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III. V!RO"NÍ ZPRÁVA ZA #KOLNÍ ROK 2016/2017

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	2017
•	Přehled	o	umístění	absolventů

3. Kalendárium #kolního roku 2016/2017
4. Zájmová a mimo#kolní $innost

a) Olympiády a sout"%e
•	 Matematická	olympiáda
•	 Fyzikální	olympiáda
•	 Biologická	olympiáda
•	 Chemická	olympiáda
•	 Astronomická	olympiáda
•	 Soutěže	KLOKAN
•	 Středoškolská	odborná	činnost
•	 Úspěchy	v	českém	jazyce	a	literatuře
•	 Soutěž	Puškinův	památník
•	 Biologické	úspěchy	nižšího	gymnázia

b) T"lesná v!chova a sport
•	 Sport	na	Jarošce
•	 Přebor	školy	v lehké	atletice
•	 Turnaj hv"zd ve &orbalu
•	 Středoškolský	pohár	dračích	lodí

c) Kultura
•	 Slavnostní	křest	Almanachu
•	 Muzikál	na	Jarošce	–	o	Jarošce
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•	 Jak	jsme	hráli	divadlo...
•	 Pěvecký	sbor	Jaroš

d) Mezinárodní aktivity
•	 Studenti	South	Kent	School	v	Brně
•	 Zájezd	do	Izraele	–	soutěž	CEMACH
•	 Kaliningrad	očima	studentů
•	 Exkuze	do	Berlína	poprvé

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

na st'edních #kolách v Jihomoravském kraji
b)	ViBuCh	–	Vzdělávací	ikurz	pro	budoucí	chemiky
c) Projekt Erasmus+ Talent Education
d)	Sametová	Jaroška	–	prožij	si	svou	revoluci
e)	Soustředění	úspěšných	řešitelů	krajských	kol	matematické 

a fyzikální olympiády
f)	Fyzikální	kroužek
g) D"jepis a spole$enské v"dy
h) Úsp"chy d"tí v logick!ch hrách
i) Kufrovaná
j) Krejzy hra
k) Letní laborky pro #ílené chemiky 2017
l)	 Biologické	exkurze
m) V!uka ekonomiky na Jaro#ce
n) BrNOC
o) Nejen „Traditio lampadis“: V!uka molekulární biologie 

na gymnáziu
p) Letní odborné soust'ed"ní ChO v B"stvin"
q) P'írodov"dná sout"% N-trophy
r) Pr(vod a besedy k oslavám 150. v!ro$í

6. Instituce na #kole
a) Sdru%ení rodi$( a p'átel #koly
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b) Klub absolvent( gymnázia
c) Studijní nada$ní 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. 2016/2017
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 30 30 0 0 0 1,11 20,80 30 0 0 1. 1.
1.bg 31 27 4 0 0 1,15 33,23 31 0 0 2. 4.
2.ag 32 30 2 0 0 1,17 37,25 32 0 0 3. 6.
2.bg 32 26 6 0 0 1,32 59,78 32 0 0 4. 15.
3.ag 31 19 12 0 0 1,41 34,77 31 0 0 6. 5.
3.bg 30 22 8 0 0 1,43 29,60 30 0 0 7. 2.
4.ag 32 18 14 0 0 1,45 44,16 32 0 0 8. 9.
4.bg 32 24 7 1 0 1,36 59,19 31 1 0 5. 14.
NG 250 196 53 1 0 1,30 40,13 249 1 0
1.A 33 10 23 0 0 1,69 30,76 33 0 0 17. 3.
1.B 32 16 16 0 0 1,54 45,88 32 0 0 12. 10.
1.C 33 11 21 1 0 1,72 43,18 33 0 0 19. 8.
1.D 31 18 13 0 0 1,47 38,32 31 0 0 9. 7.
2.A 30 15 15 0 0 1,47 51,97 30 0 0 10. 12.
2.B 30 12 17 1 0 1,59 67,50 30 0 0 13. 19.
2.C 32 8 23 1 0 1,84 80,22 32 0 0 22. 24.
2.D 32 7 22 3 0 1,88 60,25 32 0 0 23. 16.
3.A 32 12 17 3 0 1,70 67,31 32 0 0 18. 18.
3.B 27 9 18 0 0 1,63 72,78 27 0 0 16. 22.
3.C 31 10 21 0 0 1,60 71,35 31 0 0 15. 21.
3.D 30 8 20 2 0 1,82 77,30 30 0 0 21. 23.
4.A 34 12 22 0 0 1,60 49,00 34 0 0 14. 11.
4.B 32 19 10 3 0 1,52 55,63 32 0 0 11. 13.
4.C 32 5 26 1 0 1,88 61,63 32 0 0 24. 17.
4.D 32 7 23 1 1 1,77 70,09 31 0 0 20. 20.
VG 503 179 307 16 1 1,67 58,62 502 0 0

#kola 753 375 360 17 1 1,55 52,48 751 1 0
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2. pololetí !k. r. 2016/2017

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 30 30 0 0 0 1,15 36,10 30 0 0 1. 1.
1.bg 31 25 6 0 0 1,22 49,23 31 0 0 3. 9.
2.ag 32 30 2 0 0 1,17 43,72 32 0 0 2. 5.
2.bg 32 25 7 0 0 1,30 64,56 31 0 1 4. 15.
3.ag 31 17 14 0 0 1,40 44,16 31 0 0 8. 6.
3.bg 30 23 7 0 0 1,34 42,53 30 0 0 6. 4.
4.ag 32 16 16 0 0 1,49 40,47 32 0 0 9. 3.
4.bg 32 25 7 0 0 1,32 72,53 31 0 1 5. 17.
NG 250 191 59 0 0 1,30 49,34 248 0 2
1.A 33 � 24 0 0 1,83 55,09 33 0 0 24. 10.
1.B 32 16 16 0 0 1,56 58,31 31 1 0 15. 13.
1.C 33 10 23 0 0 1,78 65,70 33 0 0 23. 16.
1.D 32 15 17 0 0 1,50 58,06 32 0 0 10. 12.
2.A 30 17 13 0 0 1,38 74,43 30 0 0 7. 18.
2.B 30 15 15 0 0 1,56 86,10 30 0 0 14. 22.
2.C 31 10 21 0 0 1,76 100,55 31 0 0 20. 23.
2.D 31 13 17 1 0 1,78 81,58 31 0 0 21. 21.
3.A 32 14 18 0 0 1,70 64,00 32 0 0 18. 14.
3.B 27 12 14 1 0 1,56 78,67 27 0 0 16. 19.
3.C 31 16 15 0 0 1,53 80,68 31 0 0 11. 20.
3.D 29 12 16 1 0 1,69 106,28 29 0 0 17. 24.
4.A 34 11 23 0 0 1,54 45,56 34 0 0 12. 7.
4.B 32 16 16 0 0 1,54 36,53 31 1 0 13. 2.
4.C 32 7 25 0 0 1,78 55,63 32 0 0 22. 11.
4.D 32 9 21 1 1 1,74 46,34 31 0 0 19. 8.
VG 501 202 294 4 1 1,64 67,68 498 2 0

#kola 751 393 353 4 1 1,53 61,58 746 2 2
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b) Maturitní zkou&ky

V řádném	–	jarním	maturitním	termínu	školního	roku	2016/2017	
maturovalo	66	studentů	z osmiletého	studia	a	62	studentů	ze	studia	
čtyřletého.	 Z  nich	 neprospěli	 2	 studenti	 osmiletého	 a	 1	 studentka	
čtyřletého	studia,	která	spolu	s jedním	studentem	osmiletého	studia	
úspěšně	odmaturovala	v opravném	podzimním	termínu	–	v září	škol-
ního	roku	2017/2018.	Jeden	student	z	osmiletého	studia	i	v opravném	
podzimním	termínu	maturoval	neúspěšně,	a	proto	bude	znovu	opako-
vat	maturitní	zkoušku	až	v roce	2018.	V jarním	maturitním	termí-
nu #kolního roku 2016/2017 maturoval je#t" jeden student osmiletého 
studia	ze	školního	roku	2015/2016,	a	to	úspěšně,	tedy	celkový	počet	
úspěšných	absolventů	gymnázia	za	školní	rok	2016/2017	je	128.

Ve	 společné	 části	 všichni	 studenti	 povinně	 maturovali	 z  českého	
jazyka a dále si volili bu* cizí jazyk, nebo matematiku. Cizí jazyk si 
vybralo 40 student(, tedy 31 % student( 4. ro$ník(, matematiku si 
zvolilo 88 student(, tj. 69 % v#ech maturant(. 

Třída	4.A	je	zaměřena	na	matematiku.	Ta	je	v této	třídě	povinným	
maturitním	předmětem	v profilové	části,	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 34 32 32 30 128

anglick! jazyk 0 11 15 12 38

n"meck! jazyk 1 0 1 0 2

francouzsk! jazyk 0 0 0 0 0

rusk! jazyk 0 0 0 0 0

#pan"lsk! jazyk 0 0 0 0 0

matematika 33 21 16 18 88
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pro#lová "ást:
T'ída 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem
$esk! jazyk 0 0 0 1 1
anglick! jazyk 2 3 5 2 12
n"meck! jazyk 1 4 1 0 6
francouzsk! jazyk 0 0 0 0 0
rusk! jazyk 0 1 2 13 16
#pan"lsk! jazyk 0 2 1 0 3
matematika 34 14 5 7 60
fyzika 7 8 6 5 26
chemie 4 5 6 8 23
biologie 3 4 8 5 20
zem"pis 0 1 7 4 12
d"jepis 0 2 0 0 2
spole$enské v"dy 1 2 9 10 22
informatika a programování 12 8 4 1 25
deskriptivní geometrie 3 1 1 0 5
ekonomika 1 4 4 3 12
molekulární biologie — 5 3 0 8
d"jiny um"ní — 0 0 0 0
latina 0 0 0 0 0
hudební v!chova 0 0 2 1 3
v!tvarná v!chova 0 0 0 0 0

Celkové v!sledky maturitních zkou#ek
$ádn% termín:
T'ída 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem
po$et maturant( 34 32 32 30 128
prosp"lo s vyznamenáním 25 21 16 17 79
prosp"lo 9 9 15 13 46
neprosp"lo 0 2 1 0 3
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po opravn%ch zkou!kách v&zá$í:
T'ída 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem
po$et maturant( 34 32 32 30 128
prosp"lo s vyznamenáním 25 21 16 17 79
prosp"lo 9 10 16 13 48
neprosp"lo 0 1 0 0 1

Slo'ení maturitních komisí
4.A
p'edseda:  Mgr. +estmír Krej$í, G B'eclav
místop'edseda:  Mgr. Ale# Kobza, Ph.D.
t'ídní profesor:  PhDr. Martina Literáková

4.B
předseda:		 Mgr.	Jana	Fojtíková,	G	Břeclav
místop'edseda:  Mgr. Jan Pulkrábek
t'ídní profesor:  Mgr. Tomá# Ne$as, Ph.D.

4.C
p'edseda:  Mgr. Hana Ondráková, G Znojmo
místop'edseda:  Mgr. Jaroslava Ma'íková
t'ídní profesor:  Mgr. Ivan Hlásensk!

4.D
p'edseda:  Mgr. Petra Musilová, G Znojmo
místop'edseda:  Mgr. Jana Síta'ová
t'ídní profesor:  Mgr. Viktor Je%ek

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

5. dubna 2017

1.  Nech, je dána rovnice
px2 ! 2

!
1 + p2

"
xy + 4py2 + (1! p)x+ 2 (1! p) y ! 1 = 0

  s parametrem p ! R a reáln!mi neznám!mi x a y.
 a) Doka%te, %e zadaná rovnice pro ka%dé p ! R ur$uje singulární 

ku%elose$ku.
 b) V závislosti na hodnot" parametru p vy#et'ete asymptotické 

sm"ry uva%ované ku%elose$ky. Pro p'íslu#nou hodnotu parame-
tru zjist"te v%dy po$et asymptotick!ch sm"r( a jejich tvar.

 c) Najd"te hodnotu parametru p, pro kterou tuto ku%elose$ku 
tvo'í 2 navzájem kolmé p'ímky. Ur$ete jejich rovnice a st'ed 
ku%elose$ky. Doka%te, %e tato situace nastane pro jedinou hod-
notu parametru p.

 d) Klasi-kujte studovanou ku%elose$ku ve v#ech p'ípadech, kdy 
má práv" jeden asymptotick! sm"r. Pro ka%dou z vyhovujících 
hodnot parametru p zjist"te, $ím je ku%elose$ka v daném p'í-
padě	tvořena	a	je-li	bodově	reálná,	najděte	též	rovnice	útvarů,	
které ji vytvá'í.

2.A V C vy'e#te rovnici
4x8 ! 4x7 + 17x6 ! 13x5 + 13x3 ! 17x2 + 4x! 4 = 0 .

2.B V R3 vy'e#te soustavu rovnic
8 · 3

!
2x!6

2y
=

!
2 ·

3
!
4x+

3
4 ,

log3
!
x2 ! 4

"
! log3 (2! x) = 4 log9

"
6z ! 2 ,

!
3 + 2

!
2
" y

2
+
!
3"

!
8
"z

= 6 .

3.A Uva%ujme mno%inu
M = {1; 2; 3; . . . ; 2 017} ..

 a) Jak! nejmen#í po$et $ísel z M musíme vybrat, abychom m"li 
jistotu,	že	mezi	vybranými	čísly	existují	taková
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 i. 3 $ísla, jejich% sou$et je d"liteln! t'emi,
 ii. 2 $ísla, jejich% sou$et je d"liteln! devíti?

  U ka%dé $ásti uve*te té% p'íklad podmno%iny, kter! ukazuje, 
%e nemusí sta$it vybrat men#í po$et prvk(, ne% uvádíte.

 b) Jak! nejv"t#í po$et $ísel z M lze vybrat tak, aby sou$in %ád-
n!ch t'í z nich nebyl d"liteln! $íslem 27? Op"t uve*te p'íklad 
vyhovující podmno%iny a zd(vodn"te, pro$ nem(%e mít v"t#í 
po$et prvk(.

 c) Ur$ete po$et v#ech palindrom( (tj. aspo. dvojcifern!ch $ísel, 
která se $tou stejn" zleva i zprava) v mno%in" M.

	 	 Svá	tvrzení	ve	všech	částech	úlohy	dostatečným	způsobem	zdů-
vodn"te.

3.B Uva%ujme mno%inu
M = {1; 2; 3; . . . ; 2 017} ..

 a) Najd"te v M nejv"t#í prvo$íslo. Sou$asn" doka%te, %e vámi uvá-
d"né $íslo je skute$n" prvo$íslem.

 b) Najd"te v M nejv"t#í $íslo, které má v N
 i. práv" 3 d"litele,
 ii. práv" 4 d"litele.

 c) Ur$ete v M po$et v#ech $ísel, která mají v N
 i. práv" 5 d"litel(,
 ii. práv" 14 d"litel(.

 d) Najd"te v M nejmen#í $íslo, které má v N práv" 16 d"litel(.
	 	 Svá	tvrzení	ve	všech	částech	úlohy	dostatečným	způsobem	zdů-

vodn"te.
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2. ABSOLVENTI GYMNÁZIA

Seznam absolvent) v roce 2017
T(ída: 4.A
T(. prof.: PhDr. Martina Literáková

)t"pán Balá%ik, Martin Blahynka, Tadeá# Bo$ek, Jan Brzobo-
hat!, Lucie Bulantová, Petra Bulantová, Tomá# Buriánek, Adam 
+epil, Daniel Dittel, Lucie Hronová, Ane%ka Janebová, Vladimír 
Kelbl, Petr Klanica, Eva Klimentová, Ivana Krumlová, Zuzana 
Kucha'ová, Ronald Luc, Blanka Mar#álková, Tomá# Medek, Lu-
ká# Michálek, David Pale$ek, Ji'í Povoln!, Jan Priessnitz, Jan 
Rybka, Daniel Sedlák, Petr Sevelda, Ond'ej Svoboda, Michael 
)ifalda, Matou# Trnka, Jan Vondru#ka, Barbora V!borová, Petr 
Zelina, Mat"j /á$ek, Vojt"ch /i%ka, Michal Himmer

T(ída: 4.B
T(. prof.: Mgr. Tomá& Ne*as, Ph.D.

Antonín Ba*ura, Veronika Bártová, Vlastimil Bla%ek, Ond'ej 
Borýsek,	Olga	Brýžová,	Tomáš	Doležal,	Sabina	Flašarová,	Thuy	
Trang	Han,	Filip	Chen,	Eva	Jurášová,	Zuzana	Kaňovská,	Šimon	
Knettig, Jakub Kropá$ek, Ji'í Ku$era, Thuy Linh Le, Vojt"ch 
Malík, Tomá# Nekut, Vendula N"mcová, Xuan Huy Nguyen, 
Adam Ondrou#ek, Calin Pan-li, Ji'í Papou#ek, Dan Pla$ek, Da-
niela Pr(#ová, Adam P'adka, Anna 0echtá$ková, Markéta Srn-
cová, Tereza )ev$íková, Tomá# Tyc, Michaela Zední$ková, Natá-
lie /árská

T(ída: 4.C
T(. prof.: Mgr. Ivan Hlásensk+

Tereza	Dolečková,	Klára	Fialová,	Kateřina	Flajšingerová,	Veroni-
ka Hanu#ová, Vadym Hladyuk, )t"pán Hlavá$ek, Radek Jan$ík, 
Alexandra	 Jirků,	 Jan	 Juda,	 Michal	 Kelbl,	 Jiří	 Koláčný,	 Mila-
na Kone$ná, Jana Kvapilíková, Jaroslav Macek, Luká# Má$al, 
Tomá# Ne$as, Anna Nevídalová, Viktor Novotn!, David Pavlík, 
Krist!na Pavlovská, Michal Pechá$ek, Dalimil Rozpr!m, Jan So-
bol, Matou# Svoboda, Michaela )imová, Ladislav )varc, Terezie 
Urbánková, Tomá# Václavík, Veronika Valouchová, Vojt"ch Va-
#ák, Milan Zají$ek, Martin Zatloukal
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T(ída: 4.D
T(. prof.: Mgr. Eva Kubitová

Dára Brabcová, Karel +an$ara, Veronika Damborská, Jakub Dia-
kov,	Tereza	Dobšovičová,	Daniel	Dvořák,	Lucie	Ferulíková,	Vin-
cent	Földes,	Lukáš	Franc,	Terezie	Hermanová,	Hana	Hlaváčková,	
Jaromír Homolka, Martin Horák, Veronika Hrbá$ová, Klára Chyl-
ková, Valérie Chytrá, Lucie Karmazínová, Jana Machalová, Petr 
Muzikant, Vladimír Pane#, Leontina Pasková, Patrik Piák, Jolana 
Rozpr!mová, Adam Smr$ka, Jan Star!, Klára Suchánková, Lucie 
Syrovátková, Daniel Tom#í$ek, Jakub Zapletal, Ale# Zlámal
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P(ehled o umíst%ní absolvent) ve &kolním roce 2016/2017
)kola/t'ída 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem

FI	MU	Brno 13 5 2 0 20
PřF	MU	Brno 9 1 1 4 15
FSI	VUT	Brno 4 4 3 4 15
LF	MU	Brno 1 7 3 0 11
FIT	VUT	Brno 0 2 4 1 7
PrF	MU	Brno 0 2 3 0 5
ESF	MU	Brno 0 3 1 1 5
FSS	MU	Brno 0 0 1 3 4
FP	VUT	Brno 0 0 3 1 4
PedF	MU	Brno 0 0 2 1 3
FCh	VUT	Brno 0 1 1 1 3
FVL	VFU	Brno 0 0 0 3 3
LF	UK	Praha 0 1 0 2 3
FCHT	VŠCHT	Praha 0 0 1 2 3
FEKT	VUT	Brno 0 0 1 1 2
PEF	MZLU	Brno 1 1 0 0 2
FAST	VUT	Brno 0 0 0 1 1
FRRMS	MZLU	Brno 0 0 1 0 1
FVT	UNOB	Brno 1 0 0 0 1
MFF	UK	Praha 0 1 0 0 1
FA	ČVUT	Praha 0 1 0 0 1
FJFI	ČVUT	Praha 1 0 0 0 1
FIT	ČVUT	Praha 0 0 0 1 1
FAST	ČVUT	Praha 0 0 1 0 1
FFU	VŠE	Praha 1 0 0 0 1
LF	UPOL	Olomouc 1 0 0 0 1
PřF	UPOL	Olomouc 0 0 1 0 1
FZV	UPOL	Olomouc 0 0 0 1 1
FMK	UTB	Zlín 0 0 0 1 1
FVA	TUL	Liberec 1 0 0 0 1
V) v zahrani$í 1 2 0 1 4
procento p$ijat%ch 100,0 100,0 91 97
ostatní 0 0 3 1 4
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3. KALENDÁRIUM #KOLNÍHO ROKU 2016/2017

SRPEN
26. 8. zájezd prof. sboru do Toulovcov!ch ma#talí
29. 8. nástup profesor( do slu%by, porada pedagogické 

rady
30.	8.	–	31.	8.	 opravné	zkoušky	za	školní	rok	2015/2016

ZÁ'Í
1. 9. zahájení #kolního roku 2016/2017, porada pedago-

gické rady
2.	9.	–	4.	9.	 adaptační	kurz	pro	1.C	a	1.D
5.	9.	–	6.	9.	 jazykový	kurz	angličtiny	pro	1.	ročníky
5.	9.	–	7.	9.	 jazykový	kurz	angličtiny	pro	primy
5. 9. beseda o studiu na vysok!ch #kolách pro 4. ro$níky
13.	9.	 podzimní	termín	ústních	maturitních	zkoušek
14. 9. burza u$ebnic pro vy##í gymnázium v aule
17. 9. zájezd prof. sboru na v!stavu o Karlu IV.
19.	9.	–	23.	9.	 škola	v	přírodě	pro	primy	v	Koryčanech
20.	9.	 historická	exkurze	do	Osvětimi
20. 9. zasedání v!boru Klubu absolvent(
20. 9. sjezd t'ídních d(v"rník( Klubu absolvent(
27. 9. p'edná#ka Jak psát záv(re"nou práci pro %áky 3. ro$-

ník(
29.	9.	–	2.	10.	 zájezd	žáků	do	Lvova
30.	9.	 ekologická	exkurze	pro	účastníky	ekologické	olympi-

ády

'ÍJEN
3.	10.	 fyzikální	exkurze	na	FJFI	UK	v	Praze
4.	10.	–	6.	10.	 literárně-historická	exkurze	do	Prahy	(4.A)
4.	10.	–	6.	10.	 literárně-historická	exkurze	do	Prahy	(4.C)
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5.	10.	–	7.	10.	 literárně-historická	exkurze	do	Prahy	(4.B)
5.	10.	–	7.	10.	 literárně-historická	exkurze	do	Prahy	(4.D)
6. 10. #kolní kolo sout"%e v pi#kvorkách
11. 10. plenární sch(ze SRP), t'ídní sch(zky
12. 10. #kolní kolo sout"%e P'írodov"dn! klokan
14.	10.	–	16.	10.	 literární	dílna	pro	žáky	4.	ročníků
14.	10.	–	21.	10.	 zájezd	žáků	do	Španělska
17.	10.	–	20.	10.	 srovnávací	testy	VEKTOR	pro	žáky	4.	ročníků
26.	10.	–	27.	10.	 podzimní	prázdniny
31. 10. zasedání #kolské rady
31. 10. informace o maturitních zkou#kách pro %áky 4. ro$-

ník(

LISTOPAD
7.	11.	–	12.	11.	 setkání	řešitelů	projektu	Talent Education v Leide-

nu
9. 11. #kolní kolo d"jepisné olympiády na ni%#ím gymnáziu
15. 11. testování +)I p'írodov"dné gramotnosti pro %áky 

3. ročníků
15.	11.	 porada	pedagogické	rady	–	hodnocení	1.	čtvrtletí
15. 11. hovorové hodiny pro rodi$e
16. 11. projektov! den Sametová Jaro#ka na vy##ím gymná-

ziu
16. 11. krajské kolo sout"%e v pi#kvorkách
18. 11. divadelní a -lmové p'edstavení ke Dni studentstva
22. 11. #kolní kolo zem"pisné olympiády na ni%#ím gymná-

ziu
23. 11. #kolní kolo chemické olympiády na vy##ím gymnáziu
24. 11. #kolní kolo astronomické olympiády na vy##ím gym-

náziu
25. 11. #kolní kolo olympiády	 v  českém	 jazyce na ni%#ím 

gymnáziu
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25.	11.	–	26.	11.	 Veletrh	vzdělávání	středních	škol	a	učilišť	na	BVV
25.	11.	–	30.	11.	 setkání	řešitelů	projektu	Talent Education v Lublani
29. 11. internetová matematická olympiáda na vy##ím gym-

náziu
30. 11. #kolní kolo olympiády	 v  českém	 jazyce na vy##ím 

gymnáziu

PROSINEC
2.	12.	–	4.	12.	 studentská	vědecká	konference	BrNOC
2. 12. #kolní kolo biologické olympiády na ni%#ím gymnáziu
6. 12. #kolní kolo MO kategorie A
6.	12.	 přijetí	 úspěšných	 řešitelů	 předmětových	 soutěží	

p'edstaviteli Jihomoravského kraje
6. 12. zasedání v!boru Klubu absolvent(
7. 12. protidrogová prevence pro %áky ni%#ího gymnázia
14. 12. celostátní kolo logické sout"%e BRLOH
15. 12. #kolní kolo konverza$ní sout"%e v n"meckém jazyce 

na vyšším	gymnáziu	
15.	12.	 jazyková	exkurze	žáků	do	Vídně
16. 12. #kolní kolo biologické olympiády na ni%#ím gymnáziu
19.	12.	 vystoupení	pěveckého	sboru	nižšího	gymnázia	v za-

'ízeních sociální pé$e
21. 12. basketbalová utkání Jaroška–Slovaňák v hale na 

Rosni$ce
22.	12.	 vánoční	koncert	Jany	Musilové	v Besedním	domě
23.	12.	–	2.	1.	 vánoční	prázdniny
27.	12.	–	2.	1.	 výběrový	lyžařský	kurz	na	Slovensku

LEDEN
3. 1. zahájení vyu$ování v roce 2017
10. 1. t'ídní sch(zky SRP), hovorové hodiny
10.	1.	 beseda	o	studiu	na	FSI	VUT	pro	4.	ročníky
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11. 1. beseda o studiu na Univerzit" obrany
15.	1.	–	20.	1.	 lyžařský	výcvikový	kurz	pro	sekundy
17. 1. Den otev'en!ch dve'í na gymnáziu
17. 1. krajské kolo MO kategorie P
17. 1. #kolní kolo konverza$ní sout"%e v anglickém jazyce 

na vyšším	gymnáziu
18.	1.	 krajské	kolo	FO	kategorie	A
18. 1. #kolní kolo konverza$ní sout"%e v anglickém jazyce 

pro primy	a	sekundy
22.	1.	–	27.	1.	 lyžařský	výcvikový	kurz	1.	ročníků
24. 1. m"stské kolo MO kategorie Z9
24.	1.	 porada	pedagogické	rady	–	hodnocení	1.	pololetí
25. 1. p'ijímací zkou#ky CERMATu nane$isto pro %áky 

kvart
27. 1. prezentace jazykov!ch zkou#ek Cambridge jazyko-

vou #kolou Park
31. 1. #kolní kolo MO kategorie B a C
31. 1. divadelní p'edstavení pro %áky ni%#ího gymnázia
31. 1. vydávání vysv"d$ení za 1. pololetí
31. 1. sch(ze v!boru Klubu absolvent(

ÚNOR
2.	2.	–	6.	2.	 výběrový	lyžařský	kurz	ve Schladmingu
3. 2. pololetní prázdniny
3. 2. v!b"rov! ly%a'sk! kurz v Semmeringu
6. 2. #kolní kolo chemické olympiády na ni%#ím gymnáziu
6. 2. m"stské kolo sout"%e SUDOKU
8. 2. #kolní kolo biologické olympiády na vy##ím gymná-

ziu
15.	2.	–	19.	2.	 výběrový	lyžařský	kurz	pro	žáky	nižšího	gymnázia
20. 2. #kolní kolo recita$ní sout"%e na ni%#ím gymnáziu



73

22.	2.	 fyzikální	exkurze	do	Dukovan	a	Dalešic
28. 2. sch(ze v!boru Klubu absolvent(

B'EZEN
1.	3.	 fyzikální	exkurze	do	Dukovan	a	Dalešic
1. 3. #kolní kolo recita$ní sout"%e na vy##ím gymnáziu
7. 3. sch(ze v!boru Klubu absolvent(
8.	3.	 fyzikální	exkurze	do	Dukovan	a	Dalešic
13.	3.	–	17.	3.	 jarní	prázdniny
20. 3. #kolní kolo matematické sout"%e Klokan
24. 3. reprezenta$ní ples gymnázia v hotelu Voron"%
26.	3.	–	31.	3.	 setkání	řešitelů	projektu Talent Education v Brn"
27. 3. #kolní kolo astronomické olympiády na vy##ím gym-

náziu
28. 3. oslava Dne u$itel(
29.	3.	 fyzikální	exkurze	do	Dukovan	a	Dalešic
30.	3.	 historická	exkurze	do	Kutné	Hory
31. 3. #kolní kolo ekonomické olympiády na vy##ím gymná-

ziu
31.	3.	 studentský	maturitní	ples	v KC	Babylon

DUBEN
3.	4.	 testování	v projektu	PISA	pro	žáky	1.	ročníků	vyš-

#ího gymnázia
4. 4. sch(ze v!boru Klubu absolvent(
5.	4.	 písemná	maturitní	zkouška	z	matematiky	v profilo-

vé $ásti
6. 4. #kolní kolo chemické olympiády na vy##ím gymnáziu
7.	4.	 písemná	maturitní	zkouška	z	českého	jazyka	v pro-

-lové $ásti
11.	4.	 písemná	maturitní	zkouška	z	českého	jazyka	ve spo-

le$né $ásti
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11. 4. projektov! den projektu Mluvme spolu pro %áky 
2. ročníků

11. 4. krajské kolo MO kategorií B a C
11.	4.	 porada	pedagogické	rady	–	hodnocení	3.	čtvrtletí
11. 4. t'ídní sch(zky SRP), pohovory s vyu$ujícími
12. 4. p'ijímací zkou#ky ke studiu pro $ty'leté studium 

(1. termín)
12.	4.	 divadelní	představení	pro	žáky	1.	a	4. ročníků	v di-

vadle Radost
12. 4. Den t'ídního u$itele pro %áky 2. a 3. ro$ník(
13. 4. velikono$ní prázdniny
18. 4. p'ijímací zkou#ky ke studiu pro osmileté studium 

(1. termín),	ředitelské	volno
18.	4.	–	26.	4.	 pobyt	delegace	ze	South	Kent	School	(USA)	v	Brně
19. 4. p'ijímací zkou#ky ke studiu pro $ty'leté studium 

(2. termín)
19.	4.	 divadelní	představení	pro	žáky	2.	a	3. ročníků	v di-

vadle Radost
19. 4. Den t'ídního u$itele pro %áky 1. a 4. ro$ník(
20. 4. p'ijímací zkou#ky ke studiu pro osmileté studium 

(2. termín)
20.	4.	 úklid	Moravského	krasu	žáky	nižšího	gymnázia
20.	4.	 exkurze	do	hasičských	stanic	pro	žáky	vyššího	gym-

názia
21. 4. písemná maturitní zkou#ka z deskriptivní geometrie 

v profilové	části
21. 4. praktická maturitní zkou#ka z hudební v!chovy 

v profilové	části
22.	4.	–	28.	4.	 poznávací	zájezd	žáků	vyššího	gymnázia	do	Anglie
25. 4. celo#kolská konference záv"re$n!ch prací %ák( 

3. ročníků
25. 4. sjezd t'ídních d(v"rník( Klubu absolvent(
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26.	4.	–	27.	4.	 poznávací	zájezd	žáků	vyššího	gymnázia	do	Berlína
28. 4. ukon$ení vyu$ování $tvrt!ch ro$ník( (poslední zvo-

n"ní)

KV)TEN
2.	5.	–	5.	5.	 písemné	maturitní	zkoušky	společné	části
3. 5. konzultace s rodi$i o v!sledcích p'ijímacích zkou#ek
9.	5.	–	22.	6.	 školní	výlety	prim,	sekund,	kvart,	1.	a	2.	ročníků
11. 5. krajské kolo St'edo#kolské odborné $innosti
11. 5. -lmové p'edstavení Masaryk	pro	žáky	1.–3.	ročníků	

a kvart
15. 5. testování +)I %ák( kvart
15. 5. p'edání Ceny U$ené spole$nosti Martinu Mátlovi 

(3.C) v Karolinu
16.	5.	 exkurze	prim	do	botanické	zahrady
16. 5. fyzikální sout"% KOZA pro %áky ni%#ího gymnázia
22.	5.	–	26.	5.	 ústní	 maturitní	 zkoušky	 společné	 a	 profilové	 části	

t'íd 4.A, 4.B
22.	5.	 historická	exkurze	do	Terezína
23.	5.	–	26.	5.	 projektové	dny	kvart
23. 5. zasedání v!boru Klubu absolvent(
24.	5.	 exkurze	žáků	do	Zoo	Praha
25.	5.	 hudební	matiné	v aule	pro	žáky	vyššího	gymnázia
29.	5.	–	1.	6.	 ústní	 maturitní	 zkoušky	 společné	 a	 profilové	 části	

t'íd 4.C, 4.D
9.	5.	–	2.	6.	 škola	v	přírodě	pro	tercie

*ERVEN
2. 6. projektov! den projektu Mluvme spolu pro 1. ro$ní-

ky
6. 6. ocen"ní R. Luce (4.A), J. Vondru#ky (4.A)
	 a	A.	Řehtáčkové	(4.B)	v Senátu	PČR	za	nejlepší
	 výsledky	ve zkoušce	Matematika+
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7. 6. #kolní kolo ekologické olympiády na vy##ím gymná-
ziu

9.	6.	 biologická	 exkurze	 do	 Moravského	 krasu	 pro	 žáky	
ni%#ího i vy##ího gymnázia

13.	6.	–	16.	6.	 fyzikální	exkurze	do	laboratoří	CERN
16. 6. projektov! den angli$tiny pro %áky prim
16.	6.	–	25.	6.	 sportovní	kurz	3.	ročníků	(Chorvatsko)
18.	6.	–	23.	6.	 turistický	kurz	3.	ročníků	(Vysoké	Tatry)
19.	6.	–	23.	6.	 cykloturistický	kurz	3.	ročníků	(Moravský	kras)
19.	6.	–	23.	6.	 vodácký	kurz	3.	ročníků	(Lužnice)
25.	6.	–	2.	7.	 poznávací	zájezd	žáků	do	Kaliningradu	(Rusko)
26. 6. p'ebor gymnázia v malé kopané na Z) Janou#kova
26. 6 koncerty p"veckého sboru ni%#ího gymnázia pro %áky 

i rodiče
27. 6. koncert p"veckého sboru ni%#ího gymnázia pro %áky
27.	6.	 sportovní	den	vyššího	gymnázia	–	atletika
27.	6.	 porada	pedagogické	rady	–	hodnocení	2.	pololetí
27. 6. t'ídní sch(zky rodi$( budoucích 1. ro$ník(
27. 6. zasedání v!boru Klubu absolvent(
28.	6.	–	29.	6.	 akce	předmětových	komisí	pro	žáky	vyššího	gymná-

zia
28.	6.	–	29.	6.	 sportovní	dny	nižšího	gymnázia
30. 6. ukon$ení vyu$ování ve #kolním roce 2016/2017, vy-

dávání 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
Soutěž	MO	probíhá	v několika	kategoriích,	pro	přehlednost	je	uvá-

díme zde:
 kategorie A: studenti 3. a 4. ro$ník( vy##ího gymnázia
 kategorie B: studenti 2. ro$níku vy##ího gymnázia
 kategorie C: studenti 1. ro$níku vy##ího gymnázia
 kategorie Z9: studenti kvart
 kategorie Z8: studenti tercií
 kategorie Z7: studenti sekund
 kategorie Z6: studenti prim
 kategorie P: programování pro studenty v#ech ro$ník(

Šikovní	studenti	se	mohou	účastnit	i	soutěží	vyšších	kategorií	než	
té,	do	které	přísluší	zařazením	do	ročníku	(např.	kategorie	A	se	účast-
ní i studenti 1. a 2. ro$ník(). Kategorie Z8, Z7 a Z6 kon$í m"stsk!m 
kolem, kategorie B, C a Z9 krajsk!m kolem a kategorie A a P kolem 
celostátním.

