolách pro 4. ro$níky
21. 9.–25. 9. #kola v p'írod" pro primy ve Velk!ch Karlovicích
21. 9.–28. 9. jazykov! kurz %ák) ve &pan"lsku
23.	9.	 fyzikální	exkurze	do	Dukovan	a	Dalešic
26. 9.–4. 10. pobyt delegace z Darmstadtu v Brn"
29. 9.–2. 10. srovnávací testy VEKTOR pro %áky 1. ro$ník)

'ÍJEN
5. 10.–11. 10. pobyt delegace z Nancy v Brn"
4. 10.–8. 10. srovnávací testy VEKTOR pro %áky 4. ro$ník)
6.	10.	 plenární	schůze	SRPŠ,	třídní	schůzky
14.	10.–16.	10.	literárně	historická	exkurze	do	Prahy	(4.B)
14.	10.–16.	10.	literárně	historická	exkurze	do	Prahy	(4.C)
14.	10.–16.	10.	literárně	historická	exkurze	do	Prahy	(4.D)
15. 10. #kolní kolo sout"%e P$írodov(dn% klokan
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19. 10. p'edání ceny )eské hlavi"ky Vojt"chu Suchánkovi (abs. 
2015)

22. 10.–27. 10. kontrola hospoda'ení a majetku Krajsk!m ú'adem
23.	10.	 ekologická	exkurze	pro	účastníky	ekologické	olympiády
26. 10. zasedání #kolské rady
29. 10.–30. 10. podzimní prázdniny

LISTOPAD
4. 11. oblastní kolo sout"%e v Pi#kvorkách
5. 11. #kolní kolo ekologické olympiády na vy##ím gymnáziu
6.	11.	 informace	o	maturitních	zkouškách	pro	žáky	4.	ročníků
6. 11.–8. 11. literární dílna pro %áky 4. ro$ník)
9. 11.–13. 11. setkání 'e#itel) projektu Evropské mírové setkání 

v(Brn"
10. 11. porada pedagogické rady – hodnocení 1. $tvrtletí
10. 11. hovorové hodiny pro rodi$e
11.	11.–13.	11.	literárně	historická	exkurze	do	Prahy	(4.A)
12. 11. #kolní kolo chemické olympiády na vy##ím gymnáziu
16.	11.	 divadelní	a	filmové	představení	ke	Dni	studentstva
16. 11.–21. 11. jazykov! kurz %ák) v Anglii
18. 11. krajské kolo sout"%e v Pi!kvorkách
19. 11. p'ijetí úsp"#n!ch 'e#itel) p'edm"tov!ch sout"%í p'ed-

staviteli Jihomoravského kraje
20. 11.–21. 11. Veletrh vzd(lávání st$edních !kol a u"ili!* na BVV
28. 11. #kolní kolo d"jepisné olympiády na ni%#ím gymnáziu
30.	11.–1.	12.	 republikové	finále	v basketbalu	trojic
30. 11. #kolní kolo Olympiády v($eském jazyce na ni%#ím gym-

náziu

PROSINEC
3. 12. #kolní kolo biologické olympiády na ni%#ím gymnáziu
8. 12. #kolní kolo matematické olympiády kategorie A
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9. 12. celostátní kolo logické sout"%e BRLOH
11.	12.	 jazyková	exkurze	žáků	do	Vídně
15. 12. #kolní kolo konverza$ní sout"%e v anglickém jazyce 

na(ni%#ím gymnáziu 
16.	12.	 literární	a	historická	exkurze	do	Rajhradu
18. 12. vystoupení p"veckého sboru ni%#ího gymnázia v(za'íze-

ní sociální pé$e Domov Slunce
19. 12. váno$ní koncerty #kolních p"veck!ch sbor) pro %áky 

v(Sále B. Bakaly
21. 12. basketbalová utkání Jaro!ka–Slova+ák v(hale na Ros-

ni$ce
21. 12. váno$ní koncert #kolních p"veck!ch sbor) pro rodi$e 

v(Sále B. Bakaly
23. 12.–3. 1. váno$ní prázdniny
28. 12.–3. 1. v!b"rov! ly%a'sk! kurz na Slovensku

LEDEN
4. 1. zahájení vyu$ování v roce 2016
5.	1.	 třídní	schůzky	SRPŠ,	hovorové	hodiny
7. 1. #kolní kolo konverza$ní sout"%e v n"meckém jazyce
12. 1. Den otev$en%ch dve$í na gymnáziu
13. 1. #kolní kolo konverza$ní sout"%e v ruském jazyce
15.	1.	 krajské	kolo	FO	kategorie	A
15. 1. #kolní kolo konverza$ní sout"%e v anglickém jazyce pro 

primy a sekundy
17. 1.–23. 1. ly%a'sk! v!cvikov! kurz pro sekundy
19. 1. krajské kolo MO kategorie P
19. 1. m"stské kolo matematické olympiády kategorie Z9
19. 1. #kolní kolo sout"%e SUDOKU
21. 1. #kolní kolo matematické olympiády kategorie B a C
25. 1. evakuace budovy na t'. Kpt. Jaro#e v(d)sledku v!bu-

chu v(okolí #koly
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26. 1. #kolní kolo konverza$ní sout"%e v anglickém jazyce 
na(vy##ím gymnáziu

26. 1. porada pedagogické rady – hodnocení 1. pololetí
26. 1. sch)ze v!boru Klubu absolvent,
28. 1. divadelní p'edstavení pro %áky ni%#ího gymnázia
28. 1. vydávání vysv"d$ení za 1. pololetí
29. 1. pololetní prázdniny
29. 1. v!b"rov! ly%a'sk! kurz v Semmeringu
30. 1.–3. 2. v!b"rov! ly%a'sk! kurz v(Saalbachu

ÚNOR
1. 2. #kolní kolo recita$ní sout"%e na vy##ím gymnáziu
3. 2.–7. 2. v!b"rov! ly%a'sk! kurz pro %áky ni%#ího gymnázia
4. 2. #kolní kolo biologické olympiády na vy##ím gymnáziu
9. 2. #kolní kolo chemické olympiády na ni%#ím gymnáziu
10. 2. beseda se soudcem Evropského soudního dvora dr. Ma-

lenovsk!m
14. 2.–19. 2. ly%a'sk! v!cvikov! kurz 1. ro$ník)
18. 2. beseda o studiu na Univerzit" obrany pro 4. ro$níky
22. 2. #kolní kolo sout"%e v(prezenta$ních dovednostech
22. 2. #kolní kolo recita$ní sout"%e na ni%#ím gymnáziu
24. 2. protidrogová prevence pro %áky tercií a kvart
26. 2. reprezenta"ní ples gymnázia v hotelu Voron"%
29. 2.–4. 3. jarní prázdniny

B'EZEN
8.	3.	 fyzikální	exkurze	do	Dukovan	a	Dalešic
11. 3. beseda )as prom(n pro %áky prim
10. 3. p'edstavení Poezie od A do Z pro %áky 1. ro$ník)
17.	3.	 fyzikální	exkurze	do	Dukovan	a	Dalešic
18. 3. #kolní kolo matematické sout"%e Klokan
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18. 3. #kolní kolo chemické olympiády na vy##ím gymnáziu
18. 3. studentsk! maturitní ples v(KD Rubín
18.	3.–19.	3.	 studentská	vědecká	konference	BrNOC
21. 3.–26. 3. zájezd %ák) do Lvova
22. 3. sch)ze v!boru Klubu absolvent,
24. 3. velikono$ní prázdniny
29. 3. oslava Dne u$itel)
30. 3. mezi#kolní kolo sout"%e v(prezenta$ních dovednostech
31.	3.	 celoškolská	konference	závěrečných	prací	žáků	3.	roční-

k)

DUBEN
7. 4.–8. 4. projektové dny projektu Mluvme spolu na vy##ím gym-

náziu
9. 4.–18. 4. pobyt na#í delegace v South Kent School v USA
12. 4. krajské kolo MO kategorií B a C
12. 4. historická sout"% Karel IV.
12. 4. porada pedagogické rady – hodnocení 3. $tvrtletí
12.	4.	 třídní	schůzky	SRPŠ,	pohovory	s	vyučujícími
13.	4.	 písemná	 maturitní	 zkouška	 z	 matematiky	 v  profilové	

$ásti
15. 4. p'ijímací zkou#ky ke studiu CERMATu pro $ty'leté 

studium
15. 4. koncert %ák) gymnázia Jaro na Jaro!ce pro %áky
15. 4. úklid Moravského krasu %áky ni%#ího gymnázia
18. 4. p'ijímací zkou#ky ke studiu CERMATu pro osmileté 

studium,	ředitelské	volno
18. 4. p'ijímací zkou#ky ke studiu SCIO – 1. termín
18. 4. koncert %ák) gymnázia Jaro na Jaro!ce pro rodi$e
19. 4. p'ijímací zkou#ky ke studiu SCIO – 2. termín
22. 4. písemná maturitní zkou#ka z deskriptivní geometrie 

v profilové	části
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23. 4. praktická maturitní zkou#ka z hudební a v!tvarné v!-
chovy	v profilové	části

26. 4. konzultace s rodi$i o v!sledcích p'ijímacích zkou#ek
29. 4. ukon$ení vyu$ování $tvrt!ch ro$ník) (poslední zvon"ní)

KV-TEN
2. 5.–5. 5. písemné maturitní zkou#ky spole$né $ásti
3. 5. turistická vycházka pro %áky vy##ího gymnázia
3.	5.	 ekologická	exkurze	do	Plačkova	lesa
8. 5.–16. 5. v!m"nn! pobyt na#í delegace v Nancy
11. 5. krajské kolo St$edo!kolské odborné "innosti
11.	5.	 filmové	představení	Fénix pro %áky 1. – 3. ro$ník)
11.	5.	 historická	exkurze	do	Terezína
16.	5.–23.	6.	 školní	výlety	prim,	sekund,	kvart,	1.	a	2.	ročníků
16.	5.–19.	5.	 ústní	maturitní	zkoušky	společné	a	profilové	části	tříd	

4.A,	4.C
17. 5.–19. 5. projektové dny kvart
23.	5.–26.	5.	 ústní	maturitní	zkoušky	společné	a	profilové	části	tříd	

4.B,	4.D
23. 5.–27. 5. #kola v p'írod" pro tercie
24.	5.	 historická	exkurze	do	Prahy
24. 5. zasedání v!boru Klubu absolvent,
27. 5. projektov! den projektu Mluvme spolu pro 1. ro$níky
31.	5.	 exkurze	prim	do	botanické	zahrady

)ERVEN
1.	6.–2.	6.	 republikové	finále	O	pohár	ministryně	školství	ve volej-

balu %ák) Z&
10.	6.	 exkurze	sekund	do	ZOO	Brno
13.	6.	 biologická	exkurze	pro	žáky	nižšího	i	vyššího	gymnázia
17. 6.–26. 6. sportovní kurz 3. ro$ník) (Chorvatsko)
19. 6.–24. 6. turistick! kurz 3. ro$ník) (Vysoké Tatry)
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20.	6.–24.	6.	 cykloturistický	kurz	3.	ročníků	(Třeboňsko)
20. 6.–24. 6. vodáck! kurz 3. ro$ník) (Lu%nice)
27. 6.–5. 7. pobyt na#í delegace v Sosnovém Boru (Rusko)
27. 6. koncerty p"veckého sboru ni%#ího gymnázia pro %áky 

i(rodi$e
27. 6. divadelní p'edstavení %ák) ni%#ího gymnázia
27. 6. a 29. 6. akce p'edm"tov!ch komisí pro %áky vy##ího gymnázia
27. 6. p'ebor gymnázia v malé kopané na Z& Janou#kova
28. 6. sportovní den vy##ího gymnázia – atletika
28. 6.–29. 6. sportovní dny ni%#ího gymnázia
28. 6. projektov! den projektu Mluvme spolu na ni%#ím gym-

náziu
28. 6. porada pedagogické rady – hodnocení 2. pololetí
28. 6. t'ídní sch)zky rodi$) budoucích 1. ro$ník)
29. 6. zasedání v!boru Klubu absolvent,
30.	6.	 ukončení	vyučování	ve	školním	roce	2015/2016,	vydává-

ní vysv"d$ení
30. 6. záv"re$ná porada pedagogické rady
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4. ZÁJMOVÁ A MIMO#KOLNÍ "INNOST

a) Olympiády a sout%'e

Matematická olympiáda
Gymnázium	 Brno,	 třída	 Kapitána	 Jaroše,	 příspěvková	 organiza-

ce,	 je	 každoročním	 nemalým	 přispěvatelem	 do	 výsledkových	 listin	
úspěšných	řešitelů	matematické	olympiády.	Ani	školní	rok	2015/2016,	
v  němž	 proběhl	 65.	 ročník	 této	 soutěže,	 nebyl	 výjimkou,	 proto	 se	
v následujících	řádcích	podíváme	na	ty,	kteří	k tomuto	úspěchu	vý-
raznou m"rou p'isp"li.

1) Kategorie Z6 – ur"ená pro primy
Do	 nejvyššího	 (městského)	 kola	 se	 probojovalo	 216	 soutěžících,	

z(nich bylo 44 z na#eho gymnázia. 172 ú$astník) v(m"stském kole 
uspělo,	z toho	39	bylo	z Jarošky.	Bez	jediné	chyby	vyřešilo	úlohy	nej-
vyššího	kola	15	soutěžících,	z nich	6	bylo	z našeho	gymnázia.

Úsp"#n!mi 'e#iteli na#eho gymnázia byli:
1. místo Petr Bílek  1.ag
  Anna Hronová  1.ag
  Alena Janá$ková 1.ag
	 	 Jakub	Koňárek	 	 1.ag
  Luká# Kycl  1.ag
  Petr Slonek  1.ag
2. místo  Luká# Drdla  1.bg
  Kate'ina Dvo'áková 1.ag
  Nicole Hanousková 1.ag
  Klára Horná  1.ag
  &t"pán Mikéska  1.ag
  Natálie Pale$ková 1.ag
  Linda Pezlarová  1.ag
  Magdaléna &najdarová 1.ag
	 	 Vojtěch	Vaňáček	 1.bg
3. místo  Mat"j Duda  1.ag
  Adriena Jedli$ková 1.bg
  Klára Knotová  1.bg
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  Barbora Kone$ná 1.bg
  David Sláma  1.ag
4. místo  Lenka Ba#tá'ová 1.bg
  Daniel Svatopluk Bohata 1.ag
	 	 Kryštof	Hahn	 	 1.bg
  Alena Chvátilová 1.ag
  Tereza Kadlecová 1.bg
	 	 Patrik	Košťál	 	 1.ag
  Dominik &vancara 1.ag
  &t"pán Zelní$ek  1.ag
5. místo  Joná# Janeba  1.ag
	 	 Filip	Smíšek	 	 1.ag
  Klára Varmu%ková 1.bg
6. místo  Karolína Koktavá 1.bg
7. místo Natalie Kochová  1.bg
  Krist!na Koksová 1.ag
	 	 Rudolf	Komanec	 1.ag
	 	 Josefina	Melicharová	 1.ag
  Hoa Tran Thai  1.bg
8.	místo	 Veronika	Miškufová	 1.ag
10. místo  Kate'ina Novotná 1.bg

2) Kategorie Z7 – ur"ená pro sekundy
Do	 nejvyššího	 (městského)	 kola	 se	 probojovalo	 169	 soutěžících,	

z(nich bylo 37 z na#eho gymnázia. 78 ú$astník) v m"stském kole usp"-
lo,	z	toho	28	bylo	z	Jarošky.	Bez	jediné	chyby	vyřešili	úlohy	nejvyššího	
kola	3	soutěžící,	z	nich	2	byli	z	našeho	gymnázia.

Úsp"#n!mi 'e#iteli na#eho gymnázia byli:
1. místo  Michaela Hala#tová 2.ag
  Adéla Heroudková 2.ag
2. místo Anh Dung Dang 2.ag
  Martin Dominik  2.ag
  Martin Marinov  2.bg
3. místo Daniel Pravec  2.ag
4. místo Tomá# Nevrlka  2.ag
  Lucie Reichertová 2.ag
5. místo Ha Mi Tran  2.ag
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6.	místo		 Filip	Berka	 	 2.ag
  Jakub Devát  2.ag
  Ond'ej N"mec  2.ag
  Zden"k Pezlar  2.ag
  Jakub Tla$baba  2.ag
7. místo  Vojt"ch Andrle  2.bg
  Jitka Doupovcová 2.bg
  Ond'ej Peterka  2.ag
  Michael Svoboda 2.bg
  Al%b"ta Velenová 2.bg
8. místo Jakub Hartmann 2.ag
	 	 Filip	Krupka	 	 2.ag
  Huu Bach Nguyen 2.bg
9. místo  Vojt"ch Obo'il  2.ag
  David Strnad  2.bg
10. místo  Michal Kade'ábek 2.ag
  Barbora Pokludová 2.bg
  Dalibor Svoboda 2.ag
  Jan Vondrá#ek  2.bg

3) Kategorie Z8 – ur"ená pro tercie
Do	 nejvyššího	 (městského)	 kola	 se	 probojovalo	 141	 soutěžících,	

z(nich bylo 31 z na#eho gymnázia. 115 ú$astník) v m"stském kole 
uspělo,	z	toho	30	bylo	z	Jarošky.	Bez	jediné	chyby	vyřešilo	úlohy	nej-
vyššího	kola	15	soutěžících,	z	nich	7	bylo	z	našeho	gymnázia.

Úsp"#n!mi 'e#iteli na#eho gymnázia byli:
1. místo  Vojt"ch Bla%ík  3.ag
  Klára Dvo'á$ková 3.ag
	 	 Natálie	Farská	 	 3.ag
  Václav Janá$ek  3.ag
  Viktorie Koksová 3.ag
  Daniel Perout  3.ag
  Jakub Rádl  3.ag
2. místo  David Bla%ek  3.bg
	 	 Filip	Fabiánek	 	 3.bg
	 	 Filip	Navrátil	 	 3.ag
  Nguyen Thuc Cong Tuan 3.ag
  Lenka Procházková 3.ag
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  Hana Slámová  3.bg
	 	 František	Šimek		 3.ag
  Alena Ve$e'ová  3.ag
  Jakub Vondrá#ek  3.ag
3. místo  Tadeá# Nanjo  3.ag
  Magdalena Petrlová 3.bg
  Martin Richter  3.ag
5. místo  Ond'ej Kubí$ek  3.ag
  Karolína &najdarová 3.ag
6. místo  Jeron!m Komanec 3.ag
7. místo  Václav Kozel  3.ag
  Jaromír Pospíchal 3.ag
  David Procházka 3.ag
8. místo Jan Král  3.ag
  Anna Kr)tová  3.ag
  David Luka#ík  3.ag
9. místo Bo'ivoj Kramn!  3.ag
  Linh Nguyen Hoai 3.ag

4) Kategorie Z9 – ur"ená pro kvarty
Do	 nejvyššího	 (krajského)	 kola	 se	 probojovalo	 87	 soutěžících,	

z nich	bylo	22	z	našeho	gymnázia.	33	účastníků	krajského	kola	uspělo,	
z(toho 15 z Jaro#ky. V krajsk!ch kolech sout"%e se ji% kv)li programu 
Excelence	vyhlášeného	MŠMT	nesmějí	objevovat	dělená	pořadí	mezi	
sout"%ícími.

Úsp"#n!mi 'e#iteli na#eho gymnázia byli:
1. místo  Václav Janá$ek  3.ag
2. místo Vojt"ch Richard Krejsa 4.ag
5. místo Jaroslav Herman 4.bg
8. místo Viktor Materna  4.ag
11. místo Tomá# Chlebovsk! 4.bg
12. místo Jakub Rádl  3.ag
14.	místo	 Kryštof	Zamazal	 4.ag
15. místo Adam Haltmar  4.ag
19. místo Michal Je'ábek  4.ag
22. místo  Ond'ej Br!dl  4.ag
24. místo Barbora *esalová 4.ag
26.	místo	 Filip	Erbes	 	 4.ag
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27. místo Edward Young  4.ag
28. místo Jakub Dlabola  4.ag
32. místo Daniel Perout  3.ag

5) Kategorie C – ur"ená pro první ro"níky
Do nejvy##ího (krajského) kola se probojovalo 78 student). 6 z nich 

se	krajského	kola	z	nejrůznějších	příčin	nezúčastnilo,	tedy	ze	72	sku-
te$n!ch ú$astník) se jich 42 stalo úsp"#n!mi 'e#iteli. Z na#eho gym-
názia to byli

1.	místo		 Josef	Minařík	 	 1.A
2. místo &t"pán &míd  1.A
4.	místo	 Marek	Seďa	 	 1.A
7. místo Olga Krumlová  1.A
9. místo David Rajnoha  1.A
10. místo Barbora &mahlíková 1.A
11.	místo	 Václav	Fabík	 	 1.A
15. místo Tomá# Glozar  1.A
18.	místo	 Filip	Svěrák	 	 1.B
19. místo Vojt"ch Richard Krejsa 4.ag
20. místo Petr Sochor  1.A
22. místo Jan *esnek  1.B
24. místo Veronika Bor!sková  1.A
28. místo Ji'í Smejkal  1.A
29. místo Vít Un$ovsk!  1.A
30. místo Matyá# Krupa  1.A
33. místo Martina Lepková 1.A
39. místo Martin Vodi$ka  1.A
40. místo Adam Viktora  1.B

6) Kategorie B – ur"ená pro druhé ro"níky
Do nejvy##ího (krajského) kola se probojovalo 51 sout"%ících. Sedm 

z	nich	 se	krajského	kola	nezúčastnilo	 (z	nich	6	Jarošáků,	kteří	byli	
v(dob" konání sout"%e na v!m"nném studijním pobytu v USA). Ze 44 
ú$astník) krajského kola se jich 24 stalo úsp"#n!mi 'e#iteli. Z na#eho 
gymnázia to byli:

3. místo  Tomá# Perutka  2.A
4. místo Vít Jelínek  2.A
7. místo Ond'ej Bu$ek  2.A
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9. místo Radek Zeman  2.A
10. místo Jan Král  2.A
11.	místo	 Aneta	Fajstlová		 2.A
12. místo Barbora Kunderová 2.A
13. místo Andrea Podskalská 2.A
15. místo Tomá# Bo$ek  2.A
16. místo Vojt"ch Vinterlík 2.A
18. místo Adam Dvo'ák  2.A
19.	místo	 Žaneta	Plhalová		 2.D
21. místo Jan Mihula  2.A
22. místo Tereza Vl$ková  2.A

7) Kategorie A – ur"ená pro p$edmaturitní i maturitní ro"níky
Do krajského kola se probojovalo 78 sout"%ících. Dva z nich se 

krajského	kola	nemohli	zúčastnit,	tedy	ze	76	účastníků	se	jich	34	stalo	
úsp"#n!mi 'e#iteli. Z na#eho gymnázia to byli

1.	místo	 Kryštof	Kolář	 	 4.A
2. místo Petr Zelina  3.A
3. místo Jan &orm  4.A
4. místo Ond'ej Svoboda  3.A
5. místo Jan &eve$ek  4.A
6. místo &t"pán &míd  1.A
8. místo Daniel Sedlák  3.A
9. místo Ivana Krumlová  3.A
10. místo Jan Priessnitz  3.A
11. místo Zuzana Kucha'ová 3.A
12.	místo	 Matěj	Žáček	 	 3.A
13.	místo	 Josef	Minařík	 	 1.A
14. místo Timotej &ujan  4.A
15. místo Jan Vondru#ka  3.A
17. místo Martin Kure$ka  2.A
19. místo Ond'ej B"hávka  4.A
21. místo Lucie Bulantová  3.A
22. místo Ronald Luc  3.A
24. místo Ji'í Martínek  4.A
25. místo Anh Minh Tran  4.B
27. místo Michal Re#ka  4.A
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28. místo Jan Rybka  3.A
29. místo Martin Blahynka 3.A
30. místo Barbora V!borová 3.A
31. místo Pavla Nováková  4.A
32. místo Ond'ej Bu$ek  2.A
Kategorie	A	pokračuje	ústředním	 (celostátním)	kolem,	kam	bylo	

pozváno #est nejlep#ích z krajského kola (v#ech #est Jaro#ák)). Mezi 
vít"zi celostátního kola se umístil Kry!tof Kolá$ (8.) a do kategorie 
úsp"#n!ch se vmísili Ond$ej Svoboda (13.) a Jan .orm (19.).

Kry!tof Kolá$ se probojoval do reprezenta$ního dru%stva *R 
na mezinárodní	olympiádu,	dal	však	přednost	reprezentaci	naší	země	
v	olympiádě	fyzikální,	 jak	 lze	vyčíst	z	konkurenčního	článku	v	této	
knize.	Osobní	poděkování	tedy	Kryštof	nalezne	na	jiném	místě	této	
publikace.

Ond$ej Svoboda se probojoval do reprezenta$ního dru%stva *R 
na(st'edoevropskou olympiádu a byl platn!m $lenem v t!mové sout"-
ži	družstev,	ve	které	ČR	poprvé	vyhrála	bronzovou	medaili.	Ondřeji,	
děkujeme	Vám	za	vzornou	reprezentaci	naší	země,	naší	jižní	Moravy	
a(na#eho gymnázia. Jsme na Vás hrdí!

8) Kategorie P (programátorská) – zaujímá zvlá!tní postavení v&rám-
ci matematické olympiády

Není omezena ro$níkem studia a sout"%í v ní v#ichni programáto-
ři	 „pohromadě“.	Do	krajského	kola	postoupilo	 16	 soutěžících,	 sedm	
z(nich se stalo úsp"#n!mi 'e#iteli. Z na#eho gymnázia to byli

1. místo Martin Kure$ka  2.A
2. místo Ronald Luc  3.A
3. místo Jan Priessnitz  3.A
4. místo Petr Zelina  3.A
6. místo Ond'ej Bor!sek  3.B
7. místo  Ivana Krumlová  3.A
	Všichni	byli	pozváni	do	celostátního	kola,	v	němž	se	Ronald Luc 

(4.) a Jan Priessnitz (5.) stali vít"zi. Mezi úsp"#né 'e#itele se vklínili 
Martin Kure"ka (8.) a Petr Zelina (9.)

Ronald Luc se nominoval do reprezenta$ního dru%stva *R na me-
zinárodní	olympiádu,	z	níž	si	odvezl	čestné	uznání	za	bezchybně	vy-
'e#enou úlohu.
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Dru%stvo *R na st'edoevropskou olympiádu bylo ze t'í $tvrtin slo-
ženo	ze	studentů	našeho	gymnázia	–	Petr	Zelina,	Jan	Priessnitz	ani	
Martin	Kurečka	sice	na	žádnou	medaili	nedosáhli,	ale	nasbírali	mnoho	
cenných	zkušeností,	které	se	pokusí	zúročit	v	 letošním	ročníku	sou-
t"%e.

Rone,	Petře,	Honzo	a	Martine,	děkujeme	vám	za	vzornou	reprezen-
taci	České	republiky,	jižní	Moravy	a	našeho	gymnázia!	Jsme	na	vás	
hrdí!

Na	závěr	mi	dovolte	poděkovat	nejen	všem	soutěžícím,	ale	i	vyu-
čujícím,	 kteří	 naše	 reprezentanty	 na	 vrcholné	 akce	 připravují.	 Jed-
ná	se	nejen	o	kmenové	zaměstnance	našeho	gymnázia,	ale	 i	externí	
spolupracovníky z Masarykovy Univerzity $i na#e b!valé absolventy 
–	 současné	posluchače	vysokých	 škol,	kteří	 se	ve	 svém	volném	čase	
studentům	věnují.	Přátelé,	děkujeme	vám	všem!

 Mgr. Viktor Je%ek
	 jednatel	krajských	komisí	MO	a	FO	pro	JmK

Fyzikální olympiáda
Ve	školním	roce	2015/2016	proběhl	57.	ročník	FO.	Podávám	pře-

hled	umístění	našich	 studentů	v	mezinárodním,	celostátním	a	kraj-
sk!ch kolech.

Ze	47.	ročníku	Mezinárodní	fyzikální	olympiády	(IPhO)	ve	Švýcar-
sku si bronzovou medaili odvezl Kry!tof Kolá$,	 student	4.A.	S	28,9	
body byl nejlep#ím z p"ti$lenného $eského dru%stva.

Celostátní kolo:
Kategorie	A:	 6.	místo		 Kryštof	Kolář	 	 4.A
  7. místo  Minh Anh Tran  4.B
  13. místo  Jan Priessnitz  3.A
  42. místo Petr Zelina  3.A
  44. místo Jan Dittrich  4.A

Krajská kola:
Kategorie	A:	 1.	místo		 Kryštof	Kolář	 	 4.A



77

  2. místo  Minh Anh Tran  4.B
  3. místo  Jan Priessnitz  3.A
  4. místo  Petr Zelina  3.A
  5. místo  Jan Dittrich  4.A
  (Po$et úsp"#n!ch 'e#itel): 5)

Dal#í kategorie kon$í krajsk!m kolem a tam se na#i studenti umístili 
takto:
Kategorie B:  1. místo  Ronald Luc  3.A
  3. místo  Petr Zelina  3.A
	 	 6.	místo		 Antonín	Baďura		 3.B
  7. místo  Vlastimil Bla%ek 3.B
  (Po$et úsp"#n!ch 'e#itel): 7)

Kategorie C: 4. místo  Vít Jelínek  2.A
  5. místo  Ond'ej Bu$ek  2.A
  9. místo  Radim Dvo'ák  2.D
  10. místo Marek Zále#ák  2.C
  14. místo Veronika Grycová 2.B
  (Po$et úsp"#n!ch 'e#itel): 14)

Kategorie	D:	 1.	místo		 Josef	Minařík	 	 1.A
  3. místo  Václav Zvoní$ek  4.ag
  11. místo Vít Procházka  1.C
  14. místo Viktor Materna  4.ag
  19. místo Jan *esnek  1.B
  21. místo Marek Stojaspal  1.A
  (Po$et úsp"#n!ch 'e#itel): 22)

Kategorie E: 2. místo  Viktor Materna  4.ag
  3. místo  Vojt"ch Richard Krejsa 4.ag
  7. místo  Václav Zvoní$ek  4.ag
  (Po$et úsp"#n!ch 'e#itel): 17)

Kategorie	F:	 2.	místo		 Hana	Slámová	 	 3.bg
  (Po$et úsp"#n!ch 'e#itel): 18)
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Archimediáda: 9. místo  Tomá# Nevrlka  2.ag
  10. místo Martin Dominik  2.ag
  14. místo Al%b"ta Velenová 2.bg
  17. místo Jakub Devát  2.ag
  (Po$et úsp"#n!ch 'e#itel): 19)

Kategorie	F	a	Archimediáda	končí	oblastním	(městským)	kolem.

 Mgr. Pavel +ehák
	 předseda	PK	fyziky

Do"kali jsme se
Po deseti letech student 4.A t'ídy na#eho gymnázia Kry!tof Kolá$ 

získal	bronzovou	medaili	na	47.	ročníku	Mezinárodní	Fyzikální	Olym-
piády,	vrcholné	světové	soutěže	středoškolských	studentů.	Soutěž	po-
'ádala ve dnech 11.–17.($ervence 2016 Cury#ská univerzita s(hostitel-
sk!m m"stem Curych.

Na	základě	doporučení	Ústřední	komise	FO	
bylo	 vybráno	 pět	 studentů,	 mezi	 nimi	 i	 náš	
Kryštůfek,	aby	reprezentovali	ČR.

Po stavu hodnocení se *R za'adila na 40. 
p'í$ku této sout"%e (14. místo v EU). Z na#e-
ho	 družstva	 byl	 nejúspěšnější	 právě	 Kryštof	
a(za(sv)j v!kon získal bronzovou medaili.

V#ichni mu srde$n" gratulujeme a p'ejeme 
hodně	úspěchu	při	dalším	studiu	fyziky,	ale	ten-
tokrát	už	na	univerzitě	v Oxfordu.

Nechť	mu	fyzika,	ta	nejkrásnější	z věd,	přine-
se	hodně	radosti	a naplní	ho	uspokojením.	Kryštofe	Kolumbe	Koláři,	
d"kuji!

 RNDr. Ludmila Nezhybová
	 vyučující	fyziky
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Biologická olympiáda
Na#i studenti z ni%#ího i vy##ího gymnázia byli velmi úsp"#ní v kraj-

ském kole Biologické olympiády. V kategorii D (pro primy a sekundy) 
se umístila Alena Chvátilová	ze	třídy	1.ag	na	17.	místě,	v kategorii	C	
(pro tercie a kvarty) se student Viktor Materna ze t'ídy 4.ag umístil 
na nádherném 5. míst".

Na vy##ím gymnáziu se #kolního kola zú$astnilo t'icet zájemc) 
o(biologii. Studenti vy##ího gymnázia sout"%í v kategorii B (pro 1. 
a( 2. ro$níky) a kategorii A (pro 3. a 4. ro$níky). Sout"%ící musí 
prokázat	 nejen	 všeobecný	 biologický	 přehled,	 praktické	 dovednosti	
a schopnost	aplikovat	znalosti	v	praktických	úlohách,	ale	také	znalost	
n"kolika set druh) rostlin a %ivo$ich).

V kategorii A se na $tvrtém míst" umístila Veronika Valouchová 
ze 3.C.	Postoupila	do	celostátního	kola,	kde	získala	vynikající	10.	mís-
to. Luká! Má"al ze 3.C se v krajském kole umístil na 12. míst". V(ka-
tegorii B jsme m"li díky vysokém bodovému ohodnocení ve #kolním 
kole	hned	čtyři	soutěžící,	kteří	vybojovali	vynikající	místa:	Jan )es-
nek	(1.B)	byl	sedmý,	Vít Procházka	(1.C)	byl	pátý,	Filip Sv(rák (1.B) 
t'etí a Martin Mátl (2.C) druh!. Kategorie B kon$í v krajském kole.

Předpokládáme,	že	talentovaní	biologové	budou	úspěšně	pokračo-
vat i v dal#ích ro$nících.

RNDr.	Iva	Kubištová,	Ph.D.

Chemická olympiáda
Ve #kolním roce 2015/2016 se uskute$nil 52. ro$ník Chemické olym-

piády.	 Zúčastnilo	 se	 jí	 celkem	 21	 studentů	 našeho	 gymnázia,	 a	 to	
v  kategoriích	 A,	 B,	 C	 a	 D.	 Ve	 všech	 kategoriích	 se	 naši	 studenti	
probojovali	až	do	krajských	kol	ChO,	v	kategorii	A	dokonce	až	do ce-
lostátního kola.

