
Śď
bÞ¾±�«��â»¾tÖs

âs�Ä£±¥«��¾±£�ýûüĂĕýûüă



÷õ bÞ¾±�«��â»¾tÖs

V!sledky v!chovy a"vzd#lávání

a. Prosp!ch a"chování
!. pololetí "k. r.#$%!&/$%!'

7ě¯GD

3RÏHW�ŀ£Nı

9\]QDP
HQ£Q¯

3URVSÝOR

1
HSURVSÝOR

1
HNODVL̬NRY£QR

3UıP
ÝU�Wě¯G\

3UıP
ÝU�DEVHQF¯

&KRY£Q¯ 3RěDG¯

�� �� ��

SUıP
�

DEV�

��DJ 31 27 4 0 0 1,25 35,52 31 0 0 �� ��

��EJ 31 29 2 0 0 1,16 20,52 31 0 0 �� ��

��DJ 30 30 0 0 0 1,16 27,10 30 0 0 �� ��

��EJ 32 28 4 0 0 1,22 43,34 32 0 0 �� ��

��DJ 32 29 3 0 0 1,20 38,81 32 0 0 �� ��

��EJ 31 24 7 0 0 1,29 47,35 31 0 0 �� ���

��DJ 31 19 12 0 0 1,39 36,00 31 0 0 �� ��

��EJ 32 23 9 0 0 1,30 32,19 32 0 0 �� ��

1* 250 209 41 0 0 1,25 34,92 250 0 0

��$ 29 13 16 0 0 1,56 28,10 29 0 0 ��� ��

��% 32 18 14 0 0 1,47 59,59 32 0 0 ��� ���

��& 33 7 25 0 1 1,75 46,48 32 0 0 ��� ���

��' 33 12 19 0 2 1,66 50,15 33 0 0 ��� ���

��$ 32 12 20 0 0 1,70 45,28 32 0 0 ��� ���

��% 30 12 18 0 0 1,62 47,23 30 0 0 ��� ���

��& 32 8 23 1 0 1,83 57,06 32 0 0 ��� ���

��' 32 13 19 0 0 1,58 59,81 32 0 0 ��� ���

��$ 29 17 12 0 0 1,37 43,03 29 0 0 �� ��

��% 28 11 17 0 0 1,61 72,86 28 0 0 ��� ���

��& 32 8 23 0 1 1,99 83,22 31 0 0 ��� ���

��' 30 11 17 2 0 1,86 78,17 29 1 0 ��� ���

��$ 31 9 22 0 0 1,54 48,87 31 0 0 ��� ���

��% 26 10 16 0 0 1,46 63,92 26 0 0 ��� ���

��& 32 15 16 0 1 1,48 69,75 31 0 0 ��� ���

��' 29 8 20 1 0 1,60 76,10 29 0 0 ��� ���

9* 490 184 297 4 5 1,63 58,02 486 1 0

Škola 740 393 338 4 5 1,50 50,22 736 1 0
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$. pololetí "k. r.#$%!&/$%!'

7ě¯GD

3RÏHW�ŀ£Nı

9\]QDP
HQ£Q¯

3URVSÝOR

1
HSURVSÝOR

1
HNODVL̬NRY£QR

3UıP
ÝU�Wě¯G\

3UıP
ÝU�DEVHQF¯

&KRY£Q¯ 3RěDG¯

�� �� ��

SUıP
�

DEV�

��DJ 31 22 9 0 0 1,29 49,45 31 0 0 �� ��

��EJ 32 26 6 0 0 1,24 45,72 32 0 0 �� ��

��DJ 31 28 3 0 0 1,18 49,97 31 0 0 �� ��

��EJ 32 28 4 0 0 1,21 54,59 32 0 0 �� ���

��DJ 32 28 4 0 0 1,24 54,34 32 0 0 �� ���

��EJ 31 21 10 0 0 1,32 84,90 31 0 0 �� ���

��DJ 32 20 12 0 0 1,42 46,53 32 0 0 �� ��

��EJ 32 24 8 0 0 1,30 53,44 32 0 0 �� ��

1* 253 197 56 0 0 1,28 54,79 253 0 0

��$ 29 10 19 0 0 1,61 43,34 29 0 0 ��� ��

��% 32 20 12 0 0 1,44 85,66 32 0 0 ��� ���

��& 33 6 27 0 0 1,76 73,36 33 0 0 ��� ���

��' 33 14 19 0 0 1,71 74,52 33 0 0 ��� ���

��$ 31 9 22 0 0 1,61 58,13 31 0 0 ��� ���

��% 31 14 17 0 0 1,56 65,32 31 0 0 ��� ���

��& 32 11 21 0 0 1,66 81,16 32 0 0 ��� ���

��' 32 15 17 0 0 1,54 77,78 32 0 0 ��� ���

��$ 29 19 10 0 0 1,38 70,66 29 0 0 �� ���

��% 28 12 16 0 0 1,61 91,93 28 0 0 ��� ���

��& 32 9 22 1 0 1,97 116,09 32 0 0 ��� ���

��' 30 11 18 1 0 1,86 89,73 29 1 0 ��� ���

��$ 31 14 17 0 0 1,42 32,42 31 0 0 ��� ��

��% 26 9 17 0 0 1,43 39,15 26 0 0 ��� ��

��& 32 14 18 0 0 1,53 52,72 32 0 0 ��� ��

��' 29 6 23 0 0 1,60 63,86 29 0 0 ��� ���

9* 490 193 295 2 0 1,61 70,17 489 1 0

Škola 743 390 351 2 0 1,50 64,93 742 1 0
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b. Maturitní zkou#ky
V# (ádném#– jarním maturitním termínu "kolního roku $%!&/$%!' maturovalo )& studen-
t* z#osmiletého studia a#+! student* ze studia ,ty(letého. Z#nich neprosp-la pouze jedna 
studentka ,ty(letého studia, která úsp-"n- odmaturovala v# opravném podzimním termí-
nu#– v#zá(í "kolního roku $%!'/$%!.. Jeden student z#osmiletého studia ze "kolního roku 
$%!+/$%!&, kter/ opakoval maturitu podruhé, kone,n- úsp-"n- odmaturoval v#jarním matu-
ritním termínu "kolního roku $%!&/$%!'.

Ve spole,né ,ásti v"ichni studenti povinn- maturovali z# ,eského jazyka a#dále si voli-
li bu0 cizí jazyk, nebo matematiku. Cizí jazyk si vybralo $' student*, tedy $1#2 student* 
1.#ro,ník*, matematiku si zvolilo .% student*, tj.#&+#2 v"ech maturant*.

T(ída 1.A je zam-(ena na matematiku. Ta je v# této t(íd- povinn/m maturitním p(ed-
m-tem v#pro3lové ,ásti, dal"í jeden maturitní p(edm-t je voliteln/.

T(ída 1.B osmiletého studia a#t(ídy 1.C a#1.D ,ty(letého studia mají v"eobecné zam-(ení. 
Studenti si v#pro3lové ,ásti 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:

7ě¯GD ��$ ��% ��& ��' Celkem

ÏHVN¿�MD]\N 31 26 32 29 118

DQJOLFN¿�MD]\N 0 10 8 8 26

QÝPHFN¿�MD]\N 0 0 0 0 0

IUDQFRX]VN¿�MD]\N 0 0 0 0 0

UXVN¿�MD]\N 0 0 0 1 1

ģSDQÝOVN¿�MD]\N 1 0 0 0 1

matematika 30 16 24 20 90
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pro3lová ,ást:

7ě¯GD ��$ ��% ��& ��' Celkem

ÏHVN¿�MD]\N 0 0 0 0 0

DQJOLFN¿�MD]\N 2 8 3 5 18

QÝPHFN¿�MD]\N 0 1 0 1 2

IUDQFRX]VN¿�MD]\N 0 2 0 0 2

UXVN¿�MD]\N 0 1 8 8 17

ģSDQÝOVN¿�MD]\N 0 0 0 1 1

matematika 31 6 9 9 49

I\]LND 6 3 9 9 27

chemie 1 8 9 6 24

biologie 4 4 6 1 15

]HPÝSLV 0 4 1 1 6

GÝMHSLV 0 2 2 2 6

VSROHÏHQVN«�YÝG\ 4 4 3 6 17

LQIRUPDWLND�DbSURJUDPRY£Q¯ 10 1 5 4 20

GHVNULSWLYQ¯�JHRPHWULH 0 0 0 0 0

HNRQRPLND 3 1 5 8 17

PROHNXO£UQ¯�ELRORJLH — 4 1 1 6

GÝMLQ\�XPÝQ¯ — 2 0 1 6

ODWLQD 1 1 2 1 5

KXGHEQ¯�Y¿FKRYD 0 0 1 0 1

Y¿WYDUQ£�Y¿FKRYD 0 0 0 0 0

". Celkové v$sledky maturitních zkou'ek
(ádn/ termín:

7ě¯GD ��$ ��% ��& ��' Celkem

SRÏHW�PDWXUDQWı 31 26 32 29 118

SURVSÝOR�VbY\]QDPHQ£Q¯P 20 22 15 15 72

SURVSÝOR 11 4 16 14 45

QHSURVSÝOR 0 0 1 0 1
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po opravn/ch zkou"kách v#zá(í:

7ě¯GD ��$ ��% ��& ��' Celkem

SRÏHW�PDWXUDQWı 31 26 32 29 118

SURVSÝOR�VbY\]QDPHQ£Q¯P 20 22 15 15 72

SURVSÝOR 11 4 17 14 46

QHSURVSÝOR 0 0 0 0 0

#. Slo(ení maturitních komisí

4.A
p(edseda: Mgr.#Blanka 4íhová, G B(eclav
místop(edseda: Mgr.#Pavel 4ehák
t(ídní profesor: Mgr.#Jitka Jugasová

4.B
p(edseda: Mgr.#Marek Jakubec, G Znojmo
místop(edseda: RNDr.#Hana Hájková
t(ídní profesor: Mgr.#Irena Ambrozová

4.C
p(edseda: Mgr.#Jana Fojtíková, G B(eclav
místop(edseda: PhDr.#Alena Bla5ková
t(ídní profesor: Mgr.#Hana Lacinová

4.D
p(edseda: Mgr.#Petr Novotn/, G Znojmo
místop(edseda: Mgr.#Gabriela Chovancová
t(ídní profesor: Mgr.#Jakub Holzbecher

RNDr.$Pavel Boucník 
zástupce %editele



Písemná maturitní zkou$ka z"matematiky
pro t%ídu se zam#%ením na matematiku

1.#dubna#$%!'