Vítězové	z celostátního	kola	kategorie	A	jsou	pozváni	na	soustředě-
ní, na n"m% se vybere #est nejlep#ích student(, kte'í tvo'í reprezenta$-
ní dru%stvo +eské republiky na Mezinárodní matematické olympiád" 
(MMO), a dal#ích #est student( pro reprezentaci na St'edoevropské 
matematické olympiád" (MEMO).

Z  nejlepších	 úspěšných	 řešitelů	 celostátního	 kola	 kategorie	 P	 se	
vytvo'í dv" $ty'$lenná dru%stva A a B. Dru%stvo A reprezentuje re-
publiku	na	Mezinárodní	olympiádě	v informatice	(IOI),	družstvo	B	na	
Středoevropské	olympiádě	v informatice	(CEOI).

Ve #kolním roce 2016/2017 prob"hl ji% 66. ro$ník MO. Ní%e jsou 
výsledky	našich	 studentů	–	úspěšných	 řešitelů	v  jednotlivých	kate-
goriích.

M(stské kolo
Nejvyšší	kolo	v kategoriích	Z8,	Z7,	Z6.	V těchto	kategoriích	jsou	

povolena d"lená po'adí, tedy na 1. míst" se m(%e umístit i více sou-
t"%ících.
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Kategorie Z8
I. místo Jana Bu#ová  3.ag
  Tomá# Dang  3.ag
  Jakub Devát  3.ag
  Martin Dominik  3.ag
  Jakub Hartmann 3.ag
  Adéla Heroudková 3.ag
  Bed'ich Horn!  3.ag
  Drahomír Malota 3.ag
  Martin Marinov  3.bg
  Daniel Pravec  3.ag
  Lucie Reichertová 3.ag
II. místo Antonín Sekerka 3.ag
III. místo Ond'ej Peterka  3.ag
  Zden"k Pezlar  3.ag
  Dalibor Svoboda 3.ag
  Al%b"ta Velenová 3.bg
V. místo Jitka Doupovcová 3.bg
  Ond'ej Rychl!  3.ag
  Ha Mi Tran  3.ag
VII. místo Vojt"ch Andrle  3.bg
  Jakub Hanák  3.bg
	 	 Filip	Krupka	 	 3.ag
  Tomá# Nevrlka  3.ag
  Vojt"ch Obo'il  3.ag
  Jakub Tla$baba  3.ag
VIII. místo Oliver )imoník  3.ag
IX. místo Richard Bla%ek  3.ag
  Cyril Povoln!  3.ag
  David Strnad  3.bg
X. místo Ond'ej N"mec  3.ag
(celkem	169	řešitelů,	z nich	127	úspěšných)

Kategorie Z7
I. místo Luká# Kycl  2.ag
  Dominik )vancara 2.ag
II. místo Andrej Bru%e.ák 2.ag
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  Kate'ina Dvo'áková 2.ag
  Olga Dvo'áková  2.bg
  Jakub Ko.árek  2.ag
III. místo Luká# Drdla  2.bg
  Mat"j Duda  2.ag
  Alena Janá$ková 2.ag
  Veronika Mi#kufová 2.ag
IV. místo Klára Horná  2.ag
  Anna Hronová  2.ag
  David Sláma  2.ag
V. místo Krist!na Koksová 2.ag
  Karolína Koktavá 2.bg
  Patrik Ko#,ál  2.ag
  Jose-na Melicharová 2.ag
  Linda Pezlarová  2.ag
	 	 Filip	Smíšek	 	 2.ag
VI. místo Petr Bílek  2.ag
  Alena Chvátilová 2.ag
  Klára Knotová  2.bg
  Rudolf Komanec 2.ag
  Kate'ina Novotná 2.bg
VII. místo Martin Dufek  2.ag
VIII. místo )t"pán Mikéska  2.ag
  Jakub Un$ovsk!  2.ag
IX. místo Ha My Dangová  2.bg
  Nicole Hanousková 2.ag
  Magdalena )najdarová 2.ag
X. místo  Daniel Svatopluk
  Bohata   2.ag
  )imon Hohl  2.ag
  )t"pán Zelní$ek  2.ag
(celkem	161	řešitelů,	z nich	87	úspěšných)

Kategorie Z6
I. místo Martin Boucník  1.ag
  Michal Dvo'á$ek 1.ag
	 	 Vilém	Faja	 	 1.ag
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  Veronika Hartmannová 1.ag
  Zuzana Jurtíková 1.bg
  Karolína Kone$ná 1.bg
  Tereza Krej$í  1.ag
  Antonín Malo.  1.ag
  Richard Materna 1.ag
  Mai Thanh Tu Nguyen 1.ag
  David Peterka  1.ag
  Marek Polá$ek  1.ag
  Iva Schlaghamerská 1.ag
  Anna )evelová  1.ag
  Patrik )légr  1.ag
  Tereza )ustrová  1.ag
II. místo Radim Jurá#ek  1.bg
  Michal Jurá#ek  1.bg
  Lucie Vi$arová  1.ag
III. místo Jana Chaloupková 1.ag
  Eduard Dlabola  1.ag
  Petr Glozar  1.ag
  Marek Halva  1.ag
  Marek Jedli$ka  1.ag
  Adam Slavata  1.ag
  )imon Svoboda  1.bg
  Daniel Vondrá$ek 1.bg
  Klára Zelinková  1.bg
IV.	místo	 Ctibor	Foltýn	 	 1.bg
  Adam Hrn$árek  1.ag
	 	 Filip	Klimpar	 	 1.ag
V. místo Mat"j Andra#ina 1.ag
  Martin Dvo'á$ek 1.ag
  Ráchel Uma Hrn$í'ová 1.ag
  Ond'ej Sekanina 1.bg
  Ond'ej )imí$ek  1.bg
  Marek Zeman  1.bg
VII. místo Lucie Bla%ková  1.bg
  Kry#tof Veselka  1.bg
IX. místo Vít Doupovec  1.ag
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  Nela Havlí$ková  1.bg
X. místo Barbora Pode#vová 1.ag
(celkem	282	řešitelů,	z nich	184	úspěšných)

Krajské kolo
Jedná	 se	 o	 nejvyšší	 kolo	 v  kategoriích	 B,	 C,	 Z9	 plus	 postupové	

kolo	do	celostátního	kola	kategorie	A.	V těchto	kategoriích	již	nejsou	
povolena d"lená umíst"ní, ka%d! sout"%ící má ve v!sedkové listin" 
p'i'azeno jednozna$né po'adí a ka%dé po'adí je p'i'azeno jednozna$n" 
jednomu	soutěžícímu	(existuje	tedy	bijektivní	zobrazení	mezi	množi-
nou	všech	pořadí	a	množinou	všech	účastníků).

Kategorie A
2. místo Ond'ej Svoboda  4.A
3. místo Vít Jelínek  3.A
4. místo Josef Mina'ík  2.A
5. místo Tomá# Perutka  3.A
6. místo )t"pán )míd  2.A
7. místo Matou# Trnka  4.A
8. místo Mat"j /á$ek  4.A
9. místo Jan Vondru#ka  4.A
11. místo Martin Kure$ka  3.A
12. místo Ronald Luc  4.A
13. místo Ji'í Povoln!  4.A
15. místo Barbora V!borová 4.A
17. místo Martin Blahynka 4.A
18. místo David Pale$ek  4.A
20. místo Tadeá# Bo$ek  4.A
22. místo Kry#tof Zamazal 1.A
23. místo Ond'ej Bu$ek  3.A
24. místo Andrea Podskalská 3.A
(celkem	49	řešitelů,	z nich	24	úspěšných)

Kategorie B
1. místo )t"pán )míd  2.A
2. místo Josef Mina'ík  2.A
3. místo Tomá# Glozar  2.A



82

4. místo David Rajnoha  2.A
5. místo Veronika Bor!sková 2.A
9. místo Olga Krumlová  2.A
10. místo Marek Se*a  2.A
11. místo Lucie Klime#ová  2.A
19. místo Ond'ej Jebá$ek  2.A
23. místo Adam Viktora  2.A
24. místo Jakub Pham  2.A
25. místo Martin Vodi$ka  2.A
(celkem	51	řešitelů,	z nich	29	úspěšných)

Kategorie C
1. místo Kry#tof Zamazal 1.A
3. místo Vojt"ch Richard Krejsa 1.A
4. místo Jaroslav Herman 1.B
6. místo Václav Zvoní$ek  1.A
10. místo Edward Young  1.A
13. místo Viktorie Blahová 1.A
16. místo Jan Truba$ík  1.A
17. místo Viktor Materna  1.A
18. místo Kate'ina Bartlová 1.A
19. místo Adam Haltmar  1.A
(celkem	36	řešitelů,	z nich	19	úspěšných)

Kategorie Z9
1.	místo	 Filip	Fabiánek	 	 4.bg
2. místo Tomá# Dang  3.ag
4. místo Daniel Perout  4.ag
9.	místo	 Natálie	Farská	 	 4.ag
10. místo Michaela Hala#tová 3.ag
11. místo Jakub Hartmann 3.ag
12. místo Jakub Rádl  4.ag
14. místo Ond'ej Peterka  3.ag
16. místo Martin Richter  4.ag
18. místo Václav Janá$ek  4.ag
20. místo Vojt"ch Bla%ík  4.ag
21. místo Karolína )najdarová 4.ag
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29. místo Adéla Heroudková 3.ag
30. místo David Procházka 4.ag
33. místo Drahomír Malota 3.ag
34. místo Thuc Cong Tuan Nguyen
     4.ag
35. místo Antonín Sekerka 3.ag
39. místo Hana Slámová  4.bg
47. místo Jakub Devát  3.ag
48. místo Ond'ej Kubí$ek  4.ag
51. místo Jana Bu#ová  3.ag
55. místo Lucie Reichertová 3.ag
62. místo Vojt"ch Obo'il  3.ag
63. místo Michal Te#nar  4.ag
65. místo Alena Ve$e'ová  4.ag
67.	místo	 František	Šimek		 4.ag
(celkem	86	řešitelů,	z nich	71	úspěšných)

Kategorie P
1. místo Martin Kure$ka  3.A
2. místo Jan Priessnitz  4.A
3. místo Ronald Luc  4.A
4. místo Ivana Krumlová  4.A
5. místo Josef Mina'ík  2.A
7. místo Mat"j /á$ek  4.A
(celkem	20	řešitelů,	z nich	7	úspěšných)

Celostátní kolo
Koná	se	pouze	v kategoriích	A	a	P	a	je	vstupenkou	na	mezinárodní	

sout"%e.

Kategorie A
11. místo Ond'ej Svoboda  4.A
14. místo Josef Mina'ík  2.A
16. místo Tomá# Perutka  3.A
(celkem	44	řešitelů,	z nich	21	úspěšných)
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Kategorie P
3. místo Jan Priessnitz  4.A
4. místo Martin Kure$ka  3.A
7. místo Ronald Luc  4.A
8. místo Josef Mina'ík  2.A
(celkem	29	řešitelů,	z nich	13	úspěšných)

Mezinárodní sout(+e
Kategorie A

Ve	 dnech	 13.–23.	7.	2017	 proběhla	 v  brazilské	 metropoli	 Rio	 de	
Janeiro	Mezinárodní	matematická	olympiáda,	bohužel	bez	účasti	Ja-
ro#ák(. Naopak St'edoevropská matematická olympiáda, která pro-
běhla	ve	dnech	21.–27.	8.	2017	v	litevském	Vilniusu,	přinesla	pro	naši	
#kolu bronzovou medaili, kterou vybojoval Josef Mina'ík (2.A). Spolu 
s ním	soutěžil	i	Tomáš	Perutka	(3.A),	který	však	svoji	snahu	medailí	
nekorunoval. Dr%íme mu v#ak palce do leto#ního ro$níku.

Kategorie P
Do $ty'$lenného reprezenta$ního dru%stva na#í zem" na 29. Meziná-

rodní	olympiádu	v informatice	(IOI),	která	se	konala	28.	7.	–	4.	8.	2017	
v Teheránu,	hlavním	městě	Íránu,	se	probojoval	Jan	Priessnitz	(4.A,	
abs.	 2017),	 který	 z  ní	 přivezl	 bronzovou	 medaili.	 Středoevropská	
olympiáda	 v  informatice	 se	 konala	 10.	7.	 –	 15.	7.	2017	 ve	 slovinské	
metropoli Lublani a ve $ty'$lenném dru%stvu byla Jaro#ka zastoupena 
hned	dvěma	želízky	v ohni	–	Martinem	Kurečkou	(3.A)	a	Josefem	Mi-
na'íkem (2.A). Oba zabojovali, ale na medailová umíst"ní to bohu%el 
nestačilo.	Doufáme,	že	oba	borci	nabyté	zkušenosti	zúročí	v letošním	
roce.

P'ejme v#em na#im sou$asn!m i budoucím olympionik(m, aby se 
jim	i	nadále	vedlo	v soutěžích	alespoň	tak,	jak	se	jim	vedlo	letos.

 Mgr. Viktor Je%ek
	 jednatel	krajských	komisí	MO	a	FO	pro	JMK
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Fyzikální olympiáda
Ve	školním	roce	2016/2017	proběhl	58.	ročník	FO.	Podáváme	pře-

hled umíst"ní na#ich student(. 

Celostátní kolo kategorie A
Vít"z  7. místo  Jan Priessnitz  4.A
Úsp"#ní 'e#itelé 19. místo Petr Zelina  4.A
  29. místo  Antonín Ba*ura  4.B
  39. místo Ronald Luc  4.A
Dal#í 'e#itelé 45. místo Ond'ej Bu$ek  3.A
  47. místo Martin Kure$ka  3.A
Jan Priessnitz vybojoval pozici náhradníka $eského t!mu na Meziná-
rodní fyzikální olympiád".

Krajská kola
Kategorie A: 1. místo  Jan Priessnitz  4.A
  3. místo  Antonín Ba*ura  4.B
  4. místo  Petr Zelina  4.A
  5. místo  Ronald Luc  4.A
  8. místo  Martin Kure$ka  3.A
  10. místo Ond'ej Bu$ek  3.A
  11. místo Ji'í Vala  3.A
  12. místo Vít Procházka  2.C
  13. místo Petr Kadlec  3.A
	 	 (počet	úspěšných	řešitelů:	13)

Dal#í kategorie kon$í krajsk!m kolem a tam se na#i studenti umístili 
takto:
Kategorie B:  4. místo  Ji'í Vala  3.A
	 	 (počet	úspěšných	řešitelů:	4)

Kategorie C: 1. místo  Josef Mina'ík  2.A
  3. místo  )t"pán )míd  2.A
  10. místo Vít Procházka  2.C
	 	 (počet	úspěšných	řešitelů:	14)



86

Kategorie D: 1. místo  Jaroslav Herman 1.B
  3. místo  Václav Zvoní$ek  1.A
  4. místo  Viktor Materna  1.A
  5. místo  Tomá# Chlebovsk! 1.B
	 	 (počet	úspěšných	řešitelů:	22)

Kategorie E: 4. místo  Hana Slámová  4.bg
  13. místo Daniel Perout  4.ag
	 	 (počet	úspěšných	řešitelů:	20)

Kategorie	F:	 4.	místo		 Tomáš	Nevrlka	 	 3.ag
  7. místo  Ond'ej Peterka  3.ag
  15. místo Al%b"ta Velenová 3.bg
  20. místo Jakub Devát  3.ag
	 	 (počet	úspěšných	řešitelů:	24)

Archimediáda: 1. místo  Kate'ina Dvo'áková 2.ag
  5. místo  Adriena Jedli$ková 2.bg
	 	 8.–10.	místo	 Olga	Dvořáková		 2.bg
	 	 13.–14.	místo	 Vojtěch	Vaňáček	 2.bg
  19. místo Karolína Koktavá 2.bg
  21. místo Natalie Kochová  2.bg
  22. místo Lenka Ba#tá'ová 2.bg
  24. místo Anna Trnková  2.bg
	 	 (počet	úspěšných	řešitelů:	29)

Kategorie	F	a	Archimediáda	končí	oblastním	(městským)	kolem.

 Mgr. Pavel 0ehák
 p'edseda PK fyziky

Biologická olympiáda
U% ve #kolním kole získali vysoké bodové ohodnocení, co% je p'ed-

určilo	 ke	 skvělým	 výsledkům	 v  krajském	 kole	 Biologické	 olympiá-
dy,	a to	jak	v	kategorii	A	(pro	3.	a	4.	ročníky),	tak	i	v	kategorii	B	
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(pro  1.	a  2.	ročníky).	 Soutěžící	 psali	 test	 na	 všeobecný	 biologický	
přehled,	 v  laboratorních	 úlohách	 prokazovali	 praktické	 dovednosti	
a prokázali	také	znalost	mnoha	druhů	rostlin	a	živočichů.	Tématem	
leto#ního ro$níku byl v!znam sv"tla pro organismy: „Budi% sv"tlo!“

V kategorii A se na vynikajícím druhém míst" umístila Veronika 
Valouchová ze 4.C (97 bod( ze 100). V té%e kategorii se na velmi 
p"kném 9. míst" umístil Martin Mátl (3.C), v!born" reprezentovali 
i Lukáš	Máčal	ze	4.C	a	Zuzana	Kuchařová	ze	4.A.

V	kategorii	B	 jsme	měli	hned	 tři	 soutěžící,	kteří	vybojovali  tak-
též	 vynikající	 místa:	 Vít	 Procházka	 (2.C)	 byl	 druhý,	 Filip	 Svěrák	
(2.B) čtvrtý	a Jan	Česnek	(2.B) byl	šestý.

Veronika	Valouchová	se	ústředního	kola	Biologické	olympiády	zú-
$astnila ji% podruhé, naposledy p'ed rokem v Praze. Sou$ástí sout"-
%e, která se letos konala pod zá#titou Masarykovy univerzity, byla 
náro$ná práce v laborato'i i v terénu, d(kladné prov"'ování znalostí 
jednotliv!ch biologick!ch druh( a prov"'ování teoretick!ch znalostí 
z nejrůznějších	oblastí	biologie.	Díky	své	pracovitosti	a	neutuchající-
mu	nadšení	pro	biologii	od	úrovně	molekul	až	po	organismy	získala	
Veronika fantastické #esté místo a byla také ocen"na Cenou rektora 
Masarykovy univerzity. V p'ípravném v!b"rovém soust'ed"ní p'ed 
Mezinárodní biologickou olympiádou se umístila na 4. míst", tak%e 
jí jen o kousek unikl postup. Je to #koda, proto%e zástupci +eské re-
publiky	v britském	Coventry	poprvé	po	20	letech	získali	zlaté	pásmo!

RNDr. Iva Kubi#tová, Ph.D.

Chemická olympiáda
Ve #kolním roce 2016/2017 se uskute$nil 53. ro$ník Chemické olym-

piády.	 Zúčastnilo	 se	 jí	 celkem	 44	 studentů	 našeho	 gymnázia,	 a	 to	
v  kategoriích	 A,	 B,	 C	 a	 D.	 Ve	 všech	 kategoriích	 se	 naši	 studenti	
probojovali	až	do	krajských	kol,	v kategorii	A	do	celostátního	kola	
a	student	Filip	Svěrák	byl	pozván	i	k	výběru	studentů	na	ICHO.	Do	
mezinárodního kola ChO se sice nepropracoval, p'esto je to velk! 
úspěch	a	v	celkovém	pořadí	se	dokonce	posunul	na	vyšší	příčku	oproti	
umíst"ní v národním kole.
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Všichni	 účastníci	 si	 zaslouží	 velké	 uznání	 za	 vynaloženou	 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 a p'ejeme jim hodn" zdaru i v 54. ro$níku 
Chemické olympiády!

Kategorie A, krajské kolo, Jihomoravsk% kraj
	 4.	místo		 Filip	Svěrák	 	 2.B
 5. místo  Veronika Valouchová 4.C
 6. místo  Martin Mátl  3.C
 7. místo  Zuzana Kucha'ová 4.A
 10. místo Vít Procházka  2.C
 12. místo Tomá# Glozar  2.A
 15. místo Jan +esnek  2.B

	 (20	řešitelů,	úspěšní	řešitelé	na	1.	až	10.	místě)

Ú$astníci národního kola ChO
Zleva:	Martin	Mátl,	Veronika	Valouchová,	Filip	Svěrák,	Zuzana	Kuchařová
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Kategorie A, národní kolo
	 12.	místo	 Filip	Svěrák	 	 2.B
 29. místo Zuzana Kucha'ová 4.A
 41. místo Martin Mátl  3.C
 42. místo Veronika Valouchová 4.C

	 (finále,	45	řešitelů,	úspěšní	řešitelé	na	1.	až	41.	místě)
Kategorie B, krajské kolo, Jihomoravsk% kraj

 3. místo  Vít Procházka  2.C
	 7.	místo		 Filip	Svěrák		 	 2.B
 9. místo  Tomá# Glozar  2.A

	 (finále, 31	řešitelů,	úspěšní	řešitelé	na	1.	až	25.	místě)
Kategorie C, krajské kolo, Jihomoravsk% kraj
	 5.	místo		 Filip	Svěrák	 	 2.B
 6. místo  Jan +esnek  2.B
 8. místo  Vít Procházka  2.C
	 (finále, 39	řešitelů,	úspěšní	řešitelé	na	1.	až	36.	místě)
Kategorie D, okresní kolo, Brno-m(sto
 3. místo  Daniel Perout  4.ag
 4. místo  Hana Slámová  4.bg
 7. místo  Ond'ej Peterka  3.ag
 14. místo Magdalena Petrlová 4.bg
	 (39	řešitelů,	úspěšní	řešitelé	na	1.	až	22.	místě) 
Kategorie D, krajské kolo, Jihomoravsk% kraj
 9. místo  Hana Slámová  4.bg
 22. místo Daniel Perout  4.ag
 30. místo Ond'ej Peterka  3.ag
	 (finále,	35	řešitelů,	úspěšní	řešitelé	na	1.	až	32.	místě)

Mgr. Veronika Kyasová

Národní kolo Chemické olympiády o"ima ú"astníka
Ve	školním	roce	2016/2017	jsem	se	zúčastnil	53.	ročníku	Chemické	

olympiády kategorie A. Ten vyvrcholil $ty'denním národním kolem 
ve městě	Litvínov	na	půdě	společnosti	Unipetrol.
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První den byl vyhrazen pro p'íjezd sout"%ících do hotelu Lou$ky 
v Litvínově,	kde	jsme	byli	ubytovaní	a	kde	probíhala	prezence.	Večer	
jsme se p'emístili do m"sta Most na zdej#í hrad, kde se konalo slav-
nostní zahájení a ve$e'e. P'ed ve$e'í jsme je#t" vyslechli p'edná#ku 
místního astronoma a pozorovali vesmírné objekty tamním dalekohle-
dem.

Druhý	den	jsme	se	po	snídani	v našem	hotelu	přesunuli	do	Unipe-
trolu, kde jsme si losovali sout"%ní $ísla a psali test národního kola. 
Po testu	 jsme	poobědvali	v	příjemné provozní	 jídelně.	V	podvečer	
jsme	zavítali	do	Litvínova,	kde	jsme	se	navečeřeli	v místní	restauraci	
a  kde	 pro	 nás	 měli	 herci	 Docela	 malého	 divadla	 přichystané	 před-
stavení.	Po	něm	byl	pro	nás	v prostorách	divadla	připravený	bohatý	
raut.

Třetí	den	jsme	se	rozdělili.	První	skupina	trávila	dopoledne prak-
tickou	částí	olympiády	a	druhá	se	prostřednictvím	exkurze	seznámila	
s Unipetrolem. Odpoledne se skupiny vym"nily. Ve$er bylo „dosout"-
%eno“ a organizátor(m sta$ilo pouze se$íst poslední body a vytisknout 
diplomy.	A	účastníci	se	zatím	občerstvili	na	závěrečném	rautu	v sa-
lónku na#eho hotelu.

Poslední den jsme po snídani odjeli na litvínovsk! zámek, kde m"lo 
prob"hnout vyhlá#ení celé sout"%e, a tak jsme se po prohlídce zámku 
přesunuli	do	slavnostního	sálu.	Zde	vše	vyvrcholilo	a	všichni	s napě-
tím o$ekávali vyhlá#ení v!sledk(. Na#e #kola zde m"la $ty'i zástupce 
(Filip	Svěrák,	Zuzana	Kuchařová,	Martin	Mátl,	Veronika	Valoucho-
vá),	 což	 je	ve	 srovnání	 s ostatními	poměrně	vysoký	počet.	Všichni	
jsme	 se	 v  těžké	 konkurenci	 obstojně	 umístili.	 A	 po	 vyhlášení	 nás	
$ekala u% jen dlouhá cesta zp"t do Brna.

Filip	Svěrák,	2.B

Astronomická olympiáda
Ve #kolním roce 2016/2017 prob"hl ji% 14. ro$ník Astronomické 

olympiády. Do #kolního kola se p'ihlásilo sedm student( z na#í #koly. 
V#ichni ve #kolním kole usp"li a postoupili do následujícího, krajského 
kola. Mezi nimi se nejlépe umístil student t'ídy 3.A Ji'í Vala a postou-
pil do -nále, kde se umístil na 4. p'í$ce.
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Tento	 úspěch	 Jiřímu	 zajistil	 účast	 na	 mezinárodním	 výběrovém	
soust'ed"ní IWAA (International Workshop on Astronomy and As-
trophysics),	konaném	ve	dnech	3.–10.	7.	2017	v	Praze.	Soustředění	se	
účastnilo	celkem	33	soutěžících	z	pěti	zemí	(ČR,	Polsko,	Slovensko,	
Ma*arsko, Estonsko). Ji'í Vala se umístil celkov" na 7. míst", v po'adí 
+ech( na 3. míst" (z 12).

Tímto se nominoval do p"ti$lenného dru%stva, je% bude na#i repub-
liku reprezentovat na Mezinárodní astronomické olympiád" (IOAA) 
ve	dnech	11.–21.	11.	2017	v	Thajsku.	Přejeme	mu	hodně	štěstí.

 Mgr. Pavel 0ehák
 za PK fyziky

Sout(+e KLOKAN
V minulém	školním	roce	se	studenti	naší	školy	opět	zúčastnili	sou-

t"%í Matematick! klokan a P'írodov"dn! klokan. Do t"chto meziná-
rodních	 soutěží	 se	 v  naší	 zemi	 zapojují	 desetitisíce	 účastníků,	 kte-
'í jsou podle v"ku rozd"leni do kategorií. Bli%#í informace o t"chto 
sout"%ích je mo%né najít na webov!ch stránkách http://kag.upol.cz/
prirodovednyklokan a http://matematickyklokan.net. Zde se nachází 
rovn"% zadání minul!ch ro$ník( v$etn" v!sledk(, kter!ch lze vyu%ít 
pro p'ípravu do následujících ro$ník(.

Úlohy	v těchto	soutěžích	jsou	zásadně	uzavřené,	což	může	být	pro	
studenty	zajímavé	také	z tréninkových	důvodů,	neboť	touto	formou	
probíhají n"které d(le%ité zkou#ky (nap'. jisté typy p'ijímacích zkou-
#ek na V) $i $ásti vybran!ch maturitních zkou#ek). Studenti si p'i 
této sout"%i mají mo%nost bez stresu vyzkou#et tento zp(sob testování 
a také	si	v konkrétní	situaci	promyslet	strategii	řešení	a	volby	odpo-
vědi.	Klokaní	soutěže	jsou	zejména	v matematické	části	pozoruhodné	
i	 tím,	 že	 studenti	 řeší	 v úvodní	 části	 testu	více	 jednodušších	úloh,	
p'i$em% nezanedbatelnou roli zde hraje $asové omezení. Zvlá#t" záv"-
rečné	úlohy	(za	více	bodů)	však	bývají	netriviální.	Málokdo	tak	stihne	
vyřešit	 úlohy	 všechny	 a	 bezchybně.	 Další	 zajímavostí	 je	 pak	 zákaz	
u%ívání ve#ker!ch pom(cek, zejména kalkula$ek, co% studenty nutí 
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k přemýšlení	a	nalezení	elegantního	řešení,	které	nepředstavuje	složi-
tý	či	časově	náročný	výpočet,	k němuž	by	právě	kalkulátor	mnohdy	
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 
sv"d$í o opaku. Ka%d! sout"%ící za$íná s 24 body, o n"které v#ak m(%e 
vinou chybn!ch odpov"dí p'icházet. Dal#ích 96 bod( pak m(%e získat 
za	 správné	odpovědi,	 aby	dosáhl	maximálního	možného	výsledného	
počtu	120	získaných	bodů.	V každé	ze	středoškolských kategorií	se	
dlouhodob"ji bodov! p'ír(stek pr(m"rného 'e#itele pohybuje pouze 
okolo	20	z těchto	96	maximálně	možných	bodů.

V#echny kategorie, do kter!ch pat'í studenti na#eho gymnázia, jsou 
za'azeny do programu	Excelence	středních	škol,	v n"m% M)MT po%a-
duje 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	bodový	
zisk nemusí sout"%ícímu zaru$it umíst"ní v „TOP 10“, co% se projevu-
je	zejména	v kategoriích	Benjamín	a	Kadet	pro	žáky	nižšího	gymná-
zia.	V rámci	celostátních	výsledků	organizátoři	zveřejňují	pouze	ně-
kolik	nejlepších	řešitelů	v každé	z těchto	kategorií.	Mnohdy	se	přitom	
jedná jen o ty sout"%ící, kte'í dosáhli plného bodového zisku. Je tedy 
velice	těžké	se	mezi	takto	úzký	okruh	vítězů	dostat.	Jsme	proto	hrdi	
na skute$nost, %e na#im student(m se to opakovan" da'í. Dokladem 
toho	jsou	i	výsledky	klokaních	soutěží	z uplynulého	školního	roku.

V  kategorii	 Kadet	 soutěže	 Matematický	 klokan	 se	 hned	 dvěma	
na#im student(m poda'ilo dosáhnout plného bodového zisku. Byli to 
Vojtěch	Obořil	ze	třídy	3.ag	(3.	místo)	a	Filip	Fabiánek	ze	třídy	4.bg	
(16.	místo).	V celé	republice	takových	řešitelů	bylo	33	z celkového	po-
čtu	65 433	zúčastněných	v této	kategorii.	Vynikajícího	výsledku	dosá-
hl	v kategorii	Student	Matematického	klokana	rovněž	Jan	Vondruška	
ze	třídy	4.A,	který	se	ziskem	116	bodů	obsadil	7.	místo	v celostátním	
žebříčku.	Celkově	v této	kategorii	soutěžilo	7 568	studentů.	

Také	v soutěži	Přírodovědný	klokan	naši	studenti	předvedli	velmi	
kvalitní	 výkony.	 Protože	 organizátoři	 této	 soutěže	 v  celorepubliko-
vých	výsledcích	uvádějí	jen	„medailisty“,	nelze	si	v nich	přímo	přečíst,	
že	například	Filip	Svěrák	ze	třídy	2.B,	který	získal	109	bodů,	se	v ka-
tegorii	Junior	umístil	na	5.–7.	příčce	v rámci	celé	země	(z	celkového	
počtu	13 694	účastníků).
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K řadě	výborných	výsledků	nejen	výše	zmíněným	studentům	gra-
tulujeme, d"kujeme jim za reprezentaci gymnázia a v"'íme, %e se 
na ně	studentům	našeho	gymnázia	podaří	navázat	i	v následujícím	
#kolním roce.

 Mgr. Ale# Kobza, Ph.D.
 #kolní garant sout"%í KLOKAN

St$edo!kolská odborná "innost
Naši	studenti	se	tradičně	i	v letošním	školním	roce	zapojili	do	sou-

t"%ní p'ehlídky studentsk!ch v"deck!ch prací St'edo#kolské odborné 
$innosti (SO+). Na#e #kola se podílela na organizaci krajského kola 
dne	 11.	5.	2017,	 kam	 z  okresního	 kola	 postoupilo	 celkem	 11	 prací	
z osmi	oborů.	Z nich	postupuje	8	prací	ze	sedmi	oborů	do	celostátního	
kola.

Na#i studenti vybojovali celkem p"t prvních míst:
1.	 Vít	Jelínek	(3.A)	z oboru	Matematika	a	statistika	s prací	Multi-

plikativní funkce v&teorii "ísel
2.	 Adéla	Rotreklová	(2.B)	z oboru	Biologie,	která	soutěžila	s	prací	

Lidské indukované pluripotentní kmenové bu,ky se stresují! Repli-
ka"ní stres, nestabilní genom, a to v!e kv-li selhání bázov( exciz-
ního mechanismu opravy DNA?