V#ichni ú$astníci si zaslou%í velké uznání za vynalo%enou práci 
a energii,	neboť	chemická	olympiáda	patří	k	nejnáročnějším	oboro-
vým	soutěžím	nejen	po	stránce	vědomostní,	ale	i	z	hlediska	praktic-
k!ch laboratorních znalostí a zru$nosti. Úsp"#n!m 'e#itel)m a vít"-
z)m srde$n" blahop'ejeme.
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Kategorie A, krajské kolo, Jihomoravsk% kraj:
 11. místo Martin Mátl  2.C
 13. místo Veronika Valouchová 3.C
 15. místo Priessnitz Jan  3.A
 16. místo Kucha'ová Zuzana 3.A

	 (26	řešitelů,	úspěšní	řešitelé	na	1.	až	7.	místě)
Kategorie A, národní kolo:

 31. místo Martin Mátl  2.C
	 (finále,	49	řešitelů,	úspěšní	řešitelé	na	1.	až	22.	místě)
Kategorie B, krajské kolo, Jihomoravsk% kraj:

 2. místo  Vít Procházka  1.C
 7. místo  Martin Mátl  2.C
 8. místo  Veronika Valouchová 3.C
	 12.	místo	 Filip	Svěrák	 	 1.B
 18. místo Jan *esnek  1.B
 25. místo Kucha'ová Zuzana 3.A

	 (finále, 30	řešitelů,	úspěšní	řešitelé	na	1.	až	15.	místě)
Kategorie C, krajské kolo, Jihomoravsk% kraj:
 3. místo  Martin Mátl  2.C
 4. místo  Vít Procházka  1.C
	 9.	místo		 Filip	Svěrák	 	 1.B
	 15.	místo	 Žaneta	Plhalová		 2.D
 18. místo Tomá# Glozar  1.A
	 (finále, 41	řešitelů,	úspěšní	řešitelé	na	1.	až	23.	místě)
Kategorie D, okresní kolo, Brno-m(sto:
 5. místo  Viktor Materna  4.ag
 12. místo Václav Zvoní$ek  4.ag
 20. místo Anna Blahová  3.bg
 25. místo &imon Albrecht  4.bg
	 (39	řešitelů,	úspěšní	řešitelé	na	1.	až	22.	místě)
Kategorie D, krajské kolo, Jihomoravsk% kraj:
 4. místo  Václav Zvoní$ek  4.ag
 18. místo Viktor Materna  4.ag
	 (finále,	35	řešitelů,	úspěšní	řešitelé	na	1.	až	32.	místě)

Mgr. Veronika Kyasová
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Sout(/e KLOKAN
V(minulém #kolním roce se studenti na#í #koly op"t zú$astnili sou-

t"%í Matematick! klokan a P'írodov"dn! klokan. Do t"chto meziná-
rodních	soutěží	 se	v naší	zemi	zapojují	desetitisíce	účastníků,	kteří	
jsou	podle	věku	rozděleni	do	kategorií.	Bližší	informace	o	těchto	soutě-
%ích je mo%né najít na webov!ch stránkách http://matematickyklokan.
net/ a http://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/. Zde se nachází rovn"% 
zadání	minulých	ročníků	včetně	výsledků,	kterých	lze	využít	pro	pří-
pravu do následujících ro$ník).

Úlohy	 v	 těchto	 soutěžích	 jsou	 zásadně	 uzavřené,	 což	 může	 být	
pro studenty	zajímavé	také	z	tréninkových	důvodů,	neboť	touto	for-
mou probíhají n"které d)le%ité zkou#ky (nap'. jisté typy p'ijímacích 
zkou#ek na V& $i $ásti vybran!ch maturitních zkou#ek). Studenti si 
p'i této sout"%i mají mo%nost bez stresu vyzkou#et tento zp)sob tes-
tování a také si v konkrétní situaci promyslet strategii 'e#ení a volby 
odpov"di. Klokaní sout"%e jsou zejména v matematické $ásti pozoru-
hodné	i	tím,	že	v	úvodní	části	testu	studenti	řeší	více	 jednodušších	
úloh,	přičemž	nezanedbatelnou	roli	zde	hraje	časové	omezení.	Zvláště	
záv"re$né úlohy (za více bod)) v#ak b!vají netriviální. Málokdo tak 
stihne vy'e#it úlohy v#echny a bezchybn". Dal#í zajímavostí je pak 
zákaz	užívání	veškerých	pomůcek,	zejména	kalkulaček,	což	studenty	
nutí	k	přemýšlení	a	nalezení	elegantního	řešení,	které	nepředstavuje	
složitý	či	časově	náročný	výpočet,	k	němuž	by	právě	kalkulátor	mnoh-
dy pot'ebovali.

Při	 nepozorném	 pohledu	 na	 zadání	 by	 se	 mohlo	 zdát,	 že	 úlohy	
klokaní sout"%e jsou pro 'e#itele pom"rn" jednoduché. V!sledky v#ak 
svědčí	 o	 opaku.	Každý	 soutěžící	 začíná	 se	 24	body,	 o	některé	 však	
m)%e vinou chybn!ch odpov"dí p'ijít. Dal#ích 96 bod) pak m)%e zís-
kat	za	správné	odpovědi,	aby	dosáhl	maximálního	možného	výsledné-
ho po$tu 120 získan!ch bod). V(ka%dé ze st'edo#kolsk!ch(kategorií 
se v tomto ro$níku bodov! p'ír)stek pr)m"rného 'e#itele pohybuje 
pouze	okolo	20	z	těchto	96	maximálně	možných	bodů.

Všechny	kategorie,	do	kterých	patří	studenti	našeho	gymnázia,	jsou	
zařazeny	do	programu	Excelence	středních	škol,	v	němž	MŠMT	po-
%aduje vytvo'ení po'adí bez d"len!ch míst. V p'ípad" rovnosti bod) 
se	v nich	výše	umístí	mladší	účastník.	Znamená	to,	že	ani	plný	bodo-
vý	zisk	nemusí	soutěžícímu	zaručit	umístění	„v	TOP	10“,	o	čemž	se	
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v(tomto ro$níku „na vlastní k)%i“ p'esv"d$ilo hned n"kolik %ák) ni%-
šího	gymnázia.	V	rámci	celostátních	výsledků	organizátoři	zveřejňují	
pouze n"kolik nejlep#ích 'e#itel) v ka%dé z t"chto kategorií. Mnohdy se 
přitom	jedná	jen	o	ty	soutěžící,	kteří	dosáhli	plného	bodového	zisku.	
Je proto velice t"%ké se mezi takto úzk! okruh vít"z) dostat.

V sout"%i P'írodov"dn! klokan se to v tomto ro$níku %ádnému na#e-
mu studentovi nepoda'ilo. Mimo'ádn" se v#ak vedlo na#im student)m 
v sout"%i Matematick! klokan. V kategorii Benjamín se z(celkového 
po$tu 74 113 ú$astník) sout"%e poda'ilo dosáhnout plného bodového 
zisku	16	z	nich.	Figuruje	mezi	nimi	též	Michaela Hala!tová	ze	2.ag,	
která	 obsadila	 13.	 místo.	 V	 kategorii	 Kadet	 maximálního	 možného	
bodového zisku docílili hned t'i %áci z Jaro#ky: Václav Janá"ek ze 3.ag 
(11.	místo),	Jaroslav Herman ze 4.ag (13. místo) a Kry!tof Zamazal ze 
4.ag	(18.	místo).	Doplňme,	že	v	celé	republice	se	to	podařilo	22	z cel-
kového po$tu 62 953 'e#itel). Velmi kvalitní v!sledky v(této sout"%i 
zaznamenali té% studenti vy##ího gymnázia. V kategorii Junior obsadil 
Martin Kure"ka ze 2.A celkové 7. místo se 111 body a 10. místo Josef 
Mina$ík	z	1.A	se	110	body.	V	této	kategorii	došlo	k	chybné	formulaci	
zadání	jedné	úlohy,	která	proto	byla	dodatečně	vyřazena	a	výsledky	
byly	počítány	bez	ní.	Nejvyšší	možné	skóre	tak	představovalo	pouze	
116	bodů.	Dodejme	ještě,	že	v	této	kategorii	soutěžilo	celkem	16	002	
student). Kone$n" v kategorii Student se mezi vít"zi umístili dva 
studenti 4.A – na 3. míst" Jan .orm s v!sledkem 115 bod) a na 6. 
míst" Kry!tof Kolá$ se 109 body. Tato kategorie m"la 8 115 ú$astník). 
Pozoruhodné	je	i	to,	že	nikdo	z	nich	bodového	maxima	nedosáhl.

K	řadě	výborných	výsledků	uvedeným	studentům	gratulujeme,	dě-
kujeme	jim	za	reprezentaci	gymnázia	a	věříme,	že	se	na	ně	studentům	
na#eho gymnázia poda'í navázat i v následujícím #kolním roce.

	 Mgr.	Aleš	Kobza,	Ph.D.
 #kolní garant sout"%í KLOKAN
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St$edo!kolská odborná "innost
Dne 11. 5. 2016 se na na#í #kole Gymnáziu na t'. Kpt. Jaro#e ko-

nalo krajské kolo St$edo!kolské odborné "innosti (SO*). Z na#í #koly 
postoupilo z okresního kola celkem 17 prací z desíti obor).

Na#i studenti vybojovali celkem p"t prvních míst:
jméno a t!ída obor název práce

Jan	Dittrich,
4.A

Matematika a sta-
tistika

Eliptické k'ivky – od(geo-
metrie a d"litelnosti po 
šifrování	a	digitální	podpis

Martin Mátl
2.C

Zemědělství,	potravi-
nářství,	lesní	a	vodní	
hospodá'ství

Identifikace	dsRNA	mykovi-
rů	ve	fytopatogenní	houbě	
Fusarium	oxysporum

Michal Pechá$ek
3.C

Pedagogika,	psycho-
logie,	sociologie	a	
problematika volného 
$asu

Prevence onkologick!ch one-
mocn"ní u mladé generace

Vojt"ch Va#ák
3.C

Politologie a ostatní 
humanitní a spole-
$enskov"dní obory

Nástroje demokracie na(in-
ternetu

Vlastimil Bla%ek
3.B

Informatika EPIC

Dále jsme získali $ty'i druhá místa: 
jméno a t!ída obor název práce

Lucie Hronová
3.A

Matematika a sta-
tistika

Testy slo%enosti a prvo$ísel-
nosti

Antonín	Baďura
3.B

Fyzika Ml%ná komora s peltierov!m 
chlazením

Markéta Srncová
3.B

Ochrana a tvorba %i-
votního prost'edí

Seznámení ob$an) se zavle-
$en!mi a invazními druhy 
rostlin a jejich v!skyt na 
vybran!ch lokalitách m"sta 
Brna

Veronika Valouchová 
a David Pavlík
3.C

Tvorba u$ebních po-
můcek,	 didaktická	
technologie

FlowerID	 –	 botanický	 klíč	
pro	chytré	mobilní	telefony
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Na t'etím míst" se umístili 2 studenti:
jméno a t!ída obor název práce

Matou# Trnka
3.A

Matematika a sta-
tistika

Netradi$ní logiky

Ji'í Papou#ek
3.B

Elektrotechnika,	elek-
tronika a telekomuni-
kace

Prostorov! LED displej 'íze-
n! Arduinem

*tvrté místo obsadily práce:
Evy Klimentové (3.A): Studium vlivu teploty na produkci pylu hu-

seníčku	 rolního	 (Arabidopsis	 thaliana)	 –	 z	 Biologie,	 Michaely Zed-
ní"kové (3.B) Pom)cky pro v!uku histologie (obor Tvorba u$ebních 
pomůcek,	didaktická	technologie)	a	Jana Priessnitze (3.A) Automati-
zovaný	sklad	elektronických	součástek	(Informatika).

Velmi úsp"#n" bojovali i Zdislava Karásková a Pavla Nováková 
ze(4.A (5. místo v kategorii Matematika a statistika – práce Teorie 
křivek	–	od	matematiky	k	DNA,	horské	dráze	a	galaxiím),	Ronald Luc 
ze	3.A	v	Informatice	–	6.	místo	(Trip	Map	–	webová	aplikace	na sprá-
vu v!let)) a Anna 'echtá"ková z 3.B – 9. místo v oboru Tvorba 
učebních	pomůcek,	didaktická	technologie	(Formátování	textů	pomocí	
regulárních v!raz)). 

Do	 celostátního	 kola,	 které	 se	 konalo	 18.	 a	 19	 června	 v	 Hradci	
Králové,	postoupilo	celkem	10	studentů	s	9	pracemi.	Zde	prezentovali	
práci	nejen	před	komisí	a	veřejným	publikem,	ale	někteří	také	v	dis-
kusích p'ed sv!mi postery.

Obrovsk!m úsp"chem jsou dv" první místa. Získali je Antonín Ba-
0ura a Martin Mátl. Oba jsou nominovaní do mezinárodních sout"%í. 
Dv" $tvrtá místa vybojovali Jan Dittrich a Vlastimil Bla/ek. Skv"lé 
7. místo získala Lucie Hronová a Vojt(ch Va!ák. Shodné osmé místo 
si vybojovali Veronika Valouchová s Davidem Pavlíkem a Michal Pe-
chá"ek,	těsně	za	nimi	devátá	byla	Markéta Srncová. V#em student)m 
velmi d"kujeme za ob"tavou práci a vynikající reprezentaci #koly!

RNDr.	Iva	Kubištová,	Ph.D.
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Ekologická olympiáda podruhé a pot$etí
Poprvé jsme se do ekologické olympiády zapojili ve #kolním roce 

2013/2014. Na#e ú$ast se neomezila pouze na vyslání t'í$lenného 
družstva	 do	 krajského	 kola,	 ba	 právě	 naopak.	 Od	 samého	 začátku	
jsme Ekologickou olympiádu pojali podstatn" #í'eji. V jejím rámci 
jsme	 uskutečnili	 dvě	 vlastní	 akce.	 První	 z	 nich	 byla	 úvodní	 exkur-
ze,	tou	druhou	bylo	výjezdní	školní	kolo	konané	formou	plnění	úkolů	
vycházejících z konkrétní situace na zkoumané lokalit". O takovouto 
formu	environmetální	výchovy	projevili	studenti	značný	zájem,	takže	
pro následující léta nebyl d)vod k(%ádn!m v!razn"j#ím zm"nám.

Ekologická olympiáda má ka%doro$n" jiné téma. Ve #kolním roce 
2014/2015 jím bylo geologické d"dictví *eské republiky. P'i pátrání 
po geologickém d"dictví v okolí Brna jsme se zám"rn" vyhnuli oblasti 
Moravského	krasu,	neboť	bylo	jasné,	že	se	tam	uskuteční	terénní	část	
krajského	kola.	Pro	úvodní	exkurzi	jsem	vybral	málo	známé	okolí	obce	
Vedrovice na Moravskokrumlovsku. Nejprve jsme vystoupili na úbo$í 
památného kopce Leskoun. Leskoun b!val dominantou kraje a na jeho 
temeni se nacházelo v!znamné prehistorické hradi#t". V sou$asnos-
ti je v#ak podstatná $ást kopce odt"%ena rozsáhl!m lomem a námi 
navštívené	místo	 je	posledním,	kde	se	zde	zachovaly	dříve	mnohem	
rozsáhlej#í skalní útvary. Na vrcholu Leskounu b!val umíst"n model 
zem"koule. V d)sledku ot'es) p'i zapo$etí t"%by se uvolnil a skutálel 
dol) z(kopce. Jako vzpomínku na zmizel! vrchol kopce jsme na skálu 
umístili	míč,	na	němž	je	zobrazen	zemský	povrch,	a	doplnili	ho	vysvět-
lujícím	textem	a	svými	podpisy.	Skalka	na	úbočí	Leskounu	je	navště-
vována	jen	zřídka,	a	tak	je	pravděpodobné,	že	námi	instalovaná	koule	
je tam doposud. Proto%e se nalézá v bezprost'ední blízkosti $inného 
lomu,	měl	by	si	každý,	kdo	ji	chce	spatřit,	předem	domluvit	čas	ná-
vštěvy.	Z	vlastní	zkušenosti	mohu	potvrdit,	že	vedení	lomu	je	v tomto	
směru	 vstřícné.	 V	 další	 části	 exkurze	 jsme	 navštívili	 malé	 muzeum	
ve	Vedrovicích,	kde	je	expozice	o	zdejší	pravěké	těžbě	rohovců,	která	
m"la spí#e kultovní ne% praktick! v!znam. Na záv"r jsme místo t"%by 
našli	ve	zdejší	oboře	a	kdo	chtěl,	odnesl	si	i	kousek	rohovce.

&kolní kolo se odehrálo na Kv"tnici u Ti#nova. Nejprve jsme si 
společně	prohlédli	zdejší	geologické	a	geomorfologické	zajímavosti.	Ná-
sledovala	část,	kdy	soutěžní	družstva	samostatně	vyrazila	do	terénu	
a vymezovala	trasu	naučné	stezky,	která	by	byla	zajímavější	a	logič-
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tější,	než	je	trasa	stávající.	Potom	jsme	se	přesunuli	do	tišnovského	
muzea,	v	jehož	expozici	soutěžící	hledali	odpovědi	na	otázky	týkající	
se	Květnice.	Závěr	se	odehrál	o	patro	níž	v	útulné	kavárně,	kde	se	vše	
sepsalo a p'ipravilo k odevzdání. &kolního kola se zú$astnilo 15 stu-
dent). Vít"zi se stali .t(pán Balá/ik,	Jan Brzobohat% a Vojt(ch 1i/ka,	
kte'í v krajském kole obhájili 4. místo z p'edchozího roku.

V	 loňském	školním	 roce	2015/2016	 se	ústředním	 tématem	ekolo-
gické	 olympiády	 stal	 sport,	 rekreace	 a	 ochrana	přírody.	Při	 úvodní	
exkurzi	jsme	se	na	tuto	problematiku	podívali	opět	trochu	netradičně.	
Vypravili	 jsme	 se	 do	 údolí	 Oslavy	 a	 zkoumali,	 jak	 probíhá	 soužití	
tramp) a ochraná') v jednom z nejromanti$t"j#ích míst Moravy. Pro-
hlédli	jsme	si	trampské	kempy,	boudy,	totemy,	pietní	místa	a	trochu	
se zab!vali i trampskou mluvou.

V!jezdní #kolní kolo se uskute$nilo ve K'tinském údolí. Uplynulá 
dvě	krajská	kola	naznačila,	že	největší	rezervy	máme	v	botanice,	takže	
první úkol se t!kal ur$ování strom) podle list). Spole$n" jsme pro#li 
úsek	 od	 Býčí	 skály	 k	 jeskyni	 Výpustek.	 Jde	 o	 problematický	 úsek,	
chybí	tady	turistická	stezka,	která	by	se	vyhnula	rušné	a	nepřehledné	
silnici.	Když	jsem	školní	kolo	připravoval,	našel	jsem	trasu,	kudy	by	
mohla	vést,	tak	aby	byla	k	přírodě	šetrná	a	současně	pro	turisty	atrak-
tivní. V lét" roku 2016 jsem s ní seznámil zástupce &kolního lesního 
podniku	Křtiny	 (majitele	pozemků),	Správu	CHKO	Moravský	kras	
a(vedení územn" p'íslu#ného odboru Klubu $esk!ch turist). Uskute$-
nily	se	i	dvě	obchůzky,	které	prokázaly	reálnost	tohoto	záměru.	Jeho	
uskute$n"ní v sou$asné dob" nejvíce brání obavy z p'ípadn!ch pád) 
větví	nebo	stromů,	které	by	mohly	turisty	ohrozit.	To	sice	není	o	nic	
větší	než	jinde	v	Moravském	krasu,	ale	doba	je	už	taková…	I	toto	škol-
ní	kolo	bylo	zakončeno	v	muzeu,	konkrétně	v	expozici	Jeskyně	a	lidé	
umíst"né v areálu V!pustku. &kolního kola se zú$astnilo 25 student) 
a vít"zství si po zásluze odnesli Jan )esnek,	Filip Sv(rák a Luká! 
Vahala.	V	krajském	kole,	které	se	konalo	na	přelomu	března	a	dubna	
2016	jsme	i	tentokrát	skončili	na	4.	místě,	přestože	ambice	jsme	měli	
tentokrát	 vyšší.	 Jenže	 Jan	 Česnek	 onemocněl	 a	 otázky	 z	 botaniky,	
v níž	Filip	Svěrák	vyniká,	nebyly	zařazeny…

V	průběhu	krajského	kola	jsme	se	dozvěděli,	že	příští	krajské	kolo	se	
uskuteční	již	začátkem	října	2016.	To	nás	vůbec	nepotěšilo,	neboť	to	
není	v	souladu	s	naší	koncepcí	školního	kola.	Znamená	to,	že	úvodní	
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motivační	exkurze	by	musela	být	již	v	květnu	a	školní	kolo	v červ-
nu,	aby	vítězové	stihli	vypracovat	soutěžní	domácí	úkol.	Pořádat	dvě	
#kolní kola b"hem jednoho roku? To by nebylo rozumné. Vy'e#ilo 
se	to	tím,	že	do	krajského	kola	postoupilo	v	pořadí	druhé	družstvo	
ze(#kolního kola ve K'tinském údolí ve slo%ení Ivana Krumlová,	Ven-
dula N(mcová a Petr Zelina.	Začátkem	května	se	uskutečnila	exkurze	
do lužního	lesa.	Pro	návštěvu	lužního	lesa	je	to	ideální	termín,	kdy	
ještě	kopřivy	nejsou	příliš	vysoké	a	komáři	se	ještě	nestačili	vylíhnout,	
jenže	nesmí	pršet.	Jenže	ten	den	pršelo	silně	již	od	časného	dopoledne,	
přestože	podle	předpovědi	měly	přeháňky	přijít	až	po	obědě.	Někteří	
z nás promokli a% na kost. Jinak to bylo zajímavé. Na#li jsme $erstv" 
svlečenou	vážku,	která	ještě	nebyla	schopna	letu	a	v	samém	závěru	
i(vzácné bledule letní.

Loňské	 akce	 školní	 části	 ekologické	 olympiády	 navštěvovalo	 více	
studentů	než	v	letech	předcházejících,	proto	velmi	děkuji	kolegyni	Iv( 
Kubi!tové,	která	se	dvou	akcí	také	zúčastnila	a	vydatně	napomohla	
k(jejich zdárnému pr)b"hu.

 Mgr. Vítek Urban
 koordinátor EVVO

Úsp(chy v&"eském jazyce a literatu$e

Ni/!í gymnázium
Jaroslav Herman – 4.bg
 postup do celostátního kola Olympiády v($eském jazyce

Vy!!í gymnázium
Tereza Dob#ovi$ová – 3.D
 1. místo v(literární sout"%i Ho'ovice Václava Hrab"te a zvlá#tní 

ocen"ní literárního $asopisu Host
 2. místo v(literární sout"%i P'íbram Hanu#e Jelínka

Ivana Krumlová – 3.A
 6. místo v(celostátním kole *eské lingvistické olympiády
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Martin Modr! – 2.B
 1. místo v mezi#kolním kole Prezenta$ní sout"%e

Robert Kerndl – 4.B
 2. místo v(mezi#kolním kole Prezenta$ní sout"%e

 Mgr. Lenka Marková
 p'edsedkyn" PK *J

Úsp(ch na!ich student, v&)eské lingvistické olympiád(
Znáte	jazyky	bardi,	bukawa,	maxakalí	nebo	japonské	písmo	hira-

gana?	Ne?	K	úspěchu	v	České	lingvistické	olympiádě,	kterou	vyhla-
šují	 Filozofická	 a	 Matematickofyzikální	 fakulta	 Univerzity	 Karlovy	
v Praze,	to	ani	není	nutné,	přestože	právě	s	takto	exotickými	jazyky	
se sout"%ící pot!kají. D)le%ité je skv"lé logické my#lení a schopnost 
vnímat jazykové struktury. V#e pot'ebné k 'e#ení je v úlohách obsa-
ženo.	Soutěž	propojuje	prvky	lingvistiky,	informatiky	a	matematiky.	
Pro studenty matematick!ch t'íd je tedy jako #itá na míru. Nep'e-
kvapí	proto,	že	s	nápadem	zúčastnit	se	České	lingvistické	olympiády	
před	dvěma	lety	přišli	zvídaví,	soutěživí	a	akční	studenti	tehdejší	2.A.	
A(zabodovali hned napoprvé – Ivana Krumlová a .t(pán Balá/ik se 
p'es #kolní a krajské kolo v silné konkurenci probojovali a% do kola ce-
lostátního. &t"pán se tehdy umístil v polovin" startovního pole a(Iva-
na obsadila krásné #esté místo. O kousek jí tak unikla ú$ast na(Mezi-
národní	lingvistické	olympiádě,	kde	barvy	ČR	hájí	vždy	čtyři	studenti.	

Po Ivin" úsp"chu jsme v sout"%ení nad#en" pokra$ovali i v roce 2016. 
&kolních kol se zú$astnily stovky st'edo#kolák) z celé republiky a také 
$trnáct student) Jaro#ky. A% do národního kola postoupila op"t Iva-
na Krumlová (3.A) a také Vendula N(mcová (3.B). V(konkurenci 46 
student) z 32 #kol dívky zabojovaly a získaly cenné body pro(celkov! 
v!sledek – body z jednotliv!ch kol se toti% s$ítají. V(kone$ném po'adí 
leto#ního ro$níku *eské lingvistické olympiády se Ivana umístila op"t 
na krásném #estém míst" a Vendula obsadila dvacátou první p'í$ku. 
Věříme,	že	na	jejich	úspěch	navážou	další	zájemci	o	lingvistické	klání,	
proto%e Ivana a Vendula u% jsou letos maturantky.
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V!borné umíst"ní a skv"lá reprezentace Jaro#ky nás samoz'ejm" 
těší.	Obdiv	však	zaslouží	i	smysl	pro	fair	play,	který	prokázala	Ven-
dula.	Po	zveřejnění	výsledků	krajského	kola	za	mnou	přišla	s	tím,	že	
je	přesvědčená,	že	v	jedné	z	úloh	nemohla	získat	tolik	bodů,	kolik	je	
ve	 výsledkové	 listině	 uvedeno.	 Dohodly	 jsme	 se,	 že	 organizátorům	
napí#u a po%ádám o p'ekontrolování její sout"%ní práce. Vendula m"la 
pravdu,	porotci	se	spletli.	Správně	spočítané	body	sice	zamávaly	Ven-
duliným	 průběžném	 umístěním,	 ale	 na	 postup	 do	 celostátního	 kola	
sta$ily. A desát! nejlep#í v!sledek v národním kole nakonec znamenal 
celkovou	jednadvacátou	příčku	a	pocit,	že	teď	je	všechno	tak,	jak	má	
být.	Vendulo,	můžeš	na	sebe	být	hrdá!	

PhDr. Martina Literáková

Hudební sout(/e
Sout"%e Brn(nské kolo v instrumentální h'e a ve zp"vu po'ádané 

dne 9. 2. 2016 v Ernov" sále na brn"nské radnici se letos zú$astnili 
studenti:

 K. Herzánová – violoncello
 T. Pospí#il – housle
 P. Sochor – kytara
 H. Kasp'íková – housle
 &. Vojtá#ová – klavír
 M. Hoplí$ek – klavír
	 F.	Lamparter	–	zpěv
 K. *erná – zp"v

Umíst"ní:
 Kategorie klavír:
  2. místo &t"pánka Vojtá#ová
 Kategorie ostatní hudební nástroje:
  1. Kristína Herzánová
 Kategorie zp"v:
	 	 2.	místo	Filip	Lamparter
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V sout"%i Brn(nsk% vrabe"ek konané 10. 2. 2016 v sále B. Bakaly 
sout"%ili ve zp"vu populární písn" tito studenti:

 T. Urbánková
 J. Sobol
	 C.	Panfili
 A. Hohl
 E. Chalupová
 J. Zapletal
 K. *erná
 K. Malcánková
 K. Hromádková

V hudebních duetech:
 V. B'ou#ková a S. Dubová
 sestry Macholánovy
Umíst"ní:
 Kategorie 15–20:
  2. místo Klára Hromádková
  3. místo Terezie Urbánková
  $estné uznání Adam Hohl
  $estné uznání Jan Sobol
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 Kategorie duet:
  1. místo Helena a Eva Macholánovy
  2. místo Veronika B'ou#ková a Simona Dubová

 Mgr. Irena Ambrozová 
 p'edsedkyn" PK estetické v!chovy

Fotosout(/ 2015/2016
B"hem #kolního roku 2015/2016 prob"hl na na#í #kole první ro$ník 

fotografické	soutěže.	Soutěž	byla	rozdělená	do	tří	témat.	První	neslo	
název Matematika kolem nás a úkolem sout"%ících bylo zachytit ob-
jektivem	svého	fotoaparátu	matematické	objekty,	které	nás	obklopují.	
Druhé téma se jmenovalo Sv(tlo	a	bylo	zasvěceno	tomuto	fyzikálnímu	
jevu,	poněvadž	právě	 rok	2015	vyhlásilo	OSN	Mezinárodním rokem 
sv(tla. K tomuto tématu studenti zaslali nejvíce sout"%ních p'ísp"vk). 
Poslední téma bylo pojmenováno Jaro!ka /ije a bylo zam"'eno na(blí-
%ící se 150. v!ro$í zalo%ení na#í #koly.

Celkem	se	sešlo	několik	desítek	soutěžních	příspěvků,	z	nichž	porota	
v jednotliv!ch tématech vybrala tyto jako vít"zné:

 Martin Barto!: Nekone$no
 1aneta Plhalová: Hry s kou'em
 Daniela Krásenská, Martin Barto!:	Už	jedu,	Jaroško!
Vítězné	fotografie	si	můžete	prohlédnou	na	předsádce	tohoto	Pro-

gramu.

 Mgr. Jakub Holzbecher
	 Mgr.	Tomáš	Nečas,	Ph.D.

Sout(/e a jiné akce pro /áky ni/!ího gymnázia
V pr)b"hu #kolního roku 2015/2016 se %áci ni%#ího gymnázia zú-

$astnili n"kolika mimo'ádn!ch sout"%í.
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Honeywell Student Automotive Design Challenge
V	září	2015	jsme	byli	osloveni	firmou	Honeywell.	Nabídli	nám,	aby-

chom	se	zapojili	do	 soutěže	SADC,	kterou	firma	Honeywell	pořádá	
ve v#ech sv!ch centrech po celém sv"t". Sout"%e se zú$astnila t'ída 
3.bg. B"hem prvního pololetí stav"li z polotovar) vozíky pohán"né 
elektromotorkem a vyráb"li pro n" karoserie. V"t#inu práce proved-
li ve svém volném $ase pod vedením zam"stnanc) Honeywell. B"-
hem	příprav	jsme	měli	možnost	navštívit	firemní	provozy	ve	Slatině,	
ve(kter!ch se vyvíjejí turbodmychadla pro dieselové motory v"t#iny 
sv"tov!ch v!robc).

Na	závěr	porota	vybrala	nejlepší	autíčko	–	soutěžilo	se	v	rychlosti,	
schopnosti	šplhat	se	do	kopce,	v	designu	karoserie	i	v	prezentačních	
schopnostech autor).

Zvít"zil t!m ve slo%ení Tobiá! Klabusay,	Filip a Jakub Kozumplíko-
vi.	Jejich	projekt	„Feel	The	Power“	postoupil	do	celosvětového	finále,	
kde skon$il na 5. míst".

Robosout(/ 2016
Mo%nost sout"%it ve stavb" robotick!ch vozítek sestaven!ch 

z(LEGO vyu%ily dva t!my na#ich student) – Oliver .imoník,	Richard 
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Bla/ek a Cyril Povoln% ze t'ídy 2.bg a Richard Krejsa,	Edward Young 
a Václav Zvoní"ek	ze	4.ag.	V	národním	finále	pořádaném	v	pátek	26.	
dubna	na	ČVUT	v	Praze	se	jejich	roboti	probojovali	až	do	osmifinále.

KOZA 2016 – Katapulty
Poslední sout"% – KOnstruktérské ZÁpolení – bylo ur$eno pro(v#ech-

ny studenty ni%#ího gymnázia. Úkolem bylo sestrojit katapult st'ílející 
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tenisové	míčky.	Vítězem	se	stává	ten,	kdo	dostřelí	dál.	Na	hřišti	školy	
se	v	úterý	17.	května	sešlo	kolem	20	konstrukcí,	ty	nejlepší	dokázaly	
st'ílet mí$ek do vzdálenosti p'es 30 metr). Zvít"zil katapult Venduly 
a Richarda Krejsov%ch.

Halloween 2015
Už	 druhým	 rokem	 proběhl	 v	 budově	 gymnázia	 neoficiální,	 ale	

o to	velkolepější	Halloween.	Studenti	i	někteří	profesoři	dorazili	ráno	
do(v!uky v prapodivn!ch úborech. V nich absolvovali celou v!uku. 
Na	našich	žácích	musím	ocenit	to,	že	se	zvoněním	se	z	vyvádějících	
p'í#erek automaticky stali vzorní %áci a bylo mo%no s nimi probírat 
látku standardním zp)sobem.

.koly v p$írod( 2015/2016
Jako ka%d! rok i letos prob"hly #koly v p'írod" prim a tercií ni%-

#ího gymnázia. V prim" slou%í t!den v p'írod" jako adapta$ní kurz 
pro	nově	vytvořené	kolektivy,	v	tercii	jde	o	prodloužený	školní	výlet	
vypln"ní terénní v!ukou.

Primy odjely v zá'í do les) Beskyd do Léskového poblí% pramene 
Vsetínské	 Bečvy.	 Pod	 vedením	 třídních	 profesorů	 Michala	 Hubáčka	
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a(Petra Stupky pro%ili krásn!ch p"t dní v p'írod". Program se skládal 
z	turistiky,	sportu,	tematických	bloků	v	terénu	a	večerních	aktivit	(tá-
borák,	společné	předčítání).	Počasí	vyšlo	nádherně,	vyhnuly	se	nám	
závažné	úrazy,	v	pořádku	jsme	dojeli	domů.

Tercie odjely v kv"tnu na Tesák do Host!nsk!ch vrch). Krom" 
celodenního v!letu na Host!n a p)ldenního v!letu na Kele$sk! Javor-
ník jsme se v"novali p)ldenním blok)m terénní v!uky – tvorby land 
artu,	sledování	biotopů,	tvorbě	textů	a	zdravovědě.	Po	večerech	jsme	
sedávali u táboráku.

Mgr. Václav Piska$

V%tvarnou v%chovou k&hlub!ímu porozum(ní historii
Asi	nikdo	nepochybuje	o	tom,	že	je	třeba	připomínat	tragické	etapy	

historie	a	že	je	důležité,	aby	i	mladí	lidé	získali	jasnou	a	plastickou	
představu	o	děsivých	událostech,	jichž	bylo	20.	století	svědkem.	Tento	
úkol	z	velké	části	leží	na	školách	a	v	kontextu	narůstajících	xenofob-
ních a nenávistn!ch nálad ve spole$nosti nab!vá na nové záva%nosti.
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Učitel,	který	si	připouští	svůj	(pochopitelně	jen	přiměřeně	velký)	
díl	odpovědnosti	za	budoucnost	společnosti,	stojí	zde	před	nesnadným	
úkolem. Jak!m zp)sobem zprost'edkovat d"tem a mlad!m lidem his-
torickou	zkušenost	krvavé	totality	tak,	aby	se	vypravování	o	milionech	
mrtvých	nestalo	jen	otravnou	nudnou	trivialitou,	předmětem	memo-
rování,	učební	látkou	zcela	bez	souvislosti	s	tím,	čím	nebo	v	čem	mladí	
lidé %ijí $i v budoucnu %ít budou? Jak!m jazykem máme d"tem vy-
pravovat	o	hrůzách,	o	nichž	bychom	nejraději	sami	nic	nevěděli?	Jak	
s tímto tématem nakládat dostate$n" citliv"? Jak jej p'edávat d"tem 
tak,	abychom	z	nich	na	jedné	straně	nedolovali	laciné	emoce	a zacho-
vali	pravidlo	přiměřenosti	 látky	k věku	vyučovaných,	a	zároveň	ale	
poukázali	 s	dostatečnou	naléhavostí	na	to,	 jak	strašlivé	důsledky	si	
můžeme	přivodit,	budemeli	si	neopatrně	zahrávat	s	totalitní	ideologií,	
rezignujeme-li na ned"litelnost lidsk!ch práv a nebudeme-li si nade 
v#e vá%it svobody?