& P$íklad %

6.  Je dána funkce y = f(x) =
x4 ! 2x3 + 2x! 1

x3 ! 2x2 ! x+ 2

f(x)

!"#

R
!!3x+1 ! 9 · 3!x

!! = 26

(x+ 1)3 + p · (!x)3 = q

1

. (celkem &' bod()

Ur,ete její
a. de3ni,ní obor () body)
b. intervaly, v#nich5 le5í graf funkce 

y = f(x) =
x4 ! 2x3 + 2x! 1

x3 ! 2x2 ! x+ 2

f(x)

!"#

R
!!3x+1 ! 9 · 3!x

!! = 26

(x+ 1)3 + p · (!x)3 = q

1

 nad osou x / pod osou x (&$bod)
c. první derivaci (& bod)
d. intervaly monotónnosti (& bod)
e. lokální extrémy, pokud existují (& bod)
f. druhou derivaci (& bod)
g. intervaly konvexnosti / konkávnosti (& bod)
h. in7exní body, pokud existují (& bod)
i. asymptotu(y) bez sm-rnice, pokud existuje(í) (& bod)
j. asymptotu(y) se sm-rnicí, pokud existuje(í) (& bod)

Na záv-r s#pou5itím v"ech získan/ch informací na,rtn-te graf funkce y = f(x) =
x4 ! 2x3 + 2x! 1

x3 ! 2x2 ! x+ 2

f(x)

!"#

R
!!3x+1 ! 9 · 3!x

!! = 26

(x+ 1)3 + p · (!x)3 = q

1

. 
(# body)
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8.A V#prostoru jsou dány body A[9; –:; 9], B[;; 6; –8], C[8; <; –6], D[:; 9; 8]. Trojúhelník 
ABC má t-5i"t- T. K#p(ímce DT vedeme rovnob-5ku a#bodem A, ta protne rovinu 
BCD v#bod- K. K#p(ímce DT vedeme dal"í rovnob-5ku b, tentokrát bodem B, ta 
protne rovinu ACD v#bod- L. Nakonec k#p(ímce DT vedeme poslední rovnob-5ku#c, 
tentokrát bodem C, ta protne rovinu ABD v#bod- M. Doka5te, 5e t-leso ABCKLM 
má#rovnob-5né podstavy ABC a#KLM a#dále ur,ete objem ,ty(st-nu KLMT. (!+ bod()

8.B V#rovin- je dána kru5nice se st(edem v#bod- A#a#polom-rem < cm. Bod B je od 
st(edu A#vzdálen : cm. Bod C le5í n-kde na zmín-né kru5nici tak, aby útvar ABC byl 
trojúhelník se standardním ozna,ením stran i#úhl* (jediné, co nemusí b/t standardn- 
dodr5eno, je po(adí vrchol* A, B, C „proti sm-ru hodinov/ch ru,i,ek“). (&' bod()

a. Nalezn-te polohu bodu C! tak, aby délka strany c trojúhelníku byla = cm. Tuto 
polohu udejte pomocí p(esné hodnoty velikosti úhlu 

y = f(x) =
x4 ! 2x3 + 2x! 1

x3 ! 2x2 ! x+ 2

f(x)

!"#

R
!!3x+1 ! 9 · 3!x

!! = 26

(x+ 1)3 + p · (!x)3 = q

1

, situaci pouze na,rtn-te, 
nemusíte nic r/sovat. Kolik takov/ch bod* existuje?

b. Nalezn-te polohu bodu C" tak, aby velikost úhlu 

y = f(x) =
x4 ! 2x3 + 2x! 1

x3 ! 2x2 ! x+ 2

f(x)

!"#

R
!!3x+1 ! 9 · 3!x

!! = 26

(x+ 1)3 + p · (!x)3 = q

1

 byla maximální, zárove> 
zd*vodn-te, pro, je tato hodnota maximální. Tuto polohu udejte pomocí p(esné 
velikosti úse,ky BC, situaci pouze na,rtn-te, nemusíte nic r/sovat. Kolik takov/ch 
bod* existuje?

c. Vyberte z#,ásti a. takov/ bod C! a#z#,ásti b. takov/ bod C" tak, aby trojúhelníky 
ABC! a#ABC" m-ly neprázdn/ pr*nik. Ur,ete p(esnou, tedy nijak nezaokrouhlenou 
hodnotu vzdálenosti bod* C! C".



) P$íklad '

:.A Ve h(e „Je5e,ku, napapej se“ uva5me jediného sout-5ícího a#dvanáct polí,ek ozna,e-
n/ch ,ísly 6, 8…, 68. Polí,ka jsou se(azena vzestupn-. Na po,átku ka5dé hry je umíst--
na 3 gurka je5e,ka na poli 6 a#v#ka5dém jednom tahu musí je5e,ek u,init skok o#jedno 
pole (tzv.#lich/ skok) nebo o#dv- pole (tzv.#sud/ skok) vp(ed. Je5e,ek tedy nem*5e ani 
„couvat“ na polí,ko s#ni5"ím ,íslem, ani sko,it o#t(i ,i více polí na jeden skok. Cílem 
hry je vykonat p(esun je5e,ka z#pole 6 na pole 68. (&, bod()

a. Kolik existuje celkov- mo5ností pro celkov/ p(esun je5e,ka z#pole 6 na pole 68?
b. P(esun nazveme „vanilkov/“, jestli5e se p(i p(esunu v#jednu chvíli nachází je5e,ek 

na poli ?.
c. P(esun nazveme „,okoládov/“, jestli5e se p(i p(esunu pou5ije sud/ po,et sud/ch 

skok*. (Nula je sudé ,íslo!)
d. Jaká je pravd-podobnost, 5e náhodn- zvolen/ p(esun je5e,ka bude mít alespo> 

jeden z#t-chto zmrzlinov/ch p(ívlastk*?

:.B V#oboru 

y = f(x) =
x4 ! 2x3 + 2x! 1

x3 ! 2x2 ! x+ 2

f(x)

!"#

R
!!3x+1 ! 9 · 3!x

!! = 26

(x+ 1)3 + p · (!x)3 = q

1

 vy(e"te rovnici 

y = f(x) =
x4 ! 2x3 + 2x! 1

x3 ! 2x2 ! x+ 2

f(x)

!"#

R
!!3x+1 ! 9 · 3!x

!! = 26

(x+ 1)3 + p · (!x)3 = q

1

. V"echny její reálné ko(eny musí 
b/t zárove> ko(eny i#rovnice 

y = f(x) =
x4 ! 2x3 + 2x! 1

x3 ! 2x2 ! x+ 2

f(x)

!"#

R
!!3x+1 ! 9 · 3!x

!! = 26

(x+ 1)3 + p · (!x)3 = q

1

. Ur,ete tato reálná ,ísla p, q 
a#i#tuto rovnici v#oboru 

y = f(x) =
x4 ! 2x3 + 2x! 1

x3 ! 2x2 ! x+ 2

f(x)

!"#

R
!!3x+1 ! 9 · 3!x

!! = 26

(x+ 1)3 + p · (!x)3 = q

1

 vy(e"te. (&, bod()
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Absolventi gymnázia

a. Seznam absolvent( v"roce )*+,

4.A
Mgr. Jitka Jugasová

Lucia Bialková
Tomá" Bo,ek
Ond(ej Bu,ek
Pavel Buchlovsk/
Kate(ina Dalecká
Michal Dang
Adam Dvo(ák
Aneta Fajstlová
Milan Hoplí,ek
Vít Jelínek
Petr Kadlec
Ond(ej Konicar
Robert Konicar
Jan Král
Monika K(ivánková
Luká" K(ivka
Barbora Kunderová
Martin Kure,ka
Patrik Lidmila
Jan Mihula
Pavel Ned-lník
Krist/na N-mcová
Tomá" Perutka
Tomá" Pitner
Andrea Podskalská
Jakub Pojsl
Jan Star*stka
Ji(í Vala
Vojt-ch Vinterlík
Tereza Vl,ková
Radek Zeman