3.	 Marin	Flora	(3.D)	z	oboru	Ochrana	a	tvorba	životního	prostředí	
s prací	Toll-like receptory v toxicit( vodního kv(tu

4.	 Tomáš	Nekut	(4.B)	z oboru	Elektrotechnika,	elektronika	a	teleko-
munikace	s prací	Vodní display

5. Václav Chytr! (3.C) z oboru Pedagogika, psychologie, sociologie 
a problematika	volného	času	s	prací	Rozdíly mezi leváky a pravá-
ky: Hodnocení na základ( dotazníkového !et$ení

Do celostátního kola postupují také studenti, kte'í se umístili na 
druhém míst": 
1.	 Tomáš	 Perutka	 (3.A)	 v  oboru	 Matematika	 a	 statistika	 s	 prací	

Vyjad$ování prvo"ísel kvadratick%mi formami
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2.	 Marie	Nguyenová	(3.B)	v oboru	Zdravotnictví	s prací	Vliv pro-
teinu TROP-2 na citlivost cervikálních nádorov%ch linií k chemo-
terapii

3.	 Kristýna	Němcová	(3.A)	v	oboru	Informatika	s tématem	Strojové 
u"ení, dob%vání znalostí a detekce anomálií

38. ro$ník celostátního kola SO+ se uskute$nil 17. a 18. $ervna 2017 
v Boskovicích.	Zde	byla	obrovským	úspěchem	dvě	první	místa,	jež	zís-
kali Tomá# Perutka a Tomá# Nekut. Dále jsme získali t'i t'etí místa: 
Vít	Jelínek,	Marie	Nguyenová	a	Martin	Flora.	4.	místo	získala	Adéla	
Rotreklová, na #estém míst" se umístil Václav Chytr! a na desátém 
Krist!na N"mcová.

RNDr. Iva Kubi#tová, Ph.D.

Co to je Intel ISEF? 
Máme laureáta této sout(+e, kter% zárove, získal ocen(ní od *eské 
u"ené spole"nosti

Soutěžní	přehlídka	studentských	vědeckých	prací	Intel	ISEF	(The	
Intel	 International	 Science	 and	 Engineering	 Fair)	 je	 největší	 světo-
vá	soutěž	středoškoláků	v tomto	oboru.	Je	organizována	společností	
Society	 for	 Science	 &	 the	 Public.	 Náš	 student	 Martin	 Mátl	 z  3.C	
zde	získal	19.	května	2017	druhé	místo	s prací	Identi#cation of dsR-
NA Mycoviruses in Plant-Pathogenic Fungus Fusarium oxysporum. 
Na soutěžní	přehlídce	byl	v době,	kdy	se	v pražském	Karolinu	pře-
dávaly	ceny	úspěšným	vědeckým	pracovníkům.	Cenu	za	něj	převzala	
jeho	vedoucí	Mgr.	Gabriela	Rotková,	Ph.D.	Dalším	velmi	úspěšným	
reprezentantem	naší	školy	na	Intelu	ISEF	byl	Antonín	Baďura	ze	4.B,	
který	prezentoval	práci	z fyziky.

Soutěž	probíhá	v různých	městech	USA,	letos	to	bylo	v Los	An-
geles.	Příští	rok	do	Pittsburghu	v Pensylvánii	pojede	se	svým	novým	
v!zkumn!m projektem vít"z AMAVETU Martin Mátl a Adéla Rotre-
klová za SO+ky. Marin Mátl byl také vybrán +esk!m svazem v"decko-
technických	společností	pro	účast	na	32nd	China	Adolescents	Science	
and	Technology	Innovation	Contest	ve	městě	Chang-čou	v provincii	
Če-ťiang	v Číně,	kde	získal	nejvyšší	ocenění.
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Abychom si mohli ud"lat obrázek o tom, co studenti na takovéto 
sout"%i za%ívají, po%ádala jsem Martina Mátla, aby nám své dojmy 
z USA	i	Číny	vylíčil.

RNDr. Iva Kubi#tová, Ph.D.

Po	příletu	do	Los	Angeles	nás	čekalo	pět	dní	v Kalifornii,	kde	jsme	
nejen	soutěžili	spolu	s 1	500	studenty	z celého	světa,	ale	také	pozná-
vali tam"j#í ikonické památky a zajímavosti, jako nap'íklad Santa 
Monica Pier, Venice Beach, Downtown LA a proslulá hollywoodská 
studia. Co se t!$e kultury, náv#t"va zábavního parku Universal Stu-
dios a nadm"rná konzumace hamburger(, pala$inek, muf -n( a cookies 
byly velice v!%ivné.

Samotná	 soutěž	probíhala	v  jiném	duchu	než	SOČka,	na	kterou	
jsme zvyklí. Nepí#e se práce, ale p'ipravuje poster se shrnutím v!sled-
k( a metod, které autor pou%il. Porotci chodí jednotliv" a $lov"k má 
maximálně	pět	či	deset	minut	na	to,	aby	je	zaujal.	Samotná	soutěž	
byla náro$ná, ale to v#e nám nevadilo, proto%e spole$nost Intel, která 
tuto sout"% sponzoruje, na nás ani trochu ne#et'ila a dop'ávala nám 
luxus	ve	velkém,	od	čtyřhvězdičkového	hotelu	po	rezervaci	celého	zá-
bavního	parku	pro	účastníky	soutěže.	A	i	když	nás	na	konci	samotné	
soutěže	rozhodně	těšily	úspěchy	naší	výpravy,	samotný	týden	stráve-
ný	v Los	Angeles	na	této	soutěži	byla	největší	odměna,	kterou	jsme	
mohli	dostat,	a	je	to	jeden	z důvodů,	proč	se	podle	mě	vyplatí	dělat	
SO+.

Na konci prázdnin jsem byl jako jeden ze $ty' student( vybrán +es-
kým	svazem	vědeckotechnických	společností	pro	účast	na	32nd	Chi-
na	Adolescents	Science	and	Technology	Innovation	Contest	v Číně.	
S  připravenými	 postery	 jsme	 vyletěli	 z	 Prahy	 13.	 8.	 do	 Šanghaje,	
kde	si	nás	vyzvedli	dva	dobrovolníci	–	překladatelé.	Odtud	jsme	jeli	
do nedalekého	Chang-čou.	Naši	dobrovolníci	nás	ujišťovali,	že	jde	jen	
o malé	město,	zjistili	jsme	ale,	že	s	devíti	miliony	obyvatel	to	rozhod-
n" malé m"sto na evropské pom"ry není. I kdy% ná# hotel le%el tém"' 
na samotném	kraji	města,	byl	velmi	luxusní	a	my	jsme	od	začátku	
v"d"li, %e na této sout"%i $ínská vláda ne#et'í. 
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Honosn! zahajovací ceremoniál byl p'ipraven z$ásti pro nás a z$ás-
ti	pro	vládní	hodnostáře	a	porotce,	kteří	se	účastnili	jako	VIP.	Každá	
výprava	(všichni	studenti	za	daný	účastnický	stát	v	případě	meziná-
rodních	účastníků,	za	danou	provincii	v	případě	čínských)	si	připravi-
la krátké video, p'edstavení a plakát a vyb"hla na pódium p'ed dal#í 
studenty,	doprovod	a	zúčastněné	stranické	špičky.	

Dal#í den nás u% $ekala samotná sout"%, porotci nás v pr(b"hu dne 
obcházeli a my jsme jim p'edstavovali na#e projekty. Práce to byla 
místy obtí%ná, zejména kv(li jazykové barié'e a $asovému omezení 
prezentace. Poté se nám poda'ilo vid"t i kousek autentické +íny, pro-
to%e na ulici nedaleko na#eho hotelu byly k vid"ní pouli$ní stánky, 
supermarkety, jídelny, street food, autoopravna, a dokonce jsme vid"li 
p'ed obch(dkem %ivou slepici v kleci. Jedna zvlá#tní v"c st'ídala dru-
hou, a i kdy% b"%ní lidé, které jsme potkali na ulici, neum"li anglicky, 
tak k nám byli v%dy velice p'átel#tí a cht"li se s námi vyfotit. 

Dal#í den nás $ekaly p'ed v!stavní halou davy ve'ejnosti, #kolní 
skupiny,	rodiny	s dětmi;	zkrátka	všichni,	které	soutěž	alespoň	do	jisté	
míry zajímala, se p'i#li podívat na nejlep#í projekty $ínsk!ch studen-
tů	a	na	nás,	exotické	cizince.	K	večeru	 jsme	se	všichni	 jeli	podívat	
na  ikonickou	 památku	 města	 Chang-čou	 –	 proslavené	 West	 Lake.	
Toto jezero je památkou UNESCO, proto%e okolo n"j vyrostlo staré 
m"sto Chang-$ou se sv!mi zahradami a scénick!mi pohledy do okol-
ních zelen!ch kopc(. Pro#li jsme si kousí$ek starého m"sta a podívali 
jsme	se	na	světelnou	show	Musical	Foiunain	of	the	West	Lake.	

Dopoledne dal#ího dne nás op"t $ekala náv#t"va ve'ejnosti, po ní 
jsme	ale	byli	navštívit	místo	 summitu	G20	v Chang-čou,	obrovské	
a okázalé haly a zahrady, ve kter!ch probíhala jednání dvaceti nej-
v!znamn"j#ích ekonomik sv"ta v roce 2016. Ve$er nastal zlat! h'eb 
celého t!dne, a to slavnostní vyhlá#ení v!sledk(. Sv!mi projevy nás 
p'ivítaly osobnosti jako viceprezident +íny, ministr pro v"du a tech-
nologie, zastupitelé m"sta Chang-$ou a dal#í. Jejich 'e$i byly prolo%e-
ny vystoupením d"tského sboru, tradi$ními $ínsk!mi tanci i roztleská-
vačkami	a	bubeníky.	Naše	výprava	slavila	veliké	úspěchy	a	byli	jsme	
z celého	večera	nadšení.	

Ale	oslavovat	naše	úspěchy	jsme	moc	nemohli	–	další	den	byl	odjezd	
a my jsme si spolu s n"meckou skupinou naplánovali celodenní v!let 
do )anghaje. Na leti#ti jsme se rozlou$ili s na#imi dobrovolníky, bez 
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nich% bychom CASTIC rozhodn" nezvládli sami, a vydali se Maglevem 
do centra m"sta. Pro#li jsme si Yuyuanské zahrady s tradi$ní $ínskou 
zahradní architekturou, staré m"sto, kde byla hlava na hlav" a co dva 
metry dal#í obch(dek se suven!ry, kde $lov"k prost" musel smlouvat, 
a	také	tzv.	Bund	–	nábřeží	z	jedné	strany	plné	starých	koloniálních	
budov z 19. století a z druhé strany naprosto p'etékající mrakodrapy. 
T"%ko 'íct, jestli jsme si fotili více my )anghaj, nebo jestli si víc fotili 
$ín#tí turisté nás. 

V pr(b"hu jednoho t!dne jsme poznali $ínskou kulturu a zvyklos-
ti. CASTIC 2017 byl pro nás naprosto nezapomenuteln! a v#ichni 
jsme moc rádi, %e jsme se jako první z +eské republiky mohli podívat 
na nejvyšší	čínskou	soutěž	vědeckých	projektů.

Martin Mátl, 3.C

Úsp(chy v&"eském jazyce a literatu$e
Ni+!í gymnázium
„Veršujeme	jako	o	život“	–	celostátní	soutěž	o	nejlepší	limerick
	 Jan	Král	(4.bg)	–	3.	místo
	 Matyáš	Rusín	(4.bg),	Ráchel	Uma	Hrnčířová	(1.ag)	–	čestné
 uznání

„Náš	svět“	–	národní	soutěž	dětského	literárního	projevu
	 Alena	Chvátilová	–	1.	místo

Michal Svoboda z lo.ské 3.bg postoupil do celostátního kola O+J.

Vy!!í gymnázium
Krajské kolo recita$ní sout"%e, postup do celostátního kola Wolkrova 
Prost"jova
	 Mikuláš	Hampl	–	1.	místo

Regionální kolo +eské lingvistické olympiády a postup do národního 
kola
	 Vendula	 Němcová	(4.B),	 Štěpán	 Balážik	(4.A),	 Aneta	 Fajstlo-

vá (3.A)
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Mezinárodní	projekt	CEMACH	–	literární	obor
	 Andrea	Podskalská	(3.A)	–	1.	místo
	 Sára	Konvalinková	(2.B)	–	2.	místo
	 Aneta	Fajstlová	(3.A)	–	4.	místo
	 Kristýna	Kocmanová	(3.C)	–	5.	místo
	 Adam	Wechsler	(3.D)	–	8.	místo
	 Eleonora	Krůtová	(2.B)	–	10.	místo

Mgr. Lenka Marková

Sout(+ Pu!kin-v památník
̢̲̻͍̀̿��̴̼̲̲͍͂̈́̽! Macholánovi ovládli sout(+

Ata#é ruského velvyslance, p'edseda asociace rusist( Ji'í Klapka, 
zp"vák a znalec Bulata Okud%avy Ji'í Vondrák a také u$itelé Peda-
gogické fakulty MU: porota v tomto slo%ení rozhodla 29. dubna 2017 
o  úžasném	 vítězství	 sourozenců	 Macholánových	 ve	 známé	 soutěži	
Pu#kin(v památník.

V hudební sekci, kde na#e studentka Helena Macholánová, její ses-
tra Eva (maturovala v roce 2016) a bratr Jind'ich vystoupili, zpívaly 
a hrály	kolektivy	z	mnoha	středních	i	základních	škol	kraje.	Souro-
zenci Macholánovi hned na za$átku programu zvedli osazenstvo auly 
ze  židlí.	 Jejich	 trio	 totiž	 přivezlo	 hned	 pět	 nástrojů	 –	 dvě	 kytary,	
elektronické bicí, klávesy a akordeon. D"v$ata navíc p'edvedla velmi 
p"knou v!slovnost a také osobit! zp"v písní kapel Zveri (̢̲̻͍̀̿��
̴̼̲̲͍͂̈́̽), IOWA (̡̲͂̀̓̈́͑� ̷́̓̿͑) a zp"va$ky Poliny Gagariny 
(̷̜͍̳͎̲̀̽̽̿͑). Nad#ená porota na#e trio poslala do celostátního --
nále v Praze.

V tamním Ruském st'edisku v"dy a kultury, které svou nejv"t#í 
slávu za%ilo za minulého re%imu, Macholánovi 6. $ervna zopakovali 
p'ede#l! repertoár. I v Praze byli jediní, kdo p'ivezl velkou spoustu 
nástroj(. Porota ji% tentokrát ud"lovala pouze $estná uznání, #lo tedy 
o p'ehlídku toho nejlep#ího. A na#i mladí rusisté op"t zaujali. Z Prahy 
p'ivezli uznání za „vynikající reprezentaci a mimo'ádné vystoupení“.

Vzr(stající po$et sout"%ících kdysi slavného Pu#kinova památníku 
dokazuje,	že	–	nehledě	na	problematickou	politiku	Ruska	–	začíná	být	
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ru#tina zase oblíben!m jazykem. Sourozenc(m Macholánov!m pat'í 
na#e velké pod"kování a v"'íme, %e je letos dal#í studenti napodobí!

 Mgr. Michal Horák
 u$itel ru#tiny

Biologické úsp(chy ni+!ího gymnázia
Biologie je krásná v"da, je v#ude okolo nás a velmi dob'e se u$í, 

když	se	potká	s chytrými	a	učenlivými	dětmi.	Je	velkou	radostí	niž-
#ího gymnázia, %e se d"ti u% zde o p'írodu zajímají, co% dokládá na-
příklad	každoroční	hojná	účast	ve	školním	kole	biologické	olympiády,	
kterého	se	účastní	v kategorii	C	a	D	až	70	studentů.	Letos	v biolo-
gické olympiád" kategorie C postoupila studentka na#eho gymnázia 
Hana Slámová ze t'ídy 4.bg (2016/2017) a% do krajského kola, kde 
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získala	1.	místo!	Z kategorie	D	postoupila	Alena	Chvátilová	z 2.ag	
(2016/2017)	do okresního	kola,	kde	se	umístila	na	1.	místě,	v kraji	její	
v!sledky sta$ily na 11. místo.

Snad ale nejt"%#í a také $asov" nejnáro$n"j#í biologickou sout"%í 
minulého #kolního roku byla sout"% „Bohatství Zem"“ organizovaná 
P'írodov"deckou fakultou Masarykovy univerzity. A$koliv byla cílená 
na studenty vy##ího gymnázia, dva state$né t!my ni%#ího gymnázia se 
rozhodly,	že	se	této	soutěže	zúčastní,	budou	bojovat	o	umístění	v ne-
lehké konkurenci a uká%í své kvality, a$koliv je od ostatních p'ihlá#e-
n!ch student( d"lily i $ty'i roky! T!m geolog( a ekonom( Masarykovy 
univerzity	zadal	v září	2016	zhruba	dvaceti	týmům	z různých	střed-
ních #kol Studii vyu+itelnosti #ktivního lo+iska !t(rkopísku s&p$ím(sí 
niobu, tantalu a platiny. Studenti m"li pomocí odborné literatury, 
exkurzí,	seminářů,	a	hlavně	díky	chytrosti	a	obrovskému	pracovnímu	
i	časovému	nasazení	odevzdat	nejdříve	rešeršní	část	soutěžního	úko-
lu, poté odevzdat v!po$ty hypotetické v!nosnosti t"%by #t"rkopísku 
v různých	variantách	a	v březnu	2017	na	finálním	workshopu	svoji	
práci p'ed velk!m a náro$n!m publikem obhájit. T!m „Jaro#a$ky“ 

Ú$astníci sout"%e Bohatství Zem"
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ve slo%ení Anna Blahová, Hana Slámová, Andrea Dobrovolná, Mag-
da	Petrlová	a	Gabriela	Wernerová	z kvarty	B	(2016/2017)	úspěšně	
soutěž	se	ctí	dokončily,	ale	na	finále	jejich	excelentní	a	vyčerpávající	
studie	nestačila.	K obrovské	radosti	se	družstvo	„Jarošáků“	ve	složení	
Daniel Perout, Jeron!m Komanec, Jakub Rádl, Martin Richter (4.ag 
2016/2017)	a	Aidan	MacReady	(dokonce	ze 3.ag	2016/2017)	probojo-
valo	do	finále	a	skončilo	k překvapení	všech	na	nádherném	3.	místě.

Milí $tená'i, ani si nedovedete p'edstavit, kolik práce, odvahy, u$e-
ní a bezesn!ch nocí tato sout"% studenty na#eho gymnázia stála. Ale 
výsledek	je	excelentní	a	studenti	si	odnesli	spoustu	zkušeností	a	in-
formací.

Studenti na#eho gymnázia byli vysoko#kolsk!mi profesory vysoce 
ocen"ni a pomyslné dve'e na geologické $i ekonomické obory MU jsou 
dle slov odborné poroty na#im v!herc(m otev'ené.

 Mgr. Zuzana Ku$erová
 u$itelka biologie na ni%#ím gymnáziu

b) T%lesná v+chova a sport

Sport na Jaro!ce
Ji% 'adu let se koná p'ebor st'edních #kol, kter! organizuje Asocia-

ce #kolních sportovních klub(. Ka%dé pololetí se vyhodnocuje zvlá#,, 
proto	byly	ve	školním	roce	2016/2017	zúčastněné	školy	bodovány	už	
po	devatenácté	 a	dvacáté.	Školy	 získávají	 dle	umístění	 v okresních	
(m"stsk!ch), v p'ípadn" postupu v krajsk!ch a -nálov!ch kolech body 
ve	vypsaných	soutěžích,	které	se	sčítají.	V okresním	kole	se	za	1. mís-
to ud"luje 5 bod(, za 2. místo 4 body, za 3. místo 3 body, za 4. místo 
2 body	a	za	5.	místo	1	bod.	V krajském	kole	školy	za	umístění	dostá-
vají dvojnásobn! po$et bod( a ve -nálovém trojnásobn! po$et bod( 
jako	v kole	okresním.

Naše	gymnázium	se	zúčastnilo	všech	bodovaných	ročníků	a	ze	všech	
škol	drží	nejvyšší	počet	umístění	mezi	prvními	třemi.	I	v uplynulém	
ro$níku tomu nebylo jinak a ji% po #estnácté stanulo na pomyslné 
bedně.	 V  prvním	 pololetí	 dívky	 obsadily	 4.	 místo	 za	 pěkných	
40 bodů	a	chlapci	2.	místo	s 52	body.	Celkem	bylo	hodnoceno	38 škol	
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a  Gymnázium	 na	 tř.	 Kpt.	 Jaroše	 skončilo	 druhé	 za	 gymnáziem	
Matyáše	Lercha.	Třetí	se	umístila	SPŠ	a	VOŠ	Sokolská.	V druhém	
pololetí dívky získaly 40 bod(, $ím% vybojovaly 3. místo, a chlapci 
m"li bod( 105 a to jim suverénn" sta$ilo na místo první. V sou$tu 
145 bodů	to	bylo	opět	2.	místo	za	gymnáziem	Matyáše	Lercha	tak	
jako	 v  pololetí	 prvním.	 Na  třetím	 místě	 se	 umístila	 Bezpečnostně	
právní	akademie.	Celé	soutěže	se	zúčastnilo	40	škol.

Přehled	 soutěží,	 kterých	 se	 studenti	 v  průběhu	 školního	 roku	
2016/2017	zúčastnili:

Okresní	pohár	v Atletice	–	Corny
	 dívky	 	 	 4.	místo	z 14	družstev
	 Hana	Bumbálková	 1.	místo	–	60	m	a	200	m
	 chlapci	 	 	 2.	místo	z 21	družstev

Okresní	kolo	v přespolním	běhu
	 dívky	 	 	 3.	místo	z 11	družstev
	 chlapci	 	 	 1.	místo	z 15	družstev

Okresní	kolo	v basketbalu	kat.	VI.B
 dívky   4. místo ze 4 dru%stev
 chlapci   3. místo z 6 dru%stev

Okresní kolo ve volejbale
	 dívky	 	 	 3.	místo	z 15	družstev
 chlapci   2. místo ze 7 dru%stev

Okresní	kolo	v plavání
 dívky   3. místo ze 7 dru%stev

Aerobic Master Class
	 dívky	 	 	 2.	místo	–	Tereza	Vondrová

Okresní kolo ve &orbale
 dívky   2. místo ze 17 dru%stev
	 chlapci	 	 	 1.	místo	z 32	družstev
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Krajské kolo ve &orbale
 chlapci   2. místo

Pohár hejtmana Jihomoravského kraje
 chlapci   1. místo

Republikové	finále	Florbal	Challenge
 chlapci   2. místo

Okresní	kolo	v šachu
 1. místo ze 7 dru%stev

Krajské	kolo	v šachu
	 1.	místo	z 10	družstev

Republikové	finále	v šachu
	 2.	místo	z 28	družstev
 (Adam Dvo'ák 3.A, Radek Zeman 3.A, Tadeá# Bo$ek 4.A,
 Radek Zabloudil 1.A)
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Okresní kolo ve #plhu
	 dívky	 	 	 2.	místo	z 6	družstev

Okresní	kolo	v silovém	čtyřboji
	 dívky	 	 	 3.	místo	z 6	družstev

Okresní	kolo	v basketbale
	 dívky	 	 	 3.	místo	z 6	družstev

Juniorský	maratón	–	městské	kolo
	 3.	místo	z 11	družstev

Prague international maraton
	 14.	místo	z 32	družstev

Okresní kolo v malé kopané
 chlapci   2. místo

Závod	branné	všestrannosti	–	Žilina
 2. místo
 (Kate'ina Barto#ková 1.B, Emma Chocholá$ová 1.B,
 Ond'ej Br!dl 1.B, Ji'í Vala 3.A, Jan Král 3.A, Zuzana
 Göghová 1.D, Jan Rybka 4.A)



105

Okresní	kolo	v plážovém	volejbale
	 dívky	 	 	 4.	místo	z 21	dvojic
	 chlapci	 	 	 1.	místo	z 19	dvojic

Krajské -nále v plá%ovém volejbale
	 dívky	 	 	 3.	místo	z 6	dvojic
 (Jana Chudíková 2.C, Martina Lepková 2.A)
	 chlapci	 	 	 1.	místo	z 8	dvojic

Republikové	finále	v plážovém	volejbale
	 chlapci	 	 	 1.	místo	z 18	družstev
 (Ji'í Sedlák 2.A, Daniel Sedlák 4.A)

Studenti	nižšího	gymnázia	se	také	po	celý	rok	účastní	sportovních	
soutěží,	ať	už	v kolektivních,	nebo	individuálních	sportech.	Mezi	nej-
větší	 úspěch	 patří	 2.	 místo	 v  Bězích	 brněnské	 mládeže	 a	 8.	 místo	
vybojované	v republikovém	finále	v šachu	družstvem	ve	složení	David	
Barák	2.bg,	Petr	Glozar	1.bg,	Olga	Dvořáková	2.bg,	Vilém	Faja	1.ag	
a	Filip	Nezval	1.bg.

V průběhu	školního	roku	se	naši	studenti	zúčastnili	spousty	dalších	
sportovních akcí a událostí. P'ed Vánoci se konal $tvrt! ro$ník tra-
di$ního basketbalového utkání Jaro#ka vs. Slova.ák na hale Rosni$ka. 
P'esto%e se jedná o zápasy p'átelské, dru%stva bojovala ze v#ech sil 
za bou'livé atmosféry vytvo'ené studenty obou #kol. Toto rozlou$e-
ní	s kalendářním	rokem	dopadlo	smírně.	V prvním	utkání	zvítězilo	
družstvo	dívek	ze	Slovaňáku	a	v zápase	chlapců	Jaroška.

Ka%doro$n" jsou po'ádány ly%a'ské v!cvikové kurzy pro sekundy 
a 1. ro$níky zam"'ené nejen na sjezdové ly%ovaní, ale také na snow-
boarding. Pro zájemce ze v#ech ro$ník( je #iroká nabídka v!b"rov!ch 
lyžařských	kurzů	do	zahraničí.	Studenti	3.	 ročníku	se	v červnu	zú-
$astnili sportovních kurz(, kde si mohli zvolit mezi cykloturistikou na 
Vyso$in", vysokohorskou turistikou ve Vysok!ch Tatrách, vodáck!m 
kurzem	na	řece	Lužnici	a	sportovními	aktivitami	v Chorvatsku	na os-
trov" Rab.

Poslední t!den #kolního roku byl jako v%dy také pln! sportu. Pro 
studenty	1.–3.	ročníků	byl	uspořádán	turnaj	v malém	fotbale	a	pře-
bor	v atletice.	Studenti	nižšího	gymnázia	na	sportovním	dni	změřili	
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síly ve &orbalu, basketbalu, silovém dvojboji, p'ehazované, volejbalu, 
#achu a #tafet".

D"kuji v#em student(m, kte'í reprezentovali, bojovali a sna%ili se 
o co nejlep#í v!sledky, umíst"ní a zviditeln"ní gymnázia. Velice d"-
kuji koleg(m, kte'í organizovali v#echny plánované sportovní akce, 
p'ipravovali a vedli dru%stva na turnajích a závodech, %e pro sport na 
Jarošce	a	radost	z pohybu	udělali	vše,	co	bylo	v jejich	silách.	Školní	
rok 2016/2017 byl v oblasti sportu bohat! jak na po$et konan!ch 
událostí, tak na krásná umíst"ní a zá%itky. V"'ím, %e rok následující, 
ten	jubilejní,	bude	neméně	úspěšný.

 Mgr. Petr Stupka
 p'edseda PK TV

P$ebor !koly v&lehké atletice
Koncem	školního	roku	2016/2017	se	na	hřišti	Rosnička	v Brně-Ža-

bovřeskách	konaly	tradiční	přebory	školy	v lehké	atletice.	Ty	letošní	
prob"hly za zv!#eného zájmu student( a ve znamení v!born!ch v!ko-
n(, kdy se p'episovaly tabulky. Bylo to hlavn" zásluhou dívek ze t'ídy 
1.B. Studentka Hana Bumbálková, mj. i závodnice atletického klubu 
SK	 SPEED	 Brno,	 změnila	 rekord	 školy	 hned	 třikrát,	 a	 to	 v  běhu	
na 100	metrů,	ve	skoku	do	dálky	a	podílela	se	i	na	novém	rekordu	
školy	ve	štafetě.	V soutěži	 tříd	 tak	 její	 zásluhou	zvítězila	1.B	před	
lo.sk!mi vít"zi, t'ídou 2.D.
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Stalo se tradicí, %e v#ichni studenti vít"zné t'ídy obdr%í od pana 
ředitele	den	volna.	Ten	si	pak	společně	s třídním	učitelem	užívají	při	
sportovních aktivitách, které si sami vyberou. Vít"zné t'íd" i jednot-
livcům	blahopřeji	a	těším	se	v příštím	roce	na	další	přebory	v králov-
n" sportu, lehké atletice.

 Mgr. Sylva Zvolská
 vedoucí závod(

V.SLEDKOVÁ LISTINA – P'EBOR /KOLY 
V LEHKÉ ATLETICE 2016/2017

100 m ho#i
1. Martin Vencbauer  1.D 11,6 s
2. Michael Auda  1.C 11,9 s
3. Vojt"ch Vinterlík  3.A 12,3 s

100 m dívky 
1. Hana Bumbálková  1.B 12,9 s
2. Tatiana Saviola  1.B 13,1 s
3. Tereza B"lu#ová  2.B 14,6 s

1500 m ho#i
1. Petr Pazourek  1.D 4:39 min.
2. Jan Král   3.A 4:46 min.
3. Tomá# Kadav!  2.C 4:54 min.

600 m dívky
1. Marie Ji$ínská  2.C 1:53 min.
2. Kate'ina Barto#ková 1.B 1:57 min.
3. Veronika Grycová  3.B 1:58 min.

Vrh koulí ho#i
1. Richard Klem  3.B 12,28 m
2. Ji'í Smejkal  2.A  9,92 m
3.	Vojtěch	Florian	 	 2.D	 	9,85	m

Vrh koulí dívky
1. Sabina Bla%ková  3.C 8,18 m
2. Tatiana Saviola  1.D 8,17 m
3. Tereza Vl$ková  3.A 7,89 m
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Skok dalek! ho#i
1. Luká# Gruber  1.C 558 cm
2. Michael Auda  1.C 545 cm
3. Ji'í Vala   3.A 533 cm

Skok dalek! dívky
1. Hana Bumbálková  1.B 481 cm
2. Kate'ina Barto#ková 1.B 447 cm
3. Tereza Vondrová  3.B 430 cm

)tafeta ho#i
1.	1.D	–	Pazourek,	Balcar,
     Diblík, Vencbauer  2:09 min.
2.	1.C	–	Auda,	Gruber,
     Jelínek, )íra   2:12 min.
3.	3.A	–	Král,	Hoplíček,
     Vinterlík, Vala  2:12 min.

)tafeta dívky
1.	1.B	–	Chocholáčová,	Bartošková,
     Saviola, Bumbálková  2:27 min.
2.	2.D	–	Kompanová,	Lorenzová,
     Rube#ová, Suchomelová 2:34 min.
3.	3.C	–	Cyprianová,	Blažková,
     Parfusová, Sk'í$ková  2:43 min.

Turnaj hv(zd ve 0orbalu
Tento	turnaj	se	konal	v rámci	150	let	prvního	českého	gymnázia	

v Brně.	Jednalo	se	o	výjimečnou	sportovní	událost,	které	se	účastnily	
t'i t!my:

1.	 mistři	České	republiky	středních	škol	z let	2006–2007	z Jarošky
2. sou$asn! &orbalov! t!m Jaro#ky
3. v!b"r superligového t!mu Bulldogs Brno

Akce se konala 4. 'íjna 2017 na staré hale Vodova za podpory &or-
balového klubu Bulldogs Brno, se kter!m na#e #kola ji% 'adu let spo-
lupracuje a za kter! mnozí na#i studenti aktivn" hráli nebo hrají. 
Turnaj ozdobili svojí p'ítomností 'editel na#eho gymnázia RNDr. Ji'í 
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Herman, Ph.D., prezident klubu Bulldogs Brno pan Miroslav Mik#l 
a trenér	superligového	týmu	mužů	Bulldogs	Mgr.	Jan	Kadlec.

Před	úvodním	zápasem	mezi	Mistry	a	Bulldoky	jsme	si	připomenuli	
vít"zná mistrovství +eské republiky v letech 2006 a 2007 a také to, 
že	se	díky	těmto	úspěchům	probojovala	Jaroška	na	historicky	první	
mistrovství	světa	středních	škol	ve	florbalu,	které	se	konalo	v květnu	
2007	v Brně.

Zahajovací utkání skon$ilo vít"zstvím Bulldok( 6:1, ale zápas nebyl 
tak jednozna$n!, jak v!sledek vypovídá. Druh! duel mezi Bulldoky 
a Jaro#kou skon$il op"t vít"zstvím prvn" jmenovan!ch 6:0, kdy% na#i 
hrá$i nedokázali prom"nit n"kolik slibn!ch #ancí. 

Ke	školnímu	týmu	je	třeba	dodat,	že	se	stal	v loňském	roce	nejlep-
ším	družstvem	v brněnské	středoškolské	florbalové	lize	v konkurenci	
32	týmů	a	poté	skončil	na	2.	místě	v Jihomoravském	kraji	za	hráči	
Znojma,	kteří	zvítězili	až	na	nájezdy.	V jiné	celostátní	soutěži	Florbal	
Challenge obsadila Jaro#ka 1. místo ve m"st" Brn" a v Jihomoravském 
kraji	a	v	národním	finále	skončila	těsně	druhá,	když	vypadla	s týmem	
Zlína op"t na nájezdy! O vlásek nám tedy unikl postup do republiko-
vého	finále,	které	se	konalo	v O2	aréně	v Praze	jako	předzápas	finále	
&orbalové superligy mezi Mladou Boleslaví a Chodovem.
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Vrcholem Turnaje hv"zd pak byla konfrontace mezi b!val!mi a sou-
časnými	 reprezentanty	 Jarošky.	 Martin	 Dejmal	 –	 dvakrát	 vyhlášen	
nejlepším	brankářem	mistrovství	republiky	středních	škol,	Ondra	Fa-
bián	–	nejlepší	hráč	MR	2006,	Michael	Pleva	–	nejlepší	střelec	týmu –	
to byly trumfy Mistr(. Pe,a Kolá$n!, Luká# Michálek a Tomá# Ka-
davý	–	hráči	z kádru	superligového	týmu	Bulldoků	–	to	byly	naopak	
trumfy Jaro#ky.

T!m Mistr( si vzpomn"l na slavné chvíle a dlouho vedl 1:0. Nako-
nec skon$ilo utkání nerozhodn" 1:1, tak%e o vít"zi rozhodovaly nájez-
dy	–	Achillova	pata	současné	Jarošky.	Martin	Dejmal	byl	opět	nepře-
konateln!.