Jednou z mo%n!ch odpov"dí na v!#e polo%ené otázky je vypráv"-
ní	autentických	příběhů.	Příběhů	„malých“	lidí,	jejichž	osud	byl	po-
znamenán	„velkými“	dějinami.	Připomínání	jednotlivců,	kteří	se	stali	
obětí	dějin,	je	také	ústřední	myšlenkou	Jomhašoa,	Dne	holocaustu	
a	hrdinství.	Jde	o	pietní	den,	kdy	jsou	prostřednictvím	vzpomínko-
vých	 obřadů	 vzpomínány	 oběti	 holocaustu	 formou	 veřejného	 čtení	
jejich jmen. U p'íle%itosti této ka%doro$ní události vypisuje Terezín-
ská	iniciativa	již	po	několikáté	uměleckou	soutěž	pro	školy,	v	níž	žáci	
nejrůznějších	typů	škol	reflektují	konkrétní	téma,	zvolené	s	ohledem	
na	výročí	některých	událostí,	ale	i	aktuální	problematiku.	Letošním	
tématem byla pomoc lidem v nouzi.

Do této sout"%e jsme se tedy zapojili se studenty ze 3.bg. Abychom 
vypsané	téma	skutečně	promysleli	a	prožili,	pracovali	jsme	s	výukový-
mi	materiály,	které	nabízí	portál	Naši	nebo	cizí.	Zde	je	učitelům	k	dis-
pozici bohatá pokladnice dokument) p)vodních p'íb"h) vztahujících 
se k událostem druhé sv"tové války. Mezi jin!mi zde lze nalézt také 
celou	sadu	vyprávění	o	lidech,	kteří	se	–	za	obrovského	rizika	–	roz-
hodli	někomu	pomoci;	zpravidla	tím,	že	pronásledovaného	ukryli	nebo	
se	o	něj	 jinak	postarali.	Tato	pozoruhodná,	často	velmi	dramatická	
vypráv"ní jsme $etli ve skupinách a vzájemn" jsme je sdíleli. Pak jsme 
uvažovali	nad	otázkou,	 jak	je	vůbec	možné,	že	se	najdou	lidé,	kteří	
jsou	ochotni	pomáhat	lidem	v	nouzi	i	přes	smrtelné	nebezpečí,	které	
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jim	 i	 jejich	blízkým	hrozí?	Ptali	 jsme	se,	zda	mají	 takoví	 lidé	něco	
společného.	Jací	jsou,	jaké	mají	vlastnosti?	

Jako	už	mnohokrát,	 studenti	mě	při	výměně	názorů	nad	polože-
n!mi otázkami p'íjemn" p'ekvapili. Proná#eli pozoruhodné úvahy 
a(na(sv)j v"k skute$n" jasnoz'ivé post'ehy o psychologick!ch a etic-
kých	zákonitostech,	které	určují	lidské	chování	a	jednání.	Bylo	znát,	
%e je p'e$tené p'íb"hy oslovily a zasáhly. 

Po	motivační	části	následovala	čistě	výtvarná	fáze	naší	práce,	kdy	
jsme spole$n" vytvo'ili mozaiku lidsk!ch portrét). Tyto tvá'e m"ly 
alegoricky	vyjadřovat	vlastnosti	společné	lidem,	kteří	jsou	ochotní	na-
sadit se pro druhé. 

Naše	práce	tak	zahrnovala	fázi	evokace	znalostí,	které	děti	o	daném	
historickém	období	již	měli,	po	níž	následovalo	prohloubené	poznávání	
historie (prost'ednictvím konkrétních p'íb"h) na pozadí velk!ch d"-
jinných	událostí)	a	debata	o	otázkách	psychologických	a	etických,	což	
přispělo	k	pochopení	významu	získaných	informací.	V	rámci	následné	
výtvarné	tvorby	proběhla	reflexe	toho,	co	jsme	poznali,	a	tvorba	pod-
lo%ená osobním zá%itkem.

Soutěž	zahrnovala	i	hudební	obor,	a	proto	jsem	nabídla	studentům,	
zda se jí necht"jí zú$astnit i v této kategorii. Spontánní ano n"kolika 
z(nich m" op"t mile p'ekvapilo. Tato skupina (Aidan Thomas Macrea-
dy, Michal Svoboda, Jakub Kraus a Vojt(ch Holan) zcela samostatn" 
zhudebnila	báseň	Leo	Strausse	a	natočila	velmi	vydařený	hudební	vi-
deoklip,	který	jsme	stejně	jako	naše	výtvarné	práce	poslali	do	soutěže.

Za na#e úsilí jsme byli odm"n"ni vít"zstvím v doty$né sout"%i 
a(také pozváním do Prahy na slavnostní vyhlá#ení v!sledk) sout"%e. 
Tuto mo%nost jsme samoz'ejm" rádi vyu%ili a 23. zá'í jsme vyrazili 
na v!let do Prahy. Zde jsme se v dopoledním diskusním workshopu 
setkali	nejen	s	ostatními	účastníky	soutěže,	ale	také	se	členy	hodno-
tící	komise,	například	s	filmařem	Tomášem	Vorlem	ml.	V	diskusích	
s ostatními	účastníky	naši	studenti	opět	prokázali,	že	o	věcech	dokáží	
přemýšlet	v	souvislostech	a	umí	se	kultivovaně	vyjádřit.	Bylo	zřejmé,	
že	se	 jich	téma	soutěže	skutečně	vnitřně	dotklo.	Z	toho,	co	z	 jejich	
úst	zaznělo,	mě	například	zaujala	myšlenka,	že	příběhy,	které	jsme	při	
práci	na	projektu	četli,	byly	pro	děti	hodnotné	právě	tím,	že	šlo	o	pří-
běhy	s	dobrým	koncem	nebo	alespoň	s nadějí	na	dobrý	konec.	Když	se	
mluví	o	druhé	světové	válce,	takových	příběhů	mnoho	ke	slyšení	není.	
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Odpoledne pak do#lo na slavnostní vyhlá#ení vít"z) sout"%e v$etn" 
prezentace	našich	 prací.	Pozdravila	 nás	 také	 vzácná	 osobnost,	 paní	
dr.	Dagmar	Lieblová,	která	patří	mezi	přeživší	holocaustu	a	neúnavně	
pracuje	na	zachování	historické	paměti	ve	 funkci	předsedkyně	Tere-
zínské	iniciativy.	Jde	o	instituci,	„která	se	již	přes	dvacet	let	věnuje	
zkoumání	období	druhé	světové	války	a	holocaustu,	jeho	připomínání	
a	vzdělávání	o	něm:	zkoumá	různé	aspekty	lidského	chování,	vztahy	
většiny	a	menšin,	předsudky	a	stereotypy	a	hledá	v	historii	příklady,	
které nám mohou pomoci orientovat se a rozhodovat v na#em sou$as-
ném %ivot".“ Snad se nám zapojením do sout"%e také poda'ilo k t"mto 
cíl)m p'isp"t.

Mgr.	Ruth	Konvalinková,	Ph.D.

Na!e milovaná !kolo
Ka/d% rok se kvartáni lou"í s&ni/!ím gymnáziem, n(kte$í i p$ijdou 

s&p(kn%m proslovem do !kolního rozhlasu. Takto se loni lou"ila 4.ag 
(2012–2016):

Naše	milovaná	školo,
je	tomu	už	několik	dní,	co	jsme	sem,	jakožto	studenti	elitního	gym-

názia,	poprvé	vstoupili	 a	dnes	odejdeme.	Jelikož	nás	 znáte,	někteří	
dokonce	celé	čtyři	roky,	víte,	že	od	nás	nemůžete	očekávat	nic	obvyk-
lého,	konvenčního,	a	tudíž	nudného.	A	proto	náš	projev	nebude	žádný	
tradiční	doják	plný	slz	a	škytání.	Rozhodli	jsme	se	připomenout	vám,	
co	jsme	všechno	provedli,	a	tudíž	v	čem	si	prvenství	již	neurvete.

První	úspěchy	jsme	slavili	už	na	adapťáku,	vždyť	komu	se	povede,	
aby zdravotník uprost'ed v!kladu ode#el se slovy „jste nevychovan! 
smradi“.	Poučení	z	adapťáku	plyne	následující:	když	jste	cvičná	mrt-
vola,	nesnažte	se	pomáhat	zachránci	se	svou	záchranou.	Věčné	hádky,	
zda	morčata,	která	se	objeví	každou	přestávku	na	tabuli,	tam	patří,	
anebo	ne,	musel	vyřešit	náš	otec	třídní	–	pamatujte	si,	drazí	spolužáci,	
%e mor$ata a ani jiné mal)vky na #kolní tabuli nepat'í. Pro shrnutí 
primy snad sta$í.

V	sekundě	s	námi	již	nebyl	náš	Kuba	Horský,	budiž	mu	Praha	leh-
ká.	Stále	nás	však	bylo	32!	Aby	nás	nebyl	lichý	počet,	přibyla	k	nám	
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paní	asistentka,	která	nás	provází	dodnes.	Tím	okamžikem	skončily	
sladké	dny	opisování	u	písemek,	hraní	na	mobilu	pod	lavicí	a	spánek	
v	hodinách.	Pan	profesor	nás	už	v primě	násilím	učil	zdravit	učitele	
a chovat	se	k	nim	slušně.	Když	se	mu	to	podařilo,	přišlo	v	sekundě	
na řadu	chování	ke	spolužákům,	jako	bychom	to	ještě	neuměli.	Ačkoli	
to	bylo	velice	náročné,	i	tento	rok	jsme	přežili	a	náš	třídní	také.

V tercii se díky nám objevily v jídeln" líste$ky. Proto%e pokud si n"-
který	z	našich	kolegů	zapomněl	objednat	něco	k	jídlu,	šel	se	s	výrazem	
hladového	 sirotka	ptát	hodných	kuchařek,	 zda	 si	může	dát	alespoň	
polévku	a	pití,	pokud	by	tedy	neobětovala	nějaký	ten	knedlík	a	trošku	
omá$ky. Také jste mohli potkat chlapce stojící u okénka na vracení 
talířů,	kteří	se	ochotně	nabízeli,	že	váš	oběd	dojí.	Proč	se	jich	někteří	
spolužáci	báli,	to	dodnes	netušíme.	A	tak	vznikly	lístky	v	jídelně,	aby	
se paní kucha'ka neumluvila.

Letos se k nám p'ipojil Va#ek a okam%it" mezi skupinu géni) za-
padnul.	Na	sportovním	dni	nás	podržel,	 za	což	mu	patří	náš	vděk,	
jakož	i	za	to,	že	své	vědomosti	a	domácí	úkoly	více	méně	dobrovolně	
ochotně	sdílí	se	svými	nebohými	spolužáky.	Žádné	velké	průšvihy	jsme	
snad	letos	neudělali,	přece	jenom	jsme	po	letech	perné	dřiny	unavení.	
Ale pat'í nám jeden podstatn! úsp"ch. Na narozeniny na#eho pana 
profesora	Piskače	jsme	se	domluvili	a	v	hodině	fyziky	si	nasadili	na-
rozeninové	čepičky.	Věřte	tomu,	že	vám	už	se	nepodaří,	aby	vás	učitel	
zkou#el a m"l u toho na hlav" puntíkatou #pi$atou $epi$ku.

Pravd"podobn" se vám také nepovede za $ty'i roky vyst'ídat p"t 
u$itel) ob$anské v!chovy. Snad je na $ase p'iznat se k autorství n"-
kterých	drobností.	Ano,	skvrna	od	jogurtu	na	televizi	v	učebně	vý-
tvarné v!chovy je na#e a takté% skvrna od rohlíku na st"n" v u$ebn" 
3.ag.	Chceme	se	tímto	omluvit	všem,	kterých	se	tyto	události	jakkoli	
dotkly.

Na	sportovním	dni	jsme	postupně	obsadili	všechna	čtyři	místa,	což	
byl	samozřejmě	celou	dobu	náš	cíl,	proč	bychom	měli	chtít	všechno	
vyhrát,	že?

Tyhle	čtyři	roky,	které	nám	daly	znalosti	a	přátele,	ale	také	nám	
zničily	ideály,	jsme	si	opravdu	užili.,	Příční	se	pro	nás	stala	milovaným	
i nenávid"n!m domovem. V ka%dém z nás ur$it" z)stala n"jaká ta 
špetka	lásky	vůči	této	budově,	vůči	našim	profesorům	a	hlavně	vůči	
celému	kolektivu.	Nezdá	se	to	tak,	ale	i	vy	si	postupně	začnete	uvědo-
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movat,	že	tato	velká	rodina	už	nikdy	nebude,	že	ti	učitelé	–	ať	na	vás	
'vali sebevíc – to mysleli v%dy v dobrém a %e chvíle strávené ve #kole 
jsou pro vás velice cennou vzpomínkou.

Velké	díky	ale	ovšem	patří	panu	a	paní	Ošťádalovým,	kteří	se	o	nás	
s láskou starali a ud"lali z P'í$ní krásné místo k %ivotu. Tak%e se tu 
teď	s	vámi	loučíme	a	spoléháme	na	vás,	že	naše	památka	nebude	nikdy	
zapomenuta.	A	my	nikdy	nezapomene	na	našeho	pana	profesora,	kte-
rý	nás	trestal,	vychovával	a	hlavně	sjednotil…	Takže	pane	profesore,	
od	září	vám	to	začíná	znovu,	tak	snad	zase	neonemocníte.

Je	těžké	říci	sbohem,	ale	je	to	třeba.	Chovejte	se	slušně,	ne	jak	my,	
a zbytek pak p)jde sám od sebe.

A pamatujte – na nás nemáte!

Va#e 4.ag (2016)

b) T%lesná v+chova a sport

Sportování na vy!!ím gymnáziu
Ve #kolním roce 2015/2016 se konal ji% osmnáct! ro$ník sportovních 

přeborů	středních	škol,	které	jsou	každoročně	vyhlašovány	okresní	ra-
dou Asociace #kolních sportovních klub). Sout"%e jsou organizovány 
ve	 formě	 základních	 kol	 na	 městské	 úrovni	 s	 následným	 postupem	
z bodovaných	míst	do	krajského	kola	až	po	republikové	finále.	Hodno-
cení umíst"ní jednotlivc) $i dru%stev je následující: m"stské kolo – 1. 
místo	je	oceněno	5	body,	2.	místo	4	body,	3.	místo	3	body,	4.	místo	2	
body a 5. místo jedním bodem. V krajském kole se body zdvojnásobí 
a	v	republikovém	finále	ztrojnásobí.

Z uplynul!ch osmnácti ro$ník) st'edo#kolsk!ch sportovních p'ebo-
rů,	kterých	se	studenti	zúčastnili,	se	na	prvních	třech	místech	umístilo	
Gymnázium,	tř.	Kpt.	Jaroše	14,	celkem	čtrnáctkrát.	Na	vítězné,	první	
příčce	stanulo	Gymnázium,	tř.	Kpt.	Jaroše	celkem	šestkrát.	Do spor-
tovního sout"%ení bylo zapojeno 39 brn"nsk!ch st'edních #kol. V(uply-
nulém #kolním roce 2015/2016 se na#e gymnázium umístilo na 2. míst" 
se	157	body,	pouhým	rozdílem	4	bodů	za	vítěznou	školou	GML.
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Pro	ilustraci	uvádím	přehled	soutěží,	kterých	se	studenti	v	průběhu	
#kolního roku 2015/2016 zú$astnili.

St'edo#kolsk! atletick! pohár Corny (m"stské kolo)
 dívky   8. místo z 15 #kolních dru%stev
 chlapci   5. místo z 18 #kolních dru%stev

M"stsk! p'ebor st'edních #kol v kopané O pohár J. Masopusta
	 chlapci	 	 	 umístění	v	základní	skupině,
 startovalo celkem 16 mu%stev

M"stsk! p'ebor st'edních #kol ve stolním tenisu kategorie VI.B
	 chlapci	 	 	 5.	místo,	účast	11	družstev

Aerobic Master Class
 dívky   ú$ast v(základní skupin"

M"stské kolo st'edních #kol v p'espolním b"hu
 dívky V. kategorie 3 000 m 4. místo z 9 dru%stev
	 Družstvo	běžkyň:	Kateřina	Bžatková	4.A,	Pavlína	Borská
	 4.D,	Martina	Reissnerová	4.B,	Tereza	Honková	4.C,	Zuzana
	 Kuchařová	3.A,	Kristýna	Jansová	1.A

 dívky VI. kategorie 3 000 m 2. místo z 5 dru%stev
	 Družstvo	běžkyň:	Veronika	Grycová	2.B,	Eliška	Cypriánová
	 2.C,	Ema	Chocholáčová	4.bg,	Kateřina	Bartošková	4.bg,
	 Lucie	Hronová	3.A,	Leontýna	Pasková	3.D.
 Ema Chocholá$ová dob"hla z 28 závodnic na 3. míst" v $ase
 11:58 min.

 chlapci V. kategorie 5 000 m 2. místo ze 13 dru%stev
	 Družstvo	běžců:	Petr	Kaňok	4.A,	Ondřej	Piňos	4.A,	Ondřej
	 Šanca	4.A,	Vladimír	Kelbl	3.A,	Jan	Bráblík	4.A

 chlapci VI. kategorie 5 000 m 1. místo z 5 dru%stev
	 krajské	finále	 	 	 1.	místo
	 republikové	finále	 	 11.	místo
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	 Družstvo	běžců:	Vít	Unčovský	1.A,	Jan	Král	2.A,	Jan
	 Priessnitz	3.A,	Vojtěch	Bžatek	1.A,	Michael	Auda	4.ag,
	 Ondřej	Brýdl	4.ag,	Tomáš	Tyc	3.B

Městský	přebor	středních	škol	v	basketbalu	3	×	3
	 dívky	 	 	 3.	místo,	účast	6	družstev
	 krajské	finále	 	 2.	místo
	 republikové	finále	 11.	místo
	 Družstvo	basketbalistek:	Veronika	Borýsková	1.A,	Kristýna
	 Jansová	1.A,	Eliška	Cypriánová	2.C,	Kristýna	Kocmanová
	 2.C,	Klára	Chylková	3.D

	 chlapci	 	 	 městské	a	krajské	finále	účast
	 ve	skupině	s	možností	postupu	do	republikového	finále
	 z	důvodu	pořadatelství	RF	v	basketbalu	3	×	3	 11.	místo

Městský	přebor	středních	škol	v	basketbalu,	kategorie	V.
 chlapci   2. místo z 5 dru%stev
	 Družstvo	basketbalistů:	Lukáš	Křivka	2.A,	Jan	Bráblík	4.A,
	 Daniel	Jirků	4.C,	Jiří	Kučera	3.B,	Dominik	Čoupek	1.D,
	 Luong	Ngoc	Long	1.D,	Jegor	Baboša	4.A,	Jakub	Zapletal
	 3.D,	Petr	Kaňok	4.A,	Ondřej	Buček	2.A
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P'ebor st'edních #kol v #achu
 chlapci
  m"stské kolo  1. místo z(5 dru%stev
  krajské kolo v B'eclavi 2. místo
	 	 republikové	finále	Zlín	 15.	místo
	 Šachisté:	Martin	Blahynka	3.A,	Adam	Dvořák	2.A,	Radek
	 Zeman	2.A,	Tomáš	Perutka	2.A,	Tadeáš	Boček	3.A,	David
 Barák 1.bg

M"stsk! p'ebor st'edních #kol v plavání
 dívky   6. místo
 chlapci   2. místo

	 Družstvo	plavců:	Přemysl	Pospíšil	2.D,	Dominik	Červinka
	 4.C,	Jan	Starůstka	2.A,	Michal	Kelbl	3.C,	Kamil	Stehlíček
	 1.A,	Jonáš	Kůra	1.C,	Přemysl	Till	4.B

St'edo#kolské hry ve ,orbalu
 dívky
  m"stsk! p'ebor  3. místo z 19 dru%stev
	 	 krajské	finále	 	 3.	místo	ze	6	družstev
	 Družstvo	florbalistek:	Viktorie	Tomanová	4.C,	Barbora
	 Tancošová	4.C,	Tereza	Honková	4.C,	Ema	Edenová	2.D,
	 Tereza	Krupicová	1.C,	Lucie	Hronová	3.A,	Eva	Dočekalová
	 4.A,	Kristýna	Kocmanová	2.C,	Lucie	Bulantová	3.A,
 Krist!na Pavlovská 3.C

 chlapci
	 	 městský	přebor	 	 1.	místo,	účast	28	družstev
	 	 krajské	finále	 	 2.	místo
	 Družstvo	florbalistů:	Matyáš	Krupa	1.A,	Ladislav	Švarc	3.C,
	 Lukáš	Michálek	3.A,	František	Pomkla	4.C,	Michael	Zelený
	 4.C,	Michal	Minařík	2.B,	Jiří	Koláčný	3.C,	Petr	Koláčný
	 1.C,	Tomáš	Kadavý	1.C,	Michal	Kelbl	3.C,	Vojtěch	Jašek
	 4.C,	Jonáš	Kůra	1.C,	Petr	Kaňok	4.A

Juniorský	maratón
 p'ebor Brna  4. místo z(16 dru%stev
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St'edo#kolské hry ve volejbalu kategorie VI.B (m"stsk! p'ebor)
 dívky   2. místo ze 17 dru%stev
 chlapci   2. místo z 8 dru%stev

	 Družstvo	volejbalistek:	Kateřina	Flajšingerová	3.C,	Kristýna
	 Pavlovská	3.C,	Anna	Nevídalová	3.C,	Jana	Chudíková	1.C,
	 Martina	Lepková	1.A,	Tereza	Bělušová	1.B,	Zuzana
	 Rubešová	1.D,	Lucie	Nevídalová	1.D,	Julie	Vítková	4.bg,
 Krist!na Kocmanová 2.C

	 Družstvo	volejbalistů:	Jiří	Sedlák	1.A,	Jan	Blatný	4.ag,
	 Miroslav	Havránek	4.ag,	Jiří	Skládaný	4.ag,	Milan	Hoplíček
	 2.A,	Ondřej	Svoboda	3.A,	Daniel	Sedlák	3.A,	Jaromír
	 Homolka	3.D,	Ondřej	Buček	2.A,	Marek	Zálešák	2.C

St'edo#kolské hry ve volejbalu V. kategorie (m"stské kolo)
	 dívky	 	 	 3.	místo,	účast	17	družstev
 chlapci   2. místo z 8 dru%stev

	 Družstvo	volejbalistek:	Kristýna	Pavlovská	3.C,	Kateřina
	 Flajšingerová	3.C,	Jana	Chudíková	1.C,	Martina	Lepková
	 1.A,	Tereza	Bělušová	1.B,	Johanka	Nováková	4.C,	Lucie
	 a	Petra	Bulantová	3.A,	Anna	Nevídalová	3.C,	Lucie
 Nevídalová 1.B

	 Družstvo	volejbalistů:	Jiří	Sedlák	1.A,	Lukáš	Franz	3.D,
	 Daniel	Jirků	4.C,	Ondřej	Buček	2.A,	Milan	Hoplíček	2.A,
	 Ondřej	Svoboda	3.A,	Daniel	Sedlák	3.A,	Matouš	Trnka	3.A,
 Jan Hanák 4.D

Středoškolské	hry	ve	futsalu
	 chlapci	 	 	 umístění	v základní	skupině,
 ú$ast 22 dru%stev

P'ebor st'edních #kol ve #plhu
	 dívky	 přebor	města	 2.	místo,	účast	7	družstev
  p'ebor kraje 3. místo
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	 Závodnice	ve	šplhu:	Jana	Prokešová	4.C,	Stella	Ferencová
	 1.C,	Jana	Ondřejová	1.D,	Tereza	Schätzelová	2.D

Pohybové skladby
	 dívky	 	 městské	a	krajské	finále	 	 1.	místo

	 Družstvo:	Aneta	Vondráková	4.C,	Jana	Prokešová	4.C,
	 Veronika	Kubíčková	2.B,	Nikola	Paschová	2.B,	Tereza
	 Vondrová	2.B,	Klára	Suchánková	3.D,	Jana	Machalová	3.D,
	 Monika	Křivánková	2.A,	Leontina	Pasková	3.D,	Radka
	 Suchomelová	1.D,	Kristýna	Kuklová	1.C
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St'edo#kolské hry v malé kopané (m"stsk! p'ebor)
 chlapci   3. místo z(18 dru%stev
 
	 Fotbalisté:	Adam	Smrčka	3.D,	Jakub	Kropáček	3.B,	Patrik
	 Piák	3.D,	Aleš	Zlámal	3.D,	Martin	Zatloukal	3.C,	Patrik
	 Lidmila	2.A,	Filip	Kotoun	1.C,	Calin	Panfili	3.B,	Jiří
	 Koláčný	3.C,	Martin	Kropáček	2.B,	náhradníci:	Adam
	 Ondroušek	3.B,	Jiří	Kučera	3.B

St'edo#kolské hry v plá%ovém volejbalu
	 dívky,	družstvo	„A“
  m"stsk! p'ebor  2. místo ze 32 dru%stev
  krajsk! p'ebor  3. místo
	 	 republikové	finále	 3.	místo,	17	družstev

	 Volejbalistky	(městský	přebor):	Kateřina	Flajšingerová	3.C,
 Krist!na Pavlovská 3.C

	 dívky,	družstvo	„B“	 	 účast	ve	skupině
 chlapci
  m"stsk! p'ebor  3. místo ze 17 dru%stev
  krajsk! p'ebor  2. místo

	 Družstvo	hráčů:	Daniel	Sedlák	3.A,	Jiří	Sedlák	1.A
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Zástupci sportovc) a pedagog) st'edních #kol byli 4. 'íjna 2016 
vyhodnoceni	na	Nové	radnici	v	Brně,	kde	převzali	diplom	a	poukáz-
ku na nákup sportovního materiálu. Na#i studenti bodovali a byli 
vyhodnoceni	v	soutěži	dívek	2.	místem,	chlapci	se	umístili,	společně	
s G. Křenová,	na	1.	místě.

Tento v!$et sportovních aktivit student) gymnázia by nebyl ko-
nečný,	 pokud	 bychom	 neuvedli	 účast	 družstva	 studentů	 v	 závodě	
s(brannou tematikou. V p'edváno$ním $ase se konal ji% t'etí ro$ník 
basketbalového	duelu	Jaroška	×	Slovaňák	v	basketbalové	hale	na	Ros-
ni$ce. Pro studenty prvních ro$ník) byl p'ipraven PKTV ly%a'sk! 
kurz	 s  výukou	 sjezdového	 lyžování	 a	 snowboardingu,	 pro	 studenty	
3. ročníků	to	byl	zase	sportovní	kurz	v	červnu,	kde	měli	studenti	mož-
nost	volby	mezi	cykloturistikou,	vysokohorskou	turistikou,	vodáctvím	
a sportováním v(Chorvatsku nebo v Brn". Pro studenty v#ech ro$ník) 
byly	vyhlášeny	výběrové	lyžařské	zájezdy,	které	se	konaly	v zahrani-
čí.	V	červnu	2016	naše	gymnázium	zorganizovalo	 republikové	finále	
ve volejbalu,	kterého	se	zúčastnilo	družstvo	dívek	i	chlapců	z	nižšího	
gymnázia.

Záv"rem #kolního roku studenti zápolili v u% tradi$ních mezit'íd-
ních turnajích v kopané a v p'eboru v lehké atletice. Mnozí studenti 
také	využili	pestrou	nabídku	jednotlivých	předmětových	komisí,	které	
nabídly student)m v pr)b"hu posledního $ervnového t!dne originální 
menu	v	podobě	sportovních	činností	např.	turnaj	v	tenise,	badminto-
nu,	vyjížďku	na	inline	bruslích,	návštěva	lanového	centra	aj.	Kdo	měl	
zájem	o	pravidelné	sportování,	využil	nepovinné	sportovní	hry,	které	
byly	a	jsou	už	tradičně	zaměřeny	na	florbal,	kopanou	a	basketbal.

Lze	konstatovat,	že	školní	rok	2015/2016	byl,	co	se	týče	sportovních	
aktivit	na	gymnáziu,	výjimečně	úspěšný.	Všem,	kteří	se	podíleli	na	co	
nejlep#ím umíst"ní v jednotliv!ch sportech i v celkovém hodnocení 
středních	škol,	děkuji	a	věřím,	že	budou	inspirací	pro	ostatní	studenty.	

 Mgr. Hana Vladíková
 p'edsedkyn" PK TV
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Sport na ni/!ím gymnáziu
Nedá	mi,	abych	se	v	naší	ročence	nepochlubila,	že	na	Příční	na niž-

#ím gymnáziu jsou studenti nejen #ikovní v matematice a jin!ch obo-
rech,	ale	vynikají	také	soutěživostí,	touhou	a	snahou	dosáhnout	hez-
k!ch umíst"ní v r)zn!ch sportovních disciplínách a reprezentují na#e 
Gymnázium,	byť	 je	 to	někdy	stojí	velké	vyčerpání.	Jsou	to	výkony	
jednotlivc) i dru%stev. Za zmínku ur$it" stojí reprezentace na#eho 
Gymnázia na Mistrovství *R v desetiboji OVOV. Tu zajistil stu-
dent	Antonín	Sekerka	ze	třídy	3.ag,	který	ve	velmi	horkých	dnech	9.	
a(10. 9. 2016 bojoval o co nejlep#í umíst"ní mezi zhruba 60 závodníky 
své	kategorie	z	celé	České	republiky.	Po	těžkém	boji	v	35	stupňovém	
vedru	podporován	svoji	třídou,	která	mu	v	pátek	9.	9.	fandila,	vybo-
joval Tonda 11. místo v desetiboji jednotlivc). Minulé dva ro$níky 
dokonce zvládnul vybojovat místo 7.! Ale i 11. místo v *R pro na#e 
Gymnázium	hodně	znamená.	A	věřte	nám	divákům,	že	dělat	shyby	
v nelidském	vedru	na	nezastíněném	stadionu	VUT,	házet	medicinba-
lem,	skákat	na	rychlost	přes	švihadlo,	běžet	1000	m	a	to	celé	nejen	
pro	svůj	pocit	cti	závodit	na	mistrovství	ČR,	ale	také	aby	se	o	našem	
gymnáziu	vědělo,	to	si	zaslouží	alespoň	tento	imaginární	potlesk.

Nejsou	 to	ale	 jen	úspěchy	 jednotlivců,	 opomenuta	nesmí	být	ka-
%doro$ní ú$ast student) ni%#ího gymnázia v sout"%i B(hy brn(nské 
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mláde/e,	která	je	čtyřkolová	a	probíhá	střídavě	na	Lesné	a	v	Lužán-
kách. Na#i studenti vybojovávají pro na#e gymnázium ji% n"kolik let 
krásné	 druhé	 místo	 ze	 všech	 brněnských	 škol,	 z	 nichž	 některé	 jsou	
dokonce	přímo	zaměřené	na	sport.	Obzvlášť	podzimní	kolo	v	říjnu	je	
pro(ob"tavé sportovce nep'íjemné sv!m sychrav!m chladem a kluz-
k!m povrchem. A p'esto se studenti znovu pou#tí do boj) o co nej-
lep#í umíst"ní.

Letos na#e gymnázium %ilo i po'ádáním mistrovstvím republiky 
ve volejbalu,	kde	se	naše	jarošácké	družstvo	dívek	i	chlapců	umístilo	na	
6.	místě.	A	to,	že	má	nižší	gymnázium	rádo	sport	a	umí	své	sportovní	
zástupce	za	třídu	krásně	povzbudit,	je	vidět	na	červnových	sportovních	
dnech,	které	mají	úžasnou	atmosféru	a	jsou	pýchou	nižšího	gymnázia.	
Vždyť	naši	 studenti	nemusí	být	 šikovní	 jen	v	přemýšlení,	mohou	 se	
i(rádi h!bat a pe$ovat o sebe ve správné %ivotospráv" a(v(pohybu. 
A to	je	moc	dobře,	protože	to	vypadá,	že	heslo	ve zdravém	těle	zdravý	
duch	stále	ještě	platí.	Přeji	Vám	všem,	aby	Vám	tělo	fungovalo	alespoň	
tak	dobře,	abyste	i	Vy	měli	radost	z	pohybu	a splněných	přání.

 PaedDr. Zuzana Ku$erová
 u$itelka Bi a TV

P$ebor !koly v&lehké atletice 2016
Blí%í se konec #kolního roku a s ním i tradi$ní p'ebor gymnázia 

v lehké	atletice	na	hřišti	Rosnička	v	BrněŽabovřeskách.
Soupisky t'íd jsou dokon$eny a my tipujeme mo%né jednotlivé ví-

těze	i	třídu,	která	bude	letos	celkově	nejlepší.	Po	loňské	soutěži	mají	
nejv"t#í #ance na v!hru t'ídy 3.A a 2.B. Nakonec ale dochází k(p'e-
kvapení a vít"zem se stává t'ída 1.D s nejv"t#ím po$tem ú$astník) 
v	soutěži	i	s	předvedenými	kvalitními	výkony.	Přeboru	přálo	počasí,	
takže	jsme	si	soutěže	v	královně	sportu,	atletice,	jistě	všichni	užili.

Gratulujeme vít"z)m a t"#íme se na p'ebory #koly v roce 2017.

V%sledky:
100 m ho#i

1.	Vojtěch	Vinterlík	 	 2.A	 12,2	s
2.	Petr	Koláčný	 	 1.C	 12,3	s
3.	Jakub	Kropáček	 	 3.B	 12,4	s
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100 m dívky 
1.	Tereza	Vondrová	 	 2.B	 14,2	s
2.	Tereza	Bělušová	 	 1.C	 14,4	s
3.	Marie	Jičínská	 	 1.C	 14,5	s

1500 m ho#i
1.	Vladimír	Kelbl	 	 3.A	 4:42,72	min.
2.	Martin	Vodička	 	 1.A	 4:44,87	min.
3.	Jakub	Zoblivý	 	 2.C	 4:55,24	min.

600 m dívky
1.	Marie	Jičínská	 	 1.C	 1:57,04	min.
2.	Zuzana	Rubešová	 	 1.D	 2:00,05	min.
3.	Radka	Suchomelová	 1.D	 2:02,40	min.