4.B
Mgr. Irena Ambrozová

Monika Benátská
Kate(ina @erná
Veronika Grycová
Adam Hájek
Jakub Hlavenka
Vít-zslav Hlo5ánek
Kate(ina Kábová
Richard Klem
Martin Kropá,ek
Veronika Kubí,ková
Martin Martin,ík
Michal Mina(ík
Martin Modr/
Marie Nguyenová
Dominik Pacek
Nikola Paschová
Ji(ina Re"ková
Anna Rusínová
Karolína Ry"avá
Daniela Schrottová
Barbora Sobolová
Michaela Tóthová
Sabina Tu,ková
Kate(ina Ve,e(ová
Tereza Vondrová
Markéta Aáková
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4.C
Mgr. Hana Lacinová

Adriana Ba"t/(ová
Martin B-hávka
Sabina Bla5ková
Eli"ka Cyprianová
Krist/na Dostálová
Jan Drápela
Monika Friedmannová
Karel Hájek
Krist/na Hale"ová
Václav Chytr/
David Kejda
Krist/na Kocmanová
Helena Macholánová
Martin Mátl
Alice Mikulenková
Hana Ml,ochová
Alexandra Náplavová
Tereza N-me,ková
Zuzana Parfusová
Eva Pechá,ková
Tomá" Pospí"il
Vendula Schallenbergerová
Noemi Sk(í,ková
Kry"tof Bkrdlík
Veronika Topolá(ová
Zuzana Vetterová
Tereza Vinklárková
Eli"ka V/borová
Luká" Zachoval
Marek Zále"ák
Bárka Záme,níková
Jakub Zobliv/

4.D
Mgr. Jakub Holzbecher

Martin Bare"
Filip Be,ka
Luká" Bene"
Vilém Dojiva
Radim Dvo(ák
Martin Flora
Tomá" Hanzl
Tereza Hlavá,ková
David Holas
Vojt-ch Horá,ek
Antonín Hubík
Hana Kasp(íková
Jan Kelbl
Ellen Kolláriková
Tina Kubí,ková
Kate(ina Mu"ková
Anna Nová,ková
Krist/na O,adlíková
Aaneta Plhalová
P(emysl Pospí"il
Martin Rozpr/m
Petra Sedlá,ková
Tereza Schätzelová
Anna Sochorová
Ond(ej Studen/
Anna Tiso>ová
Boleslav Tom"ík
Adam Vacek
Adam Wechsler
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b. P$ehled o"umíst!ní absolvent( ve #kolním roce )*+-/)*+,

Škola ��$ ��% ��& ��' Celkem

),�08�%UQR 8 1 1 3 13

3ě)�08�%UQR 3 2 7 1 13

(6)�08�%UQR 2 4 3 4 12

/)�08�%UQR 0 5 2 3 10

3U)�08�%UQR 1 3 1 3 8

)6,�987�%UQR 3 1 1 2 7

))�08�%UQR 2 0 1 3 6

),7�987�%UQR 0 0 3 3 6

3()�0=/8�%UQR 1 1 3 1 6

)66�08�%UQR 0 1 3 0 4

)$67�987�%UQR 1 0 1 1 3

3HG)�08�%UQR 1 0 1 0 2

)&K�987�%UQR 0 0 0 2 2

)(.7�987�%UQR 1 1 0 0 2

/')�0=/8�%UQR 0 0 2 0 2

')�-$08�%UQR 0 2 0 0 2

),7�Î987�3UDKD 2 0 0 0 2

)5506�0=/8�%UQR 0 1 0 0 1

)D)�9)8�%UQR 0 0 1 0 1

LF UK Praha 0 1 0 0 1

0))�8.�3UDKD 1 0 0 0 1

)69�8.�3UDKD 1 0 0 0 1

)-),�Î987��3UDKD 0 0 0 1 1

)09�9Ģ(�3UDKD 1 0 0 0 1

))D8�9Ģ(�3UDKD 0 0 0 1 1

803580�3UDKD 0 1 0 0 1

PF UPOL Olomouc 0 1 0 0 1

')�8QLYHU]LWD�3DUGXELFH 1 0 0 0 1

EF TUL Liberec 0 0 1 0 1

9Ģ�Y�]DKUDQLÏ¯ 2 1 0 1 4

SURFHQWR�SěLMDW¿FK 100 100 97 100

RVWDWQ¯ 0 0 1 0 1
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Kalendárium $kolního roku &'()/&'(*

!. Srpen
$..#'. nástup profesor* do slu5by, porada pedagogické rady
C%.#'.#–#C!.#'. opravné a#dopl>kové zkou"ky za "kolní rok $%!+/$%!&

". Zá%í
1.#.. zahájení "kolního roku $%!&/$%!', porada pedagogické rady
'.#..#–#!%.#.. adapta,ní kurz pro !.C a#!.D
!$.#.. podzimní termín ústních maturitních zkou"ek
!C.#.. burza u,ebnic pro vy""í gymnázium v#aule
!1.#.. tisková konference k#oslavám !)%#let gymnázia
!+.#..#–#$1.#.. pobyt delegace z#Darmstadtu v#Brn-
!&.#..#–#$!.#.. setkání (e"itel* projektu Talent Education v#Brn-
!'.#..#–#$$.#.. "kola v#p(írod- pro primy v#Kory,anech
!..#.. zasedání v/boru Klubu absolvent*
$).#.. k(est Almanachu literárních prací 5ák* a#absolvent* gymnázia z#let 

$%%&–$%!&
$+.#.. historická sout-5 Co ví" o#své "kole
$+.#.. plenární sch*ze SRPB, t(ídní sch*zky
$..#.. (editelské volno, p(íprava oslav !)%. v/ro,í zalo5ení gymnázia
$..#.. St(edo"kolsk/ pohár dra,ích lodí

#. )íjen
$.#!%.#–#&.#!%. Jaro-ka v$pohybu#– t/den projektov/ch aktivit ke !)%. v/ro,í 

zalo5ení gymnázia
$.#!%. koncerty p-veckého sboru vy""ího gymnázia v#Sále B(etislava 

Bakaly pro 5áky i#rodi,e a#k(est CD Sbor Jaro- !+.
$.#!%. dokon,ení opravy fasády budovy t(.#Kpt.#Jaro"e
$.#!%. zasedání v/boru Klubu absolvent*
C.#!%. muzikálové p(edstavení Jaro-ka story v#divadle Radost pro 5áky 

ni5"ího gymnázia a#rodi,e
C.#!%. divadelní p(edstavení Kon/ se p%ece st%ílejí v#Buranteatru pro 5áky 

vy""ího gymnázia a#rodi,e
1.#!%. pr*vod 5ák*, u,itel*, absolvent* a#p(átel gymnázia centrem Brna
1.#!%. Co mi Jaro-ka dala (a$vzala)#– besedy 5ák* s#$& zajímav/mi 

absolventy gymnázia
1.#!%. Turnaj hv/zd#– exhibi,ní turnaj ve 7orbalu v#MSH Vodova
1.#!%. kvízové dopoledne#– sout-5 Labyrint pro 5áky ni5"ího gymnázia 

a#sout-5 IQ !+. pro 5áky vy""ího gymnázia
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).#!%. sportovní den ni5"ího gymnázia v#areálu P(í,ní
).#!%. p(ebor vy""ího gymnázia smí"en/ch dru5stev v#malé kopané 

v#MSH Vodova
+.#!%. Slavíme s$absolventy#– hlavní den oslav !)%. v/ro,í zalo5ení "koly
+.#!%. slavnostní bohoslu5ba v#chrámu sv.#Tomá"e
+.#!%. den otev(en/ch dve(í na gymnáziu
+.#!%. festival Nap%í0 v#budov- P(í,ní
+.#!%. slavnostní p(edstavení nov- zrekonstruované fasády budovy na 

t(.#Kpt.#Jaro"e
+.#!%. slavnostní shromá5d-ní profesor*, student*, absolvent* a#p(átel 

"koly na hudební scén- M-stského divadla Brno
+.#!%. tradi,ní setkání absolvent*, profesor* a#p(átel "koly v#KC Babylon
!!.#!%. "kolní kolo sout-5e P%írodov/dn1 klokan
!&.#!%. p(edná"ka Jak psát záv/re0nou práci pro 5áky C. ro,ník*
!&.#!%. zasedání v/boru Klubu absolvent*
!'.#!%. "kolní kolo sout-5e v#pi"kvorkách
$!.#!%. Jaro-kaFest#– koncert hudebních skupin 5ák* a#absolvent* v#klubu 

Eleven
!1.#!%.#–#$!.#!%. poznávací zájezd 5ák* do Itálie
$+.#!%.#–#$&.#!%. podzimní prázdniny
C%.#!%. zasedání "kolské rady
C!.#!%.#–#$.#!!. literárn--historická exkurze do Prahy (1.B)