V#echny zápasy turnaje prob"hly ve sportovním a korektním du-
chu, i kdy% nikdo nikomu nedaroval nic zadarmo. Za to pat'í dík nejen 
hrá$(m, ale také regulérním rozhod$ím a na#im absolvent(m Pavlu 
Brücknerovi a Janu Busínskému.

Po slavnostním vyhlá#ení v!sledk( se t!my Mistr( a Bulldok( 
a  čestní	 hosté	 odebrali	 do	 restaurace	 A-Sport	 hotelu	 na	 společnou	
večeři.	 V  příjemné	 atmosféře	 jsme	 si	 při	 fotografiích	 zavzpomínali	
na krásné	chvíle	spojené	s největším	úspěchem	v historii	kolektivních	
sport( na Jaro#ce.

 Mgr. Ivan Hlásensk!
 trenér &orbalového t!mu Jaro#ky

Florbalové	mužstvo	gymnázia
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Soupiska dru'stev

Mist$i 2006/2007  Jaro!ka
Dejmal Martin 72 G Krupa Matyá# 66 G
Zelen! Kamil 52 G Michálek Luká# 9 C
Fabián	Ondřej	 14	C	 Minařík	Michal	 2
Má#a Jan 2 Br!dl Ond'ej 3
Ku$era Michal 3 Peterka Ond'ej 4
Polá#ek Martin 5 Ra#tica Václav 6
Mlejnek Vítek 7 Dolíhal Zden"k 7
Pleva Michael 8 Hohl Adam 8
Novák Josef 9 Kadav! Tomá# 10
Smékal Vladimír 10 Pospíchal Jaroslav 11
Mack( Robert 12 Kolá$n! Petr 12
Knotek Ji'í 16 Bare# Martin 15

Ivan	Hlásenský	–	trenér	 Ivan	Hlásenský	–	trenér
Jiří	Herman	–	asistent	trenéra	 Jiří	Herman	–	asistent	trenéra

Bulldogs Brno
Erik Hotz 2 G
Kadlec Petr 7 C
Lorenc Ond'ej 9
Pe#ák Michal 21
Ondrá$ek Lud"k 36
Gold Oliver 51
Kone$n! Adam 66
/i%ka Josef 91
Nonn Vilém 96

Jan	Kadlec	–	trenér
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St$edo!kolsk% pohár dra"ích lodí
U p'íle%itosti oslav 150 let na#eho gymnázia se dne 29. 9. 2017 

uskute$nil první ro$ník st'edo#kolského poháru dra$ích lodí na 'ece 
Svratce.

Závodů	 se	účastnila	posádka	Gymnázia	Křenová,	Gymnázia	Slo-
vanského nám"stí, Gymnázia Matyá#e Lercha a posádky jak vy##ího, 
tak i ni%#ího Gymnázia na t'. Kpt. Jaro#e. Ke zv!#ení kvality a atrak-
tivity závod( se pustila do boj( také posádka Old Stars, sestavená 
ze zaměstnanců,	rodičů	našich	studentů	a	přátel	Jarošky.

Program byl rozd"len na dv" $ásti: nejprve se závodilo na krátké 
trati	 100	m,	kterou	vyhrálo	Gymnázium	Matyáše	Lercha	v  těsném	
souboji p'ed Gymnáziem K'enová. Na trati dlouhé 1 000 m, která d(-
kladn" prov"'ila sílu a vytrvalost v#ech sout"%ících, si umíst"ní #koly 
vym"nily.

Za	zmínku	stojí	jistě	to,	že	se	tým	Old	Stars	zúčastnil	závodů	pouze	
exhibičně	a	jeho	výsledky	nebyly	započítány	do	oficiální	výsledkové	
listiny.	Přesto	by	díky	svému	odhodlání	a	úsilí	figuroval	na	stupních	
vítězů	v obou	disciplínách.	Velký	obdiv	patří	i	nejmladším	účastní-
kům,	kteří	se	odvážili	změřit	síly	s o	mnoho	let	staršími	studenty.	Ob-
zvláště	na	dlouhé	trati	předvedli	úžasný	bojovný	výkon,	a	pokud	jim	
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nad#ení do tohoto krásného kolektivního sportu vydr%í, není pochyb 
o tom,	že	Jaroška	vystoupí	v příštích	letech	na	stupínek	nejvyšší.

Atmosféra	byla	po	 celý	den	naprosto	úžasná	a	přátelská.	Přesně	
taková,	jaká	měla	být,	a	to	díky	nejen	aktivním,	ale	i	pasivním	účast-
ník(m závod(. D(stojn" jsme tak zahájili oslavy a ud"lali n"co pro 
své zdraví.

V#echno nejlep#í, Jaro#ko, bu* stále silná, a, o tob" ka%d! ví. Kde-
koli se uká%e#, bu* jako drak!

V%sledky:
krátká	trať	–	100	m

1. Gymnázium Matyá#e Lercha
2. Gymnázium K'enová
3. Gymnázium t'. Kpt. Jaro#e (vy##í gym.)
4. Gymnázium Slovanské nám"stí
5. Gymnázium t'. Kpt. Jaro#e (ni%#í gym.)
   Old Stars

dlouhá	trať	–	1	000	m
1. Gymnázium K'enová   7:36 min
2. Gymnázium Matyá#e Lercha  7:49 min
3. Gymnázium t'. Kpt. Jaro#e (vy##í gym.) 8:00 min
4. Gymnázium Slovanské nám"stí  8:05 min
5. Gymnázium t'. Kpt. Jaro#e (ni%#í gym.) 9:31 min
   Old Stars

Mgr. Petr Stupka
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c) Kultura

Slavnostní k$est Almanachu
Na#e gymnázium oslavilo 150. v!ro$í svého zalo%ení a ke ka%d!m 

narozeninám pat'í dárky jak hmotné, tak i obohacující ducha. My 
jsme	spojili	obojí	v jedno	a	připravili	jsme	pro	čtenáře	obsahově	i	gra-
-cky hodnotn! sborník studentské poezie a prózy. Mapuje období let 
2007–2017	a	je	doplněn	zajímavými	fotografiemi	od	našich	studentek.

A ka%dá správná kniha se musí pok'tít! Proto se 25. zá'í 2017 
v podvečer	sešli	v aule	školy	absolventi	 i	 současní	studenti,	 jejichž	
práce	jsou	v Almanachu	zastoupeny.	Nechyběli	ani	profesoři	a hosté	
z řad	veřejnosti.

K velmi	příjemnému	a	milému	průběhu	setkání	přispěli	svým	hu-
debním vystoupením Veronika B'ou#ková a Martin Sochor. N"kolik 
básní	z nedávné	doby	přednesl	Petr	Steindl.

A co pop'át Almanachu? Aby se líbil a aby studenti nep'estávali 
psát.

 Jitka Glosová 
 P$i!lo jaro

	 	 Postavy	z ledu	stojí	na	ulici
  nic 'íct nedovedou
	 	 mají	vodu	v plicích
  
  Mo%ná lítost mo%ná stesk
  srdce $eká na potlesk
  
	 	 Ledy	tají	jenom	v nás
  sta$í 'íct u% je $as
  
  P'i#lo jaro…

 Mgr. Lenka Marková
 Mgr. Eduard Pataki
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Muzikál na Jaro!ce – o Jaro!ce
S  nápadem	 vytvořit	 a	 uvést	 při	 příležitosti	 150.	 výročí	 založení	

gymnázia	muzikál	přišla	prof.	Ptáčková.	Ta	má	již	zkušenosti	s tímto	
typem	produkcí	v rámci	nepovinného	předmětu	sborový	zpěv	při	niž-
#ím gymnáziu (P'í$ní). Tentokrát ov#em m"lo jít o n"co speciálního: 
autory scéná'e budou sami studenti! )lo toti% o to, aby se d"j muzi-
kálu n"jak!m zp(sobem t!kal fungování gymnázia, aby byl tak'íkajíc 
„ze %ivota“ jeho student( a u$itel( (a #kolník(). Padlo n"kolik návr-
h( a po bou'liv!ch diskuzích byl p'ijat návrh p'ipomínající zápletku 
slavné	 West	 Side	 Story	 –	 místo	 dvou	 pouličních	 gangů	 zde	 ovšem	
o nadvládu	nad	školou	soupeří	„šprti“	a	„cool	borci“.

Podstatnou slo%kou muzikálu je samoz'ejm" také hudba. Na p(-
vodní autorskou hudbu jsme si p'ece jen netroufali (i kdy% prof. Kyas 
s  komponováním	 jisté	 zkušenosti	 má).	 Jako	 nejschůdnější	 se	 nám	
spolu	s prof.	Ptáčkovou	 jevilo	použít	převzaté	písně,	pokud	možno	
z  jednoho	 zdroje,	 a	 co	 nejlogičtějším	 způsobem	 je	 pak	 naroubovat	
na děj.	Padly	opět	různé	návrhy,	aby	nakonec	zvítězila	hudba	legen-
dární #védské skupiny ABBA, z jejích% písní byl koneckonc( podob-
ným	způsobem	také	sestaven	úspěšný	muzikál	„Mamma	mia“.	Zde	se	
ov#em ji% p'ece jen projevila genera$ní propast mezi pedagogy a stu-
denty,	pro	které	tyto	hity	–	byť	stále	v rotaci	dnešních	rozhlasových	
stanic	–	představují	hudbu	už	poněkud	zastaralou.	Dohodli	 jsme	se	
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tedy na kompromisu a podle návrhu student( zapracovali do p'edsta-
vení	i	několik	jejich	oblíbených	–	a	zcela	současných	–	písniček	(např.	
od	skupiny	Imagine	Dragons).	Zcela	přirozeně	tak	došlo	k tomu,	že	
„šprti“	 se	 vyžívají	 v  poslechu	 ABBY,	 zatímco	 „cool	 borci“	 sjíždějí	
hudbu, která je p'ece jen více „cool“.

Do	přípravy	scénáře	se	s vehemencí	sobě	vlastní	vrhla	především	
Ani$ka Kr(tová (dal#ími spoluautory jsou Martin Richter, Gábina 
Wernerová a Ráchel Konvalinková). V#ak bylo na $ase: za$ínalo druhé 
pololetí a bylo jasné, %e do prázdnin musí b!t celé p'edstavení nejen 
napsáno,	ale	z větší	části	už	i	nazkoušeno,	vzhledem	k datu	oslav	plá-
novanému na za$átek 'íjna. Prof. Kyas se vrhl do aran%ování písni$ek, 
aby se je sbor mohl co nejd'íve za$ít u$it. Situaci jsme si rozhodn" 
neulehčili,	protože	jsme	se	rozhodli,	že	–	jako	v pořádném	muzikálu –	
bude sbor nejen zpívat, ale i tancovat! Prof. Ptá$ková zajistila repre-
zentativní	prostor	pro	premiéru	v nedalekém	divadle	Radost.	Všichni	
se	pustili	do	práce	s nadšením,	ale	bylo	čím	dál	více	zjevné,	že	to	ne-
bude jen tak. Bude p'íb"h a jeho zpracování divadeln" nosné? Budou 
v#ichni sboroví zp"váci zvládat choreogra-e? Zvládnou p'edstavitelé 
hlavních rolí obstojn! hereck! projev? Nebudeme trapní? Nerozpadne 
se cel! projekt pod tíhou vlastních ambicí? Stihneme to? Ne$ekáme 
od sebe p'ece jen p'íli#? Tyto a mnohé dal#í otázky nám ví'ily p'i 
zkou#kách hlavou a bylo t'eba soust'edit se na p'ítomné problémy 
a zbytečně	se	dopředu	nehroutit.

N"kdy b"hem dubna byla dopsána de-nitivní verze scéná'e. Au-
tor(m se poda'ilo zakomponovat tak'ka geniáln" do d"je i drama-
tickou	 epizodu	 (sice	 historicky	 nepřesnou	 –	 němečtí	 studenti	 gym-
názium	 nenavštěvovali	 –	 nicméně	 divadelně	 funkční)	 odehrávající	
se	 těsně	před	vypuknutím	2.	 sv.	 války;	minulost	 s přítomností	 tak	
propojuje	postava	ducha	–	tragicky	zemřelé	židovské	dívky	Andělky	
(p'edstavované herecky suverénní Magdou )najdarovou), ob"ti naci-
stického násilí. Ha#te'ení znep'átelen!ch student( tak dostává mra-
zivou d"jinnou paralelu. Práce na kulisách a rekvizitách se ob"tav" 
ujala prof. Hana )kva'ilová a zorganizovala t!m v!tvarn" nadan!ch 
studentů	(a nádavkem	nás	učila	tancovat	swing).	Další	vítanou	posi-
lou se stal pan #kolník Mojmír O#,ádal, sám nad#en! ochotník, kdy% 
přislíbil,	že	zahraje	klíčovou	roli	–	školníka.	Tu	si	pak	užíval	skutečně	
s gustem	a nemalou	dávkou	improvizace.	Na	účinkování	v divadelní	
kapele k!vli nad"jní rocke'i Kuba Kraus a Kry#tof Kerndl, i kdy% se 
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prof. Kyas	trochu	bál,	 jestli	na	ně	ABBA	nebude	moc	disko.	Vzali	
to	s nadhledem	jako	staří	profíci.	Zkoušení	hudební	složky	předsta-
vení tedy probíhalo vcelku uspokojiv" tak, aby sbor mohl p'edstavit 
většinu	písniček	na	závěrečném	koncertě	sezóny.	V tu	dobu	už	byla	
nahozena i v"t#ina choreogra-í. Ty si vzala na starost Anna Kr(to-
vá, Anna Blahová, Gábina Wernerová a B"tka Velenová. „Choro#ky“ 
nebyly v(bec jednoduché, zvlá#, pro mén" pohybov" nadané jedince, 
a	tak	jsme	přidali	speciální	víkendové	soustředění	s přespáním	v tělo-
cvi$n". To skute$n" prob"hlo, bohudíky bez nehod a ve v#í slu#nosti. 
Zkou#ení ke konci #kolního roku u% v#ak bylo poznamenáno absencemi 
a	všeobecnou	únavou	materiálu,	a	 tak	pořád	nebylo	 jasné,	 jestli	 to	
zvládneme se ctí. Domluvili jsme se na zkou#kách na konci srpna, roz-
jeli	se	na prázdniny	a	doufali,	že	se	nám	všechny	ty	pracně	nacvičené	
noty	a „chorošky“	úplně	nevypaří	z hlavy.

Bohudíky	nevypařily,	a	tak	se	během	září	díky	mocnému	úsilí	všech	
zúčastněných	podařilo	představení	dotáhnout	do	použitelného	tvaru.	
Bylo	to	jak	v jakémkoli	jiném	divadle	před	premiérou:	nervy	pracova-
ly, problémy se kupily, $asu valem ub!valo. T'i t!dny p'ed premiérou 
Kuba Ko.árek, tahoun sopránového hlasu, oznámil dlouhodobou in-
dispozici kv(li mutaci. Prof. Kyas neváhal a coby schopného klavíristu 
jej okam%it" anga%oval do kapely, $ím% si uvolnil ruce pro basky-
tarovou práci. Na poslední chvíli tak upgradovala i hudební slo%ka 
p'edstavení. B"hem posledních zkou#ek dramaticky stoupla i herecká 
úroveň:	dost	pomohlo,	když	se	někteří	představitelé	konečně	naučili	
text	zpaměti.	

Klí$ovou otázkou z(stávalo, jak se nezku#en! ansámbl den p'ed 
premiérou	vyrovná	s přechodem	na	jeviště	divadla	Radost.	Nervozita	
se	dala	krájet,	ale	nakonec	se	v rekordním	čase	podařilo	představení	
osv"tlit a nazvu$it. (Zam"stnanci divadla se po jisté po$áte$ní ned(-
věře	ukázali	být	velmi	ochotní	a	kreativní	–	díky!)	V den	D	jsme	pak	
představení	ještě	jednou	projeli	–	a	pak	už	jen:	tfuj	tfuj	tfuj	–	zlom	
vaz!	V sále	se	zhasíná,	srdce	se	div	nerozskočí	nervozitou	a	vzruše-
ním…	Obě	premiéry	 –	dopolední	pro	 žactvo	 a	 odpolední	pro	veřej-
nost,	 tj.	především	rodiče	a	přátele	 školy	–	dopadly	velmi	úspěšně.	
Vysilující práce celého t!mu m"la tedy smysl. V"'ím, %e na to v#ichni 
zúčastnění	nikdy	nezapomenou!

Mgr. Ond'ej Kyas
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Jak jsme hráli divadlo…
(NOVINÁ0 a HERCI vcházejí na scénu. Sedají si ke stolu. NOVINÁ0 
vytahuje tlust! poznámkov! notes.)

NOVINÁ0: Tak+e, divadlo. Ú+asná v(c, nemyslíte?
PRVNÍ HEREC: Ne.
DRUH1 HEREC: On to tak nemyslí, pane reportére. Na za$átku 
jsme sice byli trochu skepti$tí, ano, ale brzy nás to p'e#lo a myslím, 
%e mluvím za v#echny, kdy% 'eknu, %e nám bude na#e skromné OPM 
chyb"t.
NOVINÁ0: A názor dámy?
HERE+KA: Chápejte, já mám p'ed maturitou. Musím se te* soust'e-
dit na jiné v"ci, nemluvila bych tedy o n"jaké velké ztrát". Ale dokud 
to trvalo, bylo to fajn.
NOVINÁ0: Vybrali jste si pom(rn( netradi"ní nám(t; p$ece jen se 
jednalo o oslavy v%ro"í !koly. *ekal bych komedii, n(co k zasmání. 
Co vás vedlo k tomu, zvolit tragédii? A nem(li jste strach, +e to bude, 
zejména pro mlad!í ro"níky, nestravitelné?
PRVNÍ HEREC: Jako by se nás n"kdo na n"co ptal.
DRUH1 HEREC: Ticho!
HERE+KA: Báli jsme se p'edev#ím, %e bychom v komedii p'íli# snad-
no sklouzli k trapnostem. Necht"li jsme p'emr#t"n! a ohran! humor.
DRUH1 HEREC: Na druhou stranu jsme, domnívám se, vnesli 
i do tak	vážného	tématu	to	správné	množství	humoru	–	vzpomeňte	si	
na scény s paní Laydenovou nebo Pedrem.
PRVNÍ HEREC: Cierto, ese soy yo.
NOVINÁ0: Je obecn( uznávanou pravdou, +e herec, a1 u+ opl%vá ta-
lentem, nebo ne, se bez obecenstva neobejde. Jak hodnotíte to va!e?
DRUH1 HEREC: P'edstavení byla vlastn" t'i. Dv" dopoledne, ta byla 
#kolní, pak ve$er pro rodi$e a kamarády. První obecenstvo p'ed$ilo 
ve#kerá na#e o$ekávání, spolupracovali naprosto bezchybn". Hrát p'ed 
rodi$i má ov#em svoje kouzlo, pohladí na du#i a na egu a vid"t dojaté 
výrazy	některých	mladších	sourozenců	bylo	odměnou	samo	o sobě.
PRVNÍ HEREC: Bez publika se# jak cyklista bez kola a my jsme 
dobr! kolo…
NOVINÁ0: Které z p$edstavení hodnotíte nejpozitivn(ji a pro"?
DRUH1 HEREC: Nejlep#í bylo asi první a poslední. Ze za$átku jsme 
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se moc soust'edili, aby to vypadalo. Ke konci u% jsme m"li trochu 
nadhled.
PRVNÍ HEREC: V posledním jsem moc p"kn" mluvil #pan"lsky.
NOVINÁ0: Zajímalo by m(… Co va!e budoucí ambice? Plánujete 
dal!í p$edstavení?
DRUHÝ	HEREC:	V	březnu	se	s	naším	představením	účastníme	sou-
t"%e )pílberg.
HERE+KA: Rádi bychom si zkusili i n"co odleh$en"j#ího. Snad n"ja-
kého +echova.
DRUH1 HEREC: Vi#.ov! sad nebo Racka.
PRVNÍ HEREC: Tak to ne. To je blbost. Rad"ji n"jakou postmoder-
nu.
HEREČKA:	Dalšímu	představení	bych	se	ovšem	nebránila	–	možná	by	
mi pomohlo vyt"snit zaryté repliky z aktuálního.
NOVINÁ0 (smích): To je problém?
HERE+KA: A jak!.
DRUH1 HEREC: Ve spoust" situací na vás dialog ze scéná'e prost" 
vysko$í.
HERE+KA: Na ka%dé „já nevím“ odpovídám okam%it" slovy: „On… 
je proti.“
NOVINÁ0: Cht(l by se n(kdo z vás herectví dále v(novat?
PRVNÍ HEREC: Profesionálním hercem bych se rad"ji nestával, pro-
to%e bych se pak asi na sraz po dvaceti letech vypravoval ze svého 
p'íbytku pod mostem.
NOVINÁ0: Jak hodnotíte vztahy mezi "leny divadla v pr-b(hu zejmé-
na posledního m(síce?
DRUH1 HEREC: Dal se dohromady skv"l! kolektiv a myslím, %e 
na zkouškách	vládla	dobrá	atmosféra.
PRVNÍ HEREC: Ur$it" jsme si to u%ili. I kdy% jsem na za$átku neznal 
polovinu z nich.
DRUH1 HEREC: Sp'átelil jsem se s lidmi, které bych sám nikdy ne-
oslovil. Na konci bych je ale nevym"nil za %ádné jiné.
HERE+KA: Celkov" se smazalo spoustu hranic. Sblí%ilo nás to v#ech-
ny zp(sobem, kter! by nám na za$átku nikdy nep'i#el na mysl. Co se 
t!$e posledního m"síce, nejvíce práce se odehrálo práv" tam.
DRUH1 HEREC: Dokonce si troufám 'íct, %e jsme to n"kam dotáhli 
a% na generálce.
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HERE+KA: Poslední t!den u% to n"jak vypadalo.
DRUH1 HEREC: Obrovská práce do toho #la i ze strany re%ijního 
t!mu. Velké díky pat'í profesorkám Markové, Chalupníkové a paní 
Rychecké z Lu%ánek.
NOVINÁ0: Te2 snad u+ poslední otázka – sympatizovali jste se sv%mi 
postavami? Kolik z toho, co jsme vid(li na jevi!ti, bylo hraní a kolik 
vy samotní?
DRUH1 HEREC: To se t"%ce odhaduje.
PRVNÍ HEREC: Co to 'íkáte? Me, tohle… Jmenuju se… llamo Pedro!
HERE+KA (ti#e): Nechce# u% kone$n" zav'ít klapa$ku? (normálním 
hlasem) 0ekla bych, %e to tak trochu fungovalo na ob" strany. Dali 
jsme sami sebe sv!m postavám a ony v nás n"co nechaly na památku. 
Ovlivnili jsme se navzájem.
DRUH1 HEREC: Doufám, %e ne moc. Nerad bych za$al s lidmi házet 
o zem i v normálním %ivot".
NOVINÁ0: D(kuji vám za rozhovor, rád jsem si vyslechl vá! názor. 
A abych to ukon"il na veselej!í not(, co bylo va!í oblíbenou replikou?
PRVNÍ HEREC: Zastavte zneu%ívání mláde%e!
HERE+KA: Zt"les.uje pocity po mnoha hodinách zkou#ek, 'ekla 
bych.
NOVINÁ0 (k DRUHÉMU HERCI): A vá!?
DRUH1 HEREC: Kon" se p'ece st'ílejí, no ne?
(v%st$el, tma)

 Za studio OPM
 Hana Kasp'íková

P(veck% sbor Jaro!
P"veck! smí#en! sbor Gymnázia na t'. Kpt. Jaro#e byl zalo%en 

v roce	1990	profesorkou	hudební	výchovy	Mgr.	Irenou	Ambrozovou,	
která	k uměleckému	vedení	přistoupila	s vysokou	mírou	profesionality	
a entuziasmu. Pod její taktovkou byla v následujících letech zahájena 
úspěšná	činnost	pěveckého	sboru	Jaroš.	

Dramaturgie sboru se opírá o a cappellovou tvorbu, o stylizované 
reflexe	lidových	písní,	o	sborové	úpravy	rockových	a	jazzových	skladeb,	
skladeb populární hudby, muzikál(, oblíbené gospely a samoz'ejm" 
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o tradiční	tvorbu	klasiků	vážné	hudby.	Pěvecké	těleso	má	v	průměru	
t'icet a% $ty'icet $len(.

S kolegyní Ambrozovou a na#imi studenty jsme pravideln" nosívali 
„k(%i na trh“ do Janá$kova divadla, kde se od roku 1992 v%dy po p"ti 
letech konaly oslavy #kolních jubileí. A% ty leto#ní, sto padesáté, se 
konaly z d(vod( rekonstrukce divadla v prostorách M"stského divadla 
Brno v Lidické ulici. A program byl velkolep!. Zazn"ly skladby Bed'i-
cha Smetany, Antonína Dvo'áka, Leo#e Janá$ka, lidové písn", gospely, 
'ada rockov!ch a muzikálov!ch skladeb. 

Je#t" po letech si vybavuji #atny Janá$kova divadla p'epln"né sbo-
risty, napjat" o$ekávajícími nástup na generálku a následné vystoupe-
ní. Já jsem se svou skupinou recitátor( v%dy s obdivem p'ihlí%ela sbo-
rov!m zkou#kám na jevi#ti, lad"ní nástroj( i mikrofon(, dohadování 
s divadelními rekvizitá'i a chvílemi se mi zdálo, %e je nemo%né dovést 
p'edstavení do zdárného konce. Jen%e poka%dé tyto slavnosti #koly, 
které tradi$n" uzavíral p"veck! smí#en! sbor pod vedením profesorky 
Ambrozové,	končily	velkým	aplausem	rodičovské	veřejnosti	a hostů.	
A při	studentské	hymně	Gaudeamus igitur spolu se sborem a hudeb-
ním doprovodem v%dy zpívalo zcela zapln"né hledi#t" divadla.

Pravidelnou p'ehlídkou práce sboru se staly #kolní akademie. Popr-
vé se sbor prezentoval na #kolní akademii na ja'e 1991 v sále brn"nské 
konzervato'e. Tato akademie zdárn" obnovila tradici #kolních p'edsta-
vení, na ni% pak navázal v prosinci tého% roku váno$ní koncert, op"t 
na brn"nské konzervato'i. Tak vznikla tradice váno$ních koncert(, 
které se s obdobn!m programem pravideln" po'ádaly v p'edváno$ním 
čase	v	brněnském	kostele	sv.	Tomáše.	V	současnosti	se	konají	ve far-
ním	kostele	 sv.	Augustina	v	Masarykově	čtvrti.	Pravidelně	na nich	
zaznívá Ren$ova Rytmická m#e, Truvérská m#e Petra Ebena $i váno$-
ní lidové koledy.

V roce 2009 byla zalo%ena tradice netradi$ních #kolních akademií 
s	 cílem	poskytnout	maximální	prostor	v	programu	pro	 studentskou	
iniciativu a sebevyjád'ení. První z nich se konaly v Sále B'etislava 
Bakaly, dal#í v D"lnickém dom" v /idenicích, v sále Rubín v /abov'e-
skách nebo té% ve #kolní aule.

Obroda v p'ístupu ke spontánn"j#í studentské zábav" a uplatn"ní 
invence se odrazila ji% v názvu první akademie „Jaro na Jaro#ce“. 
A% u#i zaléhaly p'i hudebních vystoupeních pod temperamentním 
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vedením Mgr. Ambrozové, konan!ch v Sále B'etislava Bakaly. P"veck! 
sbor, hudební skupiny i jednotliví zp"váci, $asto vít"zové nejr(zn"j#ích 
hudebních sout"%í, zpívali a hráli jako o %ivot a p'esv"d$iv" uplat.ovali 
své hudební nadání. 

Sbor	Jaroš	byl	zvlášť	úspěšný	ve	IV.	ročníku	celostátní	přehlídky	
d"tsk!ch p"veck!ch sbor( Sv"tlo za Lidice 2010. S lidov!mi písn"mi 
a písn"mi od Leo#e Janá$ka obstál mezi $trnácti sbory z celé +eské 
republiky na v!bornou, a to díky intenzivní p'íprav" pod vedením 
profesorky Ambrozové a za klavírního doprovodu profesorky Horákové 
(d'íve Gregorové).

D(le%itou kapitolu v historii sboru tvo'í jeho zahrani$ní vystoupe-
ní. V roce 2001 v p'edváno$ním $ase absolvoval Jaro# n"kolikadenní 
návštěvu	Stuttgartu	jako	účastník	akce	Mosty	mezi	městy.

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.

Dlouholeté p'átelství na#eho gymnázia se st'ední #kolou Edith 
Stein Schule v n"meckém Darmstadtu také p'ineslo své plody. V roce 
2008 do#lo k p'íkladné spolupráci mezi #kolními p"veck!mi sbory p'i 
nastudování Rybovy Váno"ní m!e, kdy instrumentální $ást nacvi$ili 
n"me$tí studenti a M!i zazpíval sbor ná#. Spole$n" se pak zpívalo 
a hrálo	v	předvánočním	čase	v	Brně	v	kostele	sv.	Augustina	a	násled-
n" v jednom darmstadtském kostele.

P'ehlédnu-li pedagogickou a um"leckou $innost kolegyn" a profe-
sorky Mgr. Ireny Ambrozové, s ní% jsem patnáct let spolupracovala 
na nejrůznějších	hudebně-literárních	pořadech	při	prezentaci	kultur-
ního	života	našeho	gymnázia,	musím	jí	vyslovit	obdiv	a	úctu.	I	po-
d"kování za $innost, kterou ve prosp"ch um"leckého a emocionálního 
%ivota student( vykonává, a to nejen odborn", ale cel!m sv!m srdcem. 

Není snad lep#ího hodnocení práce pedagoga ne% slova samotn!ch 
student(. Jedna ze sboristek, nedávná absolventka Martina 
Reissnerová, vzpomíná: „Je!t( 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$edev!ím na jevi!ti, kdy se za doprovodu klavíru, 0éten, saxofonu 
nebo elektrické kytary sna+íme vykouzlit úsm(v na tvá$ích na!ich 
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spolu+ák-, profesor-, maminek a tatínk-, babi"ek a d(de"k- "i p$átel...“ 
(Program&147, str. 100)

Z $innosti sboru z(staly nejen báje$né vzpomínky. Toto retrospek-
tivní	CD	nabízí	tvorbu	současných	členů	sboru,	kteří	nazpívali	úspěš-
né písn" a nahráli zda'ilé skladby minul!ch desetiletí. A Mgr. Irena 
Ambrozová dodává: „Pop$ejme "len-m sboru i dal!í úsp(chy a&um(-
lecké zá+itky. A v!em a1 h$ejivé tóny hudby rozest$ou do du!í klid 
a&do&srdcí krásu a obohacují ná! ka+dodenní +ivot.“

PhDr. Alena Odehnalová

d) Mezinárodní aktivity

Studenti South Kent School v Brn( 
(18.–26. dubna 2017)

Letos	v dubnu	jsme	již	popáté	přivítali	studenty	z	Connecticutu	
v Brně.	Výměny	se	zúčastnilo	osm	amerických	studentů,	kteří	přijeli	
v doprovodu	svého	učitele	Pata	Crowleyho,	který	už	Brno	několikrát	
navštívil,	 a	Bryce,	 studenta	z předešlé	výměny,	 jehož	Brno	zaujalo	
natolik, %e se rozhodl p'ijet podruhé.

Studenti p'ijeli na t!den, na kter! jsme p'ipravili bohat! program. 
Nejdříve	 jsme	 navštívili	 naši	 školu	 a	 v  rámci	 prohlídky	 Brna	 jsme	
jim ukázali Petrov, )pilberk a orloj. Nechyb"la ani prohlídka kostnice 
u sv. Jakuba. Dal#í nutnou polo%kou na programu byla Praha, kde 
studenty zaujala p'edev#ím katedrála sv. Víta a starom"stsk! orloj. 
Další	výlet	jsme	podnikli	do	Vídně,	kde	se	nám,	k naší	radosti,	počasí	
kone$n" vyda'ilo. Krom" tradi$ních památek m"li studenti mo%nost 
ochutnat nap'íklad i víde.sk! schnitzel. Ten se v#ak stejn" nevyrovnal 
tradi$nímu $eskému sma%áku, kter! si Ameri$ani opravdu zamilovali. 
Jako velice pou$n! se ukázal b!t také v!let do Slavkova, kde jsme 
krom" muzea nav#tívili i barokní zámek, jeho% krásná architektura 
na#e náv#t"vníky velice zaujala.

Pro zpest'ení programu jsme studenty provedli po VIDA centru, 
kde se vy'ádili a absolvovali i v"deckou show, která byla speciáln" 
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pro	 ně	 prezentována	 v  angličtině.	 Návštěva	 Jungle	 parku,	 poslední	
atrakce	 v  celém	 týdnu,	 pak	 byla	 jako	 stvořená	 pro	 naše	 americké,	
sportovn" zalo%ené partnery. Ve volném $ase jsme naplno vyu%ívali 
možnosti	mluvit	anglicky	s rodilými	mluvčími,	a	proto	jsme	se	schá-
zeli	v restauracích	a	čajovnách,	kde	jsme	se	navzájem	poznávali	a	kde	
mohli	cizinci	ochutnat	to	nejlepší	z české	gastronomie.	Jelikož	nejsou	
v#ichni studenti South Kent School obyvateli USA, m"li jsme mo%nost 
poznat také +í.any nebo Kana*any.

P'esto%e v!m"na trvala pouze t!den, byla velmi p'ínosná nejen pro 
studenty	z Connecticutu,	ale	také	pro	nás.	Poznali	jsme	řadu	nových	
kamarád(, kter!m jsme ukázali, %e i tak malá zem" jako +eská re-
publika má turist(m co nabídnout, a doufáme, %e nás n"kte'í z na#ich 
nov!ch p'átel podobn" jako Bryce op"t n"kdy nav#tíví.

Marie Nguyenová a Ji'ina Re#ková, 3.B

Na náv#t"v" VIDA centra 
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Zájezd do Izraele – sout(+ CEMACH
V p(lce $ervence se studentky Sára Konvalinková (3.B) a An-

drea Podskalská (4.A) spole$n" s paní profesorkou Markovou vydaly 
na zájezd	do	 Izraele,	 což	byla	hlavní	 cena	 soutěže	CEMACH,	kte-
rou	 vyhlašuje	 izraelské	 velvyslanectví.	 Zájezdu	 se	 účastnilo	 celkem	
sedm	studentů	z	různých	českých	škol	s	doprovodem	dvou	profesorek;	
po dobu	zájezdu	nás	doprovázel	izraelský	průvodce.	Náplní	exkurze	
byla náv#t"va v!znamn!ch m"st a jejich památek, ale i poznávání 
p'írodních krás a místní kultury.