Vrh koulí ho#i
1.	Radim	Dvořák	 	 2.D	 10,58	m
2.	Vladym	Hladyuk	 	 3.C	 	9,81	m
3.	Jiří	Smejkal	 	 1.A	 	9,72	m

Vrh koulí dívky
1.	Petra	Bulantová	 	 3.A	 8,60	m
2.	Kristýna	Kocmanová	 2.C	 8,17	m
3.	Lucie	Bulantová	 	 3.A	 7,72	m

Skok dalek! ho#i
1. Jaroslav Macek  3.C 518 cm
2. Jakub Kropá$ek  3.B 512 cm
3. Michal Mina'ík  2.B 496 cm

Skok dalek! dívky
1. Tereza B"lu#ová  1.B 429 cm
2. Tereza Vondrová  2.B 427 cm
3. Zuzana Rube#ová  1.D 420 cm

Štafeta	hoši
1.	2.C	–	Pospíšil,	Chytrý,
	 				Kejda,	Zoblivý	 	 2:13	min.
2.	1.A	–	Unčovský,	Pham,
	 				Vodička,	Šmíd	 	 2:16	min.
3.	3.B	–	Kropáček,	Doležal,
	 				Smrček,	Huy		 	 2:17	min.
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Štafeta	dívky
1.	1.D	–	Rubešová,	Suchomelová,
	 				Lorenzová,	Kompanová	 2:34	min.	(nový	rekord)
2.	2.C	–	Kocmanová,	Skřičková,
	 				Výborová,	Parfusová	 	 2:38	min.
3.	2.B	–	Grycová,	Vondrová,
	 				Töthová,	Kubíčková	 	 2:39	min.

Vítězové,	třída	1.D,	dostali	kromě	medailí	a	diplomů	od	pana	ře-
ditele	den	volna,	který	měl	být	opět	zaměřený	na	sportovní	aktivity.	
Tento den si studenti vybrali 22. zá'í a nav#tívili sportovní centrum 
Jump	Park,	kde	si	zaskákali	na	trampolínách	a	oslavili	tak	svoji	vý-
hru.

 Mgr. Sylva Zvolská
 vedoucí p'eboru v atletice
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Finále Sportovní ligy základních !kol ve volejbalu
Na#e gymnázium bylo pov"'eno Asociací #kolních sportovních klu-

bů	ČR	uspořádáním	Republikového	finále	sportovní	 ligy	základních	
#kol ve volejbalu „O Pohár ministryn" #kolství“. Této vrcholné akce se 
zúčastnilo	5	nejlepších	chlapeckých	a	5	dívčích	družstev,	která	prošla	
sítem	obvodních,	okresních	a	krajských	kol	a	zvítězila	v	mezikrajských	
kvalifikačních	skupinách.	Naše	gymnázium	jako	pořadatel	využilo	své-
ho	práva	doplnit	účastnické	týmy	družstvy	v	obou	kategoriích.	Finále	
se uskute$nilo 1. a 2. $ervna 2016.

Po urputn!ch bojích nakonec zvít"zila d"v$ata ze Z& a M& Komen-
ského	z	Bílovce,	v	kategorii	chlapců	obhájilo	loňské	prvenství	družstvo	
ZŠ	 Brdičkova,	 Praha.	 Soutěž	 měla	 vysokou	 úroveň,	 na	 kterou	 naše	
dru%stva bohu%el nesta$ila a v obou kategoriích obsadila poslední 6. 
místo.

Turnaj probíhal ve sportovních halách Vodova. Ubytování bylo za-
ji#t"no ve vysoko#kolsk!ch kolejích VUT a stravování v menze VUT 
v areálu pod Palackého vrchem. Mimo vlastní turnaj m"li ú$astníci 

Dru%stvo Jaro#ky – dívky
Nahoře	zleva:	Klára	Dvořáčková,	Rebeca	Šňupárková,	Julie	Vítková, 

Kateřina	Bartošková,	Lenka	Procházková
Dole	zleva:	Lucie	Štěpánková,	Tereza	Novotná,	Kateřina	Vejtasová
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Pak	společné	foto	všech	účastníků	RF	SLZŠ

Dru%stvo Jaro#ky – ho#i
Nahoře	zleva:	Mirek	Havránek,	František	Bartoň,	Filip	Erbes, 

Jan	Blatný,	Jiří	Skládaný
Dole	zleva:	Michal	Auda,	Jaromír	Pospíchal,	Viktor	Kadeřábek
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mo%nost p'i ve$erní besed" se setkat nejen s patronem volejbalového 
turnaje	panem	Ondřejem	Hudečkem,	mnohonásobným	volejbalovým	
reprezentantem	České	republiky,	ale	s	dalšími	sportovními	osobnost-
mi. Na besedu s ú$astníky p'i#el i kapitán Volejbalu Brno Michal 
Hrazdíra,	fotbalista	Petr	Švancara	a	útočníci	brněnské	hokejové	Ko-
mety	Brno	Jan	Hruška	a	Jan	Káňa.

V!znam turnaje podtrhla i ú$ast osobností spole$enského a politic-
kého	života	–	primátora	města	Brna	Petra	Vokřála,	1.	náměstka	hejt-
mana	Jihomoravského	kraje	Stanislava	Juránka,	prezidenta	AŠSK	ČR	
Václava Le#anovského i zástupce ministerstva #kolství Jana Schneide-
ra.	Zvlášť	milé	bylo	naše	setkání	s	předsedou	Volejbalového	svazu	ČR	
Zdeňkem	Haníkem,	který	v	letech	1988–1990	na	našem	gymnáziu	učil	
$esk! jazyk a t"lesnou v!chovu. Spolu s Ond'ejem Hude$kem pak oce-
nil nejlep#í dru%stva i jednotlivce p'i záv"re$ném ceremoniálu. Setkání 
s takov!mi osobnostmi bude jist" pro v#echny hrá$e i hrá$ky velkou 
motivací	v	jejich	budoucí	volejbalové	kariéře,	stejně	jako	i	možnost	vi-
dět	hráče	stříbrného	extraligového	mužstva	brněnského	klubu	Volejbal	
při	krátké	exhibici,	která	vyplnila	přestávku	mezi	finálovými	zápasy.

Děkujeme	 za	 finanční	 pomoc	 Krajskému	 úřadu	 Jihomoravského	
kraje,	 Magistrátu	 města	 Brna,	 Asociaci	 školních	 sportovních	 klubů	
ČR	a	dalším	partnerům,	bez	nichž	by	celá	akce	nemohla	proběhnout	
ke	spokojenosti	všech	účastníků.	Podle	vyjádření	vedoucích	výprav,	
sportovc) a host) lze brn"nské mistrovství hodnotit jako velmi úsp"#-
né.

Dovolte	mi,	abych	za	sebe	i	celý	organizační	výbor	poděkoval	všem	
pedagogům	a	především	našim	studentům	jak	z	nižšího,	tak	i	z	vyš-
šího	gymnázia	za	neocenitelnou	pomoc,	kterou	přispěli	ke	zdárnému	
pr)b"hu této v!znamné sportovní a spole$enské mláde%nické akce 
a(v!znamné prezentaci na#í #koly mezi sportovní ve'ejností.

 Mgr. Zden"k Jadvid%ák
 $len organiza$ního v!boru
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c) Kultura

Literární dílna
Kdo	o	ní	nikdy	neslyšel,	dobrovolně	by	se	jí	určitě	zúčastnit	nechtěl.	

Kdo by taky souhlasil s nápadem strávit cel! víkend zav'en! ve #kole 
a do vy$erpání v#ech sil psát „slohovky“.

Kdo	ji	nezná,	ten	jen	přemýšlí,	co	to	vůbec	může	být.
A	ten,	kdo	ji	už	prožil,	by	se	hned	vrátil	prožít	ji	znovu!

Desátý	ročník	Literární	dílny	vedený	prof.	Lenkou	Markovou	do-
stal	téma	Sláva	bláznovství,	a	proto	jsme	se	celý	víkend	seznamova-
li	 s  osobnostmi,	 které	 ve	 své	 době	 vybočovaly	 nebo	 stále	 vybočují	
ze(spole$nosti.

A tak jsme se hned na po$átku na#í literární dílny v dramatickém 
dopoledni setkali se zp"vákem Jimem Morrisonem z kapely The Do-
ors a jeho drogovou závislostí. Díky skv"lé lektorce jsme se dokázali 
do této	osobnosti	vžít	 a	vytvořit	 si	 obrázek	o	něm,	o	 jeho	 textech	
a(celé kapele.

Hned poté jsme zavítali do Domu um"ní m"sta Brna na v!stavu 
svérázného	brněnského	malíře,	spisovatele	a	dramatika	Mariana	Pally.	
V"t#ina ú$astník) kurzu byla jeho v!tvarnou tvorbou mírn" 'e$eno 
zaskočena.	Možná	 i	proto,	 že	některá	díla	vytvořil	 jeho	pes	Bruno.	
Zato jeho poezie a krátké povídky byly pro studenty o mnoho srozu-
miteln"j#í a zajímav"j#í. Proto kdy% jsme se p'i psaní inspirovali jeho 
texty,	velice	jsme	se	bavili,	a	díky	tomu	vznikla	opravdu	vtipná	díla.

Programem	pátečního	večera	se	stal	časosběrný	dokumentární	film	
Katka.	Smutný,	ale	přesto	silný	příběh	o	ženě,	která	nebyla	schopna	
porazit	svoji	drogovou	závislost	ani	kvůli	své	malé	dceři,	ať	se	snažila	
sebevíc. Smutné a silné pak byly i na#e p'íb"hy.

Sobotní	 program	 byl	 zahájen	 metodou	 3	×	30	 minut	 ve	 městě.	
Vyslali nás ze #koly a na#ím úkolem bylo najít n"jaké místo s jeho 
barvami,	zvuky,	světlem	a	hlavně	s	lidmi.	Nasávali	jsme	všechnu	tu	
atmosféru,	zachytávali	útržky	cizích	rozhovorů	a	výsledkem	byly	zají-
mavé	texty	s impresionistickým	nádechem.	Překvapivě	byl	tento	úkol	
pro(v"t#inu z nás jeden z nejzábavn"j#ích.
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A	 na	 řadě	 byl	 další	 svéráz	 a	 podivín	 –	 fotograf	 Miroslav	 Tichý.	
Nejprve	jsme	si	prohlédli	jeho	fotografie	vyfocené	vlastnoručně	vyro-
beným	fotoaparátem	a	následně	jsme	z	nich	vytvořili	příběhy.	Pod-
ve$er byl ve znamení v!tvarné tvorby inspirované obrazy M. Pally 
a doplněné	jeho	texty.

Dokonce se na nás sem tam usmálo i #t"stí v podob" pauz na jídlo.
Zpest'ením ve$era byla náv#t"va HaDivadla a hry Big Sur. P'ed-

stavení	se	odehrávalo	na	poměrně	malé	scéně,	díky	čemuž	se	snadněji	
udr%oval kontakt mezi diváky a herci. Hra se zam"'ovala na generaci 
beatník) v $ele s jejich p'edstavitelem Jackem Kerouacem. Divadlu 
se poda'ilo v"rohodn" vystihnout podstatu tohoto sm"ru a pomohlo 
nám pochopit tento typ spole$nosti. A proto%e v nás postava Jacka 
vyvolala	řadu	otázek,	napsali	jsme	mu	fiktivní	dopisy.

Po	nedělním	budíčku	 jsme	dostali	poslední	úkol,	ve	kterém	 jsme	
psali deník z pohledu na#eho oblíbeného spisovatele. Nejd'íve jsme si 
museli	zjistit	nějaké	informace	o	autorovi	a	jeho	životě	a	posléze	se	
do(n"j vcítit a napsat deníkov! záznam.

V	závěrečném	hodnocení	zaznívala	slova	jako	už	se	nebojím	psát,	
zajímá	mě,	co	píšou	ostatní,	nebo	rozšířil	jsem	si	obzory.

A	budoucím	účastníkům	chceme	vzkázat,	že	se	nemusí	ničeho	bát	
a(%e víkendová akce ve #kole opravdu stála za to!

 Za ú$astníky literární dílny
	 Lucie	Ferulíková,	4.D
	 Hana	Hlaváčková,	4.D	

Pro milovníky divadla a #lmu
Ještě	jsem	na	Jarošce	neučila,	ale	dávno	jsem	věděla,	že	je	to	škola,	

kde	se	chodí	celkem	hodně	do	divadla,	spousta	studentů	má	předplatné	
a o divadle se v hodinách $e#tiny diskutuje. To byly doby velmi vzdá-
lené,	 studentská	předplatná	pomalu	 zanikla,	 objevily	 se	nové	 scény	
i(nové mo%nosti. Po p'edplatném do dnes slavného M"stského divadla 
Brno (d'íve Divadlo brat'í Mr#tík)) jsme organizovali p'edplatné do 
Marty,	divadelní	scény	JAMU,	chodili	jsme	celkem	pravidelně	na ve-
černí	představení	do	divadla	Radost	i	do	Husy	na	provázku,	mnozí	s	
literárním seminá'em objevili Buranteatr. V poslední dob" se hezkou 



119

tradicí staly pravidelné divadelní ve$ery v Národním divadle v Brn" 
na	všech	třech	jeho	scénách	–	v	Janáčkově,	Mahenově	divadle	i	v	Re-
dutě.	Studenti	si	již	nekupují	předplatné,	ale	objednávají	si	vstupenky	
e-mailem. V n"kter!ch m"sících objednávám více ne% 100 vstupenek. 
Existuje	stálý	kruh	„divadelních	přátel“,	kteří	se	koncem	měsíce	ne-
trpělivě	ptají,	zda	bude	nějaká	nabídka.	Nedivme	se,	za „stovku“	se	
dnes nedostanete ani do kina!

Výjimka	je	jediná	–	Filmový	cyklus	nejen	pro	středoškoláky.	Začí-
nal	před	více	než	dvaceti	lety	v	kině	Art	skromně	jeden	večer	v	týdnu,	
dnes	už	hrají	 v	podvečer	 čtyři	 dny	v	 týdnu,	 letos	dokonce	v obou	
posledních	 městských	 kinech,	 v	 Artu	 a	 v	 Lucerně.	 Abonentky	 jsou	
vskutku	 za	 ceny	 lidové	 –	 360	 a	 450	 Kč	 na	 7	 nebo	 9	 filmů,	 přitom	
máte	možnost	vidět	to	nejlepší,	co	se	v	české	filmové	distribuci	nabízí.	
Navíc	se	dostanete	k	filmové	tvorbě	i	 jiných	zemí,	než	jsou	velmoci	
jako	USA,	Velká	Británie	či	Francie,	můžete	vidět	filmy	severských	
kinematografií,	indické,	íránské,	chorvatské	a	mnohé	jiné.

Nebylo	by	správné,	kdybych	studentům	nabízela	něco,	co	sama	ne-
znám,	proto	 často	 trávím	večery	v	divadle	 či	 kině,	velmi	 ráda	 tam	
potkávám	naše	studenty,	zdravím	se	s	nimi	a	tajně	doufám,	že	i	v	této	
kulturní oblasti nastane brzy pomyslné p'edávání pochodní – jaro#ác-
ké Traditio lampadis.

 PhDr. Barbora Markvartová
 zástupkyn" 'editele #koly

Muzicírování na Jaro!ce
„Je!t( dnes si jako sboristka vybavuji okam/iky radosti a !t(stí,
které bych mo/ná bez sboru ani nepoznala… A to mám na sboru
nejrad(ji: jedine"nou atmosféru, nejen za scénou, ale p$edev!ím
na jevi!ti, kdy se za doprovodu klavíru, 2éten, saxofonu nebo
elektrické kytary sna/íme vykouzlit úsm(v na tvá$ích na!ich

spolu/ák,, profesor,, maminek a tatínk,, babi"ek a d(de"k, "i
p$átel…“

(Martina	Reissnerová,	studentka	2.B,	šk.	r.	2013/2014)
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Motto v záhlaví této kapitoly o hudb" a zp"vu na na#em gymnáziu 
vypovídá,	že	učitelé	estetickovýchovného	předmětu	hudební	výchova	
a vedoucí #kolních p"veck!ch sbor) vy##ího a ni%#ího gymnázia konají 
svou	práci	s	entuziasmem	a	vysokou	mírou	profesionality.

Byl	 to	 radostný	okamžik,	když	 se	 od	 září	 1990	 začala	na	našem	
gymnáziu op"t vyu$ovat v prvním a druhém ro$níku estetická v!cho-
va a studenti si mohli vybírat mezi hudební a v!tvarnou v!chovou.

V tém%e roce 1990 byl zalo%en P(veck% smí!en% sbor gymnázia na 
t$. Kpt. Jaro!e,	 který	 navázal	 na	 tradice	 pěveckého	 sboru	 Musica	
polyphonica z po$átku 70. let minulého století. Jeho vedení se uja-
la	profesorka	hudební	výchovy	Mgr.	Irena	Ambrozová,	v	současnosti	
p'edsedkyn" p'edm"tové komise estetické v!chovy.

Pod její taktovkou byla v následujících letech zahájena úsp"#ná 
činnost	pěveckého	sboru,	 tolik	obohacujícího	emocionální	 život	 stu-
dentů	a	prezentujícího	kulturní	 život	 školy	na	veřejnosti,	 například	
na školních	akademiích	či	při	významných	výročích	našeho	gymnázia,	
na	charitativních	akcích,	na	pěveckých	festivalech	a	hudebních	soutě-
%ích doma i v zahrani$í.

Vystoupení p"veckého sboru na #kolních akademiích byla $asto-
krát	doplňována	recitačními	pásmy	z	tvorby	autorů	školy,	výstavami	
v!tvarn!ch prací a té% ukázkami ze sportovní zdatnosti student). To 
p'edpokládalo spolupráci celé „um"lecké dílny“ v zájmu úsp"#nosti 
akcí. A práce se da'ila.

V prvním roce p)sobení byl p"veck! sbor $ty'iceti$lenn! a popr-
vé se prezentoval na #kolní akademii na ja'e r. 1991 v sále brn"nské 
konzervato'e. Akademie vyzn"la jako $ir! projev radosti z tvorby bez 
ideologického	nánosu,	postavená	pouze	na	zájmové	činnosti	studentů.	
Živý	ohlas	u	studentů	i	rodičovské	veřejnosti	sklidil	vedle	hudebního	
vystoupení	 též	 textappeal	 z	 veršů	 školních	 autorů	 a	 představili	 se	
i(sportovn" talentovaní %áci.

Tato	akademie	zdárně	obnovila	tradici	našich	školních	představení,	
na	niž	pak	navázal	v	prosinci	téhož	roku	1991	vánoční	koncert,	který	
se konal op"t na brn"nské konzervato'i.

T'iceti$lenn! Dív"í p(veck% sbor zazpíval skladby s váno$ní tema-
tikou	 (např.	 od	 J.	J.	Ryby,	 F.	Brixiho,	 J.	Blatného	 a	 úpravy	 někte-
rých	 koled),	 členové	 recitačního	 kroužku	 proložili	 skladby	 básněmi	
s	atmosférou	Vánoc	(např.	od	J.	Zahradníčka,	B.	Reynka,	V.	Renče,	
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K. J. Erbena a J. Skácela). Koncert byl obohacen o v!stavu v!tvar-
n!ch prací student). Tak byla zalo%ena tradice váno$ních koncert). 
Tyto koncerty s obdobn!m programem se pravideln" po'ádaly v kos-
tele svatého Tomá#e.

Asi nejv"t#ím zá%itkem pro studenty bylo vystoupení sboru v Ja-
ná$kov" divadle na oslavách 125. v!ro$í zalo%ení #koly v roce 1992 
a(koncert v Boby centru p'i oslavách 100. v!ro$í zalo%ení stávající 
#kolní budovy.

Hudební	program	v	Janáčkově	divadle,	jenž	byl	zakončen	student-
skou hymnou Gaudeamus igitur a kter! nastudovala a dirigovala Mgr. 
Irena	Ambrozová,	byl	doplněn	o	pásmo	z	veršů	Zdeňka	Rotrekla,	které	
připravila	PhDr.	Barbora	Markvartová,	o	textappeal	z	veršů	studen-
tů	 a	 nedávných	 absolventů	 pod	 vedením	 PhDr.	 Aleny	 Odehnalové,	
o	lidové	tance	z	Brněnska,	které	se	studenty	nastudovala	profesorka	
Ludmila Je%ková a o pohybová vystoupení sportovn" zdatn!ch stu-
dentů,	které	vedl	profesor	Ivan	Hlásenský.

V roce 1992 se P(veck% sbor gymnázia na t$. Kpt. Jaro!e stal $le-
nem Unie "esk%ch p(veck%ch sbor,	s	tím,	že	se	bude	v	budoucnu	zú-
častňovat	všech	akcí	pořádaných	tímto	společenstvím.

Na	nižším	gymnáziu	v	Příční	ulici	v	 roce	1999	začala	profesorka	
hudební v!chovy Mgr. Martina Kvapilová (na #kole p)sobila od roku 
1999 a% do své smrti v roce 2005) vyu$ovat sborov! zp"v v nepo-
vinném p'edm"tu a ve #kolním roce 2000/2001 zalo%ila Sbor ni/!ího 
gymnázia,	jehož	řízení	se	posléze	ujala	Mgr.	Andrea	Ptáčková.	Sbor	
p)sobil soub"%n" se Smí!en%m sborem gymnázia na t$íd( kapitána 
Jaro!e,	vedeným	profesorkou	Mgr.	Irenou	Ambrozovou.

Každý	sbor	pracuje	na	jiném	repertoáru,	vycházejícím	z	hlasových	
a	věkových	dispozic	studentů.	Jejich	práce	se	však	prolíná,	zejména	
p'i ve'ejném vystupování.

V sou$asnosti oba smí#ené p"vecké sbory vystupují pod spole$n!m 
názvem Jaro!. Sbor vy##ího gymnázia má v pr)m"ru 25–30 stál!ch 
členů	a	vede	jej	Mgr.	Irena	Ambrozová,	menší	počet	má	jeho	odnož	
na nižším	gymnáziu,	kterou	vede	Mgr.	Andrea	Ptáčková.

„Um"lecká dílna #koly“ se s úsp"chem p'edvedla té% na oslavách 
135.	výročí	založení	školy	ve	školním	roce	2002/2003,	kdy	v	Janáčkově	
divadle ruku v ruce s vystoupením p"veck!ch sbor) recitovali studenti 
verše	slavných	absolventů	školy	(Ivana	Blatného,	Ivana	Jelínka,	Josefa	
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Suchého,	Zdeňka	Rotrekla)	a	také	vlastní	poezii	za	kytarového	dopro-
vodu	Tomáše	Ambroze	(4.B)	,	flétny	Terezy	Náhlíkové	(4.D)	a	klavíru	
Jany Sochorové (2.B).

Místem	 pro	 kulturní	 akce	 školy	 bývala	 i	 aula	 Právnické	 fakulty	
MU.	Na	jaře	2003	tam	vystoupily	oba	školní	sbory,	spolu	s	recitátory	
a	začínajícími	autory,	a	to	koncertem	Na rozlou"enou,	na	němž	ukon-
$ili svou $innost ve sboru studenti $tvrt!ch ro$ník). V upomínku si 
odnesli	dárky,	které	jim	budou	připomínat	léta	strávená	ve	školním	
sboru.

Mnoho zá%itk) si #kolní smí#en! p"veck! sbor Jaro! odnesl v roce 
2004	 z	 týdenní	 účasti	 na	 festivalu	 Breeze,	 který	 v	 severoanglickém	
Leedsu ka%doro$n" po'ádá M"stská rada pro studentské delegace 
z partnerských	měst,	k	nimž	patří	i	Brno.	Cílem	festivalu	je	posílit	
přátelské	kontakty	mezi	mladými	lidmi,	a	to	nejen	z	Evropy.

A	tak	naši	studenti	pod	vedením	profesorky	Mgr.	Ireny	Ambrozové	
a	za	jazykové	asistence	profesorky	PhDr.	Aleny	Blažkové	(Štěpánko-
vé) byli na( radnici v Leedsu p'ijati spole$n" se studenty z Nového 
Zélandu,	Číny,	Francie,	Německa,	Irska	a	Sicílie.	Na	kulturním	pro-
gramu	se	sbor	Jaroš	podílel	třemi	čtyřicetiminutovými	koncerty,	na	
nichž	zazpíval	moravské	a	anglické	lidové	písně,	spirituály	a	úpravy	
písní	rockových	skupin.	Výkon	sboru	byl	velmi	dobře	hodnocen,	ohlas	
m"ly zejména moravské lidové písn".

V roce 2009 do#lo k zalo%ení nové tradice v netradi$ních #kolních 
akademiích.	Ty	dřívější	byly	více	zrežírované,	ty	nové,	netradiční,	na-
zvané Jaro na Jaro!ce,	poskytují	maximální	prostor	v	programu	pro	
studentskou iniciativu a sebevyjád'ení. Konají se ji% tradi$n" v(br-
n"nském Sále B$etislava Bakaly,	ve	školní	aule	nebo	například	v	D(l-
nickém dom(	v	Židenicích.

První hudební a literární p'edstavení Jaro na Jaro!ce pro studenty 
i(rodi$e se konalo na ja'e roku 2009 v Sále B$etislava Bakaly. Vystou-
pili na n"m studenti literárního seminá'e spontánní recitací Stylistic-
k%ch cvi"ení	od	francouzského	básníka	a	matematika	Raymonda	Que-
neaua	 v	 nastudování	 profesorky	 Lenky	 Markové,	 která	 vyšla	 vstříc	
%ivelné touze student) po humoru a parodování stereotyp) v lidském 
chování. 

Neméně	působivá	byla	 i	 jiskřivá	atmosféra	hudebních	vystoupení	
pod	vedením	profesorky	Mgr.	Ireny	Ambrozové.	Pěvecký	sbor,	hudeb-
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ní	skupiny	i	jednotliví	zpěváci,	často	vítězové	nejrůznějších	hudebních	
soutěží,	zpívali	a	hráli	jako	o	život	a	přesvědčivě	uplatňovali	své	hu-
dební nadání.

Akademii	slavnostně	ukončil	ředitel	gymnázia	RNDr.	Jiří	Herman,	
Ph.D.	předáním	knižních	odměn	těm	vystupujícím	maturantům,	kteří	
b"hem studia #í'ili um"leckou slávu #koly.

Na	 jedné	z	dalších	akademií,	která	 se	konala	v	 roce	2014	v	D(l-
nickém dom(	v	Židenicích,	vystoupili	jak	úspěšní	reprezentanti	školy	
v(hudební sekci sout"%e Brn(nské kolo a Brn(nsk% vrabe"ek,	tak	i	sbor	
vyššího	 gymnázia	 pod	 vedením	 profesorky	 Mgr.	 Ireny	 Ambrozové	
a s klavírním	doprovodem	profesorky	hudební	výchovy	Mgr.	Martiny	
Horákové (Gregorové). Zá%itek z tohoto koncertu popsala sboristka 
Martina Reissnerová a tvo'í motto tohoto p'ísp"vku o hudb" a zp"vu 
na na#em gymnáziu.

P"veck! sbor ni%#ího gymnázia se v!znamn" zapisuje do hudebních 
d"jin #koly.

K	10.	výročí	existence	nižšího	gymnázia	v	Příční	ulici	v	roce	2009	
nastudovala	 profesorka	 Mgr.	 Andrea	 Ptáčková	 s	 pěveckým	 sborem	
ni%#ího gymnázia muzikál Kdyby tisíc klarinet,,	inspirovaný	autorskou	
dvojicí	Jiří	Suchý	–	Jiří	Šlitr.	Muzikál,	v	němž	zazněly	nestárnoucí	
písničky	šedesátých	let	minulého	století,	měl	premiéru	v	divadle	Bar-
ka,	zažil	několik	repríz	a	závěrečné	představení	se	konalo	v	Knihovně	
Ji'ího Mahena pro d"ti brn"nsk!ch #kol.

Sbor ni%#ího gymnázia vykonává i velmi záslu%nou $innost ve smy-
slu sociálním. Krom" uveden!ch váno$ních koncert) pro ve'ejnost 
na( nám"stí Svobody koncertuje i v domovech d)chodc) (v Tu'a-
nech,	ve	Francouzské	ulici)	a	deset	let	tradičně	o	Vánocích	koncertuje	
v(Ústavu sociální pé$e pro zrakov" posti%ené v Chrlicích.

Sbor reprezentující #kolu na ve'ejnosti pod jménem Jaro! se ú$ast-
ní i anga%ovan!ch sout"%í. Ve IV. ro$níku celostátní p'ehlídky d"t-
sk!ch p"veck!ch sbor) Sv(tlo za Lidice 2010 obstál s lidov!mi písn"mi 
a(písn"mi od Leo#e Janá$ka mezi $trnácti sbory z celé *eské repub-
liky	(každý	sbor	z	jednoho	kraje)	na	výbornou,	a	to	díky	intenzivní	
přípravě	pod	vedením	profesorky	Mgr.	Ireny	Ambrozové.

Na v!bornou dopadl i koncert smí#eného p"veckého sboru Jaro! 
na oslavách 145. v!ro$í zalo%ení gymnázia v roce 2012 v Janá$kov" 
divadle. Repertoár tvo'ily skladby $esk!ch a sv"tov!ch velikán) vá%né 
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hudby,	české,	moravské	i	mexické	lidové	písně,	současné	skladby	jazzo-
vé	či	rockové.	Vystoupil	i	bývalý	student	gymnázia	a	finalista	soutěže	
)esko-Slovenská Superstar Petr &ev$ík (abs. 2010).

Pro	všechnu	školní	mládež,	 i	tu	nehudební,	pořádá	škola	výchov-
né	koncerty.	Studenti	se	tak	seznámili	například	s	tvorbou	flétnisty,	
jazzmana	a	skladatele	Jiřího	Stivína	nebo	houslového	virtuóza	Pavla	
&porcla.

A pro hudebn" talentovanou mláde% byl ve #kolním roce 2011/2012 
dokonce zaveden nov! nepovinn! p'edm"t instrumentální soubory. 
Ve školní	hudebně	vyššího	gymnázia	na	třídě	Kapitána	Jaroše,	vyba-
vené	elektrickými	klávesami,	sólovou	a	basovou	kytarou	a	bicí	soupra-
vou,	se	scházejí	studenti	a	cvičí	zde	se	svými	rockovými,	jazzovými	či	
folkovými	skupinami.

Podpora	hudebně	nadaných	studentů	má	smysl,	jak	ukazují	úspě-
chy na#ich student) v sout"%ních p'ehlídkách Brn(nské kolo,	 se	za-
měřením	na	vážnou	hudbu	(instrumentální	a	pěveckou),	a	Brn(nsk% 
vrabe"ek,	orientující	se	na	píseň	populární	a	lidovou.	Studenti	našeho	
gymnázia	 se	 v	 silné	 konkurenci	 hráčů	 na	 klavír,	 dechové	 nástroje,	
housle,	 v	 klasickém	 zpěvu	 a	 dalších	 disciplínách	 tradičně	 umisťují	
na(p'edních místech.

K	 úspěšným	 hudebním	 umělcům,	 kteří	 prošli	 naším	 gymnáziem	
v období	od	 jeho	obnovení	v	roce	1969,	patří	houslista	Pavel	Kop-
řiva	(abs.	1974),	zakládající	člen	skupiny	Foklteam a hudební vyda-
vatel,	multiinstrumentalista	Tomáš	Úlehla	(abs.	1974),	člen	skupiny	
Folkteam,	hudební	pedagožka	Stanislava	Pergolová	–	Tomášková	(abs.	
1975),	hudebník	a	skladatel	Dan	Dlouhý	(abs.	1983),	hudebník	a	fy-
zický	básník	Petr	Váša	(abs.	1983),	skladatel	scénické	hudby	Marek	
Blatný	(abs.	1983),	představitel	mladé	písničkářské	generace	Ivo	Ci-
cvárek	(abs.	1993),	z	brněnské	hudebnické	rodiny	Piňosů	to	jsou	skla-
datelé	 Kateřina	 Piňosová	 –	 Růžičková	 (abs.	 1991)	 a	 Mikuláš	 Piňos	
(abs.	1994),	dirigenti	Tomáš	Ibrmajer	(abs.	1996)	a	Jakub	Hrůša	(abs.	
1999).

 PhDr. Alena Odehnalová
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Jaro na Jaro!ce
Patnáctého dubna roku dvoutisícího #estnáctého se po velkém o$e-

kávání a p'ípravách op"t uskute$nil velkolep! koncert Jaro na Jaro!-
ce.	Jako	každý	rok	nebyl	tento	koncert	ničím	jiným	než	explozí	barev	

a	melodií,	které	by	snad	vyrazily	okna	
sálu	Břetislava	Bakaly,	nebýt	neviditel-
né	taktovky	paní	profesorky	Ambrozo-
vé,	 která	 všemu	 udávala	 jasné	 tempo	
a 'ád. Nejprve vystoupili jednotlivci 
a	 různá	 hudební	 seskupení,	 většina	
z(nich nás reprezentovala na(sout"%ích 
Brn"nské kolo a Brn"nsk! vrabe$ek 
(nemohu nezmínit &t"pánku Vojtá#ko-
vou a její Uherskou rapsodii $. 13 nebo 
Love	Yourself	v	podání	Adama	Hohla)	
a po nich kone$n" vystoupil smí#en! 
p"veck! sbor Jaro# s doprovodem Mgr. 
Horákové	a	M.	Rešky,	který	si	diváky	
naprosto získal písn"mi od „Mám já 
v( Hodslavicích galánku“ po „&ly pa-
nenky silnicí“.

Naprosto ochromeni jsme já i moji spolu%áci sed"li u sborové písn" 
Adiemus	nebo	Zombie,	kterou	zpívala	T.	Urbánková,	protože	jsme	si	
(a to vám mohou dosv"d$it i oni) p'ipadali jako v jiném sv"t".

Co víc mohu 'íct? Celé dopoledne bylo prost" „nadupan!“ skv"lou 
hudbou	a	zdálo	se	mi,	že	i	v	očích	těch	největších	školních	„rebelů“	se	
chvílemi	objevily	odlesky	nadšení	i	jakéhosi	dětského	pohnutí	(zvlášť	
u Tears In Heaven se málem objevily i n"jaké ty „tears“).

Ale	nebudu	se	tu	rozvášňovat	a	řeknu	to	stručně	a	jasně:	Koncert	
Jaro na Jaro!ce 2016 byl prost" „PECKA“!

Martin	Modrý,	2.B

O d(ní na prknech, která znamenají sv(t
Organizování p'edplatného do brn"nsk!ch divadel b!valo trvalou 

sou$ástí literární v!chovy na na#em gymnáziu.
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Ale víc ne% po p'edplatném do brn"nsk!ch divadel zatou%ili sami 
studenti	po	pocitu	být	na	jevišti	i	v	zákulisí,	a	navíc	obklopeni	skvělou	
partou spoluú$inkujících. A tak si ve #kolním roce 2000/2001 zalo%ili 
dramatick! soubor pod názvem Divadelní souboj. V pr)b"hu kv"tna 
a $ervna 2001 osmkrát ve'ejn" vystoupili s divadelním zpracováním 
novely Aloise Jiráska Filosofská historie,	kterou	nacvičili	pod	vedením	
profesora	matematiky	a	fyziky	RNDr.	Iva	Řondíka	(působil	na	škole	
v letech 1999–2003).

Velk! úsp"ch p'edstavení motivoval studentské divadlo k nastudo-
vání	dalších	her.	V	roce	2002	nastudoval	profesor	Řondík	se	studenty	
Shakespearova Kupce benátského (premiéra v divadle Barka) a jed-
noaktovou	 hříčku	 Zdeňka	 Svěráka	 a	 Ladislava	 Smoljaka	 Lochneska 
(premiéra na sklepní scén" divadla Husa na provázku).