2. Listopad
!.#!!. oslava Halloweenu na ni5"ím i#vy""ím gymnáziu
!.#!!. náv"t-va n-meckého 3lmového p(edstavení pro 5áky vy""ího 

gymnázia
&.#!!.#–#..#!!. literárn--historická exkurze do Prahy (1.C)
&.#!!.#–#..#!!. literárn--historická exkurze do Prahy (1.D)
'.#!!. "kolní kolo chemické olympiády na vy""ím gymnáziu
..#!!. krajské kolo sout-5e v#pi"kvorkách
!%.#!!. zasedání organiza,ního v/boru sv-tového 3nále SB ve volejbalu
!C.#!!. informace o#maturitních zkou"kách pro 5áky 1. ro,ník*
!1.#!!.#–#!+.#!!. literárn--historická exkurze do Prahy (1.A)
!1.#!!. p(ijetí úsp-"n/ch (e"itel* p(edm-tov/ch sout-5í p(edstaviteli 

Jihomoravského kraje
!1.#!!. porada pedagogické rady#– hodnocení !. ,tvrtletí
!1.#!!. hovorové hodiny pro rodi,e, volby do "kolské rady
!).#!!. kariérové poradenství pro 5áky C. ro,ník*
$%.#!!. "kolní kolo olympiády v#,eském jazyce na ni5"ím gymnáziu
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$!.#!!. "kolní kolo lingvistické olympiády na vy""ím gymnáziu
$!.#!!. beseda o#studiu na Mendelov- univerzit-
$C.#!!. p(edná"ka Drogová kriminalita a#my pro 5áky tercií a#kvart
$1.#!!.#–#$).#!!. Veletrh vzd-lávání st(edních "kol a#u,ili"D na BVV
$'.#!!. internetová matematická olympiáda na vy""ím gymnáziu

+. Prosinec
1.#!$. "kolní kolo olympiády v#,eském jazyce na vy""ím gymnáziu
1.#!$. zasedání V/boru pro vzd-lávání Zastupitelstva JMK ve sborovn-
).#!$. "kolní kolo biologické olympiády na ni5"ím gymnáziu
).#!$. "kolní kolo astronomické olympiády na vy""ím gymnáziu
'.#!$.#–#..#!$. studentská v-decká konference BRnoc
!$.#!$. "kolní kolo matematické olympiády kategorie A
!C.#!$. celostátní kolo logické sout-5e BRLOH
!1.#!$. "kolní kolo konverza,ní sout-5e v#n-meckém jazyce na ni5"ím 

gymnáziu
!).#!$. náv"t-va anglického divadelního p(edstavení pro 5áky kvart
!..#!$. beseda 3as prom/n pro 5áky sekund
!..#!$. poznávací zájezd 5ák* do Vídn-
!..#!$. vystoupení p-veckého sboru ni5"ího gymnázia v#za(ízeních 

sociální pé,e
!..#!$. zasedání v/boru Klubu absolvent*
$!.#!$. váno,ní koncert p-veckého sboru ni5"ího gymnázia
$!.#!$. bazárek UNICEFu na ni5"ím gymnáziu
$!.#!$. váno,ní koncert pro 5áky vy""ího gymnázia
$!.#!$. divadelní p(edstavení po 5áky ni5"ího gymnázia
$!.#!$. anglické divadelní p(edstavení 5ák* t(ídy $.C pro 5áky vy""ího 

gymnázia
$C.#!$.#–#$.#!. váno,ní prázdniny
$&.#!$.#–#$.#!. v/b-rov/ ly5a(sk/ kurz na Slovensku

4. Leden
C.#!. zahájení vyu,ování v#roce $%!'
1.#!. beseda s#JUDr.#Malenovsk/m, soudcem Evropského soudního 

dvora
..#!. t(ídní sch*zky SRPB, hovorové hodiny
!%.#!. "kolní kolo konverza,ní sout-5e v#n-m,in- na ni5"ím gymnáziu
!1.#!.#–#!..#!. ly5a(sk/ v/cvikov/ kurz pro sekundy
!+.#!. den otev(en/ch dve(í na gymnáziu
!'.#!. "kolní kolo zem-pisné olympiády na vy""ím gymnáziu
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$C.#!. krajské kolo matematické olympiády kategorie P
$C.#!. "kolní kolo konverza,ní sout-5e v#anglickém jazyce na vy""ím 

gymnáziu
$1.#!. krajské kolo fyzikální olympiády kategorie A
$1.#!. m-stské kolo matematické olympiády kategorie Z.
$).#!. porada pedagogické rady#– hodnocení !. pololetí
$+.#!.#–#C%.#!. v/b-rov/ ly5a(sk/ kurz v#Saalbachu
C%.#!. "kolní kolo matematické olympiády kategorie B a#C
C%.#!. "kolní kolo konverza,ní sout-5e v#anglickém jazyce na ni5"ím 

gymnáziu
C!.#!. beseda o#,innosti organizace UNICEF pro 5áky ni5"ího gymnázia
C!.#!. vydávání vysv-d,ení za !. pololetí

5. Únor
!.#$. anglické divadelní p(edstavení 5ák* t(ídy $.C pro 5áky ni5"ího 

gymnázia
$.#$. pololetní prázdniny
$.#$. v/b-rov/ ly5a(sk/ kurz v#Semmeringu
).#$.#–#..#$. jarní prázdniny
!$.#$. beseda s#poslancem Evropského parlamentu Lu0kem 

Niedermayerem
!$.#$. "kolní kolo chemické olympiády na ni5"ím gymnáziu
!1.#$. losování sv-tového 3nále st(edních "kol ve volejbalu
!).#$. "kolní kolo biologické olympiády na vy""ím gymnáziu
!..#$. krajské kolo sout-5e SUDOKU
$%.#$. "kolní kolo konverza,ní sout-5e v#ru"tin- na vy""ím gymnáziu
$%.#$. sch*ze v/boru Klubu absolvent*
$$.#$. fyzikální exkurze do Dukovan a#Dale"ic pro 5áky C.A
$$.#$. "kolní kolo recita,ní sout-5e na vy""ím gymnáziu
$C.#$.#–#$).#$. literární dílna pro 5áky 1. ro,ník*
$).#!.#–#$.#C. ly5a(ské v/cvikové kurzy !. ro,ník*
$&.#$. slavnostní p(edání ,estného maturitního vysv-d,ení dr.#Doris 

Grozdanovi,ové, b/valé 5ákyni gymnázia
$'.#$. beseda s#dr.#Doris Grozdanovi,ovou pro 5áky ni5"ího gymnázia

6. B%ezen
$.#C. "kolní kolo recita,ní sout-5e na ni5"ím gymnáziu
$.#C. studentsk/ maturitní ples v#KC Babylon
&.#C. "kolní kolo prezenta,ní sout-5e
&.#C. projektov/ den 5ák* p(edm-tu ekonomika
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&.#C.#–#!!.#C. v/b-rov/ ly5a(sk/ kurz pro 5áky ni5"ího gymnázia
'.#C. fyzikální exkurze do Dukovan a#Dale"ic pro 5áky C.B, C.C a#C.D
..#C. reprezenta,ní ples gymnázia v#hotelu Voron-5
!$.#C. zasedání "kolské rady
!+.#C. "kolní kolo matematické sout-5e Klokan
!..#C.#–#$1.#C. setkání (e"itel* projektu Talent Education v#Leidenu
$%.#C. zasazení pam-tní lípy Strom Jaro"ky v#aleji na t(.#Kpt.#Jaro"e
$$.#C. "kolní kolo chemické olympiády na vy""ím gymnáziu
$C.#C.#–#$1. C. studentsk/ projekt Filmová noc v#budov- na t(. Kpt.#Jaro"e
$&.#C. "kolní kolo astronomické olympiády na vy""ím gymnáziu
$&.#C. oslava Dne u,itel*
$..#C. velikono,ní prázdniny

7. Duben
!.#1.#–#!%.#1. pobyt na"í delegace na South Kent School (USA)
C.#1. sch*ze v/boru Klubu absolvent*
1.#1. písemná maturitní zkou"ka z#matematiky v#pro3lové ,ásti pro 

5áky#1.A
).#1. historická exkurze do Vídn- pro 5áky C.bg
).#1. beseda o#imigra,ní krizi pro 5áky vy""ího gymnázia
!%.#1. krajské kolo MO kategorií B a#C
!%.#1. historická sout-5 ke !%%. v/ro,í zalo5ení @eskoslovenska
!%.#1.#–#!).#1. setkání (e"itel* projektu Talent Education v#Lublani
!%.#1. porada pedagogické rady#– hodnocení C. ,tvrtletí
!%.#1. t(ídní sch*zky SRPB, hovorové hodiny
!!.#1. písemná maturitní zkou"ka z#,eského jazyka ve spole,né ,ásti
!!.#1. "kolní kolo chemické olympiády na vy""ím gymnáziu
!!.#1.#–#!'.#1. poznávací zájezd 5ák* vy""ího gymnázia do Skotska
!$.#1. Den t(ídního u,itele pro 5áky !., $. a#C. ro,ník*
!$.#1. p(ijímací zkou"ky ke studiu pro ,ty(leté studium (!. termín)
!C.#1. p(ijímací zkou"ky ke studiu pro osmileté studium (!. termín), 