Naše	 cesta	 začala	 v	 Tel	 Avivu	 prohlídkou	 Jaffy.	 Následující	 den	
jsme	se	vypravili	do	Haify,	navštívili	jsme	drúzskou	vesnici,	kde	nás	
pohostili místní obyvatelé. V kibucu Kfar Masaryk jsme se seznámili 
se slovensk!m /idem, kter! %il v Izraeli p'es sedmdesát let a m"l podíl 
na osidlování neobydlené krajiny v!stavbou kibucu. Tyto kolektivní 
osady	byly	za	tímto	účelem	zakládány	a	napomohly	pak	k vyhlášení	
státu Izrael v roce 1948. Odpoledne jsme nav#tívili baziliku Zv"stování 
Panny Marie v Nazaretu. Po celou dobu zájezdu jsme se p'epravovali 
vlastním mikrobusem, kter! nás ve$er zavezl k hotelu u Galilejského 
jezera. Mo%nost vykoupat se jsme m"li a% dal#í den, kdy jsme také 
nav#tívili Golanské v!#iny a p'írodní rezervaci Banias.

Na náv#t"vu Jeruzaléma, hlavního m"sta Izraele, jsme m"li cel! 
jeden den, b"hem n"ho% jsme se setkali s organizátorkou sout"%e CE-
MACH na Ministerstvu zahrani$ních v"cí, na trhu Mahane Yehuda 
ochutnávali místní kuchyni a odpoledne poznávali Staré m"sto. M"li 
jsme mo%nost obdivovat proslulá místa jako Chrámovou horu, Ze* ná-
'k(, místo Poslední ve$e'e Pán" a chrám Bo%ího hrobu. Záv"re$n! den 
jsme nav#tívili v!znamn! památník holocaustu Yad Vashem, pevnost 
Masadu a vykoupali jsme se v Mrtvém mo'i. Na noc jsme se vrátili 
do Jeruzaléma	a	brzy	ráno	se	vydali	plní	zážitků	na	cestu	domů.

B"hem zájezdu se nevyskytl %ádn! moment, kdy bychom se cítili 
n"jak ohro%eni, ale nevyhnuly se nám p'ísné kontroly na leti#tích, 
pohovory a vy$erpávající fronty. Na po$así jsme m"li docela #t"stí, 
teploty nebyly nijak kriticky vysoké, ov#em co nás p'ekvapilo, byla 
nízká teplota, na kterou byly klimatizovány v#echny ve'ejné prostory. 
Dokonce jsme se obávali nachlazení, a proto jsme u sebe navzdory 
venkovním teplotám nosili neustále svetr.
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Naskytl se nám také zajímav! pohled na slo%ení izraelské spole$nos-
ti. V n"kter!ch velk!ch m"stech %ijí /idé a Arabové spole$n" a rozdíl 
byl	například	v	Nazaretu	patrný	na	první	pohled	–	arabská	čtvrť	byla	
více neuspo'ádaná, plná pouli$ního %ivota a my jsme m"li co d"lat, 
abychom se vyhnuli v#udyp'ítomn!m odpadk(m. Naproti tomu byla 
%idovská $ást udr%ovan"j#í a $ist"j#í. Ale i samotná %idovská populace 
byla rozmanitá, nebo, sem /idé p'i#li z r(zn!ch kout( sv"ta a svou 
kulturu vzali s sebou. Na vlastní o$i jsme vid"li, jak jsou velká m"s-
ta u St'edozemního mo'e, jako Tel Aviv a Haifa, otev'ená, je v nich 
cítit uvoln"ná atmosféra a mladí lidé zde %ijí ve vzájemné toleranci. 
Naopak	Jeruzalém	působil	hodně	konzervativně;	potkali	jsme	v	něm	
nejvíce	 ortodoxních	 židů	 a	 také	 policistů	 a	 všimli	 si	 napětí,	 které	
na ulicích	panovalo.

Zájezd byl perfektn" zorganizovan!, dr%eli jsme se p'edem stano-
veného plánu a za $ty'i dny jsme toho vid"li tolik, co by normální 
smrtelník zvládl nejd'ív za t!den. Cenou za to bylo neustálé sp"chání 
a n"které body programu, nap'íklad kajakování, bychom my rad"ji 
vy'adily a místo toho strávily více $asu ve m"stech. I p'esto byl ten-
to zájezd zá%itkem, o kterém se nám ani nesnilo, a rády bychom se 
do Izraele	znovu	podívaly.

Andrea Podskalská, 3.A, a Sára Konvalinková, 2.B
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Projekt CEMACH 
CEMACH	je	kreativní	soutěž	v poznávání	moderního	státu	Izra-

el, ur$ená student(m st'edních a vy##ích odborn!ch #kol a univerzit 
třetího	 věku	 v  České	 republice,	 Izraeli,	 na	 Slovensku,	 v	 Maďarsku	
a Polsku.

Hlavním	cílem	soutěže je	seznámit	studenty	se	současným	Izraelem	
jako zemí zajímavou pro cestování, obchod, vzd"lávání i kulturní obo-
hacení. Sout"%ící díky projektu získávají dovednosti u%ite$né pro dal#í 
studium	i	pro	život	(například	samostatnost, komunikační	dovednos-
ti, vyhledávání informací).

Svá	 díla	 zpracovávají	 studenti	 ve	 třech	 disciplínách	 –	 literární,	
v!tvarné a ve tvorb" webov!ch stránek. Tu literární letos naprosto 
ovládli	naši	studenti	(viz	úspěchy	v ČJL).	Nabízíme	vám	dvě	eseje,	
a to A. Podskalské, která obsadila 1. místo, a S. Konvalinkové, která 
skon$ila o p'í$ku ní%e.

Vít(zná práce sout(+e CEMACH – Andrea Podskalská, 3.A
Voda – poklad, kter% není zadarmo

Úvod
I kdy% u nás nejsou témata zab!vající se %ivotním prost'edím tolik 

populární, nem(%eme p'ehlí%et, jak je pro nás voda nepostradatelná. 
V +eské republice bereme vodu jako n"co samoz'ejmého. Kdykoliv 
chceme,	 teče	nám	voda	 z	 kohoutku;	 o	déšť	 u	 nás	 také	 není	 nouze.	
V poslední dob" jsme se prakticky nesetkali s %ádn!m nedostatkem 
vody. Jen%e bude tomu tak nav%dy? A je ve skute$nosti nutné, aby 
tomu tak bylo nav%dy? Podíváme-li se do historie vodohospodá'ství 
Izraele, dozvíme se, %e v 'íjnu roku 2013 místní vláda vyhlásila, %e 
Izrael u% dál není závisl! na po$así, pokud jde o zásobování vodou. 
Když	se	zamyslíme	nad	tím,	že	velkou	část	izraelského	území	zabírají	
pou#t", mohla by se n"komu zdát tato informace t"%ko uv"'itelná. Jak 
k	vodě	lidé	v	Izraeli	přistupují,	co	je	klíčem	k	jejich	úspěchu	a	jak	se	
od tohoto moderního státu m(%eme sami pou$it?

Pod pokli"kou izraelského vodohospodá$ství
Vlivem nep'ízn" klimatick!ch podmínek je v pov"domí ka%dého 

Izraelce, %e je t'eba s vodou zacházet co nej#etrn"ji a nevypl!tvat ani 
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kapku zbyte$n". Tento postoj je v#t"pován Izraelc(m ji% od první t'í-
dy základní #koly, kdy jsou sou$ástí #kolních osnov i hodiny v"nované 
úspornému	zacházení	s	vodou.	Děti	přijímají	společnou	odpovědnost	
za #et'ení s vodou a dostávají u%ite$né rady, jak jí p'i b"%n!ch $in-
nostech, jako $i#t"ní zub( a sprchování, vypl!tvat co nejmén". Tento 
p'ístup podporují i plakáty a cedule vyv"#ené po celém Izraeli, kte-
ré lidem p'ipomínají, %e mají vodou #et'it. Jednou z kampaní bylo 
nap'íklad vyobrazení v!znamn!ch izraelsk!ch osobností, které s roz-
praskanou poko%kou p'ipomínající vyschlou p(du naléhaly na je#t" 
v"t#í spo'ení s vodou. Tímto v#ím se tak v Izraelcích formoval respekt 
k vod", kter! se postupn" stal sou$ástí národní kultury. U nás tako-
vou motivaci nemáme. Na#e Ministerstvo #kolství sice po$ítá v rámci 
vzd"lávací oblasti +lov"k a jeho sv"t i s ekologickou v!chovou, která 
se na základních #kolách má vyu$ovat. Sou$ástí Metodického pokynu 
M)MT k zaji#t"ní environmentálního vzd"lávání, v!chovy a osv"ty 
(EVVO) jsou doporu$ení, jak v!uku EVVO do #kolního v!ukového 
plánu za$lenit. Jsou zde nap'íklad mo%nosti jako za$lenit aspekty 
EVVO do jin!ch p'edm"t( nebo v!uce EVVO vyhradit samostatn! 
p'edm"t. Co se ale t!$e v!sledk( realizace tohoto plánu, p'ijde mi, %e 
environmentální témata v $eské spole$nosti nejsou zatím na po'adu 
dne.	 Ne	 všichni	 v	 sobě	 máme	 úctu	 k	 životnímu	 prostředí	 a	 odpo-
v"dnost za nakládání s p'írodními zdroji (respektive s vodou) tolik 
zako'en"né. 

To ale není v#e. V Izraeli je voda vlastnictvím celého národu. Iz-
raelci jsou p'esv"d$eni, %e nejlep#ích v!sledk( lze dosáhnout p'i spo-
le$ném vlastnictví vodních zdroj( a státním 'ízení vodohospodá'ství. 
Od  roku	 2010	 je	 občanům	 účtována	 skutečná	 cena	 za	 vodu,	 která	
Izraelce motivuje k dal#ímu #et'ení s vodou. Vybrané peníze jdou 
do rozvoje	vodárenské	infrastruktury,	vyvíjení	moderních	technologií	
pro	větší	úsporu	vody	a	do	dotačních	programů,	které	izraelským	ze-
mědělcům	pomáhají	tyto	inovace	uvést	do	praxe.

V +eské republice byla od roku 1994 správa okresních a krajsk!ch 
vodáren v rukou m"st a obcí. Jsou to tedy zastupitelé m"st, kte'í jsou 
odpov"dni za p'ipravené podmínky, p'i kter!ch p'e#la kontrola nad 
vodárnami na soukromé subjekty. Díky rozsáhlé privatizaci získaly 
vládu nad $esk!m vodárenstvím zahrani$ní korporace, které nejen%e 
neustále navy#ují cenu za vodu, ale místo aby tyto peníze investovaly 
do infrastruktury, nechají je mizet v cizích kapsách.
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Na stránkách Ministerstva zem"d"lství si m(%eme dohledat, %e se 
pr(m"rná cena za vodné a sto$né, která byla roku 1995 necel!ch dva-
cet korun za metr krychlov! vody, zvedla na sou$asn!ch cca osmdesát. 
Toto zdra%ení ale m"lo i pozitivní efekt, a sice %e lidé mezi lety 1989 
a 2013	snížili	spotřebu	vody	o	60	%.

Záv(r
Hlavní rozdíl mezi vodohospodá'stvím v Izraeli a +eské republice 

je ten, %e Izraelci vidí v!sledky sv!ch pen"z, a to v kvalitní infrastruk-
tu'e, hodnotné, dostupné pitné vod" a technologickém pokroku. Díky 
tomu se mezi izraelskou vládou a jejími ob$any vytvo'il partnersk! 
vztah	založený	na	přesvědčení,	že	„šetření	vodou	je	společný	úkol	nás	
v#ech“, a proto se dodr%ování pot'ebn!ch omezujících opat'ení stalo 
pro Izraelce otázkou cti.

U nás s tím, %e vodárenské akcie odkoupily cizí -rmy, sami nic 
nezm(%eme. Tato nespravedlnost se ji% stala p'edm"tem jednoho do-
kumentu z roku 2013: /pinavé praktiky vodárensk%ch #rem, v originále 
Water Makes Money, a pov"domí o této problematice se mezi ob$any 
$áste$n" roz#í'ilo.

P'íkladem m(%e b!t m"sto Plze., kterému se v roce 2016 poda'ilo 
vymanit z nev!hodn!ch smluv se spole$ností Veolia a dostalo svou 
vodárnu znovu pod kontrolu m"sta. Situace se proto m(%e vy'e#it 
jedin" tehdy, kdy% m"sta odkoupí zp"t rozprodané vodárenské akcie. 
Obecn" se p'ístup +ech( k vod", pota%mo k %ivotnímu prost'edí, m(%e 
zlep#it kvalitními v!ukov!mi programy, které by seznamovaly d"ti ji% 
od útlého	věku	s	aspekty	péče	o	životní	prostředí	zajímavou,	moti-
vující formou. Kdyby se také místo v#udyp'ítomn!ch reklam $as od 
$asu objevil i motivující plakát vybízející k #et'ení vodou a energiemi 
či	k jiným	činnostem	prospěšným	životnímu	prostředí,	mohlo	by	to	
p'isp"t k v"t#ímu zájmu ve'ejnosti o tuto problematiku.

Práce ze sout(+e CEMACH – 2. místo, Sára Konvalinková, 2.B
Vzd(lání je základ. Ale co je základem vzd(lání?

Sou$ástí kultury %idovského národa byl v%dy d(raz na vzd"lání. 
V tom	tkvěla	výjimečnost	 jeho	 společenství,	díky	 tomu	v průběhu	
staletí vychoval tento národ tolik v!zna$n!ch myslitel(, v"dc( 
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i  spisovatelů.	 Ale	 také	 dnes	 je	 izraelské	 školství	 na	 vysoké	 úrovni	
a  mohlo	 by	 být	 vzorem	 mnoha	 dalším	 státům;	 úspěšnost	 zdejších	
v"dc( je neoby$ejn" vysoká. Nabízí se tedy otázka, v $em spo$ívá 
unikátnost	izraelského	vzdělávacího	systému	a	na	co	je kladen	důraz.

Kdy+ se ohlédneme do minulosti…
/idovsk! národ je bezesporu lidem Knihy. Ji% od rané fáze %idov-

sk!ch d"jin bylo sou$ástí tradice seznamovat s moudrostí Tóry dal#í 
generace. Podle rabína Mordecaie Kaplana %ádná jiná starov"ká civi-
lizace nekladla takov! d(raz na u$ení jako judaismus.

Se v#t"pováním v"domostí se za$ínalo u nejmen#ích d"tí, respektive 
chlapc(. U% od t'í let, tedy v dob", kdy za$ínali mluvit a chápat, byli 
sv"'ováni u$enému rabínovi a za$ínali se v"novat studiu Tóry. Do heb-
rejské #koly pak docházeli cel!ch 10 let. Zd(razn"me, %e #lo o v#echny 
děti,	 bez	 výjimky,	 bez	 ohledu	 na	 jejich	 původ.	 Mnozí	 z  největších	
u$enc( byli zárove. oby$ejn!mi 'emeslníky. (Dnes je bohu%el v Izraeli 
dobré nadrámcové vzd"lání placené, co% mimo jiné prohlubuje t'ídní 
rozdíly a vzdaluje #kolství od demokratické tradice hebrejsk!ch #kol, 
které byly otev'ené a p'ístupné v#em.)

Každý	muž	v tom	dlouhém	židovském	rodokmenu	uměl	číst;	a také	
četl.	A	lásku	k písmu	(i	Písmu)	předával	svým	synům.	Dědictví	ná-
rodního	 intelektu	 tak	 bylo	 už	 od	 starověku	 přenášeno	 z  generace	
na generaci.

Ale jak je tomu dnes, kdy se prastar! dialog rabína a jeho %ák( p'e-
sunul do ve'ejn!ch #kol, navíc v"t#inou sekulárních, a poznání zpro-
st'edkovává d"tem moderní v!uka? Jak se sou$asné izraelské #kolství 
staví	k výjimečné	tradici	hebrejských	škol?	Je	tato	tradice	stále	aktu-
ální?	Není	pro	moderní	civilizaci	příliš	archaická?	Vytěžit	z tradice	to	
p'ínosné, a p'itom jí nez(stat svázan!, to je univerzálním problémem 
ka%dého vyvíjejícího se spole$enství.

Bible byla základním pilí$em koncepce vzd(lávání p$i vzniku státu 
Izrael

Amos	 Oz	 a	 Fania	 Oz-Salzbergerová	 ve	 své	 knize	 3idé a slova 
popisují, jak p'i zakládání státu Izrael vytvo'ili sionisté nejen moderní 
hebrej#tinu, ale také první #kolní sylabus. Do t"chto osnov tehdy 
za'adili #iroké, av#ak nenábo%enské studium Bible. V!chodiskem 
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jim p'itom byla moderní literární kritika, jejich sekulární pohled 
a německá	filologie.	Tento	sylabus	byl	využíván	asi	po	tři	generace.

Bible se sv!mi sociálními a morálními principy tehdy vyjad'ovala 
ducha	a	vizi	Izraele	jako	moderního	židovského	státu.	Ovšem	s postu-
pem $asu se m"ní slo%ení izraelského obyvatelstva, p'ichází v"deck! 
pokrok a priority #kolství se také prom".ují. Na co se tedy klade d(raz 
ve #kolách Izraele nyní?

Maturita z&Bible
Studium Bible provází %idovsk! národ a% do sou$asnosti. Bible je 

dokonce	jedním	z povinných	předmětů	u	zkoušky	Bagrut,	která	by	se	
dala	přirovnat	k naší	maturitě.	Skládá	se	na	konci	střední	školy	a	je	
podmínkou p'ijetí na vysokou #kolu. Ale co vlastn" p'iná#í dne#nímu 
modernímu	člověku	zkoumání	starých	textů	a	zaobírání	se	literaturou	
dnes ji% mrtvého jazyka? Není to projev sentimentu?

Pro$ Izrael jako sekulární stát za'azuje studium Bible do v#eobec-
ného	vzdělání?	Důvodem	není	náboženský	 zájem,	ale	hluboká	úcta	
k jazyku	a	textu.

I dal#í povinné „maturitní“ p'edm"ty, krom" matematiky a volitel-
n!ch p'edm"t(, jsou humanitn" zam"'ené. Zkou#ky se skládají nap'í-
klad	z dějepisu,	hebrejské	literatury,	občanské	výchovy	a	angličtiny.	
Z toho	jasně	vyplývá,	že	základní	a	střední	školy	značně	zdůrazňují	
humanitní	obory.	Exaktní	vědy	se	jeví	jako	utlačovaná	menšina.	Není	
to p'íli# nemoderní a jednostranná tendence? Neodsoudí to Izrael ke 
stagnaci	v současném	světě?

Plodná tradice
Izrael	však	překvapivě	v přírodovědných	oborech	v žádném	případě	

nezaostává. Izrael#tí v"dci se v#eobecn" 'adí mezi celosv"tovou #pi$ku 
a	šest	z nich	bylo	oceněno	Nobelovou	cenou	za	chemii!	Prestižní	uni-
verzita	Technion,	která	je	považována	za	jednu	z nejlepších	na	světě,	
je zam"'ená technologicky.

Všechny	tyto	vědecké	úspěchy	jsou	odchovávány	solidními	humanit-
ními základy. Tato skute$nost podporuje mimo jiné teorii, %e studiem 
klasick!ch jazyk( se rozvíjí logické uva%ování a kritické my#lení. P'e-
devším	ale	ukazuje,	 jak	excelentní	 je	 tradice	hebrejského	učení,	 jak	
skvěle	byla	adaptována	v moderním	státě	Izrael	a	že	se	od	něj	máme	
je#t" hodn" co u$it.
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Kaliningrad o"ima student-
Ruská	exkláva	uprostřed	států	Evropské	unie.	Strategický	přístav	

a sídlo	baltské	flotily.	Hlavní	město	jantaru.	I	tak	lidé	nazývají	Kali-
ningrad. Do p"tisettisícového ruského m"sta vzdáleného 900 kilometr( 
od Brna zamí'ili na za$átku letních prázdnin 2017 na#i studenti, kte'í 
se u$í ru#tinu. A bylo co vid"t!

Starobyl! královsk! Königsberg britské kobercové nálety a následné 
sovětské	dobývání	proměnily	v	trosky.	Sověti	si	nový	přístup	k Balt-
skému mo'i u% vzít nenechali a m"sto p'ejmenovali na Kaliningrad. 
Náv#t"vník na ka%dém kroku cítí, %e se m"sto dosud se svou histo-
rií vyrovnává. Po dávné sláv" pruského velkom"sta z(staly desítky 
pevn(stek, bran a v"%í z $erven!ch cihel. Na míst" zámku prusk!ch 
králů	postavili	Rusové	„Dům	sovětů“	–	panelovou	obludu,	jak	jí	sami	
obyvatelé 'íkají. Na ostrov" uprost'ed 'eky jako zázrakem p'e%ila jen 
cihlová katedrála. V p'ilehlé univerzit" Albertina v 18. století p(sobil 
Immanuel Kant.

A co jsme za t!denní v!let sta$ili nav#tívit? T'eba Muzeum sv"-
tového oceánu s kostrou ob'ího kytovce. Útroby sov"tské ponorky $i 
v!zkumné lodi Vít"z, která zam"'ila hloubku Mariánského p'íkopu. 
V místním	jazykovém	gymnáziu	našli	studenti	nové	přátele	mezi	rus-
k!mi vrstevníky. A Jaro#ka získala dal#í partnerskou #kolu v zahra-
ni$í.
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Nebyl by to správn! v!let do V!chodního Pruska bez náv#t"vy 
mo'e. Rozbou'en! Balt nás ve Sv"tlogorsku „p'ivítal“ cedulemi se 
zákazem koupání. Otu%ilci se tak vykoupali a% na samotném za$átku 
Kur#ské kosy. Zdej#í pís$ité plá%e pat'í k nejkrásn"j#ím v Evrop"! 

Po v!letech do Petrohradu a ukrajinského Lvova je Kaliningrad u% 
t'etí destinací, kterou na#i ru#tiná'i za poslední rok nav#tívili. Rus-
kých	výletů	se	od	června	2016	zúčastnilo	sedmdesát	žáků.	Pevně	dou-
fáme, %e se nám v roce 2018 na ja'e poda'í popáté uspo'ádat v!m"nu 
s lyceem Sosnovyj Bor.

A co se líbilo a nelíbilo na#im student(m?
Katka *erná, 3.C

Ru#tí studenti byli velice aktivní, hezky se o nás postarali, jídlo 
m"li v!borné. M"li jsme krásné ubytování, ale ob$as to po$así bylo 
d"sivé. V!lety byly nádhern" naplánované a voln! $as jsme strávili 
zábavou i kulturou. Ur$it" zá%itky máme!

Eva Do"ekalová, abs. 2006
Nejsem	úplně	na	chození	po	památkách…	Ocenila	jsem	třeba	sushi	

na ka%dou ve$e'i, pelmen", kvas, náv#t"vu kina nebo prohlídku po-
norky. U%ila jsem si za ten t!den „svou chvilku slávy“, kdy jsem v#em 
p'ekládala a domlouvala nejr(zn"j#í v"ci. Kone$n" jsem se nau$ila dr-
%et oba dva jazyky v pov"domí zaráz, a co je hlavní, zaráz je pou%ívat.

Stella Ferencová, 3.C
Zajímavé bylo vid"t ruské vlastenectví, a, u% z vy$erpávajících v!-

klad( v muzeích nebo ve #kole. Dále m" zaujala profese à la „st(j/
se* v rohu místnosti a pozoruj“ (p'esto%e kamerov! systém je v#ude 
víc ne% dosta$ující). Taky v MHD místo automatu na jízdenky rad#i 
posadí	 do	 každého	 vozu	 člověka.	 Co	 se	 týče	 dopravy,	 je	 úžasné	 se	
za asi	7	korun	povozit	po	celém	městě,	když	ovšem	zvládnete	naskočit	
do správného	autobusu,	na	zastávky	se	tu	moc	nehraje.

Vilém Dojiva, 4.D
O Rusku jsem p'ed v!letem sly#el jen z historek, a tak byl m(j 

zá%itek trochu zklamáním. Je pravda, %e v Rusku jezdí lidi star!mi 
komunistick!mi auty víc ne% kde jinde, %e tam vodka stojí pomalu víc 
ne% oby$ejná voda a do t'etice je pravda, %e Rusové jsou tak trochu 
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studení $umáci... Ale k pochopení t"chto t'í zábavn!ch v"cí je nutné 
podívat se na to v #ir#ím slova smyslu... Jediné sv"tlo nad"je, které 
m(%e pro Rusko teoreticky svitnout, je moderní éra internetu a globa-
lizace, která b"%ného Rusa cht" necht" vystaví okolnímu sv"tu.

 Mgr. Michal Horák
 u$itel ru#tiny

Exkurze do Berlína poprvé
Úsilí o poznávání n"mecky mluvících zemí na na#em gymnáziu 

dlouhodobě	vévodí	studentská	výměna	s hesenským	městem	Darm-
stadt.	Každoročně	nabízíme	studentům	i	exkurzi	do	Vídně.	Návštěvu	
hlavního m"sta Spolkové republiky N"mecko jsme si z(stávali dlouho 
dlu%ni. Jak lze dob'e zvládnout maturitní otázku Berlín bez poznání 
reality?	Výzva	se	proměnila	ve	skutek	ve	dnech	26.–27.	dubna	2017.	
Náro$ná cesta autobusem a pobyt trvající doslova $i „jen“ dvakrát 
24	hodin	přinesly	podle	slov	účastníků	nad	očekávání	bohaté	zážitky.

O	půlnoci	 jsme	vyjeli	 z Brna,	 aby	nás	už	 v 7	hodin	pozdravilo	
ranní berlínské sluní$ko. Sta$ili jsme se jen trochu projít a ji% jsme se 
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spolu s prvními náv#t"vníky podrobovali náro$né bezpe$nostní pro-
hlídce p'ed vstupem do n"meckého parlamentu v historické budov" 
0í#ského sn"mu. M"li jsme mo%nost chvíli posed"t ve sn"movní síni, 
ale	 víc	 nás	 okouzlila	 moderní	 nástavba	 historické	 budovy	 –	 skleně-
ná kupole s terasou a vyhlídkou na sluncem zalité m"sto. Pak jsme 
vyrazili	 na  obchůzku	 nejznámějších	 pamětihodností	 Berlína:	 prošli	
jsme Braniborskou branou a vydali se proslulou ulicí Pod Lipami, 
silně	na nás	zapůsobil	Židovský	památník	a	příjemně	jsme	se	osvě-
žili	 ve  staré	 čtvrti	Nikolaiviertel.	Z	Televizní	 věže	 jsme	 si	 z výšky	
203 metrů	vytvořili	přehled	o	celém	území	3,5milionového	města.	Na-
ve$er jsme si prohlédli zbytky Berlínské zdi. D'ív"j#í symbol rozd"lení 
Východu	a Západu	je	dnes	vyzdoben	rozvernými	graffti.

Druh! den jsme posiln"ni vydatnou snídaní zahájili prohlídku ber-
línsk!ch muzeí: nejd'íve jsme nav#tívili Muzeum Berlínské zdi, shro-
mažďující	údaje	o	bezpráví	totalitního	režimu	i	 lidské	odvaze	a vy-
nalézavosti, s nimi% se da'ilo p'ekonávat %eleznou oponu moráln" 
i  fyzicky.	 Ostatně	 věděli	 jste,	 že	 komunistický	 Východ	 bylo	 možno	
opustit	ve dvou	důmyslně	spojených	kufrech	odložených	v zavazadlo-
vém prostoru ve vlaku? Do jednoho byste se p'ece neposkládali! 

Jedno	 z  nejproslulejších	 muzeí	 starověkých	 civilizací	 na	 světě	 –	
Neues	Museum	–	nám	představilo	archeologické	nálezy	egyptské,	řecké	
a rané germánské kultury. Nejvíce jsme obdivovali bustu královny 
Nefertiti	 a	 slavný	 „Priamův	 poklad“	 z  Troji,	 objevený	 německým	
archeologem Schliemannem.

Po tak bohatém programu jsme si dop'áli oddechov! $as na ob-
chodní t'íd" Kurfürstendamm. Chvíli jsme na sebe nechali p(sobit 
tmavomodr! interiér Pam"tního kostela a pak jsme se vrhli do víru 
obchod( a stánk(, ze kter!ch to von"lo typick!mi berlínsk!mi brat-
wursty a currywursty.

Účastníci	berlínské	exkurze	se	ve	svých	ohlasech	neshodli,	zda	bylo	
hodn", nebo málo volného $asu, ale v#ichni se shodli na tom, %e jsme 
toho	za	dva	dny	hodně	stihli	a	viděli	a	že	se	exkurze,	uskutečněná	díky	
dobré spolupráci vy##ího a ni%#ího gymnázia, vyda'ila.

 PhDr. Iveta Sedlinská
 RNDr. Miroslava Kozubíková
 Mgr. Lucie Adámková
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5. TEORIE A PRAXE VYU"OVÁNÍ

a) Projekt Podpora p(írodov%dného a technického 
vzd%lávání na st(edních &kolách v Jihomoravském kraji
V období	od	října	2013	do	konce	června	2015	probíhala	na	naší	

#kole realizace projektu Podpora p'írodov"dného a technického vzd"-
lávání	na	středních	školách	v Jihomoravském	kraji.	Projekt	byl	pod-
po'en Evropsk!m sociálním fondem a státním rozpo$tem +R, jeho 
p'íjemcem se stal Jihomoravsk! kraj a na#e #kola se do n"j zapojila 
v roli	jednoho	z	celkem	30 partnerů,	mezi	které	patřily	různé	školy	
z Jihomoravského	kraje.	Aktuálně	probíhá	fáze	udržitelnosti	projektu	
a jeho jednotlivé aktivity tedy nadále pokra$ují.

Hlavními cíli projektu bylo zkvalitn"ní a prohloubení p'írodov"dné-
ho a technického vzd"lávání na st'edních a základních #kolách, rozvoj 
a	 podpora	 spolupráce	 středních	 a	 základních	 škol	 v  oblasti	 příro-
dovědného	 a	 technického	 vzdělávání.	 Naše	 škola	 se	 v  rámci	 jejich	
napl.ování zam"'ila na podporu manuální zru$nosti a dovednosti p'i 
náro$n"j#ích technick!ch a p'írodov"dn!ch $innostech. Náplní projek-
tových	aktivit	jsme	se	snažili	předložit	žákům	více	možností	k ověření	
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teoretických	 znalostí	 v  praxi	 a	 konkrétními	 experimenty,	 měřeními	
a pozorováními v laborato'ích jim názorn" p'iblí%it probírané u$ivo. 
Toto	se	do	značné	míry	podařilo	právě	díky	v rámci	projektu	nově	
po'ízenému vybavení odborn!ch u$eben, které je tak modern"j#í, kva-
litnější	a	lépe	schopné	plnit	své	účely.

Na#e #kola spolupracovala s t"mito základními #kolami: 
 Základní #kola Brno, Bakalovo náb'e%í 8
 Základní #kola Brno, Sirotkova 36
 Základní #kola Vy#kov, Nádra%ní 5
 Základní #kola Mod'ice
Aktivitou této spolupráce jsou tzv. projektové dny, kter!ch se v%dy 

účastní	jedna	třída	z daného	ročníku	příslušné	partnerské	ZŠ.	Kromě	
nich jsou do této aktivity zapojeni té% vyu$ující i n"kte'í %áci na#í 
#koly. Jednotlivé projektové dny byly tematicky zam"'eny. Projektov! 
den na téma Voda byl ur$en pro %áky 6. ro$níku základní #koly, téma 
Vzduch bylo náplní projektového dne %ák( 7. ro$níku, %áci 8. ro$níku 
m"li téma +lov"k a pro %áky 9. ro$níku byl p'ichystán projektov! den 
na	téma	Země.	S realizací	projektových	dnů	už	máme	několikaletou	
zkušenost.	Během	této	doby	se	z nich	stala	osvědčená	a	jednotlivými	
účastníky	oblíbená	aktivita,	která	naplňuje	svůj	účel.

Zb!vající t'i projektové aktivity jsou ji% ur$eny v!hradn" pro stu-
denty na#í #koly. Jedná se o technick! a p'írodov"dn! krou%ek pro 
%áky kvart ni%#ího gymnázia a dále o volno$asov! fyzikální krou%ek, 
do n"ho% se mohou p'ihlásit %áci vy##ího gymnázia se zájmem o fy-
ziku. Programová nápl. jednotliv!ch krou%k( se p'itom obm".uje, 
tak%e je zájemci mohou nav#t"vovat opakovan" a sv(j zájem o dan! 
obor postupn" prohlubovat.

Dal#í 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	je	k vidění	větší	množství	fotografií	při-
bli%ujících realizované aktivity, a také na stránkách celého projektu 
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=201999&TypeID=2,
na	nichž	případný	zájemce	najde	mimo	jiné různé	metodické	mate-
riály a b"hem projektu vytvo'ené produkty od v#ech jeho partner(.

S výstupy	jednotlivých	aktivit	máme	kladné	zkušenosti,	řada	cvi-
$ení, metod a postup( se osv"d$ila a v"'íme, %e se nám také díky nim 
daří	rozvíjet	zájem	o	přírodovědné	a	technické	obory	u všech	skupin	
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podpořených	osob	–	nejen	u	našich	žáků,	ale	i	u	budoucích	studentů	
st'edních #kol.

 Mgr. Ale# Kobza, Ph.D.
 administrátor projektu

b) ViBuCh – Vzd%lávací ikurz pro budoucí chemiky
Baví vás chemie? Cht"li byste se dozv"d"t víc, ne% vám 'eknou 

ve škole?	Zajímá	vás,	jak	vypadají	moderní	chemické	laboratoře	a	co	
se	v nich	děje?	Chtěli	byste	najít	přátele	s podobnými	zájmy?	Zkus-
te 'e#it ViBuCh! ViBuCh (Vzd"lávací ikurz pro budoucí chemiky) 
je koresponden$ní seminá' po'ádan! na p(d" Masarykovy univerzity 
pro	středoškoláky	se	zájmem	o chemii	a	související	témata,	kterým	se	
v"nuje sou$asn! v!zkum.

Vzdělávacího	kurzu	ViBuCh	se	ve	školním	roce	2016/2017	zúčast-
nili	 studenti	 Filip	 Svěrák	 a	 Vít	 Procházka.	 Filip	 se	 dobře	 umístil	
již	po druhé	–	loni	na	3.	místě,	 letos	na	2.	místě,	Vít	napoprvé	na	
10. místě.	Blahopřeji	a	přeji	mnoho	zdaru	všem	odvážným	studentům	
při	řešení	letošních	úloh!