Profesor	RNDr.	Ivo	Řondík	zůstal	věrný	studentským	gymnaziál-
ním ochotník)m i po svém odchodu na jiné pracovi#t". Ve #kolním 
roce 2003/2004 s nimi nacvi$il hru Ji'ího Ortena a Karla Urbánka 
Blahoslavení ti!í. Drama o mezilidsk!ch vztazích s 'adou ver#) bylo 
pro	studenty	velmi	náročné,	ale	s	úspěšným	koncem,	jak	vzpomínají	
tehdej#í $lenky souboru Magdalena Markvartová a Magdalena Nová-
ková v Programu 138. Premiéra na sklepní scén" divadla Husa na(pro-
vázku a reprízy v divadlech Barka a Polárka nadchly diváky z 'ad 
studentů,	profesorů	i	rodičovské	veřejnosti.

Ke zda'il!m p'edstavením se za'adila i dramatizace povídek ne-
konvenčního	 Woodyho	 Allena	 Nella Doowy Cries ve #kolním roce 
2005/2006,	opět	v	nastudování	„principála“	Iva	Řondíka	a	jarošácké-
ho	divadla,	jehož	souboru	zůstali	věrni	i	bývalí	studenti.	Nacvičování	
bylo	náročné	kvůli	časovým	možnostem	absolventů,	nyní	již	studentů	
různých	vysokých	 škol,	 náročné	bylo	 zajišťování	 kostýmů	a	 též	 zís-
kávání sponzor) z 'ad rodi$) na zaplacení sálu pro ve$erní premiéru 
v divadle Barka. V#e dopadlo na v!bornou. Mlad!m divadelník)m 
p'edstavení p'irostlo k srdci a divák)m se líbilo.

Profesorka	českého	jazyka	PhDr.	Barbora	Markvartová,	velká	cti-
telka	divadla,	v	Programu	135	(2002)	vysoce	ocenila	práci	Mgr.	Iva	
Řondíka,	dramaturga,	 režiséra	 i	 herce	v	 jedné	osobě,	neboť	úspěch	
studentského	divadla	záležel	na	obětavém	vedení,	kterého	se	tentokrát	
ujal	profesor	matematiky!	A	také	se	ukázalo,	že	studentské	divadlo	je	
stále %ivé a %e o n" mají studenti zájem.
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Ale té% z hodin $eského jazyka a literatury na ni%#ím gymnáziu 
vze#la ve #kolním roce 2005/2006 inspirace pro zalo%ení Divadelního 
spolku Jaro!.	 Profesorka	 češtiny	 Mgr.	 Martina	 Kohlová	 (Nováková)	
vyzvala studentku tehdej#í 4.ag Denisu Chytilovou na základ" jejího 
zájmu o anglickou situa$ní komedii Vydr/, milá"ku! autorské dvojice 
Ray	Cooney	a	John	Chapman,	který	projevila	ve	svém	mluvním	cviče-
ní,	aby	ji	zdramatizovala.	Hra	se	stala	prvním	úspěšným	představením	
studentů.	A	následovala	další	představení,	náročnější	komedie	Raye	
Cooneyho 1+1=3,	Jak je d,le/ité mít #lipa	Oscara	Wilda	a v roce	
2007 Goldoniho Sluha dvou pán,.	S	touto	hrou,	kterou	Divadelní spo-
lek Jaro!	ukončil	svou	činnost	na	nižším	gymnáziu,	vystoupil	soubor	
nejen	ve	škole,	ale	dokonce	na	nesoutěžní	celostátní	přehlídce	dětských	
divadelních soubor) Brnkání. 

Se zájmem student) se setkávají také hodiny dramatické v!cho-
vy,	které	 škole	nabízí	brněnské	Centrum volného "asu v Lu%ánkách 
a(které nav#t"vují tercie a kvarty ni%#ího gymnázia v rámci p'edm"tu 
$esk! jazyk.

Cílem	této	zážitkové	pedagogiky	však	není	hraní	divadla,	ale	for-
mou	 her	 a	 inscenovaných	 situací	 naučit	 se	 řešit	 rozličné	 problémy,	
týkající	 se	 jak	 studentů	 samotných,	 tak	 i	 společenských,	 a	 přispět	
k(hodnotové orientaci mladého $lov"ka.

Na skute$n!ch divadelních prknech stanuli na#i absolventi muzi-
kálová	herečka	Eva	Jedličková	(abs.	2002),	 členka	činohry	Městské-
ho	divadla	Brno,	Jan	Sklenář	 (abs.	1997),	herec	a	zpěvák,	působící	
v(Klicperov" divadle v Hradci Králové. S Horáck!m divadlem v Jihla-
v" je spojena jako dramaturgyn" Barbora Jandová (abs. 1992).

S(p'íchodem nového pana #kolníka na P'í$ní prokoukla nejen budo-
va,	ale	také	se	zase	začalo	pod	vedením	pana	Mojmíra	Ošťádala	hrát	
divadlo. Ve #kolním roce 2014/15 jsme zhlédli nejprve Vánoce naopak 
v	podání	dnešních	studentů	vyššího	gymnázia	Jana	Česneka,	Martina	
Modrého,	 Simony	 Dubové	 a	 dalších.	 Ze	 stejné	 dílny	 pak	 pocházela	
autorská „ekologická“ pohádka O Zelené karkulce.

V loňském	školním	roce	secvičili	někteří	primáni	z	1.ag	Indiánskou 
pohádku a letos chystají op"t n"jaké divadelní p'ekvapení na konec 
#kolního roku.

Velkému zájmu se ka%doro$n" p'ed pololetními prázdninami v(dél-
ce jednoho dne t"#í ko$ovné královéhradecké Divadélko pro !koly,	
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které	seznamuje	žáky	nižšího	gymnázia	zábavnou	formou	s	velikány	
evropského i $eského divadla.

M)%eme tedy i pro na#e gymnázium pou%ít slogan: Divadlo %ije!

 PhDr. Alena Odehnalová
 PhDr. Barbora Markvartová

d) Mezinárodní aktivity

Stínování v&Darmstadtu
O	 prázdninách	 roku	 2015	 se	 konečně	 potvrdilo,	 že	 se	 naše	 škola	

dostala mezi vyvolené a byla za'azena mezi úsp"#né %adatele #ablony 
3 v!zvy 56 OPVK – stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazy-
ků,	matematiky,	přírodovědných	a	technických	předmětů	v	zahraničí.	
Podmínkou tohoto stínování byly pouze dv" – stá% uskute$nit v jiné 
zemi EU a strávit tam minimáln" 5 cel!ch pracovních dní. 

Na#e #kola ihned po sametové revoluci navázala partnerství s(cír-
kevním gymnáziem v N"mecku. Proto%e jsme s kolegou Kobzou 
v(Darmstadtu ji% p'ed devíti lety strávili p'íjemn! t!den na v!m"n-
ném	pobytu,	 rozhodli	 jsme	se,	že	velkorysé	nabídky	poznat	školský	
systém jedné n"mecké spolkové zem" vyu%ijeme. A dodne#ka nelituje-
me! Ale p"kn" popo'ádku:

Hospitovali jsme v Edith-Stein Schule (dále jen ESS) v Darmstad-
tu,	Hessensko,	SRN	v	termínu	5.	10.	–	9.	10.	2015.	Každý	den	jsme	na-
vštívili	několik	hodin	(zpravidla	čtyři)	matematiky	a	fyziky.	Dále	jsme	
se zajímali o u$ební plány a vzd"lávací program #koly. S jednotliv!mi 
vyučujícími	jsme	pak	o	této	problematice	diskutovali,	ale	především	
jsme	se	bavili	o	způsobu	jejich	práce	se	třídou,	kterou	jsme	právě	vi-
děli,	a	o	důvodech	a	souvislostech,	proč	byla	námi	navštívená	hodina	
vedena práv" takov!m zp)sobem. Hospitovali jsme p'itom v%dy spo-
le$n" z d)vodu lep#ích mo%ností pro následnou diskusi.

Na ESS v sou$asné dob" probíhá osmileté studium. Dozv"d"li jsme 
se	však,	že	v	budoucnu	má	být	možná	volba	prodloužení	jeho	délky	
o jeden rok. Nejmlad#í %áci (první dva ro$níky ozna$ované jako 5. 
a 6. t'ída) jsou dislokovány do jiné budovy vzdálené od „mate'ské“ 
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budovy pouh!ch 50 metr). Od t'etího ro$níku (7. t'ída) nav#t"vují 
%áci t'i kmenové – vzájemn" propojené – budovy #koly. Poslední t'i 
roky studia ji% p'edstavují intenzivní p'ípravu na záv"re$né zkou#ky. 
Studenti si v jednotliv!ch p'edm"tech volí z nabídky kurz) dle míry 
svého zájmu o dan! p'edm"t. Kurzy v základní obtí%nosti pak mají 
ni%#í hodinovou dotaci ne% v úrovni pokro$ilej#í. V t"chto ro$nících 
dokonce	 po	 formální	 stránce	 zanikají	 klasické	 třídy	 a	 studenti	 jsou	
vyučováni	ve	skupinách,	které	se	v	jednotlivých	kurzech	značně	liší.

Opakovaně	nám	bylo	sděleno,	že	žáci	musí	projít	v	daném	období	
každého	školního	roku	zkouškami,	které	potřebují	zvládnout	na pře-
dem	určený	počet	procent,	aby	postoupili	do	následujícího	studijního	
stupn". +ada student) p'itom t"mito zkou#kami neprojde a #kolu pro-
to	musí	opustit.	Tento	fakt	je	krásně	viditelný	na	počtu	žáků	v jednot-
liv!ch t'ídách – zatímco v pátém a #estém ro$níku jsou t'ídy napln"né 
do	poslední	židličky	(30	žáků	ve	třídě),	ve	vyšších	ročnících	postupně	
tento po$et klesá (v jedné osmé t'íd" jsme napo$ítali „jen“ 22 %ák) 
p'i nulové absenci). V kurzech v posledních t'ech ro$nících studia 
(desátá a% dvanáctá t'ída) je pak obvykle 10–15 student) ve(skupin". 
S těmito	počty	je	pak	práce	kantorů	velmi	efektivní	a studenti	dosa-
hují v!born!ch v!sledk) i v náro$n!ch testech.

Domníváme	se,	že	tyto	„tvrdě“	nastavené	podmínky	jsou	pro	žáky	
hlavním stimulem k pln"ní sv!ch studijních povinností. Ve t'ídách 
jsme zcela pravideln" pozorovali zájem ze strany %ák) a vynikající 
spolupráci	s	učitelem.	Možná	to	bylo	umocněno	tím,	že	jsme	hospi-
tovali	v	týdnu,	který	předcházel	prvním	klauzurním	pracím	v	tomto	
#kolním roce v jednotliv!ch studijních skupinách. V"t#ina hodin proto 
byla pojata jako p'íprava k t"mto zkou#kám – jednalo se o opakování 
a	shrnutí	učiva	z	již	probraných	celků.	Hodin,	v	nichž	byla	probírána	
a	vysvětlována	nová	látka,	byla	menšina.

ESS	 je	 velkou	 školou,	 studuje	na	ní	přes	 tisíc	 studentů	a	pracu-
je	přes	sto	kantorů	včetně	osmi	„referendářů“	(čerstvých	absolventů	
učitelského	studia,	kteří	vyučují	pod	dohledem	zkušenějších	kantorů	
a	až	po	dvou	letech	mají	možnost	získat	učitelskou	definitivu).	V	kaž-
dém	z	prvních	pěti	ročníků	je	pět	paralelních	tříd,	v	posledních	třech	
ro$nících pak probíhá v!uka a% devíti paralelních kurz) sou$asn". 
Hospitační	plán	nám	byl	stanoven	tak,	abychom	měli	možnost	sledo-
vat práci více u$itel) (k %ádnému u$iteli jsme se nedostali opakova-
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ně)	a v různých	ročnících.	Můžeme	konstatovat,	že	rozsah	učiva	ani	
v!ukové metody se na na#í #kole a v ESS nijak zásadn" neli#í. V#imli 
jsme si p'edev#ím t"chto rozdíl):

•	 V	ESS	je	kladen	výrazně	větší	důraz	na	písemní	zkoušení.
•	 V	žádné	z	hodin	nedocházelo	k	průběžné	klasifikaci	studentů	

$i posouzení jejich práce v hodin".
•	 Neprobíhalo	žádné	sebehodnocení	ani	hodnocení	hodin,	nee-

xistovalo	žádné	shrnutí	hodiny.
•	 V	rozvrhu	bývají	ve	velké	míře	zařazeny	dvouhodinovky,	a	to	

ihned od nejmlad#ích ro$ník).
•	 Žáci	dostávají	zpravidla	nakopírované	pracovní	listy	do	každé	

hodiny,	v	jedné	z	hodin	matematiky	v	šestém	ročníku	dostali	
%áci b"hem 45 minut hned t'i (!!!) pracovní listy.

•	 Ve	všech	hodinách	používají	žáci	učebnice	vydané	a	schválené	
státem	Hessensko,	 z	učebnice	 jsou	 zadávány	průběžné	 i	 do-
mácí	úkoly,	jejichž	kontrola	však	byla	spíše	namátková	a	bez	
odpovídající reakce u$itele.

•	 Studenti	v	ESS	jsou	oproti	našim	mnohem	ukázněnější,	dbají	
pokyn) sv!ch u$itel) a pracují dle jejich p'ání.

•	 Pracovní	povinnost	učitele	ESS	je	26	hodin	týdně	(u	nás	pou-
ze	21),	většina	kantorů	má	však	zkrácený	úvazek,	při	kterém	
sice	chodí	každý	den	do	práce,	ale	nemusí	odučit	tolik	hodin	
denn".

•	 Výuka	probíhá	od	7.50	hodin,	ale	hodiny	zejména	tělesné	vý-
chovy jsou v rozvrhu umíst"ny a% do ve$erních hodin (posled-
ní hodiny t"locviku kon$í v 18.30 hodin).

•	 Zvonění	 a	 hranice	 hodin	 jsou	 pojímány	 velmi	 „orientačně“,	
velkoryse	a	přespříliš	volně.	Je	však	nutno	konstatovat,	že	pře-
stávky jsou jen p"timinutové (po druhé a $tvrté vyu$ovací ho-
din" patnáctiminutové) a je nesnadn! úkol pro u$itele i %áky 
„stíhat v#e na$as“.

Překvapilo	nás,	že	nejčastější	učební	pomůckou	je	křída	a	tabule,	
které byly ve velké mí'e vyu%ívány v ka%dé hodin". Není zde kladen 
d)raz na moderní prvky. Nap'íklad interaktivní tabuli jsme vid"li 
pouze v jediné u$ebn". Dokonce jsme opakovan" zaznamenali vyu%ití 
meotaru.	To	vše	nastává	v	situaci,	kdy	škola	nemá	ekonomické	problé-
my a je v regionu pova%ována za velmi presti%ní a kvalitní.
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V	nižších	ročnících	převládala	samostatná	či	skupinová	práce.	Žáci	
leckdy samostatn" objevovali poznatky a o 'e#ené problematice %iv" 
diskutovali.	Bylo	pro	nás	často	překvapivé,	jak	dlouho	toto	probíhalo.	
Mnohdy	se	nám	to	zdálo	až	neefektivní	a	časově	velmi	náročné,	neboť	
se toho za hodinu stihlo velmi málo a zpravidla u$itel správn! záv"r 
student)m stejn" musel na konec sd"lit sám.

Ve vy##ích ro$nících (zejména v kurzech) pak naopak p'eva%oval 
výklad	učitele,	který	od	tabule	koordinoval	diskusi	se	studenty	a	vět-
#inou ve spolupráci se t'ídou n"co odvozoval $i po$ítal a na tabuli sám 
zapisoval. K práci student) na tabuli nedocházelo tém"' v)bec.

Velmi	nás	pak	překvapil	přísný	zákaz	používání	mobilních	telefonů	
ve v!uce a p'edev#ím jeho d)sledné dodr%ování ve spolupráci s rodi$i. 
Žák,	který	je	přistižen	při	práci	s	mobilem	nebo	kterému	mobil	 jen	
„zavrní“,	upeče	vlastnoručně	bez	pomoci	rodičů	sladkost	pro	všech-
ny	žáky	ve	třídě	(a	to	do	příští	hodiny	onoho	předmětu,	v	němž	se	
„událost“	stala,	samozřejmostí	je	i	jeden	kus	pro	učitele).	Dále	jsme	
u(%ádného studenta nevid"li ve v!uce notebook $i tablet.

Z	uvedeného	vyplývá,	že	nás	absolvované	stínování	obohatilo	a	že	
jsme m"li mo%nost srovnat zp)soby práce na na#í a n"mecké #kole 
a( inspirovat se od zahrani$ních koleg) p'edev#ím v n"kter!ch kon-
krétních aspektech jejich pedagogické práce.

P.S.:	Samozřejmě,	že	jsme	po	celý	týden	jenom	nehospitovali	v ho-
dinách	našich	německých	kolegů,	náš	odpolední	program	jsme	si	stvořili	
p'esn" dle na#ich p'edstav. Hned pond"lní odpoledne pat'ilo d)kladné 
exkurzi	v	budově	policejního	prezidia	 jižního	Hessenska	a výslechu	
(v(n"m$in"!) kolegy Kobzy (zvlá#t" zabodoval se svou precizn" vyslo-
venou	frází	„zu	Fuß	oder	mit	dem	Bus“),	kterému	byl	na hotelu	ukra-
den	 notebook,	 ostatní	 odpoledne	 jsme	 poněkud	 poklidněji	 věnovali	
pr)zkumu vytí%enosti jednotliv!ch tramvajov!ch i autobusov!ch linek 
MHD – IDS Haeg Darmstadt-Dieburg. Ob" tyto aktivity by v#ak p'i 
svém	popisu	v	této	publikaci	vyžadovaly	alespoň	patnáct	dalších	strá-
nek,	tak	raději	přenecháváme	slovo	dalším	kolegům.

	 Viktor	Ježek,	Aleš	Kobza
 vrha$i moravsk!ch stín) na hessenskou p)du
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Univerzitní Oxford
Koncem listopadu 2015 m"lo dvacet vybran!ch student) na#í #koly 

mo%nost jet na studijní pobyt do Velké Británie probíhající v univer-
zitním	městě	Oxford.	V	pobytu	bylo	zahrnuto	9	hodin	výuky	anglič-
tiny,	ubytování	v	rodinách	a	samozřejmě	prohlídky	pamětihodností.	
Byli	jsme	ubytovaní	přímo	v	Oxfordu.

Moc	času	jsme	v	rodinách	netrávili,	protože	jsme	měli	bohatý	pro-
gram s pr)vodcem na ka%d! den. Jídlo jsme dostávali na cel! den 
od hostitelských	rodin.	Každý	den	ráno	jsme	měli	sraz	u	autobusu,	
kam nás rodiny dopravovaly.

Cesta	tam	i	zpátky	byla	sice	náročná,	ale	za	skvělé	zážitky	to	stálo.	
Přes	kanál	La	Manche	jsme	se	dostali	díky	Eurotunelu,	kterým	cesta	
trvala pouh!ch 30 minut.

Náš	první	den	jsme	strávili	v hlavním	městě	Velké	Británie,	v Lon-
dýně.	Prošli	jsme	si	ho	křížem	krážem	od	Westminster	Abbey	po	Buc-
kinghamsk! palác. M"li jsme mo%nost svezení na ob'ím kole London 
Eye. Odpoledne jsme pluli po 'ece Tem%i a% k(Tower Bridge a(do-
šli	jsme	až	k	hradu	Tower,	kde	jsme	obdivovali	korunovační	klenoty.	
Na konci	dne	nás	autobus	odvezl	do	našich	rodin	v Oxfordu.	V	rodi-
nách	jsme	byli	ubytovaní	zhruba	po	2–3	lidech,	takže	jsme	nemuseli	
mít	strach,	že	bychom	tam	byli	sami.	Po	seznámení	a	předání	malých	
dárků	z	ČR	jsme	byli	rádi,	že	se	konečně	po	náročné	cestě	a	celém	
dni vyspíme.

Druhý	den	jsme	navštívili	středověký	hrad	Warwick,	kde	jsme	se	
procházeli po hradbách a m"li jsme krásn! v!hled do krajiny s pa-
soucími	se	ovcemi.	Ta	atmosféra	byla	nepopsatelná.	Nakonec	jsme	se	
podívali i do hradního %alá'e.

Další	den	jsme	zavítali	do	Stratfordu	nad	Avonou,	kde	jsme	si	pro-
šli	rodný	dům	Williama	Shakespeara	a	také	Trinity	Church,	kde	byl	
Shakespeare pok't"n a následn" i pochován.

Cílem ka%dého turisty je ur$it" náv#t"va nejstar#í prehistorické pa-
mátky Stonehenge. I my jsme se sem dostali a 'ádn" tuto megalitickou 
stavbu	zdokumentovali.	Poté	 jsme	odjeli	do	 lázeňského	města	Bath	
a(pro#li si zdej#í 'ímské lázn".

Poslední	den	jsme	měli	prohlídku	Oxfordu	a	navštívili	jsme	nejkrás-
n"j#í kolej Magdalen College a také nejrozsáhlej#í kolej Christ Church 
College.	Byli	jsme	také	v	jídelně,	kde	se	natáčel	Harry	Potter.
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Během	dne	jsme	dostali	vždy	rozchod,	takže	jsme	měli	čas	si	také	
koupit n"jaké suven!ry a drobnosti. Cel! pobyt jsme si u%ili a odvezli 
jsme si krásné a nezapomenutelné zá%itky. Nakonec i to nep'edvída-
telné britské po$así nám p'álo.

	 Jana	Kvapilíková,	3.C

Studentské projekty odhalily pam(tníky blokády Leningradu
Již	počtvrté	mohla	skupina	deseti	studentů	našeho	gymnázia,	kteří	

se	učí	 ruštinu,	navštívit	město	Sosnovyj	Bor	v	Rusku.	V	programu	
studentské v!m"ny s 8. lyceem ani letos v $ervnu nechyb"la náv#t"va 
jaderné	elektrárny	chlazené	mořem.	Žáci	dostali v	tamním	výukovém	
centru	možnost	vyvolat	cvičnou	jadernou	katastrofu	a	rozblikat	tak	
cel! 'ídící panel.

Nejvíce	se	ovšem	studentům	líbil	výlet	do	nedalekého	Petrohradu,	
v(n"m% strávili jednu noc ve stylovém hostelu Red House.

„Benátky Severu“ na v#echny zap)sobily sv!mi neodolateln!mi pa-
mátkami	–	chrámem	Spas	na	krovi	s	typickými	barevnými	věžičkami,	
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nejv"t#ím sv"tov!m muzeem Ermitá%í nebo Jelisejevsk!m obchodem 
na N"vském prospektu. M"sto mohli ú$astníci v!m"ny vid"t i z docela 
jiné	perspektivy	–	z	paluby	lodě,	která	s	nimi	brázdila	místní	rozvět-
vené kanály i 'eku N"vu.

Dědeček	vypráví.	Tak	se	jmenuje	společný	projekt,	který	vypraco-
valy $esko-ruské dvojice v Sosnovém Boru. Na#i %áci hledali spolu se 
sv!mi rusk!mi p'áteli pam"tníky Velké vlastenecké války a zejména 
blokády Leningradu. V mnoha rusk!ch rodinách(doopravdy vypátrali 
ji% zesnulé ale i %ijící pam"tníky vále$n!ch hr)z. Spole$n" o jejich osu-
dech vytvo'ili prezentace v ru#tin". V Brn" pak v zá'í na tuto práci 
navázali	tvorbou	projektů	s	americkou	lektorkou.	Kdo	by	řekl,	že	se	
v  rodinách	 našich	 studentů	 najdou	 například	 pilot	 RAF	 a	 nositel	
Řádu	bílého	 lva	anebo	 lidé,	kteří	přežili	Osvětim?	Ruské	 i	anglické	
projekty	nás	měly	hlavně	přesvědčit	o	tom,	že	máme	společnou	a	vel-
mi	složitou	historii,	na	kterou	bychom	neměli	zapomínat.

Rusové p'ilet"li do *eska 20. srpna. Lep#í datum pro sv)j p'ílet 
snad ani nemohli vybrat. Mnozí pam"tníci okupace „bratrsk!mi“ voj-
sky	z	roku	1968	by	se	divili,	ale	 ruská	mládež	už	dnes	o	Pražském	
jaru	 nemá	 ani	 tušení.	 O	 to	 důležitější	 byla	 náplň	 letošních	 projek-
tů,	 které	 vypracovávaly	 českoruské	 dvojice.	 Řeč	 samozřejmě	 přišla	
i(na(srpnové události roku 1968. T!den s Rusy v Brn" uplynul jako 
voda. Velmi nabit! program obsahoval zejména prohlídky zajímav!ch 
míst moravské metropole. V Brn" studenti nav#tívili nap'íklad nov" 
zrekonstruovanou	vilu	LöwBeer	či	zahradu	vily	Tugendhat,	vyšláp-
nuli na v"%e Staré radnice i Petrova a nahlédli také do nitra prastaré 
baziliky	s	náhrobkem	Elišky	Rejčky.	Fyzickou	kondici	studentů	a pe-
dagog) partnerské #koly v Sosnovém Boru prov"'il zejména v!#lap 
na(horu Prad"d.

 Mgr. Michal Horák 
 u$itel ruského jazyka a ob$anské nauky

OPEN SCHOOL 2016 ve #rm( Red Hat
Ve	středu	13.	4.	2016	společnost	Red	Hat	Czech,	s.	r.	o.,	uspořádala	

akci Open School pro studenty brn"nsk!ch st'edních #kol. Zú$astnili 
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se jí také na#i studenti se zájmem o IT. Organizáto'i nabídli blok za-
jímavých	přednášek	o	tom,	co	je	Internet of Things,	o	historii	svobod-
ného	a	otevřeného	softwaru,	o	používání	operačního	systému	Fedora. 

Obzvlášť	 přednáška	 Internet of Things	 byla	 velmi	 poutavá,	 do-
zvěděli	 jsme	 se,	 že	na	3D	 tiskárně	 si	 lze	vytisknout	betonový	hrad	
na  zahrádku	 nebo	 i	 celou	 budovu	 městské	 knihovny,	 případně	 ně-
jaký	nefunkční	tělesný	orgán.	Auta	budoucnosti	nebudou	opravovat	
automechanici,	ale	softwaroví	 inženýři,	že	největší	ubytovací	řetězec	
nevlastní	jediný	hotel,	taxislužba	jediný	automobil,	zdrojem	jejich	ob-
rovských	zisků	je	funkční	software.

Průvodci	z	řad	zaměstnanců	nás	provedli	firmou	a	poskytli	nám	in-
formace	o	projektech,	na	kterých	pracují,	a	o	stylu	práce	v	open	sour-
ce	firmě,	kde	vás	nikdo	do	práce	nenutí,	všichni	pracují	rádi	a s nad-
šením	na	projektech,	které	si	sami	zvolí	a	které	je	moc	baví.	Pracovní	
porady	pořádají	u	snídaně,	školení	o	novinkách	si	vyslechnou	na	spo-
le$ném ob"d". Z úsp"ch) koleg) mají v#ichni radost a své v"domosti 
navzájem	sdílejí.	Když	jsou	unavení,	udělají	si	přestávku	u	stolního	
tenisu nebo spole$ensk!ch her. Ú'edním jazykem je samoz'ejm" ang-
ličtina,	vzhledem	k	tomu,	že	zaměstnanci	jsou	z	celé	Evropy	a	okolí.	
Dá	se	říct,	že	práce	pro	tuto	firmu	je	nejen	zaměstnání,	ale	je	to	pře-
devším	životní	styl.	Tajemství,	proč	to	funguje,	spočívá	zřejmě	ve	vý-
běru	zaměstnanců	a	v	něčem,	do	čeho	návštěvník	zvenčí	nepronikne.

 Ing. Viera Hájková.

Lvov pot$etí: v,n( kávy i setkání v jazykovém gymnáziu
Lviv,	Lwów,	Leopolis,	Lemberg,	ĥŖļňļ…	všechna	tato	jména	nosilo	

během	staletí	jediné	unikátní	město,	které	dnes	leží	na	západě	Ukra-
jiny.	Již	potřetí	do	něj	vyrazila	skupinka	rusistů	z	našeho	gymnázia,	
tentokrát na samotném konci zá'í. M"sto probarvené %lut!mi a $er-
venými	 listy,	 křišťálovými	 fontánami	 a	 ozvučené	 neustálým	 poulič-
ním #umem je p'ivítalo nádhern!m po$asím. Mo%ná si 'eknete: pro$ 
studenti	ruštiny	jezdí	na	Ukrajinu?	Je	to	prosté,	až	osmdesát	procent	
Ukrajinc) %ijících ve velk!ch m"stech toti% rad"ji pou%ívá ru#tinu ne% 
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ukrajin#tinu. A a$koli je Lvov právem vnímán jako hlavní m"sto ukra-
jinského	nacionalismu,	i	tady	se	dá	rusky	krásně	domluvit.

Jednadvacet %ák) vy##ího gymnázia si mohlo prohlédnout v#echny 
významné	památky	města,	zapsaného	na	seznam	dědictví	UNESCO.	
Starobylé nám"stí Rynok v ka%dém z renesan$ních palác) hostí uni-
kátní	 obchůdky,	 galerie,	 muzea	 a	 kavárny.	 Studenti	 se	 také	 šplhali	
po lvovsk!ch st'echách a mohli si tak celé m"sto prohlédnout z pta$í 
perspektivy. Z oken no$ní tramvaje zase m"li %áci netradi$ní pohled 
na ztemn"lé lvovské ulice. Nechyb"la ani náv#t"va podzemního ban-
derovského	sídla,	jehož	návštěvníci	musí	znát	dvě	hesla:	„Sláva	Ukra-
jin"!“ a „Sláva hrdin)m!“. Ob'í katedrály svaté Olgy a Eli#ky a také 
svatého	Jiří	zase	potvrdily,	že	Lvov	je	místem	setkávání	mnoha	kultur.	
Pravoslavní,	 řečtí	a	římští	katolíci,	muslimové,	Židé	 i	Arméni	se	 tu	
denn" potkávají.

Ji% pot'etí také studenti z Jaro#ky nav#tívili Lvovské jazykové gym-
názium.	Tamní	žáci	nejen	četli	referáty	v	češtině,	ale	také	česky	zpí-
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vali nap'íklad nestárnoucí hit Karla Gotta „Kdepak ty ptá$ku hnízdo 
máš“.	Zkrátka,	návštěva	Lvova	ani	potřetí	nezklamala.	Stále	je	v	tom-
to m"st" co objevovat!

 Mgr. Michal Horák 
 u$itel ruského jazyka a ob$anské nauky

V%m(nn% zájezd Brno–South Kent School
V	dubnu	roku	2016	jsme	s	naší	školou,	Gymnáziem	na	třídě	Kapitá-

na	Jaroše	14,	navštívili	v	rámci	výměnného	pobytu	východní	pobřeží	
USA.	Hostující	škola,	která	sídlí	u	vesničky	Kent,	se	nachází	ve	státě	
Connecticut,	který	nabízí	příjemné	prostředí,	které	je	snad	jen	kromě	
pob'e%í oceánu podobné tomu $eskému.

South Kent School (dále jen SKS) je ryze chlapecká #kola. Já 
a(ostatní kluci jsme tudí% byli ubytováni p'ímo v ubytovn" místních 
chlapců,	každý	po	jednom	v	pokojích	u	studentů,	kteří	pravděpodob-
n" p'ijedou do *eské republiky v dubnu 2017.

Žáci	a	vedení	SKS	pro	nás	připravili	bohatý	program,	který	zahrno-
val v#e od prohlídky obrovského areálu #koly a% po náv#t"vu celosv"-
tov" známé #koly Yale $i centra m"sta New York.

Hlavní	 areál	 školy	 je	 umístěn	 na	 kopcovitou	 louku,	 která	 je	 po-
seta	většími	i	menšími	budovami,	jsou	tam	velká	ubytovací	zařízení	
pro studenty,	hlavní	budova	s	jídelnou,	domky	pro	učitele	či	kaple.

Škola	má	také	pár	externích	pracovišť,	z	nichž	jsme	navštívili	far-
mu,	kde	chovají	hospodářská	zvířata	a	pěstují	různé	druhy	zeleniny	
a	ovoce.	O	vše	 se	 starají	 studenti,	kteří	 si	mohou	zvolit,	 zda	chtějí	
na farmě	studovat	včelařství,	truhlářství	či	zemědělství,	a	na	všechno	
dohlíží	 sympatický	manželský	pár,	který	na	 farmě	bydlí	a	studenty	
u$í.

Na vysoké #kole Yale v New Havenu nás provázel vysok! skotsk! 
student,	ze	kterého	opravdu	čišel	typický	keltský	šarm.	Jeho	vyprá-
vění	bylo	záživné	a	přátelské,	takže	všichni	napjatě	poslouchali	často	
vtipné	fakty	o	historii	školy	i	o	její	aktuální	situaci.	Joshua	také	bez	
váhání svou skotskou angli$tinou zodpov"d"l ka%dou na#i v#ete$nou 
otázku.
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Ve	městě	New	York,	do	jehož	centra	se	jede	z	SKS	vlakem	přibližně	
3	hodiny,	 jsme	byli	připraveni	zhlédnout	všechna	jeho	známá	místa	
od	Times	Square,	přes	sochu	Svobody	až	po	Central	Park.	V	centru	
New	Yorku	je	tolik	mrakodrapů,	že	nás	při	prohlídce	pamětihodností	
brzy bolelo za krkem.

Ve Spojen!ch státech jsme vid"li nespo$et zajímav!ch míst a divím 
se,	že	jsme	toho	tolik	za	jeden	týden	stihli.	Zážitky	z	návštěvy	severo-
amerického kontinentu jsou pro mne dodnes %ivé.

Ondřej	Konicar,	2.A

P$edváno"ní Víde+ – po stopách mistr,
V pátek 11. prosince 2015 uspo'ádala p'edm"tová komise estetic-

ké	výchovy	pod	 vedením	Mgr.	 Ireny	Ambrozové	 exkurzi	 do	 Vídně.	
Odborného	 výkladu	 se	 ujal	 Mgr.	 Jan	 Pulkrábek,	 coby	 překladatel-
ka jela Mgr. Martina Horáková. Stejn" jako b"hem jarního zájezdu 
do Salcburku jsme se zam"'ili na dílo barokního architekta Johanna 
Bernharda	Fischera	von	Erlach	(1656–1723)	a	klasicistního	skladatele	
Wolfganga	Amadea	Mozarta	(1756–1791).	Obě	osobnosti	byly	zvoleny	
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záměrně,	neboť	jejich	osudy	se	proťaly	i	s	Brnem:	podle	Fischerových	
plánů	vyrostla	v	letech	1690–1695	na	Zelném	trhu	kašna	Parnas,	kou-
sek od ní v budov" dne#ní Reduty pak 30. prosince 1767 koncertoval 
malý	Wolfgang	Amadeus	se	svou	sestrou	Nannerl.