(editelské volno
!+.#1. úklid Moravského krasu 5áky ni5"ího gymnázia
!+.#1. 3lmové a#divadelní p(edstavení pro 5áky vy""ího gymnázia
!+.#1. p(ijímací zkou"ky ke studiu pro ,ty(leté studium ($. termín)
!&.#1. exkurze do hasi,sk/ch stanic pro 5áky !. ro,ník*
!&.#1. 3lmové p(edstavení pro 5áky $.a#1. ro,ník*
!&.#1. Den t(ídního u,itele pro 5áky C. ro,ník*
!&.#1. p(ijímací zkou"ky ke studiu pro osmileté studium ($. termín)
!..#1. historická exkurze do Mauthausenu pro 5áky kvart
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$%.#1. praktická maturitní zkou"ka z#hudební v/chovy v#pro3lové ,ásti
$!.#1.#–#$&.#1. pobyt na"í delegace na Edith Stein Schule v#Darmstadtu
$C.#1. p(edná"ka o#AIDS pro 5áky kvart
$).#1. historická exkurze do Kutné Hory pro 5áky sekund
C%.#1. ukon,ení vyu,ování ,tvrt/ch ro,ník* (poslední zvon-ní)

!.. Kv&ten
$.#).#–#).#). písemné maturitní zkou"ky spole,né ,ásti)
$.#).#–#$!.#+. "kolní v/lety prim, sekund, kvart, !. a#$. ro,ník*
C.#). konzultace s#rodi,i o#v/sledcích p(ijímacích zkou"ek
).#).#–#!).#). jazykov/ kurz v#Anglii pro 5áky kvart a#!. ro,ník*
&.#). historická exkurze do Terezína
..#). zkou"ka Matematika+ pro 5áky 1. ro,ník*
..#). celo"kolská konference záv-re,n/ch prací 5ák* C. ro,ník*
!%.#). krajské kolo St(edo"kolské odborné ,innosti
!%.#). koncert Jaro na Jaro-ce pro 5áky a#rodi,e
!1.#). p(edání Ceny U,ené spole,nosti Tomá-i Perutkovi (1.A) v#Karolinu
!1.#).#–#!'.#). "kola v#p(írod- pro tercie
$!.#).#–#$).#). ústní maturitní zkou"ky spole,né a#pro3lové ,ásti t(íd 1.A, 1.C
$$.#). fyzikální sout-5 KOZA pro 5áky ni5"ího gymnázia
$$.#). zasedání v/boru Klubu absolvent*
$1.#). exkurze 5ák* do Berlína
$1.#). biologická exkurze do ZOO Brno pro sekundy
$).#). biologická exkurze do ZOO Brno pro kvarty
$'.#).#–#C!.#). ústní maturitní zkou"ky spole,né a#pro3lové ,ásti t(íd 1.B, 1.D
$..#).#–#!.#+. projektové dny kvart

!!. *erven
!.#+. prezentace mezinárodních v/m-n pro !. ro,níky
!.#+.#–#!%.#+. Mistrovství sv-ta st(edních "kol ve volejbalu
&.#+. ocen-ní Vítka Jelínka (1.A) a#Martina Kure0ky (1.A) v#Senátu P@R 

za nejlep"í v/sledky ve zkou"ce Matematika+
&.#+. literární exkurze do Polné pro 5áky ni5"ího gymnázia
!).#+.#–#$1.#+. sportovní kurz C. ro,ník* (Chorvatsko)
!&.#+.#–#$$.#+. turistick/ kurz C. ro,ník* (Vysoké Tatry)
!'.#+.#–#$$.#+. vodáck/ kurz C. ro,ník* (Lu5nice)
!..#+. "kolní kolo ekologické olympiády na vy""ím gymnáziu
$!.#+. úst(ední kolo ekonomické olympiády na vy""ím gymnáziu
$$.#+. projektov/ den angli,tiny pro 5áky prim
$$.#+. exkurze pro 5áky sekund, tercií a#kvart
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$).#+.#–#1.#&. poznávací zájezd 5ák* do Ruska
$).#+. p(ebor gymnázia v#malé kopané na ZB Janou"kova
$).#+. koncerty p-veckého sboru ni5"ího gymnázia pro 5áky i#rodi,e
$+.#+. koncert p-veckého sboru ni5"ího gymnázia pro 5áky
$+.#+. sportovní den vy""ího gymnázia#– atletika
$+.#+. porada pedagogické rady#– hodnocení $. pololetí
$+.#+. t(ídní sch*zky rodi,* budoucích !. ro,ník*
$+.#+. zasedání v/boru Klubu absolvent*
$&.#+.#–#$'.#+. akce p(edm-tov/ch komisí pro 5áky vy""ího gymnázia
$&.#+.#–#$'.#+. sportovní dny a#exkurze pro 5áky ni5"ího gymnázia
$..#+. ukon,ení vyu,ování ve "kolním roce $%!&/$%!', vydávání 

vysv-d,ení
$..#+. záv-re,ná porada pedagogické rady
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Zájmová a"mimo$kolní +innost

a. Olympiády a"sout!.e

!. Matematická olympiáda
Sout-5 MO probíhá v#n-kolika kategoriích, pro p(ehlednost je uvádíme zde:

 – kategorie A: studenti C. a#1. ro,ník* vy""ího gymnázia
 – kategorie B: studenti $. ro,níku vy""ího gymnázia
 – kategorie C: studenti !. ro,níku vy""ího gymnázia
 – kategorie Z.: studenti kvart
 – kategorie Z': studenti tercií
 – kategorie Z&: studenti sekund
 – kategorie Z+: studenti prim
 – kategorie P: programování pro studenty v"ech ro,ník*

Bikovní studenti se mohou ú,astnit i#sout-5í vy""ích kategorií ne5 té, do které p(íslu"í za(a-
zením do ro,níku (nap(.#kategorie A#se ú,astní i#studenti !. a#$. ro,ník*).

Kategorie Z', Z& a#Z+ kon,í m-stsk/m kolem, kategorie B, C a#Z. krajsk/m kolem a#ka-
tegorie A#a#P kolem celostátním.

Vít-zové z#celostátního kola kategorie A#jsou pozváni na soust(ed-ní, na n-m5 se vybere 
+ nejlep"ích student*, kte(í tvo(í reprezenta,ní dru5stvo @eské republiky na Mezinárodní 
matematické olympiád- (MMO), a#dal"ích + student* pro reprezentaci na St(edoevropské 
matematické olympiád- (MEMO).

Z# nejlep"ích úsp-"n/ch (e"itel* celostátního kola kategorie P se vytvo(í $ ,ty(,lenná 
dru5stva A#a#B. Dru5stvo A#reprezentuje republiku na Mezinárodní olympiád- v#informatice 
(IOI) a#dru5stvo B na St(edoevropské olympiád- v#informatice (CEOI).

Ve "kolním roce $%!&/$%!' prob-hl ji5 +&. ro,ník MO. Ní5e p(iná"íme v/sledky na"ich 
student*#– úsp-"n/ch (e"itel* v#jednotliv/ch kategoriích.

". M!stské kolo
Nejvy""í kolo v#kategoriích Z', Z&, Z+#– v#t-chto kategoriích jsou povolena d-lená po(adí, 
tedy na I. míst- se m*5e umístit i#více sout-5ících:

#. Kategorie Z"
I. místo Anna Hronová C.ag
 Jakub Ko>árek C.ag
 Luká" Kycl C.ag
III. místo Martin Dufek C.ag
IV. místo Petr Bílek C.ag
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V. místo Andrej Bru5e>ák C.ag
 Alena Chvátilová C.ag
 Krist/na Koksová C.ag
VI. místo Patrik Ko"Dál C.ag
 David Sláma C.ag
 Magdaléna Bnajdrová C.ag
 Dominik Bvancara C.ag
VII. místo Kate(ina Dvo(áková C.ag
 Alena Janá,ková C.ag
 Bt-pán Mikéska C.ag
 Veronika Mi"kufová C.ag
 Petr Slonek C.ag

(celkem 116 %e-itel(, z$nich 38 úsp/-n1ch)

2. Kategorie Z#
I. místo Eduard Dlabola $.ag
II. místo Martin Boucník $.ag
 Ráchel Uma Hrn,í(ová $.ag
 Richard Materna $.ag
III. místo Jana Chaloupková $.ag
 Marek Jedli,ka $.ag
IV. místo Franti"ek Bu" $.bg
 Michal Dvo(á,ek $.ag
 Ond(ej Bimí,ek $.bg
V. místo Iva Schlaghamerská $.ag
VII. místo Petr Glozar $.ag
 Nela Havlí,ková $.bg
 Antonín Malo> $.ag
 Bimon Svoboda $.bg
VIII. místo Vít Doupovec $.ag
 Ctibor Folt/n $.bg
 Marek Halva $.ag
 Veronika Hartmannová $.ag
 Michal Jurá"ek $.bg
 Karolína Kone,ná $.bg
 Jana Schwarzerová $.bg
 Tereza Bustrová $.ag
IX. místo Zuzana Jurtíková $.bg
 Filip Klimpar $.ag



ùö

 Al5b-ta Kramná $.ag
 David Peterka $.ag
 Ond(ej Sekanina $.bg
 Anna Bevelová $.ag
X. místo Vilém Faja $.ag
 Marek Polá,ek $.ag
 Patrik Blégr $.ag

(celkem 128 %e-itel(, z$nich 61 úsp/-n1ch)