Mgr. Veronika Kyasová
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V  průběhu	 školního	 roku	 vycházejí	 celkem	 čtyři	 série	 korespon-
den$ního seminá'e ViBuCh, organizovaného P'írodov"deckou fakul-
tou	Masarykovy	univerzity.	Každá	série	má	pět	úloh:	první	dvě	jsou	
tzv.	 úvodní	 čili	menšího	 rozsahu	 a	 zaměřená	 na	 různá	 témata,	 na-
p'íklad na v!robu slou$enin dusíku za 1. sv"tové války nebo chemii 
xenonu.	Další	tři	úlohy	se	vztahují	k tématům	daného	ročníku:	letos	
to byla totální syntéza organick!ch molekul (tedy syntéza od t"ch 
nejjednodu##ích slou$enin), stopy polutant( ve vodách a vznik %ivota. 
Řešení	série	rozhodně	není	záležitostí	na	jeden	večer;	postupem	času	
si	člověk	na	řešení	úloh	zvyká,	zároveň	ale	během	roku	přibývají	další	
povinnosti. Poslední sérii jsem nakonec neodevzdal. I tak jsem se ale 
hodně	naučil	a	příští	rok	se	hodlám	opět	účastnit.

Zajímavou sou$ástí seminá'e jsou podzimní a jarní setkání 'e#itel( 
a záv"re$né letní soust'ed"ní. O podzimním setkání jsem se dozv"-
d"l na poslední chvíli, a p'esto%e m" p(vodn" oslovilo zejména jídlo 
zdarma a snadná dostupnost (konalo se to na kampusu Masarykovy 
univerzity), byl jsem mile p'ekvapen. Hlavní sou$ástí programu je 
práce	v  laboratoři,	ne	nepodobná	 letním	 laborkám	paní	profesorky	
Kyasové.	Dále	se	konají	přednášky	k tématům	daného	ročníku	a růz-
né	 hry.	 S  ostatními	 účastníky	 jsem	 se	 brzy	 spřátelil.	 Dalších	 dvou	
zmiňovaných	akcí	jsem	bohužel	neměl	čas	se	účastnit.

Vít Procházka, 2.C

Ve	školním	roce	2016/2017	jsem	se	zúčastnil	7.	ročníku	korespon-
den$ního seminá'e ViBuCh, kter! po'ádají studenti a profeso'i P'íro-
dov"decké fakulty Masarykovy univerzity.

B"hem roku jsou vydány 4 série zadání, kdy ka%dá obsahuje 3 te-
matické	úlohy	a	další	doplňující.	Tématy	jsou	vždy	zajímavé	a	moder-
ní oblasti chemie. Minul! ro$ník to byla totální syntéza organick!ch 
slou$enin, zne$i#t"ní vod a vznik %ivota na Zemi.

B"hem roku je také organizováno podzimní i jarní víkendové sou-
středění.	A	pro	nejúspěšnější	řešitele	je	během	letních	prázdnin	při-
chystáno t!denní záv"re$né soust'ed"ní, kde se toho nejen spoustu 
nau$íte, ale zárove. se i pobavíte.

Filip	Svěrák,	2.B
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c) Projekt Erasmus+ Talent Education
Podobně	jako	v loňském	roce	pokračuje	i	letos	projekt	Erasmus+	

Talent Education, jeho% nositelem je vzd"lávací organizace SCOL 
v  holandském	 Leidenu.	 Partnery	 projektu	 jsou	 některé	 mateřské,	
základní	 a	 střední	 školy	 i	 univerzity	 a	další	 instituce	 z Holandska,	
Slovinska a +R. Ze st'edních #kol je to Gymnasium Socrates Leiden, 
Elektrotehni#ko-Ra$unalni#ka Strokovna )ola In Gimnazija Ljublja-
na, Gymnázium Lu*ka Pika Plze. a Gymnázium Brno-0e$kovice. 
Garanty	projektu	v ČR	jsou	Jihomoravské	centrum	pro	mezinárodní	
mobilitu Brno a st'edisko volného $asu Radovánek Plze.. Hlavním 
cílem projektu je nau$it u$itele i %áky nové vzd"lávací metody Design 
Thinking	a	Practical	Differentiation.

V	 listopadu	2016	se	osm	našich	studentů	z druhých	ročníků	VG	
zúčastnilo	společného	setkání	studentů	se	středoškoláky	z Plzně,	Slo-
vinska	a	Nizozemí	v Leidenu.	Zde	na	univerzitě	intenzivně	pracovali	
v anglickém	jazyce	spolu	s odborníky	na	těchto	projektech:
•	 Biodiversity in your own environment
• Embryology and stem cells
• Identity and the way people show o4

Studenti	z Jarošky	a	Gymnázia	v	Řečkovicích 
(na#i studenti jsou vpravo a vzadu, odzadu: Andrea Hauptová, Daniela Krásenská, 
David Rajnoha, Václav Martin(, Gabriela )ífaldová, Martina Drdlová, Jakub Duda, 

Vítek	–	Luong	Ngoc	Long)
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• Does gravity exists? Or: Quantum Mechanics and the General 
Theory of Relativity Determination of the Hubble Constante, 
The&Expansion of the Universe

• Nano technology – superconducting
• Theory of probability – Genealogical research to hereditary diseases 

(like cancer)
• Party democracy in Eastern, Central and Western Europe

V!sledky tohoto setkání i nadcházejících v!zkum( jednotlivé me-
zinárodní	týmy	prezentovaly	poslední	týden	v březnu	na	podobném	
setkání	v Plzni.

Čtyři	žáci	z kvart	NG	se	v listopadu	2016	v Lublani	zabývali	téma-
tem	Lublaň	–	zelené	město,	kde	diskutovali	světelné	(a	jiné)	znečiště-
ní.	Projekt	pro	mladší	studenty	pokračoval	na	jaře	v Brně,	kde	se	žáci	
zúčastnili	například	projektování	robota	nebo	různých	badatelských	
aktivit	na	Masarykově	univerzitě	v centru	BIOSKOP.

Studenti	obou	věkových	skupin	získali	nejen	cenné	zkušenosti	z da-
n!ch v"dních obor( a projektov!ch metod, ale také zlep#ili své komu-
nikační	a	prezentační	dovednosti	v angličtině	a	navázali	celou	řadu	
nových	přátelství.	Podobné	výměny	se	uskuteční	s jinými	účastníky	
i v příštím	školním	roce.

RNDr. Iva Kubi#tová, Ph.D.

d) Sametová Jaro&ka – pro'ij si svou revoluci

Na#e gymnázium si p'ipomíná 150. v!ro$í svého zalo%ení. Malou 
„generálkou“ na 'íjnové oslavy byla lo.ská podzimní akce s názvem 
Sametová Jaro#ka. Namísto sezení v lavicích dostali studenti mo%nost 
spole$enskou transformaci tak'ka pro%ít na%ivo. Jak?
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Ve	 stylu	 role	playing	her	 –	 tedy	her,	 ve	kterých	účastníci	 přímo	
pro%ívají ur$ité role, a tak poznávají d"j. Na#e t'ídy tak u% p'ed akcí 
vytvo'ily svoje stávkové v!bory. Ty rozhodovaly o tom, co se bude 
ve škole	dít,	a	navrhovaly	společenské	změny.	Výsledkem	práce	každé-
ho takového v!boru bylo heslo a papírov! transparent. T"locvi$na se 
prom"nila v pomyslné nám"stí Svobody a ka%dou hodinu se stala d"-
ji#t"m nefal#ované sametové demonstrace. Nechyb"la dobová hudba, 
cinkání klí$( ani debaty o novém demokratickém uspo'ádání. T'ídy 
obhajovaly a p'edstavovaly svá hesla a program pro budoucí demo-
kratické z'ízení. Mezi mlad!mi stávkujícími se ov#em potulovali také 
agenti Státní bezpe$nosti…

Hlavní náplní projektu Sametová Jaro#ka ov#em nebyla tato hra. 
Klí$ová byla setkání s lidmi, kte'í k na#í spole$enské transformaci 
m"li co 'íct: s pam"tníky, politology, v(dci revoluce v Brn" i jin!ch 
m"stech, disidenty $i duchovními. Studenti si sami mohli zvolit, jaké 
besedy $i -lmy nav#tíví. A v"'te nebo ne, v#echny p'edná#ky si na#ly 
své poslucha$e.

Kdo vystoupil na besedách se studenty?
	 Petr	Oslzlý	–	vůdčí	osobnost	OF,	ředitel	Centra	experimentálního
    divadla
	 Břetislav	Rychlík	–	občanský	aktivista
	 Jana	Soukupová	–	brněnská	disidentka	a	spisovatelka
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	 Lukáš	Valášek	–	reportér	MF	DNES
	 Martin	Holík	–	katolický	kněz,	ředitel	Radia	Proglas
	 Stanislav	Zajíček	–	předák	OF,	učitel
	 Lubomír	Kopeček	–	politolog	FSS	MU
	 Světluše	Košíčková	–	disidentka	a	husitská	farářka
	 Pavlína	Olšáková	–	ekonomka	a	pedagožka	gymnázia
	 Michal	Vít	–	politolog,	Metropolitní	univerzita	Praha
	 Leo	Zerhau	–	student	r.	1989,	katolický	kněz
	 Petr	Pleva	–	polistopadový	politik
	 Marie	Blažková	–	disidentka	a	novinářka

Video k akci (ke zhlédnutí na stránkách #koly) vytvo'ila Danie-
la Krásenská, fotila /aneta Plhalová, design sestavil Martin Modr!. 
Akci koordinoval Studentsk! parlament. D"kujeme ka%dému, kdo se 
zapojil!

 Mgr. Martina Horáková
 Mgr. Michal Horák
 organizáto'i akce

e) Soust(ed%ní úsp%&n+ch (e&itel) krajsk+ch kol 
matematické a fyzikální olympiády

Na	 našem	 gymnáziu	 sídlí	 ústředí	 krajských	 komisí	 matematické	
i	 fyzikální	 olympiády.	 Každoročně	 nám	 tedy	 připadají	 úkoly,	 které	
žádné	jiné	jihomoravské	gymnázium	nemá.	Některé	úkoly	jsou	čistě	
pracovní a rutinní (jako t'eba organizace krajsk!ch kol v#ech osmi 
středoškolských	kategorií	MO	a	FO	pro	celý	Jihomoravský	kraj),	jiné	
naopak	kreativní	a	radostné.	K těm	nejradostnějším	patří	organizace	
soust'ed"ní nejlep#ích 'e#itel( krajsk!ch kol matematické a fyzikální 
olympiády	pro	prváky	a	druháky	z celého	kraje.

Úto$i#t"m na#í ka%doro$ní akce se staly Jedovnice, konkrétn" budo-
va	internátu	Střední	průmyslové	školy.	Tato	škola	vznikla	v roce	1953	
a	v dobách	její	největší	slávy	na	ní	studovalo	v 16	třídách	denního	
a 4	třídách	večerního	studia	kolem	600	studentů.	V současné	době	se	
však	potýká	s obrovským	nedostatkem	studentů	a	v 8	třídách	studuje	
zhruba	150	studentů,	což	znamená,	že	se	v budově	školy	nachází	řada	
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nevyužitých	učeben	a	v budově	internátu	je	přes	celý	rok	volných	asi	
80 ubytovacích míst.

Těchto	faktů	(umocněných	tím,	že	v červnu	už	jsou	ze	školy	pryč	
i maturanti a druháci jsou zárove. na sportovním kurzu) vyu%íváme 
my,	„bafuňáři“	krajských	komisí	MO	a	FO,	a	za	příznivých	podmínek	
si dop'áváme hojnosti plod( nesmírné pohostinnosti zdej#ích vycho-
vatelů	a	kuchařek.	Po	celý	týden	se	jedovnická	škola	stává	útočištěm	
těch	nejlepších	matematiků	a	fyziků	z celé	jižní	Moravy.

Celé	soustředění	je	pětidenní,	začíná	v pondělí	po	poledni	obědem	
(kvalitní za$átek je nezbytn!m p'edpokladem kvalitního pr(b"hu celé 
akce). Ka%d! den pak následují dva trojhodinové bloky, jeden mate-
matick! a jeden fyzikální. Odpo$inková odpoledne si zp'íjem.ujeme 
koupáním	v jedovnickém	rybníku	Olšovci	a	večery	pak	patří	zajíma-
vým	přednáškám	z oblasti	matematiky	či	fyziky.	Jeden	večer	si	vždy	
vyhrazujeme pro pozorování objekt( no$ní oblohy.

Účastníci	soustředění	pocházejí	z řad	úspěšných	řešitelů	krajských	
kol matematické a fyzikální olympiády pro první a druhé ro$níky 
středních	škol.	S potěšením	můžeme	konstatovat,	že	většina	účastníků	
studuje p'ímo na na#em gymnáziu. Navíc se ka%d!m rokem n"kolik 
„nejarošáckých“	účastníků	přistihne,	že	je	studium	na	naší	škole	nato-
lik osloví, %e od zá'í pak p'estoupí na na#e gymnázium do matematic-
kých	tříd	a	ve	studiu	úspěšně	pokračují.	

Velk! dík pat'í zejména obsahov!m garant(m tohoto soust'ed"ní. 
Není	náhodou,	že	 jsou	všichni	tak	či	onak	spjati	s naším	gymnázi-
em. Matematickou $ást soust'ed"ní za#ti,uje Mgr. Ale# Kobza, Ph.D. 
(u$itel gymnázia od roku 2003), matematickou i fyzikální Mgr. Pavel 
Řehák	(absolvent	gymnázia	z r.	1996	a	učitel	gymnázia	od	roku	2002)	
a $ist" fyzikální pak Mgr. Hana Lacinová (absolventka gymnázia 
z r. 2002	(pod	jménem	Martinásková)	a	učitelka	gymnázia	od	roku	
2013).	Večerní	pozorování	oblohy	spojené	s přednáškou	na	astrono-
mické $i jaderné téma p'ipravuje Mgr. Ing. Robert Kratochvíl (absol-
vent	gymnázia	 z r.	2006	a	 současný	operátor	 sekundárního	okruhu	
t'etího bloku JE Dukovany). Po organiza$ní stránce soust'ed"ní zaji#-
ťuje	Mgr.	Viktor	Ježek	(absolvent	z r.	1997	a	učitel	gymnázia	od led-
na 2004), kter! organizaci zd"dil od „duchovního otce“ soust'ed"ní 
a	rudického	patriota	dr.	Jaroslava	Veverky	(učitel	gymnázia	v letech	
1994–2003).
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Pokud	byste	se	i	vy	chtěli	zúčastnit	jedovnického	soustředění	a jste	
studenti prvního nebo druhého ro$níku vy##ího stupn" gymnázia, pak 
je	 pro	 vás	 cesta	 na	 něj	 zcela	 otevřená.	 Stačí	 řešit	 úlohy	 domácího	
kola matematické nebo fyzikální olympiády (spojka „nebo“ je my#lena 
v nejryzejším	matematickém	významu,	tedy	řešit	obě	dvě	je	též	po-
voleno,	ba	přímo	doporučeno)	a	v následujícím	krajském	kole	na	jaře	
2018 dosáhnout p"kného v!sledku. Poté si sta$í zabalit na za$átku 
června	věci	na	týden,	k tomu	tužku,	poznámkový	blok	a	čistou	mysl	
a hurá	do	Jedovnic!	11.	červen	2018	už	je	zatraceně	blízko!

 Mgr. Viktor Je%ek
		 jednatel	KK	MO	a	KK	FO	JMK
	 organizátor	MO	a	FO	v	JMK

f) Fyzikální krou'ek
Ve #kole máme ve zvyku dávat student(m otázky, na které známe 

odpov"di. Ve v"d" je v#ak podstatné a krásné to, %e si klade takové 
otázky, na které odpov"* dop'edu nikdo nezná. Jak budeme vyráb"t 
energii?	Budeme	jezdit	v elektromobilech?	Převezmou	manuální	práci	
roboti?	Podaří	 se	nám	vysvětlit,	 z čeho	 se	 skládá	Vesmír?	To	 jsou	
p'íklady otázek, kter!mi se zab!vá sou$asná fyzika a technika. Mnohé 
z nich	budou	rozhodovat	o	budoucí	podobě	naší	civilizace.

Chceme-li si ud"lat p'edstavu o tom, jak vypadá skute$n! v!zkum, 
nezb!vá nám ne% vyrazit na p'edná#ky v"dc( $i nav#tívit laborato-
ře	a	technologické	firmy.	Právě	to	zůstává	jedním	z cílů	fyzikálního	
kroužku,	který	funguje	na	naší	škole	již	několik	let	v rámci	projektu	
PPTV.	Zde	je	výběr	toho	nejlepšího	z programu	kroužku	ve	školním	
roce 2016/2017.

Exkurze	jsme	na	podzim	zahájili	již	tradiční	akcí „den na jaderce“ 
(FJFI	ČVUT).	Školní	reaktor	Vrabec,	který	se	nachází	v Troji,	sice	
není v"deck!m pracovi#t"m, ale p'esto je jeho náv#t"va v%dy velmi 
inspirativní. Tento reaktor o v!konu rychlovarné konvice nám umo%nil 
podívat se p'ímo do aktivní zóny, sledovat regulaci v!konu a samo-
zřejmě	proniknout	blíže	nejen	k reaktoru,	ale	k	celé	 jaderné	 fyzice.	
Mimo to jsme se také dov"d"li, pro$ je dobré nesed"t p'i p'edná#kách 
v zadních	lavicích.
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Novinkou pro nás byla prosincová náv#t"va -rmy Honeywell. Jen 
v brněnské	pobočce	Honeywell	Technology	solutions	pracuje	1	500 in-
%en!r( v oblastech elektroniky, softwaru $i materiál(, a to ve t'ech 
odv"tvích v!voje: Aerospace, Turbo a Automation and Control So-
lutions.	My	 jsme	měli	 v  rámci	 exkurze	možnost	vyzkoušet	 si	práci	
s Arduinem	v nově	otevřené	laboratoři	(Idea	Incubation	Lab)	a	také	
jsme nav#tívili odd"lení v!voje softwaru pro letadla a vrtulníky. Mimo 
jiné jsme se zde dov"d"li, %e -rma zam"stnává p'evá%n" programátory. 
Jenže	 je	velmi	 žádoucí,	pokud	mají	 rovněž	dobré	znalosti	 z  fyziky,	
elektrotechniky, $i dokonce psychologie.

Na	jaře	jsme	navázali	exkurzí	v další	velmi	úspěšné	brněnské	fir-
mě	–	Delong	Instruments.	Narozdíl od Honeywellu jde o „rodinnou“ 
firmu,	kterou	založili	bývalí	zaměstnanci	ústavu	přístrojové	techniky	
v čele	s profesorem	Delongem,	který	stál	u	zrodu	elektronové	mik-
roskopie	v tehdejším	Československu.	Také	zde	jsme	si	potvrdili,	že	
o šikovné	lidi	s technickým	vzděláním	je	dlouhodobě	obrovský	zájem.

Program	 exkurzí	 vyvrcholil	 v  červnu,	 kdy	 jsme	 se	 se	 skupinou	
20 zájemců	 zúčastnili	 zájezdu	do	Evropského	 centra	 jaderného	vý-
zkumu CERN v /enevě.	Tato	exkurze	proběhla	podruhé	po	dvouleté	
pauze	ve spolupráci	s	Gymnáziem	Matyáše	Lercha.	Kromě	urychlo-
vačů	a experimentů	v samotném	CERNu	jsme	letos	navštívili	také	
TOKAMAK	v blízkém	Lausanne.

Dokud bude trvat zájem ze strany student(, budeme se sna%it 
o propojování	vědy	s běžnou	výukou	i	nadále.

Mgr. Tomá# Ne$as, Ph.D.

g) D%jepis a spole*enské v%dy
Na#e p'edm"tová komise ve #kolním roce 2016/2017 zorganizovala 

jako	 již	 tradičně	 řadu	 exkurzí,	 přednášek	 a	 setkání	 se	 zajímavými	
a  výjimečnými	 osobnostmi.	 Měli	 jsme	 možnost	 obdivovat	 památky	
a s historií	spjaté	lokality	nejen	v rámci	České	republiky,	ale	vyrazili	
jsme	také	k našim	sousedům.

Již	v září	naše	komise	umožnila	členům	pedagogického	sboru	gym-
názia	zhlédnout	výstavu	„Císař	Karel	IV.	1316–2016“,	kterou	v uply-
nulém #kolním roce nav#tívili studenti 3. a 4. ro$ník(. 
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V%pravy za historií na ni+!ím gymnáziu
Jednou, nikoliv v#ak jedinou náplní v!uky d"jepisu na na#em gym-

náziu	jsou	již	tradičně	historické	exkurze	a	tematicky	zaměřené,	vět-
#inou jednodenní v!lety. Primány $eká ka%d! podzim komentovaná 
náv#t"va Pavilonu Anthropos v souvislosti s probíranou látkou, tedy 
s prav"kem. Pavilon Anthropos je v +eské republice pom"rn" ojedi-
n"l!m projektem, kter! názorn" doká%e d"ti vtáhnout do $as( lovc( 
mamutů	nebo	do	běžného	života	neandertálců.	Mamutí	mládě	ve sku-
te$né velikosti p(sobí opravdu ohromujícím dojmem a my, u$itelé 
d"jepisu, jsme rádi, %e nemusíme do „prav"ku“ cestovat moc daleko…

Ve druhém ro$níku víceletého gymnázia se letos ji% pon"kolikáté 
vydáme do Kutné Hory, která je velmi oblíbenou destinací zahra-
ničních	 turistů.	Pro	výuku	 středověku	 slouží	 tato	 exkurze	naprosto	
dokonale,	protože	kde	jinde	si	lze	projít	skutečně	velmi	úzkou	a	nízkou	
st'edov"kou #tolu a je#t" ke v#emu ve v"rné replice tehdej#í haví'ské 
kutny? Chrám svaté Barbory, st'edov"ká ka#na a spousty gotick!ch 
dom( slou%í k poznání skute$ného gotického stavitelství a architektu-
ry. Velk! dojem v%dy zanechá ve studentech rovn"% Kostnice v neda-
lekém Sedleci.

„A p(jdeme taky do Prátru?“ zazní poka%dé, kdy% tercián(m 'ek-
neme	o	exkurzi	do	Vídně,	kam	se	vydáváme	v	souvislosti	s	výukou	
novov"k!ch d"jin p'esahujících a% do doby moderní. Baroko, rokoko 
a v neposlední	řadě	secese	jsou	uměleckými	slohy,	které	zdobí	celou	
Víde.. Na#e procházka Vídní za$íná v"t#inou u Schönbrunnu, pokra-
$uje v Hofburgu, v okolí #t"pánského chrámu a po ulici Am Graben, 
tedy	Na	Příkopech.	 Jedním	 ze	 zajímavých	 bodů	naší	 exkurze	 bývá	
prohlídka Kapucínské hrobky, kde jsou poh'beni zástupci rodu Habs-
burk(, mimo jiné nap'. Marie Terezie nebo nejdéle vládnoucí habs-
burský	císař	František	Josef	I.	s	tragicky	skončivší	manželkou	Alžbě-
tou, zvanou Sissi. Den b!vá ji% tradi$n" zakon$en rozchodem student( 
v zábavním parku Prater, kde my, kanto'i, obdivujeme odvahu na#ich 
student( na v#emo%n!ch atrakcích.

Do Polska odjí%díme na ja'e se studenty kvart. Na#ím cílem jsou 
koncentrační	tábory	Osvětim	I	(Auschwitz)	a	Osvětim	II	–	Březinka	
(Birkenau). Netajíme se tím, %e projít se t"mito místy se skute$n" 
pohnut!m osudem b!vá pro studenty emo$n" náro$né, nicmén" za-
stáváme názor, %e takové setkání s b!val!m koncentra$ním táborem 
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„face to face“ klasická hodina d"jepisu ve t'íd" nem(%e nahradit. Je 
dobré uv"domit si, jak fatální m"la nacistická nadvláda následky pro 
v"t#inu oby$ejn!ch lidí.

Ve #kolním roce 2016/2017 jsme poprvé se dv"ma t'ídami zamí'i-
li do Carnunta-Petronellu v Dolním Rakousku. Zde, u b'ehu Duna-
je,	 se	 rozkládá	poměrně	 rozsáhlý	komplex	archeoparku	 s	původním	
'ímsk!m táborem a civilním m"stem Carnuntum, slou%ícím za vlády 
0íman( jako správní m"sto provincie Pannonia Superior (Horní Pano-
nie). Archeologové ji% n"kolik let s velkou pé$í odkr!vají dal#í poklady 
skryté pod zemí a sna%í se o rekonstrukci %ivota antick!ch obyvatel 
v běžném	starověkém	městě:	návštěvníci	zavítají	do	nádherně	zrekon-
struovan!ch lázní, prodejních stánk(, do kuchyn" i ob!vacího pokoje 
a v neposlední 'ad" i do carnuntské arény, kde se cvi$ili gladiáto'i. 
V!pravu jsme zakon$ili v Muzeu 0íman( v nedalekém láze.ském m"s-
te$ku Bad Deutsch-Altenburg.

Všechny	 výše	 zmíněné	 exkurze	 probíhají	 ve	 spolupráci	 s	 panem	
pr(vodcem Karlem Zahradní$kem, kter! pracuje nejen jako pr(vod-
ce, ale té% jako kameraman +eské televize. S velkou profesionalitou 
a zárove. s obdivuhodn!m klidem zvládá n"kdy i tro#ku energi$t"j#í 
„p'í$.ácké“ studenty.

 Mgr. Milena Zubí$ková
 za PK d"jepisu na NG
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D(jepis a spole"enské v(dy na vy!!ím gymnáziu
Pro	 2.	 ročníky	 jsme	 v  září	 zorganizovali	 historickou	 exkurzi	

do  Osvětimi	 v  Polsku,	 o	 niž	 je	 mezi	 našimi	 studenty	 již	 tradičně	
velk! zájem.

Po n"kolika hodinách cesty na sever se ocitáme p'ed branami kon-
centračního	tábora	Auschwitz	I.	Poslední	úsměvy	rychle	mizí	z	tváří	
a my se vydáváme na n"kolikahodinovou „procházku“ koncentra$ním 
táborem. Stejn" tak jako v"zni, kte'í byli do tábora p'ivezeni p'ed 
více ne% sedmdesáti lety, procházíme bránou s reziv"jícím nápisem 
„Arbeit macht frei“. Postupn" procházíme mezi bloky tábora, ve kte-
rých	jsou	expozice	věnovány	různým	obdobím	z	doby	jeho	fungová-
ní. Paní pr(vodkyn" nám u ka%dého místa 'íká dal#í a dal#í ot'esné 
p'íb"hy, které se zde odehrávaly. Zastavujeme se u betonové zdi, kde 
probíhaly popravy zast'elením. Dnes se u ní kupí kv"tiny. Skupina 
umlká	a v hlavě	nám	zní	jediná	otázka:	proč?

V druhé $ásti na#í prohlídky jdeme nav#tívit vyhlazovací tábor 
B'ezinka, kde jsou mimo jiné i zbytky plynové komory. Pestré kv"ty 
v trávě	ostře	kontrastují	s	místem,	na	kterém	jsme;	jako	jediná	živá	
v"c rostou v místech, kde slovo %ivot ztratilo sv(j v!znam.

M(%u se sna%it, jak chci, ale slovy nelze popsat hr(zy, kter!ch bylo 
toto místo sv"dkem. V#ichni jsme o koncentra$ních táborech sly#eli, 



150

ale a% na tomto míst" si $lov"k m(%e pln" uv"domit, o $em se to 
ve  škole	učí	 a	 o	 čem	 slyší.	 Je	 to	bezesporu	 silný	 zážitek,	 který	by	
v#ak ka%d! m"l alespo. jednou za %ivot za%ít. Proto%e jak 'ekl dr%itel 
Nobelovy ceny za mír Elie Wiesel: Jedin( pam(1 lidstva zajistí, aby se 
podobné hr-zy nikdy neopakovaly.

Daniela Krásenská, 2.B

S Osvětimí	je	úzce	spojena	historie	židovského	ghetta	v Terezíně,	
kam vyrá%íme ka%d! rok na jednodenní seminá', je% pro nás p'ipra-
vuje Terezínská iniciativa. Tradi$n" vynikající v!klad pr(vodc( nás 
decimoval b"hem prohlídky m"sta stále více a jen p'edstava, %e vlast-
n" ti, kdo nebyli posláni dál na v!chod do vyhlazovacích tábor(, m"li 
obrovské	štěstí,	byla	otřesná.	Jedním	z těchto	vyhlazovacích	táborů	
byla práv" polská Osv"tim.

Na	konci	školního	roku	v rámci	dnů	PK	jsme	měli	možnost	setkat	
se	s paní	Erikou	Bezdíčkovou,	jež	Osvětim	přežila.	Besedě	s ní	před-
cházel -lm, kter! nám p'iblí%il její %ivot, a my v#ichni jsme rázem 
pochopili, jak state$nou a v!jime$n" silnou %enu máme p'ed sebou. 
Přestože	2.	světovou	válku	nikdo	z její	rodiny	nepřežil	a	ona	zůstala	
naprosto sama, poda'ilo se jí op"t najít smysl %ivota a pro%ít plno-
hodnotn! %ivot. 

Další	den	PK	jsme	využili	k návštěvě	vily	Löw-Beer.	Jedná	se	o se-
cesní	vilu	v Brně	–	Černých	Polích.	Byla	postavená	v	letech	1903	až	
1904	podle	návrhu	architekta	Alexandera	von	Neumanna	pro	průmy-
slníka	Moritze	Fuhrmanna.	Vilu	obývala	v	letech	1913	až	1939	rodina	
Alfreda a Marianny Löw-Beerov!ch, rodi$( Grety Tugendhat, je% si 
se	svým	manželem	v horní	části	pozemku	nechala	vybudovat	rodinný	
dům	–	známou	vilu	Tugendhat.

V  letošním	 roce	 jsme	 navázali	 na	 spolupráci	 s  paní	 doktorkou	
Barto#ovou, maminkou na#eho studenta Martina Barto#e. Tentokrát 
se	třída	2.B	měla	zúčastnit	trestního	líčení	s pěstitelem	marihuany.	
Jaké v#ak bylo na#e p'ekvapení, kdy% jsme zjistili, %e delikvent nedo-
razil. I to se stává, jak nám paní doktorka objasnila. Na#e v!prava do 
justi$ního paláce v#ak nebyla v(bec zbyte$ná, proto%e paní doktorka 
Bartošová	byla	ochotná	nám	věnovat	svůj	čas	a	v rámci	besedy	zod-
pov"d"t 'adu otázek.
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V rámci	projektu	Street	law	jsme	využili	nabídky	seminářů	o	spo-
třebitelském	právu,	jež	pořádá	společnost	dTest	ve	spolupráci	s Práv-
nickou fakultou MU a jejími studenty. Tím jsme doplnili v!uku spole-
čenských	věd	ve	2.	ročnících	a	studenti	se	mohli	seznámit	s úskalími,	
která	 na	 nás	 jako	 spotřebitele	 v  praxi	 čekají.	 Letošní	 setkání	 bylo	
velmi p'íjemné, proto%e seminá'e vedl ná# absolvent Radovan Mala-
cha, student právnické fakulty.

 Mgr. Michaela )lesingerová 
 p'edsedkyn" PK D, SV, Ek

h) Úsp%chy d%tí v,logick+ch hrách
Krom" matematické olympiády 'e#í d"ti na#í #koly i velmi zajímavé 

t!mové sout"%e, a to logickou hru Brloh a #ifrovací hru Technoplaneta. 
V obou	těchto	soutěžích	patří	týmy	naší	školy	mezi	nejlepší.

Soutěž	 Brloh	 se	 skládá	 ze	 tří	 internetových	 kol,	 kde	 v  každém	
z nich	řeší	studenti	10	logických	úloh,	mají	na	to	vždy	jeden	týden.	
Nejlep#í t!my postoupí do tzv. malého -nále, ve kterém je pro t!my 
nachystáno	20	úloh,	přičemž	na	řešení	mají	tentokrát	pouze	2	hodi-
ny.	Z malého	finále	pak	do	velkého	finále	postoupí	nejlepších	7	týmů	
v kategorii	 základních	 škol	 a	7	nejlepších	 týmů	v kategorii	nižších	
gymnázií.	Mezi	těchto	7	týmů	se	vešly	hned	tři	z Jarošky.	Jednalo	se	
o týmy	Nepodstatní	(Jakub	Devát,	Martin	Dominik,	Drahomír	Ma-
lota, Zden"k Pezlar), t!m Te$ka (Antonín Sekerka, Jakub Hartmann, 
Ondra N"mec, Michal Kade'ábek) a t!m Marmelády (Anna Hronová, 
Kate'ina Dvo'áková, Linda Pezlarová, Natálie Pale$ková). U% jen po-
stup	hned	tří	týmů	do	finále	této	soutěže	je	obrovský	úspěch.	Navíc	
t!m Te$ka skon$il na skv"lém druhém míst" a t!m Nepodstatní t"sn" 
za	nimi	na	místě	třetím.	Studenti	si	tak	kromě	úžasných	zážitků	od-
nesli	i	bohaté	ceny.	Na	ukázku	se	můžete	podívat	na	trojici	úloh,	které	
na studenty $ekaly.

Úloha z&prvního kola
Uvažujme	klasickou	hrací	kostku,	na	které	jsou	napsána	čísla	1–6.	

Ka%dému vrcholu p'i'a*me p'irozené $íslo, které bude udávat sou$in 
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$ísel na st"nách p'i tomto vrcholu. Ka%dé hran" poté p'i'a*me p'i-
rozené $íslo, které bude udávat sou$in $ísel ve vrcholech, které daná 
hrana spojuje. Nyní vynásobme $ísla na v#ech st"nách, hranách i vr-
cholech. Kolika nulami bude kon$it poslední sou$in?

Úloha z&druhého kola
Na jednom ostrov" mají v%dy bu* slune$no, nebo dé#,. Dopl.te 

tabulku p'edpov"di po$así podle následujících pravidel:
•	 V	 každém	 řádku	 a	 sloupci	 je	 vždy	 stejný	 počet	 slunečných	

a deštivých	dní.	
•	 Nikdy	nejsou	více	než	dva	slunečné	ani	deštivé	dny	za	sebou.	
•	 Každý	řádek	(sloupec)	je	jiný	než	ostatní	řádky	(sloupce).
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Úloha z&#nále
Zam".te v%dy práv" jedno písmeno a p'em".te PLOD na HROCH. 