Naši	prohlídku	jsme	zahájili	v	chrámu	sv.	Karla	Boromejského,	kte-
rý	vznikl	na	základě	slibu,	jímž	se	v	roce	1713	císař	Karel	VI.	zavázal	
postavit	votivní	kostel	zasvěcený	svému	jmenovci,	budeli	odvrácena	
zuřící	morová	epidemie.	O	dva	roky	později	následovala	soutěž,	v	níž	
zvítězil	 návrh	 Johanna	 Bernharda	 Fischera	 von	 Erlach,	 a	 4.	 února	
1716 byl polo%en základní kámen. V roce 1723 v#ak Johann Bernhard 
Fischer	von	Erlach	zemřel	a	práce	na	nedokončeném	chrámu	převzal	
jeho	syn	Josef	Emanuel	Fischer	von	Erlach.	V	roce	1725	byla	postave-
na	kupole,	v	roce	1729	dokončil	Josef	Emanuel	hrubou	stavbu	a defi-
nitivn" byl kostel hotov v roce 1739.

T'eba%e stavba vznikla mimo m"stské jádro jako samostatná budo-
va	na	pravém	břehu	řeky	Vídně,	byla	jednoznačně	určena	pro	pohled	
od	Hofburgu,	k	němuž	byla	natočena	jeho	fasáda.	Právě	fasáda,	jejíž	
klid	a	přímé	linie	jsou	v	přímém	kontrastu	k	dynamice	interiéru,	patří	
z	hlediska	 ikonografického	 i	architektonického	k	 tomu	nejzajímavěj-
šímu	 na	 celém	 chrámu.	 Johann	 Bernhard	 Fischer	 von	 Erlach	 totiž	
v(jedné stavb" spojil my#lenku votivního kostela s oslavou panovnic-
kého	rodu.	Fasáda	odkazuje	jak	ke	zbožnosti	habsburského	rodu,	tak	
k antick!m ko'en)m 'í#e.

Dva	sloupy	stojící	před	fasádou	jsou	připomínkou	sloupů	v průčelí	
Šalomounova	chrámu	a	současně	odkazují	na	sv.	Karla	Boromejského,	
neboť	na	jednom	je	vyobrazen	jeho	život,	na	druhém	jeho	posmrtné	
zázraky. Sloupy vypadají jako kopie Trajánova sloupu nebo sloupu 
Marka	Aurelia	v	Římě,	a	odkazují	tedy	i	ke	starověké	říši	římské.	Ka-
rel	VI.	používal	dvojici	Herkulových	sloupů	jako	svou	osobní	impresu,	
kterou	převzal	od	Karla	V.	a	doplnil	heslem	„Constantia	et	fortitudo“	
(Stálost a odvaha). Oba sloupy lze chápat i jako symbolické vyjád'e-
ní	 těchto	ctností.	Herkulovy	sloupy,	které	ve	starověku	vyznačovaly	
západní	 hranice	 známého	 světa,	 konečně	 hlásaly	 nárok	 Habsburků	
na španělský	trůn,	o	který	přišli	v	roce	1700	ve	prospěch	Bourbona	
Filipa	V.,	vnuka	Ludvíka	XIV.

Ikonografický	 program	 pokračuje	 v	 interiéru	 výmalbou	 kupole	
od(Johanna Michaela Rottmayra zobrazující sv. Karla Boromejského 
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podpíraného Pannou Marií v doprovodu t'í církevních ctností. Jako 
poz)statek po restaurování maleb v letech 2002–2005 stojí v( lodi 
kostela	dodnes	výtah,	 jímž	lze	vyjet	až	do	kupole,	kde	je	možné	se	
Rottmayrov!m dílem kochat z bezprost'ední blízkosti (a pokud $lo-
věk	přemůže	závrať,	může	pěšky	vystoupat	až	do	lucerny,	odkud	je	
nádhern! v!hled na historick! st'ed Vídn"). Rottmayr spolupracoval 
s	Johannem	Bernhardem	Fischerem	von	Erlach	již	dříve,	když	vyma-
loval Sál p'edk) na zámku ve Vranov" nad Dyjí $i kostel sv. Trojice 
v Salcburku.

Fresky	v	bočních	kaplích	vytvořil	Daniel	Gran,	který	v	Brně	vyzdo-
bil	sněmovní	sál	Nové	radnice	freskou	s	alegorií	šťastné	vlády	Moravy.	
Hlavní oltá' s Nanebevzetím sv. Karla Boromejského navrhnul Jo-
hann	Bernhard	Fischer	von	Erlach	a	vytvořil	jej	Ferdinand	Maxmilián	
Brokoff,	autor	několika	sousoší	na	Karlově	mostě,	náhrobku	Václava	
Vratislava	z	Mitrovic	podle	Fischerova	návrhu	v	kostele	sv.	Jakuba	
v Praze,	výzdoby	Morzinského	paláce	v	Nerudově	ulici	či	mariánského	
sloupu na Hrad$anském nám"stí.

Na#í dal#í zastávkou byl Zimní palác Ev%ena Savojského v ulici 
Himmelpfortgasse.	V	letech	1693	a	1694	zde	zakoupil	princ	Evžen	Sa-
vojsk! n"kolik star#ích dom). V roce 1695 od n"j dostal Johann Bern-
hard	Fischer	von	Erlach	zakázku	na	městský	palác,	který	by	obýval	
v(zimních m"sících. Se stavbou se za$alo roku 1697 a ji% o rok pozd"ji 
pracovali	malíři	na	freskové	výzdobě	stropů.	Fischer	navrhl	sedmiosou	
stavbu,	která	měla	být	v	následujících	 letech	 rozšířena.	Jeho	návrh	
byl	nezvykle	 střízlivý	a	 rozhodně	neodpovídal	 tehdejšímu	vídeňské-
mu	vkusu.	Zda	to	byl	důvod,	proč	princ	Evžen	Fischera	v	roce	1700	
odvolal a v letech 1702–1724 zam"stnával jeho nejv"t#ího konkurenta 
Johanna	 Lucase	 von	 Hildebrandt,	 není	 zřejmé.	 Hildebrandt	 rozšířil	
roku	1708	fasádu	na	dvanáct	okenních	os,	v	roce	1710	byla	přistavěna	
kaple a galerie a kone$n" roku 1719 se palác rozrostl sm"rem na(zá-
pad.	 Sochařská	 výzdoba	 schodiště	 je	 dílem	 Giovanniho	 Giulianiho,	
který	je	u nás	známý	hlavně	jako	autor	soch	na	Fischerových	konír-
nách v(Lednici $i socha'ské v!zdoby(zámecké zahrady ve Slavkov". 

Dnes slou%í Zimní palác galerijním ú$el)m. V dob" na#í náv#t"vy 
zde	 vystavoval	 dánský	 umělec	 islandského	 původu	 Ólafur	 Elíasson,	
který	do	svých	prací	zapojuje	elementární	fyzikální	jevy,	jako	je	světlo	
nebo proud"ní vzduchu vyvolané pohybem náv#t"vník). Bylo zajíma-
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vé	sledovat,	jak	dobře	si	jeho	hravá	díla	rozuměla	s	barokní	výzdobou	
interiérů,	i	to,	jak	nadšené	reakce	vyvolávala	u	diváků	včetně	našich	
student).

Dopolední	část	programu,	který	se	ovšem	dostal	do	značného	sklu-
zu,	 završila	 návštěva	 Mozartova	 domu	 v	 ulici	 Domgasse.	 Původně	
dvojpatrový	dům	vznikl	v	17.	století,	v	roce	1716	pak	byl	tehdejším	
majitelem Andreou Simonem Carovem p'estav"n do dne#ní podoby. 
V	 roce	 1720	 dům	 koupila	 rodina	 Camesinů,	 podle	 nichž	 byl	 znám	
jako	Camesinahaus.	Od	téže	rodiny	si	pronajímal	pokoje	i	Wolfgang	
Amadeus	Mozart,	který	zde	žil	v	 letech	1784–1787.	Původní	vchod	
do  ulice	 Schulerstraße,	 který	 používal	 i	 Mozart,	 byl	 zazděn	 kvůli	
vestavbě	 obchodu,	 takže	 dnes	 je	 dům	 přístupný	 původním	 zadním	
vchodem.	Expozice	umístěná	v	několika	patrech	mapuje	přitažlivou	
formou	nejen	skladatelův	život	a	dílo,	ale	i	dobovou	kulturu	a	reálie.

Po ob"dové p'estávce jsme se vydali ke dvorní knihovn". Cestou 
jsme	se	zastavili	u	trojičního	sloupu	na	ulici	Am	Graben,	jehož	po-
stavením si cht"l v roce 1679 císa' Leopold I. vyprosit konec morové 
epidemie. Je#t" v tém%e roce byl vysv"cen d'ev"n! sloup od Johanna 
Frühwirtha,	 jehož	 sokl	 zdobilo	 devět	 andělů,	 zástupců	 jednotlivých	
andělských	kůrů,	a	 jehož	korintská	hlavice	nesla	 sousoší	 sv.	Trojice	
v podob" tr)nu milosti. V roce 1683 se císa' rozhodl vzty$it sloup 
z mramoru a pov"'il vypracováním plán) Matthiase Rauchmillera. 
Kv)li oble%ení Vídn" Turky a Rauchmillerov" smrti v roce 1686 v#ak 
projekt	uvíznul	na	mrtvém	bodě,	a	proto	v	roce	1687	císař	přijal	nový,	
radikálně	přepracovaný	plán	od	Johanna	Bernharda	Fischera	von	Er-
lach.	Ten	nahradil	starší	typ	mariánského	sloupu	sloupem	trojičním,	
upřednostnil	zmrtvýchvstalého	Ježíše	před	trůnem	milosti,	kde	se	ob-
jevuje	 Ježíš	 ukřižovaný,	 a	 využil	 pyramidální	 nástavbu	 místo	 slou-
pového	dříku,	čímž	do	střední	Evropy	uvedl	římský	vrcholný	barok.	
Sloup byl slavnostn" vysv"cen v roce 1693.

Reliéfy	na	soklu	provedl	podle	Fischerových	návrhů	Johann	Ignaz	
Bendl,	známý	též	jako	autor	brněnské	Merkurovy	kašny,	jež	stávala	
na dne#ním nám"stí Svobody (nyní v Biskupském dvo'e). Na vzniku 
devíti	 andělů,	 kteří	 zdobí	 pyramidu	 z	 oblaků,	 se	 podílel	 také	 Tho-
bias	 Kracker,	 jenž	 spolupracoval	 na	 vzniku	 Fischerovy	 kašny	 Par-
nas v(Brn" a jemu% jsou p'ipisovány rovn"% sochy p'edk) na zámku 
ve(Vranov" nad Dyjí.
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Jen	několik	minut	chůze	nás	dělilo	od	dvorní	knihovny,	jejíž	výstav-
bou	v	roce	1722	pověřil	Johanna	Bernharda	Fischera	von	Erlach	císař	
Karel	VI.	Se	stavbou	se	začalo	o	rok	později,	plány	Johanna	Bern-
harda	Fischera	von	Erlach	však	musel	kvůli	jeho	smrti	provést	jeho	
syn	Josef	Emanuel.	Podle	nápisu	byla	fasáda	hotova	v	roce	1726,	obě	
boční	křídla,	která	společně	s	knihovnou	vytvářejí	dnešní	Josefsplatz,	
postavil teprve v letech 1767 a 1773 ji% zmín"n! dvorní architekt Ni-
colò	Pacassi,	autor	barokní	přestavby	Pražského	hradu.

V interiéru p'ekvapí jednoduchost a jasnost prostorového 'e#ení. 
Hlavní sál ve tvaru oválu s kupolí je po stranách roz#í'en dv"ma va-
leně	 zaklenutými	 prostory.	 Od	 bočních	 křídel,	 z	 nichž	 jedno	 je	 za-
svěceno	vědám	mírovým	a	druhé	válečným,	je	oddělen	sloupy,	které	
jsou	narážkou	na	sloupy	Herkulovy,	jež	byly	osobní	 impresou	Karla	
V.	 i Karla	VI.	V	 jeho	středu	stojí	 socha	císaře	Karla	VI.,	který	 je	
zobrazen	 jako	 Hercules	 Musarum,	 od	 Antonia	 Corradiniho.	 Fresky	
v kupoli	jsou	dílem	již	zmíněného	Daniela	Grana.	Zobrazují	apoteózu	
Karla VI. na(základ" jeho vlada'ské moudrosti a vále$ného um"ní. 
Rovněž	náměty	fresek	v	bočních	křídlech	odpovídají	rozdělení	knihov-
ny na(mírovou a vále$nou $ást.

Až	po	setmění	jsme	dorazili	k	poslední	zastávce	našeho	programu,	
Pasqualatiho	 domu	 na	 rohu	 ulic	 Mölker	 Bastei	 a	 Schreyvogelgasse.	
Nájemní d)m nechal v roce 1797 postavit b!val! osobní léka' císa'ov-
ny	Marie	Terezie	Johann	Baptist	Freiherr	von	Pasqualati	und	Oster-
burg,	jehož	kamenný	erb	je	dodnes	vidět	na	nároží	budovy,	na místě	
dvou star#ích budov. V letech 1804–1815 zde s p'estávkami pob!val 
Ludwig	von	Beethoven	a	zkomponoval	tady	svou	4.,	5.,	7.	a	8.	symfo-
nii,	operu	Fidelio	nebo	klavírní	skladbu	Pro	Elišku.	Ve	srovnání	s Mo-
zartovým	domem	šlo	o	velice	skromnou	expozici,	neboť	Pasqualatiho	
dům	dodnes	 z	 větší	 části	 slouží	 svému	původnímu	účelu,	 vzhledem	
k(únav" jsme to v#ak p'ijali s povd"kem.

Navzdory	 mrazivému	 prosincovému	 počasí	 se	 exkurze	 vydařila	
na(v!bornou. Studenti si nejen doplnili obrázek o díle Johanna Bern-
harda	 Fischera	 von	 Erlach	 a	 Wolfganga	 Amadea	 Mozarta,	 který	 si	
udělali	už	na	jarním	zájezdu	do	Salcburku,	ale	poznali	 i	práci	řady	
dalších	umělců,	již	zanechali	své	stopy	také	v	českých	zemích,	a	nejed-
nou	přímo	v	Brně.	Pokud	k	tomu	přičteme,	že	se	tak	stalo	v předvá-
noční,	svařeným	vínem	provoněné	Vídni,	sotva	si	lze	představit	lepší	
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způsob,	 jak	 studentům	 vysvětlit	 kulturní	 fenomén	 jménem	 střední	
Evropa.

 Mgr. Jan Pulkrábek

Andalusie 2016
Ve dnech 14. 10. a% 21. 10. 2016 uspo'ádala na#e #kola pro studenty 

#pan"l#tiny a zájemce o #pan"lskou kulturu a historii osmidenní letec-
k! zájezd na jih &pan"lska.

Po asi t'íhodinovém letu z Bratislavy do Malagy jsme se p'esunuli 
do	prázdninové	pohody	–	teplo,	slunce,	kvetoucí	parky,	moře.	Po	krát-
ké prohlídce m"sta jsme pokra$ovali autobusem do Granady. Krajina 
kolem	Malagy	je	kopcovitá,	porostlá	nekonečnými	olivovými	háji.	

Granada je asi nejkrásn"j#í m"sto Andalusie. Le%í pod v"$n" zasn"-
ženými	vrcholky	pohoří	Sierra	Nevada,	které	se	zalesněným	pahorkem	
Alhambry	 vytváří	 obraz,	 od	 kterého	 nelze	 odtrhnout	 oči.	 My	 jsme	
v(Granad" strávili dva dny. Nejd'íve jsme absolvovali tém"' p"tiho-
dinovou	prohlídku	komplexu	zámků	a	zahrad	Alhambra.	Zámky	patří	
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královské rodin" a díky její podpo'e vzd"lávání dostala na#e #kolní 
skupina vstup zdarma. Jinak je po$et náv#t"vník) omezen na(2000 
denně,	 vstupenky	 jsou	 časové	 a	 obvykle	 již	 brzy	 ráno	 vyprodané.	
Zámky jsou postaveny v(mudejarském stylu. D)le%itou úlohu nejen 
v(zahradách ale i uvnit' staveb hraje voda. Proto stavitelé vybudovali 
na nejvy##ím míst" pahorku nádr%e s vodou napájené 'ekou Darro. 
Nejkrásnější	 pohled	 na	 Alhambru	 je	 z	 protějšího	 svahu,	 na	 kterém	
leží	čtvrť	Albaicín,	změť	bílých	domků	a	úzkých	uliček,	také	zařaze-
ná do památek sv"tového d"dictví UNESCO. Zámkem i m"stem nás 
zasvěceně	provedla	prof.	Vomelová,	která	zde	již	několik	let	tráví	své	
prázdniny.

Dalším	 městem	 na	 naší	 cestě	 byla	 Sevilla,	 hlavní	 město	 provin-
cie. První den jsme za$ali prohlídkou s( místními pr)vodci v( ang-
ličtině	a španělštině,	a	tak	 jsme	se	dozvěděli	věci,	které	v běžných	
průvodcích	chybí.	Sevilla	je	výstavné	město,	jehož	bohatství	pochází	
z obchodování	s	Amerikou,	protože	po	 jejím	objevení	byla	 jediným	
přístavem,	kam	směřovaly	všechny	obchodní	lodě.	Ve	zdejší	katedrále,	
do	které	jsme	také	nahlédli,	jsou	jako	upomínka	na	toto	období	hrob	
Kryštofa	 Kolumba	 a	 impozantní	 zlatý	 oltář.	 Další	 nádherné	 budo-
vy r)zn!ch styl) byly postaveny kv)li sv"tové v!stav" 1929 a m"sto 
zadlužily	na sto	 let.	Ty,	které	 sloužily	 jako	pavilony,	 stojí	 v	parku	
Marie Luisy nedaleko &pan"lského nám"stí. Nejv"t#í atrakcí je palác 
Real Alcazar se sv!mi zahradami. Op"t jsme m"li vstup zdarma a bez 
fronty,	podmínkou	bylo	vstoupit	opuštěnou	zahradní	branou,	kterou	
jsme	 po	 delším	 hledání	 šťastně	 našli.	 Palác	 je	 snad	 ještě	 krásnější	
a zachovalejší	než	Alhambra,	možná	proto	si	jej	pro	natáčení	vybrali	
tv)rci slavného seriálu Hra o tr)ny.

Navštívili	jsme	sice	další	muzea,	kostely	a	stavby,	ale	největší	atrak-
cí	pro	studenty	bylo	místní	akvárium.	Má	obrovskou	nádrž	se	žraloky,	
ale	také	malé	bazénky	s	mořskými	živočichy,	kterých	se	můžete	do-
tknout,	nebo	si	v	nich	při	troše	šikovnosti	chytnout	rybu.	Můžete	se	
také podívat na krmení r)zn!ch druh) ryb nebo korál). Zajímavé jsou 
oddělené	nádrže	pro	rybí	miminka	a	nádrže	pro	rybí	puberťáky,	kde	
jsou chrán"ni p'ed predátory.

V Seville jsme strávili t'i dny. Na#e dal#í cesta nás zavedla zp"t 
do Malagy. P)l hodiny vlakem od Malagy se nachází dal#í turistická 
atrakce – Caminito del Rey mezi vesnicemi Ardales a El Chorro. Je to 
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stezka	stará	110	let,	kterou	vybudovali	stavitelé	přehrady,	aby	si	zkrá-
tili	cestu.	Stezka	chátrala	a	poté	co	tam	zahynulo	několik	lidí,	kteří	
nerespektovali	zákaz	vstupu,	byla	pojmenovaná	stezkou	smrti.	Vloni	
byla	opravená	stezka	znovu	otevřena	pro	veřejnost,	počet	návštěvníku	
je ale omezen a rezervuje se dlouho dop'edu. Nástup na stezku vede 
borovicov!m lesem vonícím po jasmínu podél 'eky neuv"'iteln!ch ze-
len!ch barev. P'ed nástupem na stezku náv#t"vník dostane p'ilbu 
a(je pou$en o bezpe$nosti. Ka%dou p)l hodinu je na stezku vpu#t"no 
maximálně	40	 lidí,	nosnost	některých	částí	 stezky	 je	omezena	na	4	
osoby. D'ev"n! chodník vede ve v!#ce a% 100 metr) ve st"nách o v!#ce 
až	300	metrů.	Pohledy	do	nitra	kaňonu	jsou	jedinečné.	Podle	studentů	
to byl nejlep#í zá%itek z celého pobytu.

Příprava	exkurze	byla	dlouhá	a	náročná	a	doufám,	že	studenti	zís-
kali	kromě	zajímavých	zážitků	a	informací	o	kultuře	a	historii	Andalu-
sie	i	zájem	o	poznávání	nových	věcí,	získali	jistou	dávku	samostatnosti	
a zku#eností s cestováním a s orientací v cizí zemi.

 Ing. Viera Hájková

5. TEORIE A PRAXE VYU"OVÁNÍ

a) Projekt Podpora p(írodov%dného a technického 
vzd%lávání na st(edních &kolách v Jihomoravském kraji
Tento	projekt,	jehož	se	naše	škola	účastnila	v roli	partnera,	byl	re-

alizován	od	října	2013	do	června	2015.	Příjemcem	projektu,	který	byl	
podpořen	Evropským	sociálním	fondem	a	státním	rozpočtem	ČR,	byl	
Jihomoravsk! kraj a zapojilo se do n"j celkem 30 partner) – r)zn!ch 
škol	z	Jihomoravského	kraje.	Nyní	probíhá	fáze	udržitelnosti	projektu	
a jeho jednotlivé aktivity tedy nadále pokra$ují.

Mezi hlavní cíle projektu pat'ila investi$ní a metodická podpora 
p'írodov"dného a technického vzd"lávání na základních a st'edních 
#kolách v Jihomoravském kraji a podpora spolupráce st'edních a zá-
kladních #kol v této oblasti vzd"lávání. Na#e #kola se zam"'ila na(pod-
poru manuální zru$nosti a dovednosti p'i náro$n"j#ích technick!ch 
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a( p'írodov"dn!ch $innostech. Náplní projektov!ch aktivit jsme se 
sna%ili p'edlo%it %ák)m více mo%ností k(ov"'ení teoretick!ch znalostí 
v praxi	a	konkrétními	experimenty,	měřeními	a	laboratorními	cviče-
ními jim názorn" p'iblí%it probírané u$ivo. Toto se do zna$né míry 
poda'ilo p'edev#ím díky modernímu vybavení odborn!ch u$eben po-
'ízenému v rámci projektu.

Na#e #kola spolupracovala s t"mito základními #kolami: 
	 Základní	škola	Brno,	Bakalovo	nábřeží	8
	 Základní	škola	Brno,	Sirotkova	36
	 Základní	škola	Vyškov,	Nádražní	5
 Základní #kola Mod'ice
Aktivitou této spolupráce jsou tzv. projektové dny,	které	jsou	te-

maticky zam"'eny. Projektov! den na téma Voda byl ur$en pro %áky 
6.	ročníku	základní	školy,	téma	Vzduch bylo náplní Projektového dne 
žáků	7.	ročníku,	žáci	8.	ročníku	měli	téma	Projektového	dne	)lov(k 
a pro %áky 9. ro$níku byl p'ichystán Projektov! den na téma Zem(. 
Projektového dne se v%dy ú$astní jedna t'ída z daného ro$níku p'í-
slu#né partnerské Z&. Krom" nich jsou do této aktivity zapojeni vyu-
$ující i n"kte'í %áci na#í #koly.

Zb!vající t'i projektové aktivity se ji% zam"'ují na studenty na#í 
#koly. Jedná se o Technick% a P$írodov(dn% krou/ek pro %áky kvart 
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ni%#ího gymnázia a dále o volno$asovou aktivitu Fyzikální krou/ek,	
do něhož	se	mohou	přihlásit	žáci	vyššího	gymnázia	se	zájmem	o	fy-
ziku.

Podrobnější	informace	o	tomto	projektu	mohou	zájemci	nalézt	také	
na internetov!ch stránkách na#í #koly na adrese http://www.jaroska.
cz/taxonomy/term/58,	kde	si	lze	třeba	prohlédnout	fotodokumentaci	
realizovan!ch aktivit a dále na stránkách celého projektu http://www.
kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=201999&TypeID=2,	kde	je	navíc	
mo%né se seznámit s(r)zn!mi metodick!mi materiály a vytvo'en!mi 
produkty od v#ech partner) projektu.

S	výstupy	popsaných	aktivit	máme	dobré	zkušenosti	a	věříme,	že	
se nám také díky nim da'í rozvíjet zájem o p'írodov"dné a technické 
obory	u	všech	skupin	podpořených	osob	–	nejen	u	našich	žáků,	ale	
i(u(budoucích student) st'edních #kol.

	 Mgr.	Aleš	Kobza,	Ph.D.
 administrátor projektu

b) Projekt Mluvme spolu – Let's speak together
Na#e #kola byla zapojena do grantového projektu „Mluvme spolu 

– Let's speak together“ v(opera$ním programu Vzd(lávání pro kon-
kurenceschopnost.	Z Evropského	sociálního	fondu	a	ze	státního	roz-
počtu	České	republiky	jí	na	projekt,	který	probíhal	od	1.	dubna	2009	
do 31.	ledna	2012,	byla	schválena	dotace	o	celkové	výši	6	126	600	Kč.	
V(sou$asné dob" a% do 31. ledna 2017 probíhá udr/itelnost projektu – 
konají	se	všechny	klíčové	aktivity	jako	v době	trvání	projektu,	ale	již	
bez	finanční	podpory.

Cílem projektu je zm"nit pojetí v!uky cizích jazyk) ve #kole – vedle 
tradiční	výuky	zařadit	i	prvky	činnostní,	komunikativní	a	dovednost-
ní. K napln"ní tohoto cíle za'azujeme do v#ech ro$ník) moderní me-
tody	výuky,	které	žáky	více	motivují,	především	elearning,	a	propo-
jujeme v!uku cizích jazyk) s v!ukou ostatních v#eobecn" vzd"lávacích 
p'edm"t).

Výsledky	projektu	slouží	žákům	a	učitelům	školy,	ale	i	pedagogické	
ve'ejnosti.
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Cílovou skupinou jsou tedy:
1.	 studenti	gymnázia,	kteří	v	rámci	projektu	a	v době	udržitelnosti	

absolvují	výuku	cizích	jazyků	s	využitím	moderních,	zábavných	a	
pestrých	metod	výuky	(hlavní	cílová	skupina);

2.	 učitelé	gymnázia,	kteří	v	rámci	projektu	získávají	nové	dovednosti	
a	zkušenosti	potřebné	k	vedení	moderní	výuky	cizích	jazyků;

3.	 učitelská	a	jiná	veřejnost,	která	se	s průběhem,	aktivitami	a	vý-
stupy projektu m)%e seznámit na nást"nkách projektu v(budov" 
vyššího	a	nižšího	gymnázia,	a	především	na	internetových	strán-
kách http://www.mluvmespolu.eu/.

Uskute$n"né klí$ové aktivity projektu ve #kolním roce 2014/2015:
•	 výuka	cizích	jazyků	s	využitím	elearningu	je	zařazena	do	výuky	

v( jednom cizím jazyce ve v#ech t'ídách a skupinách na vy##ím 
i(ni%#ím gymnáziu ka%d! t!den v(jedné vyu$ovací hodin":

	 	 primy,	sekundy,	tercie,	1.	ročníky,	3.	ročníky	–	anglický	jazyk
	 	 kvarty,	2.	ročníky,	4.	ročníky	–	druhý	cizí	jazyk;
•	 na	 počátku	 školního	 roku	 probíhají	 intenzivní	 jazykové	 kurzy:	

pro	1.	ročníky	v	 loňském	školním	roce	2.–3.	9.	2015,	v letošním	
5.–6.	9.	2016,	pro	primy	loni	2.–4.	9.	2015,	letos	5.–7.	9.	2016;

•	 uskutečňují	se	výměnné	pobyty	našich	a	zahraničních	studentů:
 SRN – Darmstadt:
  26. 9.–4. 10. 2015 (pobyt n"mecké delegace v(Brn")
	 Francie	–	Nancy:
	 	 5.	10.–11.	10.	2015	(pobyt	francouzské	delegace	v Brně)
	 	 8.	5.–16.	5.	2016	(pobyt	naší	delegace	ve	Francii)
 USA – Connecticut:
  9. 4.–18. 4. 2016 (pobyt na#í delegace v USA)
 Rusko – Petrohrad:
  27. 6.–5. 7. 2016 (pobyt na#í delegace v(Rusku)
	 	 20.	8.–28.	8.	2016	(pobyt	ruské	delegace	v Brně);
•	 studenti	 pracují	 v	 mezinárodních	 týmech	 (s	 Němci,	 Francouzi,	

Ameri$any a Rusy) na projektech zab!vajících se srovnáním %ivo-
ta	v	ČR	s	životem	v	zemích	partnerských	škol;

•	 na	projektech	„U"íme se navzájem“,	zahrnujících	všeobecně	vzdě-
lávací	předměty	a	anglický	jazyk,	pracují	všichni	studenti	3.	roč-
níků;
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•	 studenti	nižšího	gymnázia	dlouhodobě	soutěží	v motivační	jazyko-
vé sout"%i Hra gang,;

•	 studenti	vyššího	gymnázia	jsou	v	nepovinných	předmětech	Ang-
lick% jazyk pro pokro"ilé p'ipravováni k mezinárodním jazykov!m 
zkouškám	z anglického	jazyka;

•	 na projektových	dnech	vyššího	gymnázia	jsou	prezentovány	jed-
notlivé	 mezinárodní	 projekty,	 projekty	 „U"íme se navzájem“ 
(7.	4.,	8.	4.,	27.	5.	2016)	a	na	projektových	dnech	nižšího	gymnázia	
vrcholí sout"% Hra gang,	(28.	6.,	29.	6.	2016);

•	 prostřednictvím	dne	otevřených	dveří	Open Gates je o projektu a 
jeho	výsledcích	informována	široká	veřejnost	(12.	1.	2016).

Vedle hlavního p'ínosu projektu – zlep#ení znalosti cizích jazyk) 
– p'iná#í projekt pro hlavní cílovou skupinu 'adu dal#ích pozitivních 
změn.	Projekt	je	zaměřen	na	posílení	znalostí,	dovedností	a	klíčových	
kompetencí	–	zejména	kompetence	komunikativní	a	sociální,	kompe-
tence k(u$ení a k 'e#ení problém). Ty jsou nezbytné pro plnohodnot-
n! %ivot v dne#ní stále se dynamizující spole$nosti. Projekt rovn"% 
podporuje	samostatné	myšlení	studentů,	rozvoj	tvořivé	práce	a	týmo-
vé	spolupráce.	Zároveň	nabízí	jedinečnou	příležitost,	jak	zlepšit	jejich	
ICT dovednosti a znalosti. Velmi cennou zku#enost rovn"% p'edstavu-
jí	možnost	spolupráce	v	mezinárodním	týmu,	poznání	 jiných	kultur	
a navázané zahrani$ní kontakty.

Projekt 'ídí a organizuje projektov% t%m ve slo%ení:
•	 koordinátor	RNDr.	Pavel	Boucník
•	 odborný	konzultant	RNDr.	Jiří	Herman,	Ph.D.
•	 administrátor	Mgr.	Aleš	Kobza,	Ph.D.
•	 IT	specialisté	Mgr.	Marek	Blaha,	Mgr.	Pavel	Krejčí
•	 koordinátor	na	nižším	gymnáziu	PhDr.	Hana	Talhoferová
•	 odborní	garanti	projektu:

	 PhDr.	Alena	Blažková	(A,	Š)
 PhDr. Martina Literáková (N)
	 PhDr.	Barbora	Markvartová	(Fr,	R)

Na projektu pracují v#ichni vyu$ující cizích jazyk) a vyu$ující v#e-
obecn" vzd"lávacích p'edm"t) ve 3. ro$nících.

 RNDr. Pavel Boucník
 zástupce 'editele gymnázia
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c) Projekt Erasmus+ Talent Education
Naše	 škola	 se	 účastní	 projektu	 Erasmus+	 Talent	 Education,	 je-

ho% nositelem je vzd"lávací organizace SCOL v holandském Leide-
nu.	Cílem	projektu	je	umožnit	nadaným	žákům	rozvinout	maximálně	
sv)j potenciál. V rámci projektu budou zapojení u$itelé systematicky 
vzd"láváni a vedeni k rozpoznávání nadan!ch d"tí a %ák) a ke zlep-
#ování jejich #kolních v!kon) a motivace. Partnery projektu jsou n"-
které	mateřské,	základní	a	střední	školy	i	univerzity	a	další	instituce	
z	Holandska,	Slovinska	a	ČR.	Ze	středních	škol	jmenujme	Gymnasi-
um	Socrates	Leiden,	ElektrotehniškoRačunalniška	Strokovna	Šola	In	
Gimnazija	 Ljubljana,	 Gymnázium	 Luďka	 Pika	 Plzeň,	 Gymnázium	
BrnoŘečkovice.	Instituce	zapojené	v	projektu,	které	se	systematicky	
v ČR	zabývají	prací	s	talentovanými	žáky,	jsou	Jihomoravské	centrum	
pro mezinárodní mobilitu Brno a st'edisko volného $asu Radovánek 
Plzeň.

Hlavními cíli projektu jsou:
•	 zdokonalení	vyučovacích	hodin,	bloků	za	použití	nových	me-

tod (Design Thinking a Practical Di-erentiation)
•	 zdokonalování	dovedností	učitelů
•	 zdokonalování	vzájemné	spolupráce	a	kooperace	mezi	školami	

i dal#ími partnery ve vzd"lávání.
Poslední jmenovan! cíl je atraktivní p'íle%itostí pro na#e studenty 

– v m"síci listopadu se osm na#ich student) z 2. ro$ník) VG zú$ast-
ní	studentské	výměny	v	Leidenu,	kde	budou	pracovat	na	vědeckých	
projektech z r)zn!ch obor). V!sledky v!zkum) budou prezentovat 
na(ja'e v Plzni. *ty'i studenti z kvart NG budou pracovat v listopadu 
2016	v	Lublani	a	výsledky	výzkumu	na	téma	Lublaň	–	zelené	měs-
to,	budou	prezentovat	taktéž	v	Plzni.	Podobné	výměny	se	uskuteční	
i(v(p'í#tím #kolním roce. 

RNDr.	Iva	Kubištová,	Ph.D.

d) P(edm%tová komise d%jepis, spole*enské v%dy, 
ob*anská v+chova

Op"t se se#el rok s(rokem a je namíst" se poohlédnout a zavzpomí-
nat,	kam	jsme	se	vypravili	za	poznáním,	za	památkami,	za	kulturou.	
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Ve	školním	roce	2015/2016	se	nám	podařilo	zrealizovat	řadu	exkurzí	
tuzemských	ale	i	zahraničních,	setkat	se	s významnými	osobnostmi,	
navštívit	zajímavé	semináře	i	filmová	představení.