+. Kategorie Z$
I. místo Babeta Da>helová !.ag
 Zuzana Dvo(áková !.ag
 Eli"ka Polá,ková !.ag
 Jan Romanovsk/ !.ag
 Patrik Maxmilián Rosenberg !.ag
 Hana Truba,íková !.ag
II. místo Radim Cicvárek !.ag
 Dominik Dole5el !.ag
 Adam Flek !.ag
 Max Jur,ík !.ag
 Petra Kadlecová !.bg
 Ond(ej Ka"párek !.ag
 Bimon Lopour !.ag
 Marek Moj5í" !.ag
 Luká" Navrátil !.ag
IV. místo Jind(ich Btambera !.ag
V. místo Michael Bene" !.ag
 Marek Dobrovoln/ !.ag
 Tomá" Kotou,ek !.ag
 Julie Malotová !.bg
 Olivie Maya Matysková !.bg
 Vojt-ch Ocelka !.bg
 Vítek Pe,enka !.ag
 Klára Plchová !.ag
 Maxmilián Bimek !.bg
VI. místo Hana Chvátilová !.bg
 Ji(í Kosmák !.ag
 Eli"ka Nev-(ilová !.ag
 Jind(ich Rychl/ !.ag
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 Anh Linh Tran !.ag
IX. místo Matthew Vopelka !.ag
X. místo Julie Bónová !.bg
 Eva Jelínková !.bg
 Jan Kova(ík !.bg

(celkem 216 %e-itel(, z$nich 149 úsp/-n1ch)

4. Krajské kolo
Nejvy""í kolo v#kategoriích B, C, Z., dále pak postupové kolo do celostátního kola katego-
rií A, P#– v#t-chto kategoriích ji5 nejsou povolena d-lená umíst-ní, ka5d/ sout-5ící má ve 
v/sledkové listin- p(i(azeno jednozna,né po(adí a# ka5dé po(adí je p(i(azeno jednozna,-
n- jednomu sout-5ícímu (existuje tedy bijektivní zobrazení mezi mno5inou v"ech po(adí 
a#mno5inou v"ech ú,astník*):

5. Kategorie A
!. Josef Mina(ík C.A
$. Martin Kure,ka 1.A
1. Ji(í Vala 1.A
&. Vít Jelínek 1.A
'. Tomá" Perutka 1.A
.. Bt-pán Bmíd 1.A
!!. Václav Janá,ek !.A
!$. Ond(ej Bu,ek 1.A
!C. Vilém Ra"ka $.A
!1. Richard Vojt-ch Krejsa $.A
!'. Jan Král 1.A
!.. Marek Se0a C.A
$%. Olga Krumlová C.A
$!. Vojt-ch Turland C.A
$C. Václav Zvoní,ek $.A
$1. Eleonora Kr*tová C.B

(celkem 38 %e-itel(, z$nich 24 úsp/-n1ch)

6. Kategorie B
$. Vojt-ch Turland $.A
1. Vilém Ra"ka $.A
+. Václav Zvoní,ek $.A

(celkem 24 %e-itel(, z$nich 8 úsp/-n1ch)
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7. Kategorie C
!. Václav Janá,ek !.A
$. Adéla Heroudková 1.ag
C. Filip Fabiánek !.B
). Jana Bu"ová 1.ag
+. Michaela Hala"tová 1.ag
'. Klára Dvo(á,ková !.A
.. Lucie Reichertová !.A
!!. Ji(í Kalvoda !.A
!$. Vojt-ch Obo(il 1.ag
!C. Nguyen Euc Cong Tuan !.A
!1. Martin Dominik 1.ag
!). Martin Richter !.A
!&. Jakub Rádl !.A
$%. Ji(í Vesel/ 1.ag
$!. Tadeá" Nanjo !.A
$+. Jind(ich Matu"ka !.A
C%. David Procházka !.A
C$. Kate(ina Havlová !.A
CC. Martin Bálek !.A
C). Richard Bla5ek 1.ag
C+. Viktorie Koksová !.A
C&. Jeron/m Komanec !.A
1%. Natálie Farská !.D

(celkem 60 %e-itel(, z$nich 41 úsp/-n1ch)

!.. Kategorie Z%
!. Anna Hronová C.ag
1. Tomá" Dang 1.ag
&. Martin Dominik 1.ag
!%. Vojt-ch Obo(il 1.ag
!C. Adéla Heroudková 1.ag
!1. Jakub Hartmann 1.ag
!). Antonín Sekerka 1.ag
!'. Luká" Kycl C.ag
$!. Drahomír Malota 1.ag
$$. Jakub Ko>árek C.ag
$). Ond(ej Peterka 1.ag
C$. Zden-k Pezlar 1.ag
1!. Patrik Ko"Dál C.ag
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1$. Alena Janá,ková C.ag
(celkem 69 %e-itel(, z$nich 52 úsp/-n1ch)

!!. Kategorie P
!. Josef Mina(ík C.A
1. Martin Kure,ka 1.A
). Ji(í Kalvoda !.A
+. Ond(ej Bu,ek 1.A
'. Marek Se0a C.A
.. Olga Krumlová C.A
!!. Tomá" Glozar 1.A

(celkem 19 %e-itel(, z$nich 11 úsp/-n1ch)

!". Celostátní kolo
Koná se pouze v#kategoriích A#a#P a#je vstupenkou na mezinárodní sout-5e:

!#. Kategorie A
+. Josef Mina(ík C.A
.. Vít Jelínek 1.A
!C. Tomá" Perutka 1.A

(celkem 43 %e-itel(, z$nich 21 úsp/-n1ch)

!2. Kategorie P
!. Martin Kure,ka 1.A
$. Josef Mina(ík C.A

(celkem 27 %e-itel(, z$nich 13 úsp/-n1ch)

!+. Mezinárodní sout!&e
V#,ervenci $%!' prob-hla v#brazilské metropoli Rio de Janeiro Mezinárodní matematická 
olympiáda, bohu5el bez ú,asti Jaro"ák*.

Naopak St(edoevropská matematická olympiáda, která prob-hla ve dnech 
$&.#'.#–#$.#..#$%!' v#polském m-st- Bialsko-Biala, p(inesla pro na"i "kolu ,estné uznání, které 
vybojoval Josef Mina(ík (C.A).

Do ,ty(,lenného reprezenta,ního dru5stva na"í zem- na C%. Mezinárodní olympiádu 
v# informatice (FGF), je5 se konala !.# ..# –# '.# ..# $%!' v# Tsukub-, m-st- japonské prefektury 
Ibaraki regionu Kantó ostrova Hon"ú, se probojovali Josef Mina(ík (C.A), kter/ z#ní p(ivezl 
bronzovou medaili, a#Martin Kure,ka (1.A, abs. $%!'), kter/ bohu5el na medaili nedosáhl.

St(edoevropská olympiáda v#informatice probíhala ve dnech !$.#'.#–#!'.#'.#$%!' v#polské 
metropoli Var"av-. V#,ty(,lenném dru5stvu Jaro"ku zastupoval Ji(í Kalvoda (!.A). P(esto5e 
na"i ú,astníci state,n- zabojovali, na medailová umíst-ní to bohu5el nesta,ilo.
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P(ejme v"em na"im sou,asn/m i# budoucím olympionik*m, aby se jim i# nadále vedlo 
v#sout-5ích alespo> tak jako letos.

Mgr.$Viktor Je8ek 
jednatel KK MO JMK

!4. Fyzikální olympiáda
Ve "kolním roce $%!&/$%!' prob-hl ).. ro,ník FO. Podáváme zde p(ehled umíst-ní na"ich 
student* v#mezinárodním a#celostátním kole a#rovn-5 v#krajsk/ch kolech.

!5. Celostátní kolo kategorie A

!$. Josef Mina(ík (úsp. %e-.) C.A

!6. Krajská kola

!7. Kategorie A
$. Josef Mina(ík C.A
). Ji(í Vala 1.A
&. Václav Zvoní,ek $.A
.. Tomá" Pitner 1.A
!%. Ond(ej Bu,ek 1.A
!!. Viktor Materna $.A
!$. Marek Stojaspal C.A
!C. Jan Král 1.A
!1. Petr Kadlec 1.A

(po0et úsp/-n1ch %e-itel(: 14)

".. Kategorie B
.. Marek Stojaspal C.A

(po0et úsp/-n1ch %e-itel(: 10)

"!. Kategorie C
C. Jaroslav Herman $.B
). Václav Zvoní,ek $.A
+. Viktor Materna $.A
'. Vojt-ch Turland $.A
!). Jakub Dlabola $.A

(po0et úsp/-n1ch %e-itel(: 25)
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"". Kategorie D
$. Ji(í Kalvoda !.A
C. Lubor @ech !.A
). Hana Slámová !.B
.. Daniel Perout !.A
!$. Jind(ich Matu"ka !.A
C&. Euc Cong Tuan Nguyen !.A
1+. Jeron/m Komanec !.A

(po0et úsp/-n1ch %e-itel(: 47)

"#. Kategorie E
1. Richard Bla5ek 1.ag
+. Tomá" Nevrlka 1.ag
!&. Al5b-ta Velenová 1.bg

(po0et úsp/-n1ch %e-itel(: 29)