M"jte na pam"ti, %e ka%dé vytvo'ené „mezislovo“ musí b!t smyslupl-
né.

Druhou sout"%í je #ifrovací sout"% Technoplaneta. Tato sout"% je 
také t!mová, má v#ak p"t internetov!ch kol po p"ti #ifrách. Této 
soutěže	se	účastnilo	téměř	200	týmů	a	hned	40	jich	postoupilo	do	fi-
nále.	Není	tedy	divu,	že	v něm	naše	škola	měla	opět	velké	zastoupení.	
Do -nále postoupilo hned 5 na#ich t!m(. Nejlépe se da'ilo ji% v!#e 
zmín"nému t!mu Nepodstatní, kter! navíc pro tuto sout"% doplnila 
Michaela	Halaštová.	Opět	pro	ilustraci	uvádím	jednu	úlohu.

Na	závěr	snad	ještě	poznamenám,	že	se	obou	soutěží	účastní	mno-
ho	dětí	naší	školy,	které	se	neváhají	v pondělí	ráno	již	před	sedmou	
hodinou sejít a po jednotliv!ch t!mech lu#tit, tém"' ka%d! t!den. Za 
to jim pat'í velké pod"kování.

Mgr. Petr Pupík

i) Kufrovaná
Ve $tvrtek 5. 'íjna se na ni%#ím gymnáziu uskute$nila hra Labyrint 

neboli Kufrovaná. Hru vymyslel a zorganizoval pan profesor Urban 
spolu	s	dalšími	členy	učitelského	sboru	a	zúčastnili	se	jí	všichni	stu-
denti od prim po kvarty.
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Pravidla byla jednoduchá. Po celé #kole byly rozmíst"ny o$íslova-
né kufry. Studenti vytvo'ili t!my po t'ech a obdr%eli seznam kufr( 
v jednotlivých	učebnách.	Poté	dostali	záznamový	arch,	číslo	startov-
ního kufru a mohli za$ít. V kufru na sout"%ící $ekaly matematické 
p'íklady, bludi#t", v"domostní otázky, ale také záludnosti t!kající se 
#koly a profesor(. T!my si nap'íklad musely vzpomenout, co bylo 
k obědu	minulou	středu,	spočítat	okna	budovy	nebo	poznat	rukopis	
sv!ch u$itel(.

Podle toho, jak %áci odpov"d"li, byli posláni k dal#ímu kufru. Po-
kud	 odpověděli  správně,	 nalezli	 v	 kufru	 další	 úlohu	 a	 mohli	 vese-
le pokra$ovat dál. Jestli%e se ale spletli, na#li papírek, kter! hlásal: 
„S úsměvem	 jde	 všechno	 líp.“	Soutěžící	 si	 přečetli	 vtip	 a	 vrátili	 se	
k předchozímu	kufru.

Po celou dobu si t!my zapisovaly $ísla nav#tíven!ch kufr( a správné 
odpov"di do tabulky. Kdy% se dostaly po kruhu op"t k po$áte$nímu 
kufru, odevzdaly své odpov"di panu profesorovi a vyrazily na ob"d.

Vít"zem se stali ti, kte'í nejmén"krát uhnuli ze správné cesty a m"li 
nejvíc správn!ch odpov"dí. Sout"% byla velmi zábavná a já jsem si ji 
u%ila, i kdy% jsme se dost zapotili p'i hledání kufr( po celé #kole.

Jana Bu#ová, 4.ag.

j) Krejzy hra
V rámci oslavného t!dne prob"hla na na#í #kole t!mová hra nesoucí 

název IQ 150. Hra m"la dv" $ásti, první p'ímo v budov" gymnázia, 
druhou pak v p'ilehlém okolí.

V	první	části	řešily	týmy	úkoly	z	různých	oblastí:	logika,	přírodní	
vědy,	praktické	úlohy,	jazykové	úlohy	a	kultura.	Každá	oblast	obsaho-
vala	úkoly	pěti	různých	úrovní	obtížnosti,	přičemž	aby	se	tým	dostal	
do	 druhé	 části	 hry,	 musel	 úspěšně	 absolvovat	 alespoň	 jednu	 úlohu	
z každé	oblasti	i	z	každé	úrovně	obtížnosti.	Na	příklady	her	z	první	
$ásti se m(%ete podívat ní%e.
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Logika, obtí+nost 2

Kultura, obtí+nost 2
)pehové na#i vyzv"d"li, %e p"#ák mlo$í armády urazí za den dv" 

své délky. Pohyby jejich armád se zdají b!t chaotické, tu#íme v#ak, %e 
mloci cosi plánují na zít'ek.
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Jazykové úlohy, obtí+nost 5

Kultura, obtí+nost 4
Poznejte následující osobnosti:
KOZEL BASA
UDATE KAPRADI
KRMILA HOCHA
NAHNALA OVACI
MAS OTCENAS

Zadání	všech	úloh	naleznete	na	webových	stránkách	školy,	řešení	
těchto	ukázkových	úloh	na	konci	tohoto	článku.

Ve druhém kole se studenti vydali na lineární $ást, kde je $ekala t'i 
stanovi#t". Na prvním stanovi#ti m"li z fotek poznat, o které místo 
v lu%áneckém parku se jedná, a na t"chto místech bylo v%dy ukryto 
písmeno.	Text	potom	týmy	odeslal	do	parku	za	gymnáziem,	kde	na	ně	
$ekala následující #ifra:
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Ta poté odeslala t!my k par$íku u M"stského divadla Brno, kde 
$ekala #ifra poslední:

Na#e #kola po'ádá pro své studenty 1. a% 4. ro$níku zahrani$ní 
v!m"nné pobyty. V ka%dém ro$níku pouze jeden. Shodou náhod jede 
ka%d! ro*ník v jiném m%síci, jede do jiného m%sta, doprovází je jin! 
vyu*ující a cestují jin!m dopravním prost(edkem.

Dále se nám poda'ilo zjistit, %e:
•	 skupina	pana	prof.	Nováka	nejede	na	Elektrokole,
•	 v	Červnu	cestují	studenti	Helikoptérou,
•	 prváci	nechtějí	do	Řecka,
•	 v	Říjnu	odjíždí	skupina	s	paní	prof.	Jugasovou,
•	 v	Únoru	se	cestuje	do	Houstonu,
•	 během	školního	roku	jede	jako	poslední	skupina	s	paní	prof.	

Lacinovou,
•	 skupina	paní	prof.	Eliášové	letí	na	Rogale,
•	 druháci	jedou	do	Yorku,



158

•	 byl	pozdní	večer,	první	Máj,	a	jedna	z	delegací	odjíždí,
•	 poté,	co	se	vrátí	delegace	z	Athén,	začíná	se	připravovat	násle-

dující zájezd do Innsbrucku,
•	 během	školního	roku	odjíždí	jako	druhá	delegace	třetích	roč-

ník(,
•	 Autem	se	nedá	cestovat	do	anglicky	hovořící	země.

Jednalo se o klasickou Einsteinovu hádanku, kde po vypln"ní tabul-
ky	mohli	studenti	číst	první	písmena	a	dostali	text,	který	je	odesílal	do	
cíle	hry.	Do	cíle	došlo	28	týmů	z	celkových	96,	které	se	hry	účastnily.	

V prvních ro$nících zvít"zil t!m PRIMITIVNÍ ORGANISMY z 1.B 
ve slo%ení Andrea Dobrovolná, Zuzana Audová, Veronika Lokajová 
a	Anna	Blahová.	Ve	druhých	ročnících	zvítězil	tým	FÖRSTA	z	2.D	
ve slo%ení Marek B'eza, Anna Mádrová, Kate'ina Grycová a Zuzana 
Göghová, ve t'etích ro$nících pak t!m Sluní$ka ze 3.A mající pouze 
dva $leny, kter!mi byli )t"pán )míd a David Rajnoha. Nejrychlej#ím 
t!mem celkem a vít"zem v kategorii $tvrt!ch ro$ník( byl t!m Slou$e-
nina, ve kterém byli studenti Helena Macholánová (4.C), Hana Ml$o-
chová (4.C), Barbora Kunderová (4.A) a Richard Klem (4.B). Tomuto 
t!mu sta$ilo k absolvování sout"%e pouh!ch 158 minut.

Celkov" v"'íme, %e si studenti hru u%ili, %e byla pro n" dost „krejzy“ 
a %e m"li radost i ze sladk!ch cen na záv"r. Co 'íci na konec, snad jen 
%e se t"#íme na druhé pokra$ování, tentokrát s názvem IQ 300.

A nyní ji% k 'e#ení jednotliv!ch her. U první hry se sice jednalo 
o změť	matematických	symbolů,	které	však	šly	číst	i	jako	text.	Do-
stali jsme tak 'adu $ísel zapsan!ch slovy, kterou sta$ilo v%dy doplnit. 
0e#ením nám pak vy#lo Ludolfovo $íslo (tedy p'ibli%n"). Ve druhé h'e 
sta$ilo v%dy mloky posunout o dv" jejich délky ve sm"ru jejich ch(ze 
a	vyšel	nám	text.	Ve	třetí	úloze	bylo	třeba	dvakrát	překládat.	Nejprve	
do angli$tiny (první sousloví CAR PET) a poté zp"t do $e#tiny (CAR-
PET	=	KOBEREC).	No	a	nakonec	přečíst	první	písmena.	Konečně	
v poslední	hře	se	jednalo	o	přesmyčky	vyučujících	na	naší	škole.	KO-
ZEL BASA je ALES KOBZA. Na dal#í ji% t'eba p'ijdete sami.

Mgr. Petr Pupík
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k) Letní laborky pro &ílené chemiky 2017
Jako ka%d! rok jsme letní prázdniny uzav'eli pod vedením Mgr. 

Jaromíra Literáka, Ph.D., a Mgr. Veroniky Kyasové „Laborkami pro 
#ílené chemiky“.

V laborato'ích univerzitního kampusu Masarykovy univerzity jsme 
se tvá'í v tvá' st'etli s pravou nefal#ovanou chemií, p'i ní% v#ak ne 
v%dy jde v#echno podle plánu. A$koli jsme byli pod pe$liv!m dohle-
dem, ob$as na#i práci p'eru#ily zvuky padajících ban"k nebo hlasitá 
snaha zachránit v!t"%ek, kter! byl omylem cel! p'evr%en do vodní 
lázn".

Také jsme b"hem #ifrovací hry dostali #anci objevit i jiná zákoutí 
kampusu ne% jen na#e laborato'e. Nikdo z nás se neztratil a v#ichni 
nalezli	cestu	zpět.	To	je	při	spletitosti	kampusu	velký	úspěch.

Na#e d'íve sn"hobílé plá#t" jsou po leto#ní kyanotypii spí#e modré 
ne%li bílé. Aneb modrotiskovou metodou lze d"lat fotogra-e i jiné 
v!tvarné po$iny.

Každý	den	jsme	zakončili	úžasnou	dusíkovou	zmrzlinou	a	efektními	
pokusy, které nám p'edvedl doktor Literák.

Chcete-li poznat taje chemické laborato'e nebo si b"hem dopoledne 
vytvo'it &uoreskující prá#ek, rozhodn" neváhejte a p'idejte se p'í#tí 
rok k nám!

Anna Blahová, 4.bg
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l) Biologické exkurze
Letošní	16.	ročník	biologické	exkurze,	určené	pro	milovníky	přírody,	

se	konal	9.	června	2017	v oblíbené	výletní	oblasti	Brňanů:	Rudické	
propadání	–	Sečský	lom.	Zúčastnila	se	ho	dvacítka	studentů	ze	všech	
ro$ník(. Sledovali jsme nejen zvlá#tnosti terénu Moravského krasu 
(propadání), historické zajímavosti (V"trn! ml!n v Rudici), ale p'e-
dev#ím chrán"né i b"%né druhy rostlin, charakteristické pro po$átek 
$ervna.

Kromě	této	akce	se	nám	v letošním	roce	podařilo	pracovat	v teré-
nu	vícekrát	–	už	22.	dubna	jsme	si	vyzkoušeli	zážitkovou	pedagogiku	
v Tyršově	sadu	–	poznávat	všelijak	chlupaté	a	voňavé	rostliny	ve sle-
pecké zahrad" byl opravdu zá%itek! 24. kv"tna jsme uskute$nili se 
třídou	2.C	exkurzi	do	botanické	a	zoologické	zahrady	v Praze	Troji.	
Krom" poznávání druh( jsme se zde zam"'ili na historii a v!znam 
botanick!ch a zoologick!ch zahrad.

25.	 května	 jsme	 se	 vydali	 se	 třídou	 3.B	 na	 ekologickou	 exkurzi	
do  údolí	 Říčky.	 Její	 hlavní	 náplní	 bylo	 seznámit	 se	 se	 systémem	
ochrany	přírody	v České	republice,	a	zejména	v Brně,	ale	věnovali	
jsme se i kv"tnov!m bylinám a d'evinám. Také akce p'edm"tov!ch 
komisí	koncem	června	byly	zaměřeny	na	krásné	zahrady	–	s poměrně	
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hojnou	účastí	 studentů	napříč	 ročníky	 jsme	navštívili	 dvě	kouzelná	
místa: Centrum lé$iv!ch rostlin Léka'ské fakulty Masarykovy 
univerzity	a arboretum	Mendelovy	univerzity	v Brně.

RNDr. Iva Kubi#tová, Ph.D.

m) V+uka ekonomiky na Jaro&ce
Rostoucí zájem o ekonomiku a -nan$ní gramotnost jist" vzbuzuje 

zajímavost hodin a pestrost témat, která se na Jaro#ce probírají. Stu-
denti volitelného p'edm"tu ekonomika probírají u$ivo, je% se skládá 
z  úvodu	 do	 studia	 ekonomie,	 teorie	 vývoje	 ekonomického	 myšlení,	
mikroekonomie, makroekonomie, podnikové ekonomiky, managemen-
tu,	 marketingu	 a	 financí.	 Témata	 jsou	 probírána	 v  kontextu	 aktu-
álního hospodá'sko-politického d"ní. Dvouhodinové seminá'e posky-
tují	dostatek	prostoru	k zajímavým	výukovým	aktivitám,	jako	jsou	
p'ípadové studie $i moderní aktivizující metody v!uky. Ke kvalitní 
a dynamické	výuce	využíváme	digitální	edukační	platformu	Edmodo,	
která	umožňuje	zadávání	a	odevzdávání	online	domácích	úkolů	včetně	
cvi$n!ch test( a poskytuje prostor pro diskuzi $i sdílení zajímav!ch 
informací.

V!uka ekonomiky se odehrává nejen ve #kolních lavicích, $asto vy-
rážíme	na	zajímavé	exkurze,	přednášky	a	do	míst,	kde	se	setkává	br-
n"nská podnikatelská a startupová komunita. Trvale spolupracujeme 
s Jihomoravským	inovačním	centrem	(dále	jen	JIC),	které	podporuje	
začínající	podnikatele	a	také	inovace	ve	firmách	působících	v našem	
regionu.	Žáci	3.	ročníku	navštívili	JIC	za	účelem	přednášky	s názvem	
Mít jenom nápad nesta"í. M"li tak mo%nost prohlédnout si prosto-
ry	podnikatelského	 inkubátoru,	kde	 se	 rodí	úspěšné	 české	 startupy.	
Po exkurzi	začali	mnozí	navštěvovat	JIC	pravidelně	v rámci	odbor-
n!ch p'edná#ek po'ádan!ch pro #irokou ve'ejnost nebo „kut"ní“ v JIC 
digitální díln".

Spolupracujeme	 také	 s  brněnským	 komunitním	 centrem	 Impact	
HUB, kde jsme zavítali na p'edná#ku o spole$ensky prosp"#ném pod-
nikání. /áci si prohlédli prostory co-workingového centra a seznámili 
se	s aktivitami	HUBu,	které	se	zaměřují	na	řešení	společenských	a en-
vironmentálních problém(.
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Da'í se nám také zvát zajímavé osobnosti a odborníky, kte'í zaví-
tají na Jaro#ku. Velké odezv" se dostalo p'edná#ce o bankovnictví, 
kterou pro studenty Jaro#ky p'ipravil její absolvent pan Old'ich Jan-
da.	V návaznosti	na	probrané	učivo	žáci	ocenili	možnost	popovídat	si	
s odborníkem	a	zároveň	bývalým	studentem	Jarošky.	Taková	setkání	
pomáhají %ák(m získat lep#í nadhled nad studiem. Ná# host si velmi 
pochvaloval	odbornost	kladených	otázek	a	orientaci	žáků	v aktuálních	
ekonomicko-spole$ensk!ch tématech.

Se studenty 3. ro$níku jsme nav#tívili Ekonomicko-správní fakultu 
Masarykovy univerzity, kam jsme se vypravili 'e#it p'ípadovou studii 
z  oblasti	 projektového	 managementu.	 Některé	 žáky	 tato	 zkušenost	
inspirovala	k využití	možnosti	studia	vysoké	školy	nanečisto	a	zapojili	
se	do	projektu	Touch	Econ,	který	nabízí	možnosti	studia	na	ESF	již	
b"hem studia na st'ední #kole. /áci, kte'í program absolvují, se p'e-
sv"d$ili na vlastní k(%i, jak náro$né je skloubit studium na Jaro#ce 
s docházením	na	přednášky	a	plněním	vysokoškolských	povinností.	
Uvidíme,	kolika	studentům	se	podaří	úspěšně	zvládnout	tři	semestry	
a dostat	se	na	ESF	MUNI	bez	přijímacích	zkoušek.	Letošní	návště-
va	na	ESF	MUNI	se	bude	odehrávat	v nově	vzniklé	experimentální	
laborato'i, kde budeme zkoumat vztah lidského my#lení a ekonomie. 
Není to zdaleka jediná plánovaná akce, diá' se pomalu, ale jist" plní 
a	studenti	sami	přicházejí	s návrhy	na	exkurze	či	zajímavé	řečníky.	

Loni jsme se kone$n" do$kali v(bec prvního ro$níku celostátní Eko-
nomické	 olympiády.	 Hned	 v  úvodu	 soutěže	 jsme	 se	 skvěle	 zapsali:	
Karel +an$ara ze 4.D jako jedin! z celé +R získal ve #kolním kole 
plný	 počet	 bodů.	 V  krajském	 kole	 obsadili	 naši	 žáci	 přední	 místa,	
Filip	Chen	ze	4.B	2.	místo	a	Karel	Čančara	4.	místo.	Oba	studenti	
reprezentovali	školu	na	slavnostním	finále	v kongresovém	centru	Čes-
ké národní banky. Krom" zkou#ení, testování a psaní esej( na ekono-
mická témata byl pro studenty p'ipraven zajímav! kulturní program 
včetně	návštěvy	expozice	ČNB.	Celkově	Filip	Chen	vybojoval	krásné	
9. místo a Karel +an$ara se umístil na 13. míst". Kdo se pojede po-
dívat	do ČNB	letos?

Ing. Pavlína Ol#áková
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n) BrNOC
Ve dnech 2. a% 4. 12. 2016 se na Jaro#ce ji% podruhé uskute$nila 

BrNOC	–	akce,	na	které	studenti	přednáší	studentům	o	všem	mož-
ném i nemo%ném, co je zajímá. Na#e gymnázium p'itom nav#tívilo 
neuvěřitelných	156	účastníků	z	různých	koutů	republiky,	mezi	nimiž	
se na#lo 26 odvá%n!ch p'edná#ejících, kte'í si pro své kolegy p'ipravili 
31 vystoupení.

Mezi p'edná#en!mi tématy p'eva%ovala ta z p'írodov"dn!ch, tech-
nick!ch a matematick!ch obor(, ale objevila se i kontroverzní $i jinak 
atraktivní témata z humanitních obor(. Zajímavostí je, %e mnohdy si 
tent!% p'edná#ející p'ipravil jedno povídání p'írodov"dného a dal#í 
spole$enskov"dního charakteru, nap'íklad p'edná#ka o vektorov!ch 
prostorech a povídání o fungování hudby m"ly spole$ného tv(rce, mi-
mochodem absolventa Jaro#ky. Ukázalo se tedy, %e nemalé mno%ství 
student( se ve volném $ase v"nuje zajímav!m $innostem z nes$etného 
mno%ství odv"tví, a dokonce je ochotno o sv!ch smyslupln!ch zálibách 
diskutovat s dal#ími dlouho do noci.

Speciální	 charakter	 měly	 workshopy,	 na	 nichž	 si	 účastníci	 mohli	
leccos vyzkou#et i na vlastní k(%i, nap'íklad ovládání robot( pod 
dohledem vedoucích krou%k( z Robotárny. V!jime$ná byla také 
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přednáška	 o  slabých	 mezimolekulových	 interakcích	 připravená	 ne	
studenty,	nýbrž	odborníky	na chemii,	naší	paní	profesorkou	Kyasovou	
a	panem	doktorem	Jaromírem	Literákem	z Masarykovy	univerzity.	

Protože	 nejen	 vědomostmi	 živ	 je	 člověk,	 bylo	 pro	 účastníky	 na-
chystáno i ob$erstvení v podob" „do-it-yourself“ oblo%en!ch baget, 
obrovského dortu z dílny Veroniky Valouchové a svítícího pudinku $i 
zmrzliny s karamelem z molekulární kuchyn" paní profesorky Kyaso-
vé.	Na odlehčení	mysli	byly	k	dispozici	tzv.	mystery	rooms,	ve	kterých	
si	odvážlivci	losovali	témata,	na něž	přednášeli	improvizovaně.	Mezi	
organizovan! neodborn! program byla také za'azena denní #ifrova$ka 
po krásách	Brna.

Díky	 účastníkům	 poslouchajícím	 i	 přednášejícím,	 organizátorům,	
paní	 profesorce	 Kyasové	 a  panu	 profesoru	 Piskačovi,	 kteří	 na	 akci	
dohlí%eli, se BrNOC stala akcí s nezapomenutelnou atmosférou. Pod"-
kování pat'í Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, které 
BrNOCi	poskytlo	nezbytnou	finanční	pomoc	a	rozšířilo	povědomí	o ní	
mezi	široký	okruh	studentů	se	zajímavými	koníčky,	a samozřejmě	ve-
dení #koly, je% akci poskytlo prostory a po%ehnání. Doufejme, %e se 
BrNOC	stane	na Jarošce	tradicí	a	další	ročníky	budou	ještě	nabitější	
skv"l!mi p'edná#kami a inspirujícími lidmi.

 Tran Anh Minh, absolventka 2016
	 za	Pravoúhlý	sněm

o) Nejen „Traditio lampadis“: 
V+uka molekulární biologie na gymnáziu

V roce	2017	oslavila	naše	škola	150	let	od	svého	založení.	Byla	to	
p'íle%itost zamyslet se nad její historií vzdálen"j#í i nedávnou, nad její 
současností,	 jejími	výsledky	a	úspěchy,	a	hlavně	nad	jejími	„atribu-
ty“, které ji d"lají jedine$nou mezi $esk!mi a moravsk!mi gymnázii. 
A nejen	zamyslet	se,	ale	také	napsat	–	tak	vznikla	velká	publikace	
150 let prvního "eského gymnázia v&Brn(, která dokumentuje v!voj 
#koly a podrobn" se v"nuje zejména zm"nám, jimi% #kola pro#la ve své 
novodobé	historii	za	posledních	50	let	své	existence.

Publikace podává zevrubnou informaci o t"chto zm"nách, $asto 
v kontextu	se	změnami	v naší	 společnosti	a	se	změnami	v českém	
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#kolství (ty ov#em mnohdy nebyly #,astné). Uprost'ed tohoto d"ní 
pro#la Jaro#ka t'emi jedine$n!mi událostmi, které stojí za to, aby-
chom	si	je	připomněli	i	v letošním	Programu gymnázia.	Dvě	z nich	
navíc ur$ují charakter a jedine$nost Jaro#ky dodnes.

První	 z  těchto	 událostí	 je	 spjata	 s  obnovou	 gymnázia	 v  roce	
1969 –	bylo	obnoveno	jako	gymnázium	s experimentální	výukou	ma-
tematiky	(tzv.	„Vyšínův	experiment“	nebo	též	„množinová	matemati-
ka“)	–	výzkum	moderního	přístupu	k vyučování	matematice:	dnešní	
pedagogickou terminologií bychom tento typ v!uky mohli ozna$it jako 
„badatelsky	orientovaná	výuka“.	Na	práci	 při	 experimentální	 výuce	
matematiky	 s  velkou	 láskou	 a	 neskrývaným	 nadšením	 vzpomínali	
mnozí vyu$ující i po létech a absolventi této v!uky si do %ivota odná-
#eli schopnost tvo'iv" hledat 'e#ení problém( a nazírat na skute$nost 
přísně	 logicky.	Dodejme,	že	Jaroška	byla	 jediným	gymnáziem	v re-
publice	s tímto	typem	výuky	matematiky.

Po	skončení	experimentu	(výzkumného	úkolu)	naštěstí	matematika	
zůstala	i	nadále	doménou	Jarošky,	když	tato	škola	byla	v roce	1984	
zařazena	mezi	matematická	gymnázia	(těch	bylo	v tehdejší	podobě	
na#í republiky 11). Na#e #kola jako matematické gymnázium je dosta-
tečně	známá	–	informace	o	tom	byla	nesčíslněkrát	zpracována	ve	všech	
ro$enkách a programech #koly i v jin!ch jejích publikacích.

Třetí	 unikát	 Jarošky,	 a	 to	 skutečně	 unikát	 v  nejtvrdším	 slova	
smyslu, je v!uka molekulární biologie od #kolního roku 2000/2001 
v podobě	tříletého	volitelného	předmětu	(ve	2.–4.	ročníku).	Od	roku	
2010	z tohoto	předmětu	studenti	i	maturují	v rámci	profilové	části	
maturitní zkou#ky. O jedine$nosti tohoto fenoménu sv"d$í mj. pr(-
zkum	RNDr. V.	Janštové,	Ph.D.,	a	RNDr.	M.	Jáče,	Ph.D.,	publiko-
vaný	v Scientia in educatione 6(1),	2015,	p.	14–39,	ISSN	1804-7106,	
o němž	jsme	psali	v Programu gymnázia 149	(s.	211–214)	v loňském 
roce.

V!uka molekulární biologie na Jaro#ce dokazuje, %e na#e #kola umí 
pochode. nejen p'edávat (na#e slavné „Traditio lampadis“), ale %e 
umí pochode. i za%ehnout, ani% by pasivn" $ekala, a% si ji „p'ipálí“ 
od pochodn" n"jaké jiné #koly nebo t'eba od doutníku Ministerstva 
#kolství.

Zatímco	školní	předměty	matematika	a	 fyzika	prošly	v 60.	a	70.	
letech minulého století pot'ebnou modernizací, v!uka biologie m"la 
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v té	době	jiný	osud:	po	rehabilitaci	genetiky	a	Mendela	(v	polovině	
60.	let)	byla	genetika	vrácena	do	výuky	a	spolu	s ní	tam	„přicesto-
valy“	 i	 základy	 tehdejší	 novinky	–	molekulární	 genetiky	 (v	podobě	
struktury	DNA	–	Watson	a	Crick	1953,	ústředního	dogmatu	moleku-
lární	biologie	a	genetického	kódu,	který	byl	rozluštěn	v roce	1966).	To	
asi #kol#tí biologové pova%ovali za dostate$n! pokrok a neuv"domili 
si,	že	právě	objevy	v oblasti	molekulární	biologie	odstartují	doslova	
převrat	v celé	biologii.	Výuka	biologie	tak	svým	obsahem	a	vnitřní	
-lozo-í dodnes p'ipomíná dobu svého vzniku (konec 19. století), byla 
pouze roz#í'ena o v!#e uvedené $ásti a pár dal#ích aktualizací, zpravi-
dla bez hlub#ího koncep$ního 'e#ení.

Rozvoj	molekulární	biologie	v 2.	polovině	20.	století	je	totiž	fasci-
nujícím p'íkladem toho, jak v"decké poznání v relativn" krátké dob" 
dokáže	doslova	„převrátit	naruby“	nejen	svůj	zastřešující	obor	–	bio-
logii, ale i %ivot a perspektivy celé lidské spole$nosti, a, u% si to její 
členové	–	včetně	učitelů	biologie	a	didaktiků	–	uvědomují,	nebo	ne.	
Genetika, molekulární genetika i molekulární biologie jako celek se 
staly jednotícím základem v&ech biologick!ch obor(, a, u% teoretic-
kých,	nebo	aplikovaných.	Dokonce	do	té	míry,	že	v současnosti	bez	
užití	metod	molekulární	biologie	žádný	experimentální	a	aplikovaný	
biologický	obor	nemůže	existovat.

Koncem 90. let si biologicky orientovaní studenti na Jaro#ce uv"do-
mili, %e tradi$ní v!uka biologie (mimochodem uplat.ovaná na gym-
náziích	dodnes,	byť	třeba	s různě	kvalitními	snahami	o	vylepšení)	pro	
n" p'iná#í vá%né riziko u p'ijímacích zkou#ek nap'íklad na léka'ské 
fakulty	a	brzdu	v prvních	ročnících	biologicky	zaměřených	vysokých	
škol.	Formou	petice	oslovili	vedení	školy	s přáním	rozšířit	nabídku	tří-
letého volitelného p'edm"tu o biologick! p'edm"t zam"'en! práv" na 
moderní biologii. 0editel #koly RNDr. Ji'í Herman prozírav" pochopil 
smysluplnost %ádosti student( a pov"'il kolegu RNDr. Pavla Va'ejku 
sestavením programu v!uky (osnov) a následn" v!ukou nového p'ed-
m"tu, kter! dostal název „molekulární biologie“. RNDr. Pavel Va'ejka 
totiž	v rámci	svého	vysokoškolského	studia	absolvoval	 i	mimořádné	
studium oboru „molekulární biologie“ u p'edního $eského odborníka 
a	průkopníka	molekulární	biologie	v naší	republice	prof.	RNDr.	Stani-
slava	Rosypala,	DrSc.,	od	počátku	své	pedagogické	praxe	vedl	krouž-
ky genetiky a molekulární biologie pro zvídavé studenty a pravideln" 
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navštěvoval	univerzitní	 semináře	věnované	novinkám	v molekulární	
biologii	a	v	oborech	s ní	souvisejících.

RNDr.	Pavel	Vařejka	později	upravil	–	v souladu	se	změnami	škol-
ské	legislativy	–	osnovy	„molekulární	biologie“	na	tzv.	školní	vzděláva-
cí program ()VP) a p'izp(sobil v!uku restrikci v!uky p'írodov"dn!ch 
p'edm"t( na gymnáziu. P'i tvorb" )VP tradi$ní biologie se bohu%el 
nepoda'ilo p'íslu#né p'edm"tové komisi sladit v!uku biologie a mo-
lekulární biologie do podoby, která by byla efektivní a znamenala 
by nesrovnateln" vy##í p'ínos pro cílovou skupinu student(. Je to 
mimo'ádná #koda, nebo, molekulární biologii ka%doro$n" nav#t"vuje 
tém"' t'etina student( nematematick!ch t'íd (celkov" tedy tém"' ka%-
d! $tvrt! student gymnázia).

Další	změna	v českém	školství	naopak	přinesla	i	jeden	pozitivní	vý-
sledek:	v souvislosti	se	zavedením	státních	maturit	se	nově	vymezilo	
spektrum	předmětů	profilové	(školní)	části	maturitní	zkoušky	a mezi	
tyto p'edm"ty byla na na#í #kole za'azena i molekulární biologie. Prv-
ní	maturity	z molekulární	biologie	proběhly	na	jaře	roku	2010.

Jaro#ácké „Traditio lampadis“ odkazuje p'edev#ím na kulturní, hu-
manitní	 a	 demokratické	 tradice	 školy,	 které	 se	 na	 ní	 v  mimořádně	
vytříbené	podobě	 zformovaly	během	prvního	 století	 existence	 školy	
a našly	bohatý	prostor	pro	svůj	rozvoj	 i	v období	dalších	padesáti	
let	gymnázia,	v období	gymnázia	matematického.	Vždy	šlo	o	to,	aby	
se v#estrann" vzd"laní studenti dob'e orientovali ve sv"t", ve kterém 
%ijí, a hlavn" budou %ít. Je dob'e, %e své heslo nechápeme ve smyslu 
„stát na sv!ch tradicích“, ale ve smyslu „jít vp'ed v duchu tradic 
sv!ch p'edch(dc( a vedeni jejich p'íkladem“. A proto%e 21. století 
se	právem	označuje	jako	století	biologie	–	a	tím	se	myslí	především	
biologie molekulární a genetika, je pozitivní zprávou, %e na#e #kola své 
tradice	rozšířila	i	směrem	ke	snaze	umožnit	svým	studentům	v plné	
šíři	a odpovídající	hloubce	poznat	a	pochopit	biologickou	podstatu	
%ivého sv"ta, podstatu sebe samého, a hlavn" pochopit místo, které 
člověk	zaujímá	nejen	v živém	světě	–	v biosféře,	ale	i	v	lidské	společ-
nosti, nebo, i ta je ve svém jád'e 'ízena biologick!mi zákonitostmi. 

A	je	dobře,	že	jsme	na	své	tradice	–	ty	dávné	i	ty	nejnovější	–	pa-
t'i$n" hrdí.

RNDr. Pavel Va'ejka
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Jaro!ka základ +ivota 
Prvním	důležitým	krokem	z hlediska	budoucího	uplatnění	 je	pro	

„Jaro#áka“ v!b"r prvního volitelného p'edm"tu ve druhém ro$níku 
vyššího	gymnázia.	Jediným	přírodovědným	předmětem	z nabídky	je	
molekulární	 biologie	 a	 vzhledem	 k  tomu,	 že	 už	 tehdy	 mě	 to	 táhlo	
k  medicíně,	 měla	 jsem	 ve	 svém	 výběru	 jasno.	 Tehdy	 jsem	 si	 ještě	
v(bec nebyla v"doma toho, jak velk! bude mít pro m", jako zájemce 
o medicínu	a	přírodovědné	obory	obecně,	tento	předmět	význam.

Le$ vybrala jsem si dob'e. Poprvé jsem si to uv"domila ve 3. nebo 
4.	ročníku,	kdy	jsem	zjistila,	že	požadavky	na	znalosti	pro oborovou	
zkoušku	z biologie	k	přijímacím	zkouškám	na	vysokou	školu	se	hodně	
li#ily od mého o$ekávání. D'íve se kladl d(raz na klasickou st'edo#kol-
skou	biologii	–	od	bakterií	a	virů	přes	rostliny,	zvířata	až	po	člověka.	
V současné	době	však	naprosto	dominují	znalosti	z oblasti	genetiky	
a	molekulární	biologie.	Po	rozhovoru	s panem	profesorem	Vařejkou	
jsem	se	tedy	definitivně	rozhodla	pro	maturitu	z molekulární	biologie.