Akce NG
Jako	tradičně	naši	nejmladší	studenti,	žáci	prim,	navštívili	expozici	

Anthroposu,	jež	velmi	poutavým	způsobem	přibližuje	nejstarší	etapu	
lidských	dějin	–	pravěk.	Všechny	zaujala	především	soška	„loutky“,	
zcela	ojedinělý	nález,	který	pochází	z	území	našeho	města.	V	září	roku	
1891	narazili	dělníci	při	výkopech	v	dnešní	Francouzské	ulici	na	něko-
lik velk!ch zví'ecích kostí a záhadn!ch p'edm"t). Jednalo se o hrob 
mu%e star! asi dvacet t'i tisíc let a sou$ástí v!bavy hrobu byla zcela 
unikátní	figurka	muže	složená	z	několika	částí	vyřezaných	do	mamuto-
viny.	Bohužel	se	dochovala	jen	hlavička,	trup	a	levá	ruka.	Předpokládá	
se	však,	že	je	to	nejstarší	loutka	na	světě.

Studenti sekundy a tercie zase zamí$ili do Kutné Hory
T'ída 2.ag vyrazila ve $tvrtek 7. dubna v osm hodin od Janá$ko-

va	divadla	na	historickou	exkurzi	do	Kutné	Hory.	Nejela	jenom	naše	
třída,	ale	též	někteří	studenti	ze	třídy	3.ag.	Asi	v	10.30	jsme	dorazili	
do	Sedlce,	kde	se	nachází	chrám	Nanebevzetí	Panny	Marie.	Ale	ještě	
zajímavější	je	tamní	kostnice,	kde	naše	prohlídka	začala	přesně	v	11	
hodin. Kostnice má dv" $ásti: horní kapli (oby$ejná kaple) a dolní 
kapli,	 kde	 je	 zmíněný	 sklad.	 Dozvěděli	 jsme	 se,	 že	 díky	 morovým	
ranám a(také místní „dobré“ p)d" bylo na p'ilehlém h'bitov" pocho-
váno	velké	množství	lidí.	Hřbitov	však	nestačil,	a	proto	byly	ostatky	
p'esunuty do zmín"né dolní kaple. D'íve se tam nacházelo #est py-
ramid z kostí vytvo'en!ch Janem Bla%ejem Santini v 16. století. Poté 
řezbář	František	Rint	v	19.	století	přestavěl	výzdobu	–	zmizely	dvě	
pyramidy,	místo	nich	byl	vyroben	lustr	ze	všech	druhů	kostí	(ten	byl	
bohu%el práv" restaurován) a jiná v!zdoba. D)le%it! je také kostní erb 
místního	rodu,	tedy	Schwarzenbergů.

Zájezd	se	následně	přesunul	do	centra,	přesněji	ke	chrámu	sv.	Bar-
bory (ochránkyn" horník)). Kostel má i chrli$e. Jeden z nich p'ed-
stavuje	opici,	která	má	v	puse	nejstarší	kamenný	pomeranč	na	světě.	
Stav"t se za$alo ve 14. století pod vedením Jana Parlé'e (syn Pet-
ra P.)	v době	rozkvětu	Kutné	Hory,	která	se	chtěla	vyrovnat	Praze	
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– katedrála byla vnímána jako protiklad sv. Víta (Kutná Hora m"la 
100	tisíc	obyvatel,	Praha	110–120	tisíc	a	dokonce	se	uvažovalo	o	tom,	
že	 se	 stane	hlavním	městem,	navíc	 to	bylo	druhé	nejbohatší	město	
Evropy).	Na	stavbu	přispěli	i	měšťané,	jejichž	tváře	tu	byly	vytesány.	
V souvislosti s nedostatkem pen"z se v!stavba pozastavila a zakon$ila 
tzv.	jalovou	zdí.	Teprve	na	začátku	20.	století	byl	chrám	dokončen,	
ale	 i	 přesto	 je	 kratší,	 než	 byl	 původní	 záměr.	 Nějakou	 dobu	 patřil	
chrám	jezuitům	(dokud	nebyl	řád	zrušen),	kteří	v	sousedství	založili	
kolej	ve	tvaru	F	(podle	vládnoucího	císaře	Ferdinanda)	pro	vzdělávání	
p'edev#ím chlapc). Podél koleje vede cesta se sochami z na#í minulosti 
(např.	umírající	sv.	Václav),	pod	kterou	je	vinice.	Tou	jsme	se	přesu-
nuli do centra m"sta.

Zastavili	 jsme	se	u	dvanáctiboké	kašny,	která	ovšem	sloužila	spí-
še	 jako	vodojem.	Voda	zde	nebyla	 totiž	pitná,	 takže	 se	vodovodem	
dopravovala z 6 km vzdáleného rybníka. Potom jsme p'e#li na Pa-
lackého	 náměstí,	 kde	 jsme	 měli	 půl	 hodiny	 rozchod,	 načež	 jsme	 se	
vydali do(Vla#ského dvora. Tam jsme dostali perkytle (hornické plá#-
tě)	a helmy.	Přesunuli	 jsme	se	do	„teepee“	ze	dřeva,	kde	se	nachá-
zel „trejv“ – v!tah do podzemí. Následn" jsme pár set metr) p'e#li 
ke(vstupu. Sestoupili jsme cca 160 schod) (asi 5 minut) dol). P'i#li 
jsme k T-k'i%ovatce. Nejprve jsme se vydali doleva do centrální #to-
ly. Vypadalo to zde jako v jeskyni. Po nahlédnutí do zaplavené pro-
hlubn" jsme se vydali na cestu zp"t. Voda tam byla $irá (bylo vid"t 
na dno),	ale	naše	průvodkyně	nám	doporučila	nelízat	stěny,	protože	
tu	byla	voda	dříve	kontaminovaná	arzénem,	i	když	dnes	už	tomu	tak	
není. Minuli jsme T-k'i%ovatku a pokra$ovali dále. Po stranách byly 
vidět	tzv.	plazivky,	tedy	štoly,	kde	se	horník	musel	plazit.	Došli	jsme	
ke skluzavce,	kterou	se	dopravovaly	dolů	potřebné	věci	a	také	horníci	
tak,	 že	 měli	 kožešinu,	 kterou	 nosili	 jako	 zástěru	 a	 při	 sjíždění	 si	 ji	
přetočili	(tato	atrapa	by	byla	současným	lidem	moc	malá,	ale	horník	
mohl	měřit	max.	160	cm	a	musel	být	malý	a	hubený).	V	tomto	místě	
jsme	si	zkusili,	jaké	světelné	podmínky	měli	horníci	pod	zemí.	Po	asi	
t'ech minutách jsme se zvedli k odchodu. Procházeli jsme neju%#ím 
a(nejni%#ím místem – 40 × 160 cm. N"kte'í byli dokonce nuceni jít bo-
kem.	Nakonec	jsme	vyšli	dole	u	řeky	Vrchlice,	a	protože	jsme	začínali	
na	kopci,	čekal	nás	pěkný	výšlap.	Po	příchodu	jsme	si	ještě	prohlédli	
model hornické domácnosti – mu% kutal a zbytek rodiny st'íbrnou 
rudu zpracovával – a(mincovnu.
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Tím byla na#e náv#t"va Kutné Hory u konce. P'ed sedmou hodinou 
ve$er jsme op"t p'ijeli k Janá$kovu divadlu a rozutekli se ke sv!m 
domov)m.

	 Ondřej	Peterka,	2.ag

T$ída 3.bg se vypravila do metropole sousedního Rakouska
Dvacátého dubna se na#e t'ída 3.bg vydala do Vídn". Vyjeli jsme 

od Janá$kova divadla a ve Vídni jsme zastavili p'ed barokním zám-
kem	Schönbrunn.	Interiér	je	vystaven	ve	stylu	rokoka	a	všech	45	míst-
ností,	které	jsou	zpřístupněny	veřejnosti,	jsme	navštívili.	Hned	nato	
nás	čekala	procházka	krásnou	a	rozkvetlou	zahradou,	ale	bohužel	jsme	
se nepodívali do slavné ZOO. Po prohlídce zámku a zahrady jsme se 
metrem	dopravili	na	Karlsplatz,	rozsáhlé	náměstí,	které	leží	v centru	
Vídně.	Odtud	jsme	prošli	centrum	ke	katedrále	svatého	Štěpána,	kde	
byla p'estávka p'ed na#ím dal#ím cílem.

Pan	průvodce	nás	zavedl	do	starobylé	hrobky	rodu	Habsburků,	kte-
rá se také naz!vá Kapucínská. V rozsáhlé hrobce bylo mnoho zajíma-
vých	rakví,	některé	byly	menší,	některé	větší.	Největší	byl	bezpochyby	
hrob	Marie	Terezie,	jejíž	rakev	byla	obrovská	a	elegantní.

Po náv#t"v" hrobky jsme se metrem vydali do nejv"t#ího zábavního 
parku	ve	Vídni	 –	do	Prátru.	V	Prátru	 jsme	měli	hodinu	 času,	než	
přijel	autobus,	který	nás	měl	dovézt	zpět	do	Brna.	Park	nám	nabízel	
obrovské	množství	velmi	zvláštních	a	zábavných	atrakcí,	 jako	např.	
různé	autodromy,	kolotoče,	střelnice,	horské	dráhy,	strašidelné	hrady,	
nebo	dokonce	i	kabinet	voskových	figurín.	Nejznámější	atrakcí,	která	
slouží	jako	maskot	tohoto	parku,	je	bezpochyby	ob$í kolo. Krom" pou-
ťových	atrakcí	nabízí	park	i	celou	řadu	vyhlášených	tradičních	vídeň-
ských	hospod	a	restaurací,	fast	foodů	a	obchůdků	s	různými	suvenýry.	

Poté	 jsme	 nasedli	 na	 autobus,	 kterým	 jsme	 odjeli	 zpět	 do	 Brna	
k(Janá$kovu divadlu. Odtud byl voln! rozchod.

Marek	Kořístek,	3.bg

V rámci d"jepisu nav#tívila kvarta A brn"nskou kostnici pod Ja-
kubským	náměstím.	Málokdo	ví,	že	se	v	ní	nachází	přes	50	tisíc	kos-
terních	ostatků,	což	ji	činí	po	katakombách	v	Paříži	druhou	největší	
kostnicí	v	Evropě.	V	minulosti	se	na	tomto	místě	nacházel	hřbitov,	
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z(kapacitních d)vod) v#ak vznikla kostnice. Do této kostnice byly 
také p'eneseny ostatky zesnul!ch ze zru#eného h'bitova na brn"nském 
Petrově.	 Když	 byl	 hřbitov	 koncem	 18.	 století	 zrušen,	 kostnice	 byla	
uzav'ena a na dlouho zapomenuta. Znovu objevena byla a% v roce 
2001 p'i archeologickém pr)zkumu nám"stí.

Akce na VG
Naši	maturanti	navštívili	v	rámci	společné	exkurze	semináře	české-

ho jazyka a d"jepisu 2 Rajhradsk! klá#ter. Mrazivé po$así nás donu-
tilo se po'ádn" obléct a vybavit se termoskami s $ajem. Zdej#í bohatá 
knihovna se od roku 2005 stala základem vzniknuv#ího Památníku 
písemnictví	 na	 Moravě.	 Kostel	 sv.	 Petra	 a	 Pavla,	 jenž	 je	 součástí	
tohoto	benediktinského	kláštera,	je	zase	překrásnou	ukázkou	barokní	
architektury na Morav". Dne#ní podobu mu dali architekti Jan Bla%ej 
SantiniAichel	a	František	Benedikt	Klíčník.	Po	prohlídce	klášterního	
komplexu	jsme	exkurzi	ukončili	autorským	psaním	nad	šálkem	teplého	
čaje,	který	byl	pro	každého	přichystán.

Studenti	předmětu	D2	v	letošním	roce	navštívili	filmové	představe-
ní Síla lidskosti – Nicholas Winton. Kdo by neznal p'íb"h dev"tadva-
cetiletého	britského	burzovního	makléře,	jenž	těsně	před	vypuknutím	
2.	světové	války	v	roce	1939	vypravil	z pražského	Wilsonova	nádraží	
6	vlaků,	a	zachránil	tak	669	českých	dětí?	Většina	rodičů	těchto	dětí	
válku	 nepřežila.	 Statečnost	 sira	 Wintona	 byla	 pro	 svět	 „objevena“	
až v	roce	1988,	když	manželka	Greta	našla	náhodou	na	půdě	knihu	
dokumentů,	v	níž	byly	fotografie	zachráněných	dětí	spolu	s	prosebný-
mi dopisy jejich rodi$). Dnes je zato kniha ulo%ena v památníku Yad 
Vashem	v	Jeruzalémě.	Ve	filmu	jsou	zachycena	dojemná	setkání	 již	
dospělých	žen	a	mužů,	Wintonových	dětí,	se	svým	zachráncem.

Tematice druhé sv"tové války byl rovn"% v"nován jednodenní semi-
nář	do	Terezína,	jež	naše	škola	každoročně	pořádá.	Toto	město	duchů	
již	bude	patrně	natrvalo	spojeno	s	dobou,	kdy	se	z	celého	města	stalo	
ghetto a co víc – p'estupnou stanicí do vyhlazovacích tábor).

V rámci projektu Street law jsme vyu%ili nabídky seminá') o(spo-
třebitelském	právu,	jež	pořádá	společnost	dTest	ve	spolupráci	s	Práv-
nickou	fakultou	MU	a	jejími	studenty.	Třída	3.B	tak	měla	možnost	
v(rámci hodin spole$ensk!ch v"d 'e#it problémy na téma co je smlou-
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va	 a	 co	 z	 ní	 vyplývá,	 nebo	 otázky	 nákupu,	 záruky	 a	 reklamace	 či	
nebezpe$í nákupu na internetu a e-shopech.

Zcela nov! a mimo'ádn! zá%itek nás $ekal p'i celodenní náv#t"v" 
Krajského soudu na Rooseveltov" ulici v Brn". Paní doktorka Barto-
šová,	maminka	našeho	studenta	Martina	Bartoše,	umožnila	všem	stu-
dentům	3.B	účastnit	se	trestního	řízení	s	recidivistou,	který	opakovaně	
okrádal seniorky. Krom v!slechu ob%alovaného jsme sly#eli i(v!pov"di 
sv"dk) a znalc). Do$kali jsme se dokonce i vynesení rozsudku odn"tí 
svobody.

Pravidelně	naše	gymnázium	navštěvuje	prof.	JUDr.	Jiří	Malenov-
ský,	 CSc.	 Tento	 výjimečný	 odborník	 a	 znalec	 práva	 již	 ve	 druhém	
funkčním	období	pracuje	 jako	soudce	za	ČR	u	Soudního	dvora	EU	
ve(&trasburku. Setkání s ním bylo jako v%dy velmi zajímavé a p'ínos-
né zejména pro na#e maturanty.

Zájemc)m o sou$asné politické d"ní byl ur$en seminá' v podob" 
přednášek	na	FSS	MU	v	Brně.	Téma	znělo	–	Aktuální	otázky	zahra-
ni$ní a bezpe$nostní politiky EU a *R. M"li jsme mo%nost se setkat 
s prof.	PhDr.	Petrem	Fialou,	Ph.D.,	LL.M.,	jenž	je	významným	sou-
$asn!m politologem a rovn"% politikem. Velmi zajímavá byla p'edná#-
ka	genmjr.	doc.	Ing.	Petra	Voznicy,	CSc.,	českého	vojáka	a	diplomata,	
jen% p)sobil jako velvyslanec v Iráku a Litv".

Patrně	výstava	letošního	roku,	českobavorská	zemská	výstava	Cí-
sař	Karel	IV.	1316–2016,	nemohla	uniknout	naší	pozornosti	a	v	rámci	
dějepisné	exkurze	jsme	se	především	se	studenty	3.	a	4.	ročníků	vy-
pravili do Vald#tejnské jízdárny v Praze. Samotná v!stava byla past-
vou	pro	oči	a	vše	bylo	umocněno	skvělými	průvodci	–	kunsthistoriky,	
kteří	precizně	popisovali	jednotlivé	exponáty.	Viděli	jsme	Zlatou	bulu	
Karla	IV.,	překrásné	obrazy	Mistra	Theodorika,	Zbraslavskou	mado-
nu,	zakládající	listinu	pražského	vysokého	učení	a	jeho	pečeť,	korunu	
římského	krále	a	mnoho	dalších	ze	170	exponátů,	zapůjčených	z	více	
jak	 stovky	prestižních	 evropských	a	amerických	muzeí,	 soukromých	
i(církevních sbírek.

V rámci dn) p'edm"tov!ch komisí mohli na#i studenti nav#tívit 
Mincmistrovsk! sklep s programem na téma Lucemburkové v Brn". 
Další	den	byl	věnován	skvělému	filmu	Cyril	a	Metoděj,	který	věrohod-
n" mapuje %ivot a dílo t"chto v"rozv"st) a tehdej#í situaci na Velké 
Moravě,	kolébce	naší	státnosti.
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Stejn" jako v letech minul!ch se na#i studenti ú$astnili d"jepisn!ch 
soutěží:	na	NG	Dějepisné	olympiády	a	na	VG	Historické	soutěže,	vě-
nované lucemburské epo#e s(d)razem na dobu Karla IV.

 Mgr. Michaela &lesingerová
 vedoucí PK D/Sv/Ov

e) Zpráva o pr)b%hu a zku&enostech z,realizace 
&esti *tená(sk+ch dílen

Naše	škola	se	zapojila	do	výzvy	MŠMT	č.	56	z	dubna	2015,	která	se	
mimo jiné t!kala *tená'sk!ch dílen. *tená'ské dílny slou%í ke zkvalit-
n"ní $tená'ství a $tená'ské gramotnosti.

*tená'ské dílny jsme realizovali v kvart" ni%#ího gymnázia a ve 2. 
ro$níku vy##ího gymnázia.

Pracovali	 jsme	 výhradně	 s	 knihami,	 které	 jsme	 pořídili	 z	 dotace	
na projekt.	Nakoupili	jsme	každý	vybraný	titul	po	17	kusech,	aby	žáci	
mohli v takto mal!ch skupinách pracovat s vlastní knihou.

Celkem se dílny zú$astnilo 64 %ák) a 2 u$itelé. Do na#í #kolní 
knihovny tak p'ibylo 239 kus) knih. V!hodou námi vybran!ch titul) 
z	české	i	světové	literatury	je,	že	je	všechny	můžeme	využít	jak	na niž-
ším,	tak	i	na	vyšším	stupni	gymnázia.

Zúčastnili	 jsme	se	také	semináře,	pořádaného	NIDV,	jehož	obsah	
byl zam"'en teoreticky i prakticky na vedení $tená'ské dílny.

Projekt $tená'sk!ch dílen navazuje na v!uku $eského jazyka a lite-
ratury. Dílny jsme se rozhodli realizovat hned z n"kolika d)vod): na#e 
škola	nám	poskytuje	 velmi	dobré	podmínky	pro	práci	 na	projektu,	
%áci jsou zvídaví a mo%nost $íst i „nepovinné“ knihy je lákala.

*tená'ské dílny jsme vyu%ili k prohloubení u$iva z literární teorie 
a ke	schopnosti	komplexně	interpretovat	literární	dílo	a	závěry	preciz-
ně	formulovat	a	prezentovat	–	ústně	i	písemně.	Posilovali	jsme	v	žácích	
klíčové	kompetence:	kompetence	komunikativní,	 sociální,	personální	
a(ob$anské.

*tená'ské dílny probíhaly v období od zá'í 2015 do b'ezna 2016. 
Na za$átku #kolního roku jsme %ák)m poskytli p'edem p'ipraven! 
seznam	knih	a	z	něj	 si	žáci	vybrali	 tituly,	které	by	si	chtěli	přečíst	
a(následn" s nimi i pracovat. Na ni%#ím gymnáziu jsme v p'ípravné 
fázi	 (v	měsíci	 září)	 s	 žáky	na	základě	dotazníku	diskutovali	o	 tom,	
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kterou knihu práv" $tou a pro$ by ji doporu$ili sv!m spolu%ák)m. 
Z diskuse	vyplynulo,	že	ve	třídě	není	problém	s	„nečtenářstvím“,	ale	
spí#e s kvalitou díla a %ánrovou pestrostí. Záv"ry jsme vyu%ili v p'í-
prav" seznamu knih.
Pr,b(h "tená$sk%ch dílen na ni/!ím i vy!!ím gymnáziu: 

Žákům	byl	zadán	titul	a	stanovena	doba,	za	kterou	musí	knihu	pře-
$íst. Teprve pak jsme p'istoupili k(samotné realizaci $tená'ské dílny.

Jednotlivé	dílny	pak	byly	vedeny	tak,	aby	byly	co	nejpestřejší	z	hle-
diska	použitých	metod,	vybraných	žánrů	a	v neposlední	řadě	i	témat.	
Na vy##ím gymnáziu jsme jako úst'ední téma zvolili %ivot v totalitních 
systémech,	v	nesvobodě.

Na ni%#ím gymnáziu jsme pozornost zam"'ili na román (mladí 
současní	světoví	autoři	–	problematika	druhé	světové	války,	zákeřné	
nemoci	očima	mladých	lidí),	povídku	(čeští	klasici,	zakladatel	detek-
tivního	žánru	a	hororu),	zobecnění	znaků	dětské	literatury,	atraktivní	
pohled	na	poezii	z	tzv.	„povinné	četby“	(ústní	lidová	slovesnost,	po-
$átky $eského moderního básnictví).

Z	metod	jsme	využívali	například	akademickou	debatu,	Tgraf,	pě-
tilístek,	myšlenkovou	mapu,	řízený	rozhovor,	tvůrčí	psaní,	dramatic-
kou v!chovu nebo práci s internetem.

Vytvořili	 jsme	 pracovní	 listy,	 používali	 jsme	 internet	 k	 získávání	
nových	 informací	 i	 k	 realizaci	 filmových	projekcí,	 pracovali	 jsme	 se	
zp"tn!m projektorem p'i prezentacích.

Jako u$itelé $eského jazyka a literatury jsme m"li velmi dobr! pocit 
z	dosažených	výsledků.	Žáci	k	projektu	přistoupili	velmi	zodpovědně,	
posílili	svůj	vztah	ke	čtení,	zdokonalili	se	v	ústním	i	písemném	proje-
vu,	dokázali	se	podělit	o	dojmy	a	názory	s	ostatními,	prostřednictvím	
skupinové práce se nau$ili respektovat názor druh!ch. Na ka%dé díln" 
panovala	tvůrčí	a	přátelská	atmosféra.

Ve $tená'sk!ch dílnách budeme ur$it" pokra$ovat i v budoucnu 
a(cht"li bychom do nich zapojit více %ák) i u$itel). Na#í snahou bude 
posílit	 čtenářskou	 gramotnost	 mládeže,	 která	 dává	 přednost	 sezení	
u(po$íta$e p'ed dobrou knihou.

	 Mgr.	Lenka	Marková,
 p'edsedkyn" PK *J
 Mgr. Martina Kohlová
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f) CERN 2015
Skupina	23	studentů	Jarošky	plus	jeden	profesor	a	podobný	počet	

lidí z Gymnázia Matyá#e Lercha se ve dnech 8. a% 11. zá'í 2015 vypra-
vila	na	exkurzi	do	CERNu	(Conseil	Européen	pour	la	recherche	nuc-
léaire	se	sídlem	v	Ženevě).	Jelikož	Ženeva	je	z	Brna	přes	1000	km	da-
leko,	rozhodli	jsme	se	spojit	exkurzi	s	návštěvou	několika	zajímavých	
míst	v	okolí.	O	exkurze	v	CERNu	je	takový	zájem,	že	volné	termíny	
pro #koly se objednávají rok dop'edu. Podobn" tomu bylo i ve(#kole – 
zájem mezi studenty byl v"t#í ne% po$et voln!ch míst.

Osobně	jsem	měl	určité	pochybnosti,	zda	stojí	za	to	cestovat	tak	
daleko	kvůli	 jednodenní	prohlídce	 laboratoří.	Bál	 jsem	 se,	 že	 „oby-
čejné“	 školní	 exkurze	 jsou	zde	 tak	časté,	 že	 skončíme	v	 roli	 turistů	
na  prohlídce	 zámku.	 Naštěstí	 jsem	 se	 mýlil.	 CERN	 organizuje	 ex-
kurze	 pro	 školy	 velmi	 chytře	 tak,	 že	 každá	 výprava	 dostane	 svého	
osobního	průvodce,	pokud	možno	v	rodném	jazyce.	Je	to	kdokoliv	z	
mnoha	set	zaměstnanců,	který	má	ten	den	volno	a	mluví	správným	
jazykem. Krom" toho na jednotliv!ch pracovi#tích op"t potkáte au-
tentické	techniky	a	vědce,	kteří	vás	dokáží	vtáhnout	do	problemati-
ky a nebojí se ani p'etáhnout stanoven! $as prohlídky. Komunikace 
probíhá	 ve  zvoleném	 druhém	 jazyce,	 většinou	 tedy	 angličtině.	 Asi	
je taky d)le%ité zap)sobit hned zpo$átku na své pr)vodce skv"l!mi 
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znalostmi	a	zájmem.	A	to	se	nám	povedlo.	Překvapilo	mě,	jak	mnozí	
na#i studenti doká%í bez problém) zvládnout konverzaci v angli$tin" 
o kvadrupólových	magnetech,	axionech,	atd.

Našim	 průvodcem	 byl	 Michal	 Zamkovský,	 Slovák	 studující	 části-
covou	fyziku	na	pražském	matfyzu. V úvodní p'edná#ce nám poskytl 
velmi	zajímavý	pohled	na	současný	výzkum	v	částicové	fyzice.	Když	
povídal,	jak	je	všechno	ve	standardním	modelu	částic	vlastně	jedno-
duché,	skoro	se	mi	chtělo	mu	to	věřit!	Po	přednášce	jsme	měli	možnost	
poznat celkem t'i pracovi#t". Jako nejzajímav"j#í bych zmínil Cryoge-
nic	test	facility	(SM18),	kde	probíhá	výzkum	a	testování	supravodi-
vých	magnetů	pro	LHC.	Jistou	tradicí	je	také	oběd	v	kantýně,	kde	se	
setkávají	všichni	zaměstnanci	všech	možných	národností,	od	profesorů	
po	údržbáře,	„u	jednoho	stolu“.	I	při	obědě	je	možné	poznávat,	 jak	
v!jime$nou komunitou toto pracovi#t" je. Odpoledne jsme v"novali 
prohlídce	muzea	částicové	fyziky.	Tady	byl	čas	vstřebat	všechny	infor-
mace	a	žasnout	nad	tím,	co	všechno	lidé	ve	fyzice	částic	za	posledních	
50 let dokázali.

Krátce	se	zmíním	o	dalším	programu,	který	jsme	nazvali	„ochut-
návka	Švýcarska“.	Hned	po	exkurzi	jsme	stihli	krátkou	večerní	pro-
hlídku	Ženevy,	procházku	kolem	jezera	s	výhledem	na	Mont	Blanc.	
Další	den	byl	věnován	skutečné	ochutnávce.	Nejprve	exkurzi	v	sýrárně	
v	Gruyères,	kde	můžete	sledovat	výrobu	tradičního	sýra,	který	se	jme-
nuje práv" podle tohoto m"ste$ka. A následovala náv#t"va $okoládov-
ny Cailler. Práv" tady se za$ala po$átkem 19. století vyráb"t mlé$ná 
čokoláda.	Kromě	úžasné	expozice	jsme	si	užili	hlavně	ochutnávku	vše-
ho od kakaov!ch bob) po nejr)zn"j#í $okoládové produkty. Program 
posledního	dne	byl	opět	poněkud	serióznější.	Pěšky	jsme	vystoupali	
na vrchol Moléson (2002 m. n. m.). Tady jsme m"li objednan! astro-
nomický	večer	s	přednáškou	a	pozorováním.	Bohužel	jediné,	co	se	dalo	
pozorovat,	byla	městečka	na	břehu	Ženevského	jezera.

Podle ohlas) ú$astník) to byla velmi zda'ilá akce a samotná ná-
vštěva	CERNu	může	být	nesmírně	inspirativní,	jsteli	pro	věc	alespoň	
trochu nad#eni u% „z domu“.

Snad	se	nám	podaří	exkurzi	v	podobném	duchu	někdy	v	budoucnu	
zopakovat.

Mgr. Tomá# Ne$as Ph.D.
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g) Pozorování tranzitu Merkura
V	pondělí	9.	května	2016	nám	přálo	počasí,	a	tak	jsme	s	chutí	na-

mířili	dalekohled	z	našich	fyzikálních	sbírek	na	sluneční	kotouč,	přes	
n"j% v dob" od 13.15 do 20.30 hodin p'echázela planeta Merkur. Nej-
hezčí	podívaná	na	tento	úkaz	byla	kolem	15.	hodiny,	a	tak	jsme	si	ji	
po	skončení	vyučování	pěkně	užili.	Kdo	zaváhal,	nechť	si	pozorování	
v(podobném rozsahu nenechá ujít v roce 2032!

Mgr. Hana Lacinová
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h) Jarní vycházka

V úter! 3. kv"tna tohoto roku jsme byli povoláni na tradi$ní jarní 
vycházku	našeho	gymnázia.	Studenti	prvních	až	třetích	ročníků,	roz-
děleni	do	několika	 skupin	a	pod	dohledem	vyučujících,	byli	vysláni	
do	vybraných	(atraktivních)	brněnských	lokalit,	aby	mohli	studovat	
krásu	přírody,	vyzkoušeli	týmovou	spolupráci	v	praxi	a	posílili	při	tom	
svoji t"lesnou zdatnost p'ekonáváním místy náro$ného terénu. Jin!mi 
slovy,	aby	mohli	rozvíjet	své	klíčové	kompetence	–	kompetenci	k učení	
(K1),	k	řešení	problémů	(K2),	k	podnikavosti	(K3),	kompetenci	ko-
munikativní	(K4),	sociální	a	personální	(K5)	a	konečně	kompetence	
ob$anské (K6) a pracovní (K7).

T'ídy 2.C a 2.D se se#ly v 9 hodin na autobusové zastávce Ma-
riánské	údolí	–	v	hojném	počtu	21	osob	z	59	možných,	což	ukazuje	
na přibližně	36%	úspěšnost	vyřešení	základního	úkolu	„být	ve	správ-
ném	čase	na	správném	místě“,	a	to	i	přes	svoji	lenost	či	předstíranou	
nevolnost,	navzdory	nepřízni	počasí,	zpoždění	MHD…	(K2,	K3,	K5,	
K6,	K7)

Lilo	 jako	 z	konve,	 a	 tak	 se	většina	 zúčastněných	 studentů	pusti-
la	do	bouřlivého	přemlouvání	pedagogů,	aby	akci	–	slibující	přemíru	
nezapomenutelných	zážitků	–	zrušili.	Našli	se	však	i	tací,	přiznejme,	
mužského	pohlaví,	kteří	se	zápalem	mládí	prosili	o	pravý	opak…	(K2,	
K3,	K4,	K5,	K6,	K7)

Jít	či	nejít?	Toť	otázka…	(K2)
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Tak	jsme	tedy	vyrazili.	Pět	chlapců,	oblíbený	profesor	Vařejka	a	já.	
Neuběhlo	ani	deset	minut	od	našeho	startu,	když	jsme	s	překvapením	
zjistili,	že	je	nás	o	jednoho	méně.	Po	panu	profesorovi	ani	vidu,	ani	
slechu.	Padla	na	nás	hrůza.	Kde,	proboha,	je?	Po	značné	chvíli	se	však	
v dáli vyno'ila postava svi%n" krá$ející do kopce na#ím sm"rem. A tu 
jsme se zd"sili je#t" víc.

Pan	profesor	byl	bez	kalhot.
Spěšně	rázoval	kapkami	padajícího	deště,	až	dorazil	k	nám	se	slovy:	

„Je lep#í mít zmoklé nohy ne% gat".“ Následovalo n"co neuv"'itelného. 
Během	 chvíle	 chlapci	 následovali	 příkladu	 svého	 učitele…	 (K1,	 K2,	
K3,	K5)

Jarní	vycházka	byla	tedy	osvěžující	nejen	pro	tělo	(hojný	déšť),	ale	
i	pro	oko	(viz	foto).

Mgr. Hana Lacinová.

i) Soust(ed%ní zájemc) o matematiku a fyziku 
v Jedovnicích

Jako ka%doro$n" se i letos v $ervnu uskute$nilo soust'ed"ní 'e#itel) 
matematické	a	fyzikální	olympiády.	Letos	však	bylo	nově	komplet	celé	
financováno	 z	 projektu	 Masarykovy	 univerzity	 –	 Popularizace	 vědy	
a v!zkumu v p'írodních v"dách a matematice s(vyu%itím potenciálu 
MU	–	reg.	číslo	CZ.1.07/2.3.00/45.0018,	což	přineslo	celou	řadu	no-
v!ch ne$ekan!ch mo%ností.

P'edev#ím se poda'ilo rapidn" nav!#it po$et ú$astník) soust'ed"-
ní – z obvykl!ch dvaceti a% t'iceti se soust'ed"ní zú$astnilo hned 67 
student) prvních a druh!ch ro$ník) st'edních #kol z celé ji%ní Mora-
vy.	Zároveň	žádný	z	účastníků	neplatil	žádný	příspěvek	(obvykle	se	
hradí	částka	cca	250	Kč	na	den),	neboť	zdroje	projektu	zdály	se	být	
(a také byly) tém"' neomezené. Navíc se k(na#emu soust'ed"ní velmi 
vstřícně	postavila	i	společnost	KORDIS	JmK,	která	nás	ve	spolupráci	
s(*AD Blansko bezplatn" p'epravila soukrom!m autobusem z Brna 
do Jedovnic i zpátky.

Na ú$astníky soust'ed"ní pak $ekalo p"t dní pln!ch matematick!ch 
a	fyzikálních	přednášek,	čtyři	matematickofyzikální	večery	s	nočním	
pozorováním	hvězd	a	spousta	zábavy	a	her.	O	příjemnou	atmosféru	
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a	 zároveň	 odbornou	 úroveň	 soustředění	 se	 postarali	 zkušení	 lekto-
ři	Hana	Lacinová	(fyzika),	Aleš	Kobza	(matematika)	a	Pavel	Řehák	
(oboje)	pod	 laskavým	vedením	Viktora	Ježka	(doprava,	organizace,	
faktury).	 Všichni	 účastníci	 soustředění	 ocenili	 přátelskou,	 vstřícnou	
a velmi	uvolněnou	atmosféru	–	vždyť	se	jednalo	o	setkání	jednasedm-
desáti intelektuáln" vysp"l!ch jedinc).

Pro	další	roky	bohužel	nejsme	schopni	zajistit	zdroje	podobné	těm,	
které jsme mohli letos vyu%ít. Proto budeme nuceni se vrátit k „intim-
nímu“ modelu z let p'edchozích v$etn" spoluú$asti ze strany student). 
I	přesto	si	myslím,	že	se	v	následujících	letech	zase	najde	nemálo	nad-
šenců,	kteří	ve	svém	volním	čase	vyřeší	úlohy	matematické	a	fyzikální	
olympiády a rádi se s námi na t!den zastaví v na#ich „domácích“ 
Jedovnicích.