"2. Kategorie F
C. Luká" Drdla C.bg
+. Anna Hronová C.ag
.. Kate(ina Dvo(áková C.ag
!). Filip Smí"ek C.ag
!&. Olga Dvo(áková C.bg
$!. Natálie Pale,ková C.ag

(po0et úsp/-n1ch %e-itel(: 24)

"+. Archimediáda
!. Richard Materna $.ag
C. Antonín Malo> $.ag
1. Jan Petr $.bg
+. Michal Jurá"ek $.bg
'. Bimon Svoboda $.bg
!C. Marek Polá,ek $.ag
$!. Vít Doupovec $.ag
$C. Ctibor Folt/n $.bg
$'. Filip Klimpar $.ag

(po0et úsp/-n1ch %e-itel(: 30)

Kategorie F a#Archimediáda kon,í oblastním (m-stsk/m) kolem.
Mgr.$Pavel 9ehák 

p%edseda PK fyziky
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"4. Úsp&chy biolog" z#ni('ího gymnázia
Studenti ni5"ího gymnázia získali pod vedením paní profesorky Mgr.#Zuzany Ku,erové (adu 
ocen-ní v#n-kolika sout-5ích. V#(íjnu $%!& se zú,astnili sout-5e Den p(írodních v-d. Leto"ní 
ro,ník byl zam-(en na tvary a#barvy. Sout-5e se zú,astnilo celkem .. dru5stev z#C) základ-
ních "kol a#vícelet/ch gymnázií. Na"i 5áci, rozd-lení do t(í t(í,lenn/ch skupin, se pot/kali 
na "esti stanovi"tích s#odborn/mi otázkami z#geologie, chemie, fyziky a#zoologie a#vedli si 
v/born-: získali $. místo (t/m ze 1.bg#– Anna Buchní,ková, Martin Marinov, Bt-pán Ku,e-
ra), &.–'. místo (1.ag#– Tonda Sekerka, Jakub Hartman a#Michal Kade(ábek; 1.bg#– Veronika 
K(i5áková, Barbora Pokludová a#Jan Samek). Celkov- nás v#po,tu dosa5en/ch bod* vyhlásili 
nejúsp-"n-j"í "kolou!

Na ja(e ('.# b(ezna# $%!') vybojovali studenti ni5"ího gymnázia v# sout-5i Den ptactva 
1.#místo. Dru5stvo vytvo(ily Barbora Kone,ná a#Katka Novotná (C.bg) a#Alena Chvátilová 
a#Alena Janá,ková (C.ag). !%.#dubna#$%!' pak na"i studenti ve slo5ení Anna Buchní,ková, 
Martin Marinov a#Bt-pán Ku,era (1.bg) vybojovali v#sout-5i IHIG TJK WFLM NFIJ EHOLFPJ 
GQFMK také 1. místo.

Bkolní kolo biologické olympiády bylo vysoce obsazené#– letos se ho ú,astnilo rekord-
ních !!$ (e"itel*. V#kategorii D sout-5ilo +& d-tí a#v#kategorii C se p(ihlásilo 1) 5ák*. Téma-
tem leto"ního ro,níku byl pohyb. Z#kategorie D postoupili Richard Materna z#$.ag a#Tomá" 
Sláma z#!.bg. !$.#dubna se konalo m-stské kolo biologické olympiády kategorie D v#Lu5án-
kách. Primán Tomá" Sláma získal $. místo a#sekundán Richard Materna 1. místo. Tomá" 
Sláma pak vybojoval v#krajském kole 1. místo. V#kategorii C byly nejlep"í ze "koly Alena 
Chvátilová z#C.ag a#Barbora Kone,ná z#C.bg. Alena Chvátilová postoupila a5 do krajského 
kola, kde se umístila na krásném pátém míst-.

PaedDr. Zuzana Ku0erová

"5. Biologická olympiáda
Také v leto"ním roce jsme m-li mimo(ádn- úsp-"né studenty v biologické olympiád-. Téma-
tem leto"ního ro,níku bylo vylu,ování a#odpady v"eho druhu, aD u5 produkované bu>kou, 
cel/m organismem nebo lidskou spole,ností, a#proto se i#p(ípravn/ text olympiády jmenoval 
„Kdy5 musí", tak musí"…“ Sout-5ící se p(ipravovali nejen d*kladn/m studiem tématu, ale 
museli také prokázat v"eobecné znalosti biologie v testu a#znalosti druh* v#„poznáva,ce“.

Ze "kolního kola postoupili do krajského kola v#kategorii A#Vít Procházka (C.C), kter/ 
obsadil skv-lé $. místo, Filip Sv-rák (C.B), kter/ se umístil na 1. míst-, a#Jan @esnek z C.B 
(..#místo). Mimo(ádn/m úsp-chem bylo $. místo Hany Slámové (!.B) v kategorii B.

V náro,ném klání úst(edního kola biologické olympiády získal Vít Procházka !1. místo 
a#Filip Sv-rák vybojoval $). p(í,ku. Jak takové klání probíhá, nám nejlépe p(iblí5í autentick/ 
zá5itek jednoho z ú,astník*#– Filipa Sv-ráka:

„Ve -kolním roce ".!5/".!6 jsem se zú0astnil +". ro0níku biologické olympiády kategorie A. 
Ten vyvrcholil p/tidenním národním kolem v$Lednici na p(d/ Zahradnické fakulty Mendelovy 
univerzity.
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První den byl vyhrazen pro p%íjezd sout/8ících. Po prezenci a$ubytování na místních kole-
jích nás 0ekalo slavnostní zahájení v aule Zahradnické fakulty. Odpo0inout nás ale nenechali 
dlouho. Hned po p%íjezdu se psal test ze v-eobecn1ch biologick1ch znalostí. První ve0er jsme 
pak strávili barvením preparát( na následující den.

Druh1 den pln/ ve znamení sout/8ních úloh. V/t-inu dne jsme se v/novali praktick1m 
úkol(m, které byly letos zam/%eny na téma vylu0ování a$odpad( v p%írod/. 3ekaly nás úlohy 
zam/%ené na fekální bakterie, kdy jsme si vyzkou-eli nap%íklad Gramovo barvení, na histolo-
gii trávicí soustavy, kde jsme mimo jiné ur0ovali p%í0né %ezy r(zn1mi 0ástmi trávicí trubice, 
a$na fytoremediaci 8ivotního prost%edí, p%i nich8 jsme m/li za úkol vypo%ádat se s eutro:zací 
vesnického potoka (alespo; na papí%e). Odpoledne nás je-t/ 0ekala nejoblíben/j-í 0ást sout/8e, 
‚poznáva0ka‘ na-ich rostlin, hub i$8ivo0ich(. Den jsme zavr-ili prohlídkou lednick1ch zámec-
k1ch zahrad.

T%etí den dopoledne jsme je-t/ dokon0ovali poslední praktické úkoly a$po ob/d/ nás ji8 0e-
kala úloha záv/re0ná, a$to terénní. Sout/8ili jsme kolem Prost%edního rybníka. <irokou -kálou 
otázek byly prov/%ovány na-e schopnosti v terénu a$biologické i$logické uva8ování. Ve0er, kdy8 
bylo ji8 dosout/8eno, jsme si prohlédli zahrady Zahradnické fakulty. Na záv/r dne nás je-t/ 
0ekala p%edná-ka o$Mezinárodní biologické olympiád/ (IBO), která se letos koná v Íránu, kon-
cipovaná jako ‚IBO Írán aneb co %íci rodi0(m, aby vás tam pustili‘.

3tvrt1 den se ji8 nesl v nesout/8ním, odpo0inkovém duchu. Dopoledne jsme se zú0astnili 
poutavé exkurze na Pálavu, kde jsme se seznámili se zdej-í oblastí a$pro-li se nádhernou p%íro-
dou. Po návratu na koleje jsme se u8 jen rychle p%evlékli do spole0enského oble0ení a$vyrazili 
na slavnostní vyhlá-ení do Multifunk0ního centra zámku Lednice v$b1valé jízdárn/. Zde v-e 
vyvrcholilo, zjistili jsme se, jak jsme dopadli, a$p%evzali si zajímavé ceny. Po vyhlá-ení následo-
val v1born1 raut, sou0ástí menu byli i$sma8ení 0ervi a$cvr0ci.“

Ka5d/ rok se nejlep"í (e"itelé biologické olympiády mohou zú,astnit letního odborného 
soust(ed-ní v#obci B-stvina. V#leto"ním roce této nabídky vyu5ili dva na"i biologové#– Vít 
Procházka za kategorii A#a#Hana Slámová za kategorii B. Jak se jim tam líbilo, nám napsala 
Hana Slámová:

„Letos b/hem soust%ed/ní vznikl nov1 B/stvinsk1 stát. Byli jsme rozd/leni podle kategorie 
olympiády do ‚8up‘, v$jejich8 0ele stáli ‚8upani‘. V$rámci 8upy jsme tém/% ka8d1 den absolvovali 
dopolední a$odpolední t%íhodinov1 blok p%edná-ek, na nich8 jsme se dozv/d/li spoustu nov1ch 
v/cí z$r(zn1ch biologick1ch obor($– od na B/stvin/ velmi populární imunologie p%es ekologii 
a$‚trávologii‘ a8 po medicínu. Krom toho nás 0ekaly také dv/ no0ní hry$– tradi0ní Krvav1 k%est 
terénního biologa a$leto-ní speciál Opravdové B/stvinské Dobrodru8ství, p%i kterém jsme celou 
noc bojovali proti agresivnímu sousednímu státu ‚Hovnistánu‘ (zde byla jistá návaznost na 
leto-ní téma biologické olympiády$– odpady v$p%írod/).