A	udělala	jsem	dobře.	V čem	všem	mi	nabyté	vědomosti	pomohly?	
Při	 přijímacích	 zkouškách	 na	 lékařskou	 fakultu.	 V  oborovém	 testu	
z biologie	jsem	většinu	informací	čerpala	právě	ze	znalostí	nabytých	
v tomto	předmětu.	Důraz	na	genetiku?	Tak	velký,	že	až	na	minimum	
otázek	týkajících	se	lidského	těla	byly	všechny	ostatní	z těchto	okru-
hů.	Žádné	rostliny,	žádná	zvířata,	nic	takového.	Maturita	z moleku-
lární biologie byla dobrá volba.

Nebyly	to	však	jen	přijímací	zkoušky.	V prvním	ročníku	na	medicí-
n" je biologie p'edm"t, do kterého jsem se skoro v(bec nemusela cel! 
první	semestr	učit.	Z Jarošky	jsem	si	odnesla	základy,	které	bohatě	
stačily.	Ušetřená	 spousta	práce,	 času,	nervů	–	poděkování	mé	alma	
mater, a hlavn" panu profesoru Va'ejkovi. 

Dobrá	pověst	našeho	gymnázia	se	ale	ukázala	i	při	zkoušce	z biofy-
ziky. Úvodní otázka zkou#ející byla, které gymnázium jsem studovala. 
„Jaro#ku,“ 'ekla jsem. „Jé, Jaro#ka, tam je dobrá fyzika!“ Hned byla 
lep#í atmosféra. 

Toto nem"l b!t a ani není „náborov!“ $lánek pro molekulární bio-
logii. Ale pokud chcete studovat medicínu nebo dal#í p'írodov"dné 
obory, je to nejlep#í volba. Mohu to potvrdit.

 Al%b"ta Pánková
	 absolventka	z roku	2016
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p) Letní odborné soust(ed%ní ChO v,B%stvin%
Poklidn!m letním ránem se za$ínají linout líbezn" fale#né tóny 

z trubky	pana	profesora	Petra	Slavíčka,	našeho	fyzikálního	chemika.	
B"stvinsk! tábor le%ící v /elezn!ch horách je tímto nucen probudit se 
k	životu	a	po	tematické	rozcvičce	a	snídani	se	nejúspěšnější	řešitelé	
Chemické olympiády rozbíhají na r(znorodé p'edná#ky, které prohlu-
bují	jejich	znalosti	v	matematice	a ve	všech	koutech	chemie.	Nedílnou	
součástí	odborného	programu	jsou	praktika	v laboratořích.	Letos	su-
verénn" p'evládaly p'edná#ky z populární fyzikální chemie. Po ob"d" 
následuje dal#í t'íhodinov! blok p'edná#ek. Tím povinn! program dne 
kon$í. +asto je v#ak obohacen nepovinn!mi poledními a ve$erními 
p'edná#kami a spoustou táborov!ch her a sout"%í. 

Ani tento rok nesm"la chyb"t no$ní hra s leto#ním názvem Osm 
barev	duhy,	který	odkazuje	na	téma	celého	soustředění	pro	rok	2017 –	
barvy a sv"tlo. V návaznosti na toto téma si laboranti spolu se star-
šími	účastníky	připravili	naprosto	dechberoucí	a	všemi	barvami	zářící	
oh.ostroj.
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Ka%d! rok je pro nás toto soust'ed"ní skv"l!m zá%itkem. Je nesmír-
ně	motivující	 strávit	dva	 týdny	 s  lidmi,	 kteří	mají	 podobné	 zájmy	
a jsou	zapálení	do	toho,	co	je	baví,	a	jsme	rádi,	že	i	letošní	soustředění	
m(%eme ozna$it za velmi vyda'ené. 

  Jan +esnek, 2.B
	 	Filip	Svěrák,	2.B

q) P(írodov%dná sout%' N-trophy
B"hem #kolního roku 2016/2017 se konal ji% 7. ro$ník t!mové sou-

t"%e N-trophy. Sout"% je po'ádána Jihomoravsk!m centrem pro mezi-
národní mobilitu (JCMM) a je ur$ena pro t'í$lenné t!my.

Soutěž	 je	rozdělena	do	dvou	kol	–	kvalifikačního	a	finále.	Během	
kvalifikačního	kola	dostaly	týmy	zadání	experimentu	v rozsahu	čtyř	
obor( (chemie, biologie, fyzika a logika), kde si m"ly samy navrhnout 
provedení a zpracovat v!sledky.

Letos	 se	 v  biologii	 kultivovaly	 bakterie,	 v  chemii	 zkoumalo	 pH,	
fyzikální	úkol	řešil	mechaniku	trhání	toaletního	papíru	a	logický	úkol	
se zab!val #í'ením epidemií.

Po	vyhodnocení	kvalifikace	postoupilo	do	finále	16	týmů.	Z našeho	
gymnázia	postoupily	týmy	dva	–	Jarošťáci	(ve	složení	Mikuláš	Hampl,	
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Václav	Martinů	a	Filip	Svěrák	z	2.B)	a	Asymptota	of	the	nekonečno	
(Veronika Valouchová ze 4.C, Ronald Luc ze 4.A a Vít Procházka 
z 2.C).

Finále	se	konalo	začátkem	března.	V pátek	krátce	po	příjezdu	jsme	
byli	přivítáni	v ZŠ	Kamínky	jako	přední	odborníci	svolaní	pro	zasta-
vení smrtící infekce. Je#t" ve$er probíhal nácvik evakuace pro p'ípad 
biologického	ohrožení	a	pak	se	šlo	spát.	Další	den,	v sobotu,	jsme	se	
přesunuli	 do	 kampusu,	 kde	 jsme	 měli	 zkoumat	 nákazu	 –	 tajemnou	
bakterii	 Unq2687.	 I	 zde	 byly	 experimentální	 úlohy	 rozdělené	 podle	
obor(. Prvním byla biochemie, kde jsme vy#et'ovali pacienty a sna%ili 
se odhalit p(sobení bakterie a stanovit mo%nosti snadné diagnostiky 
onemocn"ní. Ve fyzikální $ásti jsme m"li zprovoznit „$ernou krabi$ku“ 
ur$enou na detekci p'ítomnosti bakterií ve slinách. A p'i logickém 
úkolu	bylo	naším	cílem	zastavit	bioteroristy,	kteří	chtěli	vypustit	ná-
kazu do sv"ta.

Po	skončení	všech	úkolů	jsme	povečeřeli	pizzu,	ale	než	jsme	stačili	
v  klidu	dojíst,	 spustil	 se	 poplach	 a	 nastala	 evakuace,	 protože	 naše	
st'edisko bylo napadené ozbrojen!mi bioteroristy. Rychle jsme se p'e-
sunuli na na#i základnu (Z) Kamínky). Tam se bohu%el zjistilo, %e n"-
kteří	z nás	byli	nakaženi	a	musí	odejít	do	karantény,	i	náš	tým	přišel	
takto o jednoho v!zkumníka.

Další	den	zbytek	týmů	 i	 s přispěním	členů	v	karanténě	pracoval	
na vývoji	léku	a	také	vakcíny	proti	Unq2687.	Vše	se	povedlo,	nakažení	
se vylé$ili a ztráty na %ivotech byly na#t"stí jen minimální.

Na v!sledkové listin" se ná# t!m Jaro#,ák( umístil na 2. míst", 
hned	za	námi	byl	druhý	tým	z našeho	gymnázia,	Asymptota	of	the	
nekonečno.	Jarošku	předstihl	jenom	tým	z Hradce	Králové.

Po takto u%ite$n" a zábavn" stráveném víkendu se nikomu opravdu 
necht"lo jet dom(.

Filip	Svěrák,	2.B

r) Pr)vod a besedy k,oslavám 150. v+ro*í
St'eda za$ala pr(vodem, sraz byl v 7.45 na nám"stí Svobody. P'i-

cházející %áci se shroma%*ovali do skupin po t'ídách. T'ídní u$itelé 
je potom 'adili za sebe po #esticích. N"kte'í %áci nesli transparenty 
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s oslavnými	hesly.	Asi	v	8	hodin	byla	celá	škola	seřazena	v	průvodu	
po #esticích. Vydali jsme se ulicí B"hounskou, p'e#li jsme p'es Roose-
veltovu, kde kv(li nám byla zastavena doprava, a pokra$ovali jsme 
do parku	u	Janáčkova	divadla.

Pr(vod p'e#el s velik!m nad#ením Koli#t" a ulici Milady Horákové. 
Potom vpochodoval na t'ídu Kapitána Jaro#e, kde jsme skandovali 
hesla k oslav" Jaro#ky. Odtud jsme #li Kudelovou, abychom skon$ili 
v parku	na	náměstí	28.	října.	Seskupili	jsme	se	zde	do	davu,	abychom	
co nejlépe sly#eli slova pana 'editele. Ten nám pod"koval za hladk! 
pr(b"h akce, dal slovo absolventovi na#eho gymnázia ze $ty'icát!ch 
let minulého století, pop'ál nám hodn" #t"stí do na#eho studijního 
i  osobního	 života	 a	 poslal	 nás	 na	 besedy.	 Byl	 odměněn	 dlouhým	
a hlasitým	potleskem.	Poté	jsme	odevzdali	transparenty	a	vydali	se	
na P'í$ní, abychom mohli besedovat s absolventy.

Besedy	byly	dvě,	první	začínala	v	10	hodin	a	končila	v	10.45	a dru-
há probíhala od 11.00 do 11.45. Na první besedu jsme byli u pana 
profesora Pavla Koktavého. Vykládal nám o svém studiu na Jaro#ce, 
o vysok!ch #kolách, titulech a o v!zkumu, kter! provádí nyní. Druhou 
besedu jsme strávili u pana doktora Petera Krupky. Ten nám vykládal 
r(zné p'íhody, které se mu staly v d"tsk!ch a studentsk!ch letech. 
Ob" dv" besedy se velice vyda'ily. Po besedách jsme se #li naob"dvat 
a po dobrém jídle jsme #li dom(.

%áci 4.ag



173

6. INSTITUCE NA #KOLE

a) Sdru'ení rodi*) a p(átel &koly
V tomto	článku	bych	chtěl	čtenáře	seznámit	s činností	Sdružení	ro-

dičů	a	přátel	školy.	Rád	bych	se	podělil	o	úkoly	a	problémy,	které	jsme	
v uplynulém	roce	řešili	i	které	před	námi	v začínajícím	roce	stojí.

SRP) je sice jen jedním z orgán(, jen% napomáhá vedení #koly p'i 
zajišťování	potřebných	aktivit	a	úkolů,	je	to	však	nezastupitelná	orga-
nizace zast'e#ující nejr(zn"j#í formy spolupráce rodi$( a koordinující 
'adu -nan$ních aktivit. 

Především	bych	proto	chtěl	poděkovat	všem	rodičům,	kteří	se	v ja-
kékoliv form" do $innosti #koly zapojili nebo jí byli n"jak!m zp(so-
bem nápomocni, a, ji% -nan$ními dary osobními $i -remními, nebo 
pomocí	 při	 organizaci	 nejrůznějších	 akcí	 atd.	 Ti	 z  vás,	 kteří	 měli	
možnost	sledovat	činnost	školy	a	proměny	jejího	prostředí	v horizontu	
n"kolika let, jist" zaznamenali v!razné zm"ny, jimi% budovy #koly pro-
šly.	Na těchto	proměnách	má	samozřejmě	největší	podíl	vedení	školy	
a celý	profesorský	sbor,	nemalou	měrou	však	k nim	přispěla	i	řada	
rodi$( a p'íznivc( #koly. D"kujeme proto v#em, kte'í #kole p'i t"chto 
úpravách	byli	jakkoliv	nápomocni.

Ji% p'ed rokem jsme avizovali, %e bude nutno provést v!razné práv-
ní	úpravy	našeho	sdružení.	Přijímali	jsme	i	nové	stanovy	SRPŠ.	Tato	
změna	byla	vyvolána	nutnými,	 v podstatě	 administrativními	úpra-
vami tak, aby stanovy odpovídaly po formální stránce po%adavk(m 
nového ob$anského zákoníku. Proto vás chci informovat, %e v#echny 
potřebné	 právní	 úpravy	 byly	 ve	 stanoveném	 termínu,	 tj.	 do	 konce	
roku 2016, provedeny.

A nyní mn" dovolte, abych se zmínil o n"kolika v"cech t!kajících 
se obsahu a forem v!uky. I kdy% tato problematika nepat'í p'ímo 
do obsahu	činnosti	SRPŠ,	týká	se	bezprostředně	žáků	školy	a	předpo-
kládám, %e i rodi$e ji pozorn" sledují. 

Jist" v#ichni zaznamenáváte nejr(zn"j#í zm"ny, jimi% na#e #kolství 
v současnosti	prochází.	Mám	na	mysli	především	tzv.	státní	maturitu	
a jednotné p'ijímací zkou#ky, které jsou povinné pro v#echny st'ední 
školy	ukončené	maturitou.	Je	potěšitelné,	že	na	naší	škole	s těmito	
zkou#kami nejsou, na rozdíl od 'ady jin!ch st'edních #kol, sebemen#í 
problémy.
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Jednoduchost státní maturity je na na#í #kole vyvá%ena standardn" 
nadpr(m"rnou náro$ností pro-lové #kolní $ásti maturity. Jen tak je 
možno	udržet	dlouhodobě	dobré	jméno	gymnázia	a	úspěšnost	našich	
absolventů	v dalším	studiu	na	vysokých	školách.	

Na kter!ch akcích se SRP) podílelo -nan$n" $i organiza$n", se 
dozvíte ve zpráv" o hospoda'ení, a proto zde nebudu tyto akce nyní 
uvádět.	SRPŠ	úzce	spolupracovalo	i	s	učitelským	sborem	a	tato	spolu-
práce byla, doufáme, oboustrann" prosp"#ná. Rád bych v#em $len(m 
pedagogického sboru za tuto spolupráci pod"koval.

Vá%ení rodi$e, v#ichni, kte'í se na chodu gymnázia jak!mkoliv zp(-
sobem	podílíme,	samozřejmě	chceme,	aby	se	i	v příštích	letech	udržela	
vynikající kvalita absolvent( gymnázia a jejich v!borná pov"st, kte-
rou	si	vydobyli	na	vysokých	školách	v celé	republice	a	kterou	trvale	
prokazují	na	nejrůznějších	úrovních.	Spolupráce	rodičů	patří	k neza-
stupitelným	hodnotám,	jež	k tomu	výrazně	přispívají.

Samoz'ejm" je pro nás v#echny, a zejména pro %áky, kte'í #kolu 
nav#t"vují, nejd(le%it"j#í budoucnost, %ivot, na n"j% se p'ipravují. To 
v#ak neznamená, %e bychom m"li zapomínat na svou historii, net"#it 
se	ze	svých	úspěchů	a	nepoučit	se	z případných	nezdarů.	A	v tomto	
ohledu	můžeme	věru	být	na	minulost	školy	hrdi.	V minulých	dnech	
prob"hla 'ada akcí, jimi% jsme si p'ipomn"li událost p'esahující rá-
mec	školy	samotné	–	150.	výročí	založení	našeho	gymnázia.	Do	těchto	
akcí byl krom" #koly zapojen p'edev#ím Klub absolvent(, podílela se 
na nich	však	i	řada	rodičů.

Toto	výročí	jistě	všichni	oslavujeme	s úctou	a	hrdostí,	současně	nás	
v#ak i zavazuje do budoucna.

Dovolte, abych p'i této p'íle%itosti je#t" jednou pod"koval srde$n" 
v#em, kte'í se na na#í $innosti 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. v!ro$í otev'ení gymnázia, které se konaly 28. 'íjna 1967. Podle 



175

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 loňském	roce	
se	díky	změnám	v novém	občanském	zákoníku	změnila	forma	občan-
ského	 sdružení	 v  zapsaný	 spolek.	 Jeho	 nové	 stanovy	 schválil	 sjezd	
t'ídních d(v"rník(, konan! dne 4. 'íjna 2016.

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	–	místopředseda
RNDr.	Jiří	Herman,	Ph.D.	–	ředitel	gymnázia
RNDr.	Bohumil	Koláčný	–	předseda	Studijní	nadace
RNDr.	Pavel	Sekanina	–	jednatel
Alena	Fialová	–	pokladní
Ing. Lud"k Otruba

V revizní komisi pracují Mgr. Milu#e P'ikrylová, RNDr. Pavel Va'ejka 
a Bc. Vladimíra ),astná.

+innost Klubu absolvent( byla po cel! rok pln" zam"'ena na p'í-
pravu oslav 150. v!ro$í zalo%ení Gymnázia na t'íd" Kapitána Jaro#e 
v Brně.	Důvěrníci v#ech absolventsk!ch t'íd byli dv"ma dopisy po-
zváni	na	sjezd	třídních	důvěrníků,	který	se	konal	s ročním	předstihem	
před	vlastními	oslavami	v	úterý	4.	října	2016	v aule	gymnázia.	Pří-
tomní zde byli informováni 'editelem gymnázia dr. Ji'ím Hermanem 
o $innosti gymnázia a p'edsedou Klubu absolvent( prof. Ventrubou 
o  připravovaných	 oslavách.	 Sjezd	 schválil	 stanovy	 Klubu	 absolven-
tů.	 Dr.  Bohumil	 Koláčný	 seznámil	 důvěrníky	 s  publikacemi	 vyda-
nými	v posledních	letech,	a	především	s knihami	připravovanými	ke	
150. výročí	školy:	150 let prvního "eského gymnázia v&Brn(, Alma-
nach, Kalendá$ gymnázia 2018	s nositeli	čestných	odznaků	a	Program 
gymnázia 150.	Prof.	Ventruba	seznámil	důvěrníky	s návrhem	význam-
n!ch osobností, které by m"ly b!t p'i p'íle%itosti oslav ocen"ny $est-
n!m odznakem gymnázia (d(v"rníci mohli podat dal#í návrhy). 
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Místop'edseda Klubu absolvent( dr. Pavel Boucník poté informo-
val o programu vlastních oslav a o databázi absolvent( jednotliv!ch 
tříd.	Každý	třídní	důvěrník	obdržel	přístupové	údaje	do	informačního	
systému gymnázia, kde jsou seznamy jednotliv!ch t'íd. D(v"rníci tyto 
seznamy ji% sami aktualizují. 

Protože	150.	výročí	je	významným	jubileem	v historii	našeho	gym-
názia,	na	jaře	letošního	roku,	v úterý	25.	dubna	2017,	se	konal	další	
sjezd t'ídních d(v"rník(, kde ji% byli v#ichni d(v"rníci podrobn" sezná-
meni	s průběhem	a	programem	oslav.	Důvěrníkům	byly	elektronicky	
rozeslány	dopisy	s podrobným	programem	oslav.	Dopisy	s	programem	
t'ídní d(v"rníci p'eposlali v#em absolvent(m na#eho gymnázia. 

O	 vlastních	 oslavách	 ke	 150.	 výročí,	 které	 probíhaly	 v  týdnu	
od pondělí	2.	října	do	pátku	6.	října	a	vyvrcholily v sobotu 7. 'íjna 
2017	v chrámu	sv.	Tomáše,	na	gymnáziu,	v Městském	divadle	Brno	
a večer	v Kulturním	centru	Babylon,	se	můžete	dočíst	v samostat-
ném $lánku.

Proto%e víme, %e n"kte'í absolventi se o oslavách nedozv"d"li, obra-
címe se nyní na n": pokud jste nebyli informováni o oslavách 150 let 
otev'ení gymnázia, kontaktujte svého t'ídního d(v"rníka a domluvte 
se s ním, zda chce vykonávat tuto funkci. V opa$ném p'ípad" se obra,-
te na e-mail v!boru Klubu absolvent( absolventi@jaroska.cz a napi#te 
nám prosím své jméno (v$etn" rodného) a e-mailovou adresu nového 
t'ídního d(v"rníka.

1954 (Zelenáková Muricová)  1975B
1955A	(Votoupalová)	 	 	 1977A	(Fixel)
1955B (Sagher)   1977C (Litzman)
1960D    1977D ()emorová Hu#ková)
1962A    1978A (Luke#)
1963A    1979D (Hrbek)
1963B    1980C
1963C    1983D (Tatar)
1963D (Sm"ja)   1984E

Pokud	jste	absolvent	či	absolventka	z některé	výše	uvedené	třídy,	
zkuste ve své t'íd" nalézt d(v"rníka (samoz'ejm" jím m(%ete b!t vy). 
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Jméno (v$etn" rodného) a e-mailovou adresu t'ídního d(v"rníka napi#-
te prosím na e-mail v!boru 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 -nan$ní prost'edky a pou%ívá je k podpo'e studijní, kulturní, 
sportovní a publika$ní $innosti student( a profesor( gymnázia. Jedi-
n!m zdrojem p'íjm( jsou dary fyzick!ch a právnick!ch osob a dary 
sponzorů,	jejichž	reklamy	jsou	umístěny	v Programu gymnázia 149. 
V roce	2016	to	byly	tyto	dary:

 1. dar profesor( a student( gymnázia 7 000 K$
 2. dar -rmy Kleis, spol. s r. o. 100 000 K$
 3. PEND a. s. 10 000 K$
 4. dar MUDr. L. Bartlové 15 000 K$
 5. dar -rmy ORKÁN plus, s. r. o. 10 000 K$
 Celkem: 142 000 K*

Hlavními	 výdajovými	 položkami	 v  roce	 2016	 byl	 tisk	 Programu 
149, Kalendá$e gymnázia 2017 a Fotogalerie osobností gymnázia.	SNF	
neprovádí	žádné	finanční	operace	v hotovosti	a	členům	Správní	rady	
nikdy	nebyly	vyplaceny	žádné	odměny.	V	současné	době	je	na	účtu	
243 706 K$

Správní	 rada	 SNF	 pracovala	 v  roce	 2016	 v	 tomto	 složení:	
RNDr. Bohumil	Koláčný	(předseda),	PhDr.	Alena	Hanáková	(jedna-
telka), RNDr. Pavel Boucník (zástupce Klubu absolvent(), revizorkou 
byla Mgr. Jana Síta'ová.

Bankovní spojení:  Komer$ní banka, pobo$ka Brno
	 	 	 č.	ú.:	27-7497230267/0100

 RNDr. Bohumil Kolá$n!
	 předseda	Správní	rady	SNF
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d) #kolská rada
)kolská rada je orgánem #koly, kter! umo%.uje zákonn!m zástup-

c(m nezletil!ch %ák(, zletil!m %ák(m, pedagogick!m pracovník(m 
#koly a z'izovateli podílet se na správ" a 'ízení #koly.

Ve #kolním roce 2016/2017 pracovala #kolská rada ve slo%e-
ní:	 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	pe-
dagogického	sboru;	Mgr.	Jiří	Mihola,	Ph.D.	(do	30.	4.	2017),	Ing.	Mi-
roslav Bajbár, Ph.D. (od 1. 5. 2017), Ing. Marie Stehlíková a Mgr. et 
Mgr.	Michal	Škerle	–	zástupci	zřizovatele.

Na	 podzimním	 zasedání	 v  říjnu	 2017	 školská	 rada	 projednala	
a  schválila	 výroční	 zprávu	 o	 činnosti	 školy	 za	 uplynulý	 školní	 rok.	
K jednání	byl	přizván	ředitel	gymnázia	RNDr.	Jiří	Herman,	Ph.D.,	
aby	pohovořil	o	současné	situaci	na	gymnáziu	a	hlavních	úkolech	pro	
letošní	 školní	 rok.	 Dr.	 Herman	 podrobně	 informoval	 o  aktivitách,	
které prob"hly p'i oslavách 150. v!ro$í zalo%ení na#eho gymnázia. 
Další	 kritická	diskuze	 se	 zabývala	 změnami	v  systému	 maturitních	
a	přijímacích	zkoušek,	které	byly	zavedeny	v minulém	školním	roce	
po  úpravách	 školského	 zákona	 a	 příslušných	 prováděcích	 vyhlášek.	
Tyto zm"ny svou $asovou náro$ností negativn" ovlivnily pr(b"h „b"%-
né“	výuky	v jarních	měsících	uplynulého	školního	roku.

PhDr. Martina Literáková
 $lenka #kolské rady

e) #kolní parlament
)kolní rok 2016/2017 p'inesl spoustu novinek, ale nezanev'el ani 

na tradi$ní akce. Jednou z novinek byla volba nového p'edsedy Stu-
dentského parlamentu. Z d(vodu maturity uspo'ádala Klára Suchán-
ková volby nového p'edsedy parlamentu, kter!m se stal Martin Barto# 
z 1.A.	Kromě	této	změny	má	parlament	konečně	i	svoji	e-mailovou	
adresu: parlament@jaroska.cz, na kterou m(%e kdokoli psát své návr-
hy, po%adavky nebo prosby, jimi% by se mohl parlament zab!vat.

Hlavní akce, která prob"hla v tomto roce, byl projekt zvan! „Sa-
metová Jaro#ka“. Tento projektov! den se uskute$nil 16. 11. 2016, 
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tedy den p'ed státním svátkem „Den boje za svobodu a demokracii“. 
S tímto	svátkem	měl,	jak	je	vidět	už	podle	názvu,	dosti	co	do	činění.	
Studenti m"li mo%nost poslechnout si p'íb"hy v!znamn!ch disident(, 
církevních	hodnostářů	či	jiných	významných	osob	zúčastněných	revo-
luce v roce 1989 $i jinak ovlivn"n!ch komunistick!m re%imem. Mimo 
tyto diskuze m"li mo%nost zamyslet se nad 'adou témat, která byla 
aktuální v rámci t"chto revolucí, a následn" své názory publikovat 
na „Svoboďáku“	ve	školním	měřítku	(tedy	v	tělocvičně),	kde	se	kona-
la také simulace demonstrací.

Dal#í $inností parlamentu bylo spolupo'ádání tradi$ního p'edvá-
no$ního utkání v basketbalu mezi na#ím gymnáziem a gymnáziem 
Slovanské nám"stí. I tento rok jsme se podíleli jak na p'ípravách, tak 
na konání akce s tam"j#ím senátem.

I mimo basketbalové utkání máme se „Slova.ákem“ velmi blízké 
vztahy. Proto jsme se rozhodli uspo'ádat akci, na které se podílel par-
lament i senát a oslavit konec #kolního roku spole$n" v neo-ciálním 
prost'edí. A tak vznikla „Jaro#ka + Slova.ák party“, která se konala 
v jednom brn"nském podniku.

Co	 se	 již	 tradičních	 akcí	 týče,	 nezapomněli	 jsme	 ani	 na	 účast	
ve sbírce	Den	proti	rakovině.	Dobrovolní	studenti	naší	školy	v	rámci	
tohoto dne vybrali více ne% 78 tisíc korun, $ím% jim tímto velmi d"kuji 
za ochotu.

I p'es tyto v"t#inou mimo#kolní akce Jaro#ka %ije i uvnit', a to 
díky tematick!m dn(m. Smyslem tohoto dne je zvolit si téma, které 
ozvlá#tní a zp'íjemní b"%n! b"h #koly. Ov#em i do budoucna má ná# 
parlament	velké	plány.	Kupříkladu	bych	mohl	zmínit	plánovanou	„Fil-
movou noc“, která má seznámit studenty s kultovními -lmy 20. století 
a roz#í'it jejich vzd"lání v jednotliv!ch -lmov!ch %ánrech. V p'í#tím 
roce se ohlédneme za oslavami 150. v!ro$í zalo%ení gymnázia.

 Martin Barto#, 1.A
 p'edseda Studentského parlamentu
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7. ZPRÁVA -EDITELE GYMNÁZIA 
O STAVU A ROZVOJI #KOLY

Gymnázium	v Brně	na	třídě	Kapitána	Jaroše	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 
2017/2018	bylo	ke	studiu	na	VŠ	(nezřídka	na	několika	fakultách),	a to	
i	na	prestižních	univerzitách	v zahraničí,	přijato	téměř	97	%	našich	
maturantů.	Také	výsledky	nejlepších	žáků	a	absolventů	v předměto-
v!ch olympiádách jsou nadpr(m"rné, o $em% vypovídá i první místo 
mezi	středními	školami	v celé	ČR	podle	výsledků	Programu	Excelen-
ce, a #kola na n" m(%e b!t právem hrdá stejn" jako na v!sledky %ák( 
v celostátních	testováních	nezávislými	institucemi	(Scio,	CERMAT).	
Jmenovitě	zmiňme	alespoň	stříbrnou	medaili	Martina	Mátla	a účast	
Antonína Ba*ury na nejv"t#í sv"tové p'ehlídce mlad!ch v"dc( INTEL 
ISEF	v Los	Angeles	či	bronzovou	medaili	Jana	Priessnitze	na Meziná-
rodní	olympiádě	v informatice	v Íránu.	O	řadě	dalších	úspěchů	našich	
student( se podrobn" do$tete na jin!ch místech této publikace.

V minulém	školním	roce	žáci	končili	 své	vzdělávání	na	středních	
školách	maturitní	zkouškou,	 jejíž	organizace	se	ve	srovnání	s minu-
l!mi lety nezm"nila. Ve spole$né $ásti byly zkou#ky nabízeny jen 
v jedné	(základní)	úrovni,	takže	našim	žákům	nečinily	zpravidla	váž-
nější	 problémy	 –	 jejich	 výsledky	 ve	 všech	 částech	 zkoušek	 společné	
$ásti byly lep#í, ne% byl republikov! pr(m"r gymnazist( odpovídající 
délky studia. Velmi dobr!ch v!sledk( dosáhli na#i %áci i ve zkou#ce 
Matematika+.	Ta	byla	sice	formálně	z maturitních	zkoušek	vyňata,	
ale její organizace a hodnocení se oproti minulosti nezm"nily. Jedenáct 
absolventů	z celé	ČR,	kteří	v ní	dosáhli	nejlepších	výsledků	(50,	resp.	
49	bodů	z 50	možných),	byli	oceněni	v Senátu	PČR.	Mezi	nimi	byli	
tři	naši	čerství	absolventi	(Jan	Vondruška,	Anna	Řechtáčková	a Ro-
nald Luc).

Pedagogický	sbor	gymnázia	je	konsolidovaný,	s mnoha	výraznými	
osobnostmi.	Snaží	se	okamžitě	reagovat	na	nejnovější	trendy	v naší	
školské	praxi.	Patří	 sem	zejména	výuka	podle	školních	vzdělávacích	
program( pro gymnaziální vzd"lávání, zavád"ní prvk( e-learningové 
v!uky i projekt záv"re$n!ch prací, které zpracovávají a obhajují v#ich-
ni %áci p'edmaturitních ro$ník(. Zejména na ni%#ím gymnáziu jsou 
do výuky	zařazovány	prvky	projektového	vyučování.
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P'ijímací 'ízení ke studiu probíhalo podle nov!ch pravidel dan!ch 
vyhlá#kou 353/2016 Sb. Jeho sou$ástí byly povinné, centráln" zadá-
vané	a	hodnocené	testy	z českého	jazyka	a	matematiky,	jimž	musela	
b!t p'i stanovení kritérií pro p'ijetí p'isouzena minimáln" 60% váha. 
Vzhledem	k tomu,	že	jsme	centrálně	zadávané	testy	pilotně	ověřova-
li	 v  minulých	 dvou	 letech,	 nepůsobila	 nám	 tato	 legislativní	 změna	
v"t#í potí%e. Problémem v#ak z(stává $asová náro$nost p'ijímacích 
zkou#ek (dva mo%né termíny pro ka%dého uchaze$e a dva náhrad-
ní termíny), která negativn" zasahuje do organizace „b"%né“ v!uky 
ve škole.	Do  jednotlivých	oborů	vzdělání	 (čtyřletého	a	osmiletého)	
jsme p'ijímali uchaze$e podle jediného po'adí, a% následn" jsme je za-
řazovali	do tříd	podle	zaměření	školních	vzdělávacích	programů,	a to	
podle	jejich	úspěšnosti	v přijímacím	řízení,	neboť	tento	systém	se	nám	
osvědčil	v minulých	letech.

Z	 investičních	akcí	 jsme	v září	2016	v	budově	na	 tř.	Kpt.	Jaroše	
dokon$ili rekonstrukci kotelny kv(li zm"n" topného média, tak%e ob" 
budovy	využívají	k vytápění	místo	páry	horkou	vodu.

Na podzim roku 2017 oslavilo na#e gymnázium v!znamné v!ro-
čí –	150	let	své	existence	jako	prvního	gymnázia	v Brně	a	na	Moravě	
s českým	vyučovacím	jazykem.	Úkolem	všech	zaměstnanců	školy	již	
v  průběhu	 celého	 uplynulého	 školního	 roku	 bylo	 zajistit,	 aby	 tyto	
oslavy prob"hly d(stojn".

Jedním	z přání,	 jež	 jsme	měli,	bylo	 i	 to,	aby	stovky	absolventů,	
kte'í se p'i této p'íle%itosti p'i#li do „své“ #koly podívat, p'ivítala 
opravená fasáda budovy na t'. Kpt. Jaro#e. Díky -nan$ní podpo'e z'i-
zovatele i pracovnímu nasazení stavební -rmy Tochá$ek byla generální 
oprava fasády provedena ve stanoveném termínu do konce zá'í 2017. 

Také vlastní program oslav byl roz#í'en tak, aby byl zajímav! ne-
jen pro absolventy, ale také pro na#e sou$asné %áky. A$koli v"t#ina 
aktivit	proběhla	až	v říjnu	2017	v	rámci	projektového	týdne	(besedy	
a p'edná#ky v!znamn!ch absolvent(, koncerty p"veckého sboru a hu-
debních skupin, divadelní p'edstavení na#ich %ák(, sportovní zápasy $i 
šifrovací	hry),	některé	z nich	probíhaly	i	ve	druhém	pololetí	loňského	
#kolního roku (návrh designu „studentsk!ch“ tri$ek a jejich v!roba, 
hra pro p'íznivce geocachingu, sportovní a turistická aktivita „150 km 
pro Jaro#ku“ i jiné).

Cht"li jsme tak nejen absolvent(m, ale i sou$asn!m %ák(m a jejich 
rodi$(m i #iroké ve'ejnosti ukázat, %e ka%dodenní prací v#ech %ák( 
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a pracovníků	gymnázia	jsme	schopni	navázat	na	úsilí	našich	význam-
n!ch p'edch(dc(, kte'í dokázali, %e zdej#í gymnázium pat'ilo po celou 
dobu	své	stopadesátileté	existence	k respektovaným	a	prestižním	ško-
lám	nejen	v Brně,	ale	i	na	Moravě	a	v celé	ČR.

 RNDr. Ji'í Herman, Ph.D.
 'editel gymnázia