 Mgr. Viktor Je%ek
	 	jednatel	KK	MO	i	KK	FO	JmK

j) Letní laborky pro &ílené chemiky
Mnoho	z	našich	studentů	a	studentek	je	pro	chemii	tak	nadšeno,	že	

jednodu#e musí strávit n"jak! ten den letních prázdnin s chemií. Této 
příležitosti	 se	 již	 po	 třetí	 chopilo	 hned	 jedenadvacet	 studentů,	 jak	
z „velké“	Jarošky,	tak	z	Příční,	kteří	s	chemií	sotva	začínají.

Během	4	dnů	strávených	v	laboratořích	Přírodovědecké	fakulty	Ma-
sarykovy univerzity jsme m"li mo%nost vychutnat si po'ádnou chemii 
a získat praktické znalosti.

Mgr.	Jaromír	Literák,	Ph.D.,	bez	kterého	by	tato	akce	nebyla	mož-
ná,	 nám	 připravil	 sérii	 různých	 úloh.	 Každý	 z	 nás	 si	 mohl	 vybrat	
úlohu,	 kterou	 během	 dopoledních	 hodin	 realizoval.	 Vyzkoušeli	 jsme	
si	izolace	látek	z	přírodních	materiálů	(zelená	listová	barviva,	kofein,	
rostlinné	silice),	syntézu	různých	organických	látek	(paracetamol,	von-
né	estery),	někteří	z	nás	se	dokonce	pustili	do	stereoselektivní	syntézy	
a pokusili se p'edpov"d"t její v!sledek. Nov" jsme jeden den v"novali 
analytické	 chemii,	 konkrétně	 chelatometrické	 titraci,	 s	 jejíž	 pomocí	
jsme stanovovali obsah ho'$íku a vápníku v r)zn!ch vzorcích vod.

Minulý	 rok	 jsme	 odcházeli	 s	 modrými	 tričky	 a	 ponožkami,	 letos	
jsme	si	odnášeli	vlastnoručně	vyrobená	mýdla,	která	byla	aromatizo-
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vána námi p'ipraven!mi v)n"mi. Tak%e n"kte'í z nás u% získali váno$-
ní dárek pro své blízké.

Ale	 co	 by	 to	 bylo	 za	 laborky,	 kdyby	 v	 nich	 nebyly	 demonstrace	
nějakých	zajímavých	a	i	trošku	nebezpečných	experimentů!	O	to	sa-
moz'ejm" bylo také postaráno. B"hem t"chto demonstrací jsme mohli 
vidět	například	velmi	působivou	polární	záři	v	laboratorním	měřítku,	
nebo pokusy s kapaln!m kyslíkem a dusíkem. Také jsme si vyrobili 
chutnou	zmrzlinu,	jak	z	jogurtů,	tak	ze	smetany.	Zažili	jsme	mnoho	
vtipn!ch a napínav!ch chvil.

Na	 poslední	 den	 byla	 připravena	 nová	 šifrovací	 hra	 s	 chemickou	
tematikou,	která	byla	ještě	dokonalejší	než	minulý	rok,	a	hlavně	nás	
ponau$ila a prohloubila na#e v"domosti v oblasti chemie.

Závěrem	bych	chtěl	poděkovat	za	všechny	chemiky	paní	profesorce	
Kyasové,	která	byla	ochotna	investovat	svůj	volný	čas	a	pořádat	opět	
tuto akci.

Martin	Bartoš,	4.ag

k) Chemiklání
Na#i studenti reprezentují #kolu v( nejr)zn"j#ích sout"%ích. Letos 

v(únoru se poprvé vypravili do Pardubic na CHEMIKLÁNÍ. Jedná 
se o jednodenní sout"% ur$enou pro 3–5$lenné t!my st'edo#kolák) se 
zájmem	o	chemii	pořádanou	Fakultou	chemickotechnologickou	Uni-
verzity Pardubice. T!my 'e#í soubor teoretick!ch úloh na $as. T!m 
Gymnázia Jaro#ka nese jméno „Pánvi$kou po hlav"“ a $leny jsou Jan 
Priessnitz,	Aneta	Fajstlová,	Veronika	Valouchová	a	Martin	Mátl.	Vy-
razili	do	boje	s	humorem	sobě	vlastním,	avšak	v	konkurenci	34	týmů	
z(*eské republiky a Slovenska se neztratili a poda'ilo se jim vybojovat 
4. místo.

Mgr. Veronika Kyasová

V jedné sérii Koresponden$ního seminá'e inspirovaného chemic-
kou tematikou (KSICHT) nás zaujal p'ilo%en! barevn! letá$ek. Byly 
na  něm	 napsány	 velkými	 červenými	 písmeny	 slova	 „Chemiklání“,	
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„Pardubice“	a	„5.	2.	2016“.	Při	bližším	průzkumu	jsme	zjistili,	že	Che-
miklání je t!mová sout"% pro st'edo#kolské chemiky. Bez váhání jsme 
sestavili	tým	ve	složení:	Jan	Priessnitz	(3.A),	Aneta	Fajstlová	(2.A),	
Veronika Valouchová (3.C) a Martin Mátl (2.C). Vyzbrojeni #pi$kovou 
literaturou poskytnutou kabinetem chemie jsme vyrazili do Pardubic 
plní st'ízlivého nad#ení. Na míst" pro nás organizáto'i nachystali zá-
ludné	otázky	a	úkoly	stupňující	se	v	náročnosti.	Tyto	výzvy	jsme	řešili	
za	pomoci	povolených	knih,	které	jsme	museli	na	komicky	malých	sto-
le$cích skládat do co nejúsporn"j#ích poloh. Zb"silé dv" hodiny utekly 
jako voda a na 'adu p'i#el vrchol celé sout"%e. P)vodn" bylo na#ím 
ambiciózním	 cílem	 zajet	 si	 na	 oběd	 a	 zase	 zpátky.	 Rozhodně	 jsme	
nečekali,	že	v	konkurenci	škol	z	celé	České	i	Slovenské	republiky	obsa-
díme bramborové $tvrté místo. Jedine$nou a zábavnou t!movou práci 
jsme si moc u%ili. Vyzbrojeni nov!mi poznatky ur$it" do Pardubic 
p'í#tí rok op"t vyrazíme a na#i #kolu budeme zase hrd" reprezentovat.

Martin	Mátl,	2.C

l) BrNOC – P(edná&ková noc
Na	přelomu	noci	a	rána,	pár	dní	po	začátku	druhé	poloviny	třetího	

měsíce	letošního	kalendářního	roku,	ve	třetím	a	čtvrtém	patře,	okolo	
18.	hodiny,	ožila	naše	škola	toho	dne	podruhé,	po	odchodu	posledních	
student). T"ch $as) se v jejím okolí a na chodbách za$ali shlukovat 
p'edná#ející a p'edná#ekchtiví jedinci – a tak za$al první ro$ník Br-
NOCi,	všeobecně	první	akce	tohoto	typu	v	dějinách	naší	školy.

Jedná	se	o	přednáškovou	noc,	inspirovanou	už	existujícími	přednáš-
kovými	nocemi	na	jiných	českých	školách	(PNOC,	KNOC	atd.),	kde	
studenti p'edná#ejí student)m na téma dle vlastního v!b"ru. &kála té-
mat	byla	i	u	nás	velmi	různorodá,	od	křivek	a	volebních	systémů,	přes	
gravitační	vlny,	 jazykové	 certifikace,	 IT	a	vývojářské	přednášky	 (=	
půlka	témat),	až	k	lobotomii	a	veganství.	Zpestřením	teoretických	vý-
stupů	byla	i	výbušněhořlavěvýpočetní	fyzikálněchemická	přednáška	
z	dílny	p.	prof.	Piskače	a	p.	prof.	Kyasové;	pro	přeživší,	v	brzkých	
ranních	hodinách,	došlo	i	na	prohlídku	školy	s	odborným	výkladem.	
A	samozřejmě,	byl	i	iluminátský	dort	a	kofola!	Bez	toho	by	to	nešlo.
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Ač	se	spánkový	deficit	této	březnové	noci	rozhodně	nesnížil	a	mate-
matické seznamova$ky u% nikdy nenechají du#i nematematika klidn" 
spát,	byl	to	zážitek.	Zážitek,	který	by	měli	zkusit	všichni	letos	nezú-
častnění.	Proto	věříme	(a	doufáme),	že	BrNOC1	rozhodně	u	jedničky	
nez)stane a %e se i za rok najde skupina ú%asn!ch a aktivních jedinc) 
ochotných	experimentovat	a	 jít	do	 toho	 s	námi	znovu,	ať	už	v	 roli	
přednášejících,	posluchačů,	nebo	jako	součást	Pravoúhlého	sněmu.

 Pravoúhl! sn"m:
	 Ronald	Luc,	Ivana	Krumlová,	Minh	Tran	Anh,
	 Veronika	Valouchová,	Petr	Zelina

m) Ekologická exkurze do okolí Ochozu
I v leto#ním #kolním roce jsme pro zájemce o ekologii p'ipravili po-

čátkem	června	exkurzi	do	okolí	Brna,	krásné	oblasti	Moravského	kra-
su. Zde jsme se zam"'ili na adaptaci rostlin na r)zné podmínky (lesní 
druhy,	druhy	lemující	cesty,	teplomilná	vegetace),	ale	i	na	vliv	člověka	
na	krajinu	a	výskyt	druhů	v	ní.	Exkurzí	nás	prováděla	vynikající	bo-
tanička	z	Přírodovědecké	fakulty	MU	doktorka	Olga	Rotreklová.
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Z	rozcestí	u	Ochozu	jsme	se	vydali	údolím	Moravského	krasu,	které	
si	dosud	podrželo	svůj	přírodní	charakter,	a	věnovali	se	jak	původním,	
tak i n"kter!m zavle$en!m druh)m rostlin. V blízkosti vodního toku 
jsme	pozorovali	lilii	zlatohlávek,	ve	svahu	nad	ním	pak	půvabnou	or-
chidej	vemeník	dvojlistý.	Ujasnili	jsme	si,	co	jsou	to	inverzní	polohy	
(chladná,	 kaňonovitá	 údolí),	 kde	 rostou	 horské	 a	 podhorské	 druhy,	
např.	javor	klen,	měsíčnice	vytrvalá,	čistec	alpínský	aj.	Naopak	svahy	
s	 jižní	 expozicí	 mají	 nejbohatší	 zastoupení	 xerotermních	 (teplomil-
ných)	 druhů	 jako	 je	 mahalebka	 obecná,	 dub	 pýřitý,	 třemdava	 bílá,	
medovník	velkokvětý,	vstavač	osmahlý,	kavyl	tenkolistý,	koniklec	vel-
kokvětý,	ostřice	nízká	aj.	Nás	zaujal	i	svízel	syřišťový,	voskovka	menší,	
kakost krvav! a záraza. Práv" takovou lokalitou byl nádhern! svah 
Lysé	hory,	která	je	touto	stepní	vegetací	porostlá.	Ne	nadarmo	se	jí	
'íká malá Pálava. Je to dominantní skalnat! vrchol o v!#ce 429 m nad 
mo'em.

Z krasov!ch jev) jsou v(námi nav#tívené lokalit" zastoupeny roz-
lehlá	škrapová	pole,	několik	svahových	jeskyní	a	při	dně	údolí	i	vyvě-
račky,	a	to	Vývěr	Říčky	I	a	II	a	Kaprálova	studánka.	

Akce se zú$astnilo asi 20 student) z r)zn!ch ro$ník) a v#ichni byli 
spokojeni	nejenom	proto,	že	mohli	strávit	překrásný	den	v	přírodě,	ale	
také	si	jistě	uvědomili,	že	znalosti	o	přírodních	zajímavostech	získané	
p'ímo v terénu jsou nenahraditelné.

RNDr.	Iva	Kubištová,	Ph.D.
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6. INSTITUCE NA #KOLE

a) Sdru'ení rodi*) a p(átel &koly
V tomto $lánku bych cht"l $tená'e seznámit s $inností Sdru%ení 

rodičů	a	přátel	školy.	Rád	bych	se	s	nimi	podělil	o	úkoly	a	problémy,	
které jsme v uplynulém roce 'e#ili a které p'ed námi v za$ínajícím 
roce stojí.

SRPŠ	samozřejmě	není	jediným	orgánem,	který	napomáhá	vedení	
školy	 při	 zajišťování	 potřebných	 aktivit	 a	 úkolů.	 Je	 to	 však	 neza-
stupitelná	organizace	zastřešující	nejrůznější	formy	spolupráce	rodičů	
a koordinující	řadu	finančních	aktivit.	

Především	bych	proto	chtěl	poděkovat	všem	rodičům,	kteří	se	v ja-
kékoliv	formě	do	činnosti	školy	zapojili	nebo	jí	byli	nějakým	způsobem	
nápomocni,	ať	již	finančními	dary	osobními	či	firemními	nebo	pomocí	
p'i organizaci nejr)zn"j#ích akcí atd. I v minulém #kolním roce pro-
bíhaly	 v	 budovách	 školy	 úpravy	 a	 rekonstrukce,	 byť	 možná	 ne	 tak	
viditelné jako n"které úpravy d'ív"j#í. Konkrétn" prob"hla nap'íklad 
úprava	kotelny.	Děkujeme	proto	všem,	kdož	 škole	při	 těchto	akcích	
byli jakkoliv nápomocni.

Jak	jsme	avizovali	 již	před	rokem,	čeká	nás	dnes	významná	udá-
lost v právní úprav" na#eho sdru%ení. Musíme p'ijmout nové stanovy 
SRPŠ.	Tato	změna	nemění	podstatu,	obsah	ani	formu	naší	činnosti.	Je	
vyvolána	nutnými,	v	podstatě	administrativními	úpravami	tak,	aby	
stanovy	odpovídaly	po	formální	stránce	požadavkům	nového	občan-
ského zákoníku. Proto%e tyto úpravy je nutno provést do konce roku 
2016,	doufám,	že	dnešní	schůze	nové	stanovy	schválí	a	předem	všem	
p'ítomn!m rodi$)m za jejich pochopení d"kuji.

A	nyní	mně	dovolte,	abych	se	zmínil	o	několika	věcech	týkajících	
se	 obsahu	 a	 forem	 výuky.	 I	 když	 tato	 problematika	 nepatří	 přímo	
do obsahu	činnosti	SRPŠ,	týká	se	bezprostředně	žáků	školy,	a	před-
pokládám,	že	i	rodiče	je	pozorně	sledují.	

Jistě	všichni	zaznamenáváte	nejrůznější	změny,	jimiž	naše	školství	
v sou$asnosti prochází. Mám na mysli p'edev#ím tzv. státní maturitu 
a	jednotné	přijímací	zkoušky,	které	jsou	od	tohoto	školního	roku	po-
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vinné	pro	všechny	střední	školy	ukončené	maturitou.	Je	potěšitelné,	
že	na	naší	škole	s	těmito	zkouškami	nejsou,	na	rozdíl	od	řady	jiných	
středních	škol,	sebemenší	problémy.

Jednoduchost státní maturity je na na#í #kole vyvá%ena standardn" 
nadprůměrnou	náročností	profilové	školní	části	maturity.	Jen	tak	je	
mo%no udr%et dlouhodob" dobré jména gymnázia a úsp"#nost na#ich 
absolvent) v dal#ím studiu na vysok!ch #kolách.

SRP& úzce spolupracovalo i s u$itelsk!m sborem a tato spolupráce 
byla,	doufáme,	oboustranně	prospěšná.	Rád	bych	všem	členům	peda-
gogického sboru za tuto spolupráci pod"koval.

Vážení	rodiče,	všichni,	kdo	se	na	chodu	gymnázia	jakýmkoliv	způ-
sobem	podílíme,	samozřejmě	chceme,	aby	se	i	v	příštích	letech	udržela	
vynikající	kvalita	absolventů	gymnázia	a	jejich	výborná	pověst,	kterou	
si vydobyli na vysok!ch #kolách v celé republice a kterou trvale pro-
kazují na nejr)zn"j#ích úrovních. Spolupráce rodi$) pat'í k nezastupi-
telným	hodnotám,	které	k	tomu	výrazně	přispívají.	V	současnosti	nás	
$eká v!znamná událost p'esahující rámec #koly samotné – oslavy 150. 
výročí	založení	našeho	gymnázia,	které	vyvrcholí	v	říjnu	2017.	Před-
pokládáme,	že	při	této	akci,	podobně	jako	v	minulosti,	nám	aktivně	
pomůže	řada	rodičů	a	přátel	školy.	Dovolte,	abych	při	této	příležitosti	
ještě	jednou	poděkoval	srdečně	všem,	kdož	se	na	naší	činnosti	podíleli.

Doc.	RNDr.	Eduard	Fuchs,	CSc.
 p'edseda SRP&

b) Klub absolvent) gymnázia
Klub absolvent) p)sobí p'i na#em gymnáziu ji% 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	
tehdej#ích p'edpis) mohl ov#em pracovat pouze jako sekce p'i SRP&. 
Změna	poměrů	způsobila,	že	se	v	roce	1991	přeměnil	v	samostatné	
občanské	sdružení	absolventů	a	profesorů	gymnázia.

V sou$asné dob" se díky zm"nám v novém ob$anském zákoníku 
ve(spolupráci s notá'em JUDr. Lubomírem Mikou (absolvent 1987) 
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mění	 forma	 občanského	 sdružení	 v	 zapsaný	 spolek.	 Sjezd	 třídních	
důvěrníků	Klubu	absolventů	gymnázia,	konaný	v	úterý	4.	října	2016,	
schválil jeho nové stanovy.

Smyslem Klubu absolvent) gymnázia je sdru%ovat absolventy a ny-
nější	i	dřívější	profesory	gymnázia	k	činnostem	kulturním,	osvětovým,	
publikačním	a	společenským,	k	udržení	a	 rozvoji	vztahů	 jeho	členů	
navzájem i jejich vztahu ke gymnáziu.

Na základ" stanov Klubu absolvent) je jeho v!konn!m orgánem 
v%bor,	který	v současné	době	pracuje	ve	složení:

prof.	MUDr.	Pavel	Ventruba,	DrSc.,	MBA	–	předseda
RNDr. Pavel Boucník – místop'edseda
RNDr.	Jiří	Herman,	Ph.D.	–	ředitel	gymnázia
RNDr. Bohumil Kolá$n! – p'edseda Studijní nadace
RNDr. Pavel Sekanina – jednatel
Alena	Fialová	–	pokladní
Ing. Lud"k Otruba.

V	revizní	komisi	pracují	Mgr.	Miluše	Přikrylová,	RNDr.	Pavel	Vařejka	
a	Bc.	Vladimíra	Šťastná.

Sou$asná hotovost Klubu absolvent) je 52 152 K$ (ú$et Po#tov-
ní spo'itelny *SOB $íslo 112706200/0300). Jedin!m zdrojem p'íjm) 
jsou	 dary	 fyzických	 a	 právnických	 osob.	 Tyto	 finance	 se	 využívají	
nap'. k organizování oslav v!ro$í zalo%ení na#eho gymnázia.

V rámci p'íprav oslav v!ro$í na#í #koly se v úter! 4. 'íjna 2016 
se#li d)v"rníci na Sjezdu t'ídních d)v"rník) Klubu absolvent) gym-
názia,	kde	kromě	výše	zmiňovaného	schválení	stanov	byli	zúčastnění	
seznámeni	 se	 současnou	 činností	 gymnázia,	 činností	 výboru	 Klubu	
absolvent) a s programem oslav. Dal#í setkání v#ech d)v"rník) se 
uskute$ní v dubnu 2017. T'ídní d)v"rníci budou osloveni e-mailem.

Z(následujících absolventsk!ch t'íd v#ak nemáme e-mailov% kon-
takt na t$ídního d,v(rníka	(v	závorce	jsou	uvedena	jména	absolventů,	
kteří	vykonávali	 funkci	 třídního	důvěrníka;	pokud	zde	žádné	 jméno	
není,	 nemáme	 vůbec	 žádný	 kontakt):	 1954	 (ZelenákováMuricová),	
1955A	(Votoupalová),	1955B	(Sagher),	1958A	(Sedláček),	1960C	(No-
votnáHelová),	 1960D,	 1962A,	 1963A,	 1963B,	 1963C,	 1963D	 (Smě-
ja),	1975B,	1977A	(Fixel),	1977C	(Litzman),	1977D	(ŠemorováHuš-
ková),	 1978A	 (Lukeš),	 1979D	 (Hrbek),	 1980C,	 1981A	 (Kučírková),	
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1983D	(Tatar),	1984E,	1986C	(Žák),	1987C	(Antoš),	1987D	(Hanák),	
1988A	(Burian),	1989D	(Plevačová),	1990B	(Nohel),	1990E	(Čurdová-
Krivošová),	1992E	(Baltusová),	1993C	(Kos),	1995B	(Fanta),	1996A	
(MacháčkováPassingerová),	1996D	(Adámková),	1997E	(Balcárková),	
1998D	(Farmačková),	2001E	(Antl)	a	2004B	(Kučerová).

Jestliže	znáte	email	na	některého	výše	uvedeného	absolventa,	na-
pište	jej,	prosím,	na	email	výboru	Klubu	absolventů	absolventi@ja-
roska.cz.	Pokud	jste	absolvent	z některé	výše	uvedené	třídy,	zkuste	
ve své t'íd" nalézt d)v"rníka (samoz'ejm" jím m)%ete b!t Vy). Jméno 
a	email	 třídního	důvěrníka	napište,	prosím,	 také	na	email	výboru	
Klubu absolvent) absolventi@jaroska.cz.

 RNDr. Pavel Boucník
místop'edseda Klubu absolvent)

c) Studijní nada*ní fond
Studijní	nadační	fond	(SNF)	Gymnázia	na	tř.	Kpt.	Jaroše	14	zís-

kává	finanční	prostředky	a	používá	 je	k	podpoře	 studijní,	kulturní,	
sportovní	a	publikační	činnosti	studentů	a	profesorů	gymnázia.	Jedi-
ným	zdrojem	příjmů	jsou	dary	fyzických	a	právnických	osob	a	dary	
sponzorů,	jejichž	reklamy	jsou	umístěny	v	PROGRAMU	GYMNÁZIA	
147.	V	roce	2015	to	byly	tyto	firmy:

 1. dar student) 7 100 K$
	 2.	fa	ELSEREMO	 30	000	Kč
	 3.	fa	PEND	a.	s.	 10	000	Kč
 4. dar MUDr. L. Bartlové 15 000 K$
	 5.	fa	ORKÁN	plus	s.r.o.	 20	000	Kč
 Celkem: 82 100 K"
Hlavními v!dajov!mi polo%kami v roce 2015 byl tisk PROGRA-

MU	 148,	 KALENDÁŘE	 GYMNÁZIA	 2016	 a	 FOTOGALERIE	
OSOBNOSTÍ GYMNÁZIA. Dále to byl p'ísp"vek na zájezd student) 
do Darmstadtu.	SNF	neprovádí	žádné	finanční	operace	v	hotovosti	
a($len)m Správní rady nikdy nebyly vyplaceny %ádné odm"ny. V sou-
$asné dob" je na ú$tu 227 409 K$.
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Správní	rada	SNF	pracovala	v	roce	2015	v	tomto	složení:	RNDr.	
Bohumil	 Koláčný	 (předseda),	 PHDr.	 Alena	 Hanáková	 (jednatelka),	
RNDr.	Pavel	Boucník	(zástupce	Klubu	absolventů),	revizorkou	byla	
Jana Síta'ová.

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

 RNDr. Bohumil Kolá$n!
	 předseda	Správní	rady	SNF

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

cům	 nezletilých	 žáků,	 zletilým	 žákům,	 pedagogickým	 pracovníkům	
#koly a z'izovateli podílet se na správ" a 'ízení #koly.

Ve #kolním roce 2015/2016 pracovala #kolská rada ve slo%ení: doc. 
RNDr.	Eduard	Fuchs,	CSc.,	RNDr.	Peter	Krupka,	Ph.D.,	a	Bc.	Petr	
Steindl	–	zástupci	žáků	a	jejich	rodičů;	Mgr.	Marek	Blaha,	Mgr.	Aleš	
Kobza,	Ph.D.,	a	PhDr.	Martina	Literáková	–	zástupci	pedagogického	
sboru;	Mgr.	Jiří	Mihola,	Ing.	Marie	Stehlíková	a	Mgr.	Michal	Škerle	
– zástupci z'izovatele.

Na podzimním zasedání v 'íjnu 2016 #kolská rada projednala 
a( schválila v!ro$ní zprávu o $innosti #koly za uplynul! #kolní rok. 
K  jednání	 rady	 byl	 přizván	 ředitel	 gymnázia	 RNDr.	 Jiří	 Herman,	
Ph.D.,	aby	pohovořil	o	současné	situaci	na	gymnáziu	a	hlavních	úko-
lech	pro	 letošní	 školní	 rok.	Dr.	Herman	 informoval	 také	o	změnách	
v(systému maturitních a p'ijímacích zkou#ek a nastínil aktivity plá-
nované pro nadcházející 150. v!ro$í zalo%ení na#eho gymnázia. Zod-
pověděl	rovněž	dotazy	členů	školské	rady	ohledně	péče,	kterou	škola	
systematicky v"nuje talentovan!m %ák)m. 

PhDr. Martina Literáková
 $lenka #kolské rady
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e) #kolní parlament
Školní	 rok	 2015/2016	 přinesl	 spoustu	 novinek,	 ale	 nezanevřel	

ani(na( tradi$ní akce. Jednou z novinek bylo po'ádání tematického 
dne.	Tematický	proto,	že	se	zvolí	téma,	které	provází	celý	tento	den,	
a( studenti si tak mohou zp'íjemnit a ozvlá#tnit jinak b"%n! #kolní 
den. Takovéto dny byly v tomto roce dva a nesly název „Kravatov! 
den“ a „R)%ov! den“. Vzhledem k ohlasu u student) máme v plánu 
na tyto speciální dny navázat i v dal#ím #kolním roce.

Dal#í $inností parlamentu bylo spolupo'ádání tradi$ního p'edvá-
no$ního basketbalu mezi na#ím gymnáziem a gymnáziem Slovanské 
nám. V uplynul!ch letech celou akci po'ádal tam"j#í #kolní senát. 
Tento rok jsme v#ak navázali spolupráci a dohromady jsme se podíleli 
jak	na	přípravách,	tak	na	konání	akce.

V	lednu	proběhl	na	naší	škole	již	druhý	ročník	Prezentační	soutěže,	
soutěže,	na	jejíž	organizaci	se	opět	podílel	i	školní	parlament.	Jedná	se	
o sout"% v dovednostech v oboru prezentování. Do sout"%e se zapojuje 
n"kolik brn"nsk!ch st'edních #kol. Na ka%dé #kole v%dy prob"hne kolo 
školní,	ze	kterého	postupují	dva	zástupci	do	kola	městského.	S	radostí	
musím	 oznámit,	 že	 oba	 postupující	 z	 našeho	 gymnázia	 se	 umístili	
„na(bedn"“ i v kole m"stském. Zaujali první a druhé místo.

Je	známo,	že	s	gymnáziem	Slovanské	nám.	máme	jako	škola	velmi	
blízké	vztahy.	Proto	jsme	se	rozhodli	uspořádat	akci,	na	které	se	po-
dílel	i	parlament	i	senát,	a	poznat	se	navzájem	v	trochu	neoficiálním	
prostředí.	Proto	vznikla	akce	 s	názvem	Jaroška	vs.	Slovaňák	párty,	
která se konala v(jednom brn"nském podniku.

Co	 se	 již	 tradičních	 akcí	 týče,	 nezapomněli	 jsme	 ani	 na	 účast	
ve( sbírce Den proti rakovin". Studenti na#í #koly se vydali jedno-
ho dne namísto #kolních lavic do m"sta se %lut!mi kyti$kami v ruce 
a(prodávali. V tomto #kolním roce se nám poda'ilo vybrat více ne% 
dvacet	čtyři	tisíc	korun,	což	je	opravdový	rekord.

Dal#ím navázáním na d'íve konané akci byly studentské volby 
do krajských	zastupitelstev	nebo	promítání	filmu,	kdy	se	studenti	po	
uplynutí	výuky	nehnali	co	nejrychleji	domů,	ale	v	poklidu	si	sedli	do	
učebny	biologie	a	společně	strávili	čas	nad	filmem.

Ovšem	i	do	budoucna	máme	velké	plány.	Jednou	z	akcí,	připravo-
vaných	ve	spolupráci	s	předmětovou	komisí	společenských	věd,	je	pro-
jektov! den Sametová Jaro#ka. Av#ak více o této zajímavé akci p'inese 
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p'í#tí vydání #kolní ro$enky. V p'í#tím $ísle se mimo jiné dozvíte i t'e-
ba	to,	jak	dopadly	volby	nového	předsedy	parlamentu,	nebo	jak	vel-
kolepé oslavy p'inese 150. v!ro$í zalo%ení na#eho krásného gymnázia.

	 Klára	Suchánková,	3.D
 p'edsedkyn" &kolního parlamentu
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7. ZPRÁVA -EDITELE GYMNÁZIA 
O STAVU A ROZVOJI #KOLY

Gymnázium v Brn" na t'íd" Kapitána Jaro#e dosahuje ve své práci 
velmi	dobrých	výsledků.	Potvrzují	to	i	čísla,	která	udávají	úspěšnost	
absolvent) p'i p'ijímacím 'ízení na vysoké #koly. Pro akademick! rok 
2016/2017	bylo	ke	studiu	na	VŠ	(nezřídka	na	několika	fakultách),	a	to	
i	na	prestižních	univerzitách	v	zahraničí,	přijato	více	než	97	%	našich	
maturantů.	Za	posledních	5	 let	 se	ke	 studiu	na	 „Oxbridge“	 zapsali	
t'i na#i $erství absolventi. Také v!sledky nejlep#ích %ák) a absolven-
tů	v	předmětových	olympiádách	jsou	nadprůměrné,	o	čemž	vypoví-
dá i(p'ední místo mezi st'edními #kolami v celé *R podle v!sledk) 
Programu	 Excelence,	 a	 škola	 na	 ně	 může	 být	 právem	 hrda	 stejně	
jako na v!sledky %ák) v celostátních testováních nezávisl!mi institu-
cemi	(Scio,	CERMAT).	Jmenovitě	zmiňme	alespoň	Antonína Ba0uru 
a(Martina Mátla,	absolutní	vítěze	ústředního	kola	SOČ	ve	svých	kate-
goriích,	kteří	si	vybojovali	právo	účasti	na	celosvětové	soutěži	INTEL	
ISEF	v	květnu	2017	v	USA;	nebo	Kry!tofa Kolá$e,	čerstvého	studenta	
Oxfordské	univerzity,	který	jako	nejlepší	český	reprezentant	vybojoval	
na	Mezinárodní	fyzikální	olympiádě	ve	Švýcarsku	bronzovou	medaili.

Absolventi	gymnázia	Kryštof	Kolář	(vlevo)	a	Radim	Lacina	při	imatrikulaci 
na	Oxfordské	univerzitě	v	říjnu	2016
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V minulém #kolním roce %áci kon$ili své vzd"lávání na st'edních 
školách	maturitní	zkouškou,	jejíž	organizace	se	ve	srovnání	s	minulými	
lety nezm"nila. Ve spole$né $ásti byly zkou#ky nabízeny jen v jed-
né	(základní)	úrovni,	takže	našim	žákům	nečinily	zpravidla	vážnější	
problémy – jejich v!sledky ve v#ech $ástech zkou#ek spole$né $ásti 
byly	lepší,	než	byl	republikový	průměr	gymnazistů	odpovídající	délky	
studia. 

Pedagogický	sbor	gymnázia	je	konsolidovaný,	s	mnoha	výraznými	
osobnostmi. Sna%í se okam%it" reagovat na nejnov"j#í trendy v na#í 
školské	praxi.	Patří	 sem	zejména	výuka	podle	školních	vzdělávacích	
programů	pro	gymnaziální	vzdělávání,	 zavádění	prvků	elearningové	
výuky	i	projekt	závěrečných	prací,	které	zpracovávají	a	obhajují	všich-
ni %áci p'edmaturitních ro$ník). Zejména na ni%#ím gymnáziu jsou 
do(v!uky za'azovány prvky projektového vyu$ování.

V organizaci p'ijímacího 'ízení jsme ji% ve #kolním roce 2014/15 
p'istoupili k v!razné zm"n". Zapojili jsme se do pilotního ov"'ová-
ní organizace p'ijímacího 'ízení s vyu%itím centráln" zadávan!ch tes-
tů	z českého	 jazyka	a	matematiky	 společnosti	CERMAT,	přijímací	
zkou#ka byla je#t" dopln"na testem obecn!ch studijních p'edpoklad) 
spole$nosti SCIO. Do jednotliv!ch obor) vzd"lání ($ty'letého a os-
miletého)	jsme	přijímali	uchazeče	podle	jediného	pořadí,	až	následně	
jsme je za'azovali do t'íd podle zam"'ení #kolních vzd"lávacích progra-
mů,	a	to	podle	jejich	úspěšnosti	v	přijímacím	řízení.	Potvrdilo	se,	že	
toto	opatření	přispělo	ke	kvalitnějšímu	výběru	přijatých	žáků,	a proto	
jsme	je	použili	i	v	loňském	školním	roce.

Z investi$ních akcí jsme v zá'í 2015 dokon$ili v budov" P'í$ní rekon-
strukci kotelny kv)li zm"n" topného média (místo páry horká voda). 
Stejná rekonstrukce za$ala v lét" 2016 i v budov" na t'. Kpt. Jaro#e.

Na podzim r. 2017 oslaví na#e gymnázium v!znamné v!ro$í – 150 
let	své	existence	 jako	prvního	gymnázia	v	Brně	a	na	Moravě	s	čes-
k!m vyu$ovacím jazykem. Na#ím úkolem v pr)b"hu celého #kolního 
roku	bude	zajistit,	aby	tato	oslava	byla	důstojná.	Chtěli	bychom,	aby	
stovky	absolventů,	kteří	se	při	této	příležitosti	přijdou	do	„své“	školy	
podívat,	přivítala	opravená	fasáda	budovy	na	tř.	Kpt.	Jaroše.	Inves-
tiční	záměr	máme	detailně	zpracován,	a	tak	doufáme,	že	od	zřizovatele	
dostaneme	potřebné	finanční	prostředky.
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Také	vlastní	program	oslav	bychom	chtěli	rozšířit,	aby	byl	zajímavý	
nejen	pro	absolventy,	ale	také	pro	naše	současné	žáky.	Připravujeme	
pro n" projektov! t!den s 'adou akcí – od besed a p'edná#ek v!znam-
n!ch absolvent) p'es koncerty p"veck!ch sbor) $i hudebních skupin 
a divadelní	představení	našich	žáků	až	po	sportovní	zápasy	či	šifrovací	
hry	v	ulicích,	které	nesou	jména	významných	učitelů	a	absolventů	naší	
#koly.

Hodláme	 tak	 široké	veřejnosti	ukázat,	 že	každodenní	prací	všech	
%ák) a pracovník) gymnázia jsme schopni navázat na úsilí na#ich 
významných	předchůdců,	kteří	dokázali,	že	zdejší	gymnázium	patřilo	
po	celou	dobu	své	 téměř	stopadesátileté	existence	k	respektovaným	
a prestižním	školám	nejen	v	Brně,	ale	i	na	Moravě	a	v	celé	ČR.

	 RNDr.	Jiří	Herman,	Ph.D.
 'editel gymnázia