B/stvina mi toho opravdu hodn/ dala. A$nemyslím tím jen biologické v/domosti, ale p%ede-
v-ím ú8asné zá8itky a$spoustu nov1ch p%átel se stejn1mi zájmy.“

RNDr.$Iva Kubi-tová,$Ph.D.
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"6. Chemická olympiáda

"7. Kategorie A
Bkolního kola chemické olympiády v#kategorii A#se zú,astnili t(i state,ní studenti: Filip Sv--
rák, Jan @esnek a#Vít Procházka. V"ichni se stali úsp-"n/mi (e"iteli a#v"ichni také postoupili 
do krajského kola, kde se umístili na krásn/ch p(edních místech:

$. Filip Sv-rák C.B
&. Vít Procházka C.C
!%. Jan @esnek C.B

Filip a#Vítek byli mezi 1+ postupujícími sout-5ícími do národního kola, které se uskute,nilo 
v#Hradci Králové a#kde vybojovali rovn-5 krásná umíst-ní:

&. Filip Sv-rák C.B
!C. Vít Procházka C.C

Filip i#Vítek se probojovali na teoretickou ,ást v/b-rového soust(ed-ní p(ed IChO. Po ná-
ro,ném t/dnu na VBCHT v#Praze se Filip Sv-rák umístil na 1. míst- a#mohl pokra,ovat 
i#praktick/m v/b-rov/m soust(ed-ním na UK v#Praze, po n-m5 komise rozhoduje, kte(í 
mladí chemici z#@eské republiky budou reprezentovat na"i zemi na Mezinárodní chemické 
olympiád-. Filipovi sice postup unikl o#%,C$ bodu a#nakonec byl !. náhradníkem, p(esto jeho 
v/sledek pova5uji za fenomenální a#jeho kone,né ). místo za skv-lé umíst-ní.

D-kuji Filipovi, Vítkovi i#Honzovi za skv-lou reprezentaci "koly, velmi blahop(eji ke skv--
l/m v/sledk*m a#v#dal"ím ro,níku chemické olympiády p(eji mnoho zdaru! A#jak taková 
olympiáda probíhá, se m*5ete podrobn-ji dozv-d-t z#následujícího p(ísp-vku Filipa Sv-ráka:

„Ve -kolním roce ".!5/".!6 jsem se op/t zú0astnil chemické olympiády, tentokrát ji8 jejího 
+2. ro0níku. Po -kolním kole jsme do krajského kola mohli postoupit t%i$– byl jsem to já, Vít Pro-
cházka (#.C) a$Jan 3esnek (#.B). Krajské kolo se konalo záhy po -kolním, trvalo cel1 den a$m/lo 
teoretickou 0ást i$praktické úkoly. Dlouho se 0ekalo, ne8 jsme se kone0n/ dozv/d/li, jak jsme 
dopadli. Já jsem skon0il druh1, Vítek sedm1 a$Honza desát1. To nejnapínav/j-í rozhodnutí na 
nás ale teprve 0ekalo. Kdo nakonec postoupí do :nále$– do národního kola? B/hem váno0ních 
svátk( p%i-ly v-emi o0ekávané v1sledky. Postoupil jsem já s$Vítkem, a$tak jsme se ji8 mohli za0ít 
p%ipravovat na cestu do Hradce Králové, kde se sout/8 konala.

Národní kolo za0ínalo v$pond/lí "7.$ledna. Po p%íjezdu do Hradce a$ubytování v$místním 
hotelu jsme se p%evlékli do spole0enského oble0ení a$vyrazili na slavnostní zahájení, které se ko-
nalo v$prostorách m/stského muzea. Po slavnostních proslovech organizátor( chemické olym-
piády, zástupc( m/sta a$Farmaceutické fakulty UK, na její8 p(d/ se národní kolo konalo, jsme 
si je-t/ vyslechli zajímavou p%edná-ku o$organické syntéze a$odebrali se na v-emi vyhlí8enou 
ve0e%i. Ve0e%e probíhala formou rautu v$botanické zahrad/.
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V$úter1 se za0alo sout/8it. Po snídani jsme se p%esunuli na Farmaceutickou fakultu. Nej-
prve jsme si vylosovali svá sout/8ní 0ísla a$pak se ihned pustili do psaní teoretického testu. 
Ten byl, stejn/ jako u$p%edchozích ro0ník(, rozd/len na 0ty%i 0ásti. V$anorganické chemii jsme 
museli odhalit deuterid, a$aby toho lu-t/ní slou0enin na základ/ vlastností nebylo málo, tak na 
nás v$dal-í otázce 0ekaly 0ty%i záhadné bílé prá-ky. Tuto 0ást uzav%ela otázka na molekulové 
orbitaly oxidu uhli0itého. Organická 0ást se v$úvodu zam/%ila na bifenyly, ale st/8ejní bylo na-
vrhnout syntézu zadaného aromatického produktu. Ve ‚v-emi oblíbené‘ fyzikální chemii jsme 
vypracovávali chemicko-in8en1rské v1po0ty spojené s$v1robou biona=y, rovnováhu esteri:kace 
ethylacetátu. V$biochemické 0ásti jsme odhalovali forenzní vyu8ití DNA a$v$záv/ru rozhodova-
li, kdo je neznám1m otcem dít/te.

Po tomto vy0erpávajícím testu jsme -li na ob/d do místní menzy. Odpoledne bylo v/nováno 
exkurzi do planetária, kde jsme si krom/ p%edná-ek mohli prohlédnout vystavené exponáty, 
nap%íklad ml8nou komoru.

Ve st%edu prob/hla druhá a$záv/re0ná 0ást sout/8e$– praktická úloha. Abychom se v-ichni 
ve-li do laborato%í, sout/8ili jsme po 0ástech. Moje polovina -la nejprve na prohlídku historic-
kého centra Hradce Králové a$po ob/d/ jsme se vydali do laborato%í. Jaké p%ekvapení, 8e na nás 
ne0ekala sada byret, ale %ada chladi0(! Místo tradi0ní analytické úlohy pro nás letos byla p%i-
pravena úloha organická. Na-ím úkolem bylo ze dvou tabletek acylpyrinu izolovat co nejvíce 
a$v$co nejlep-í 0istot/ kyselinu acetylsalicylovou.

Po sout/8i jsme m/li mo8nost besedovat s$autory o$ %e-ení jednotliv1ch úloh. Pak jsme si 
mohli od olympiády odpo0inout a$ zhlédnout divadelní p%edstavení v$ Hradeckém divadle. 
V$jeho prostorách nás 0ekal také druh1 a$poslední raut, kter1 jsme si velmi u8ili.

Poslední den u8 zb1valo pouze vyhlásit v1sledky, které byly velmi vyrovnané. Sout/8ící z$Ji-
homoravského kraje, v0etn/ nás, student( z$ Jaro-ky, se umístili velmi dob%e. Já jsem skon0il 
5. a$Vítek !#. To pro nás oba znamenalo postup do v1b/rového soust%ed/ní na ICHO. Po vy-
hla-ování u8 nám jen zb1valo vrátit se dom( a$t/-it se na p%í-tí národní kolo, které se bude 
odehrávat v$Brn/.“

#.. Kategorie B
!!.#dubna#$%!' se konalo "kolní kolo chemické olympiády v#kategorii B. Zú,astnilo se ho p-t 
student* vy""ího gymnázia (Filip Sv-rák, Jan @esnek a#Mikulá" Hampl ze C.B, Vít Procházka 
ze C.C a#Jind(ich Matu"ka z#!.A). V"ichni byli úsp-"n/mi (e"iteli. Do krajského kola, které 
se konalo !%.#kv-tna na gymnáziu K(enová, postoupili nejlep"í t(i ú,astníci a#umístili se na 
krásn/ch p(edních místech:

). Filip Sv-rák C.B
&. Vít Procházka C.C
!$. Jan @esnek C.B
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#!. Kategorie C
Bkolní kolo chemické olympiády v#kategorii C se konalo $$.#b(ezna#$%!'. Zú,astnilo se ho 
sedm student* z#prvních a#druh/ch ro,ník* vy""ího gymnázia: Jind(ich Matu"ka z#!.A, Hana 
Slámová a#Magdalena Petrlová z#!.B, Václav Nevyho"t-n/ a#Vojt-ch Turland z#$.A, Bimon 
Albrecht z#$.B a#Ji(í Mazuch z#$.C. V"ichni se stali úsp-"n/mi (e"iteli.

Do krajského kola, které prob-hlo !'.#dubna na Chemické fakult- VUT Brno, postoupili 
dva nejlep"í:

'. Hana Slámová !.B
!!. Ji(í Mazuch $.C

#". Kategorie D
Bkolní kolo chemické olympiády v#kategorii D prob-hlo !$.#února#$%!' na ni5"ím gymnáziu. 
Ú,ast byla vysoká, olympiády se zú,astnilo !. student* ze C. a#1. ro,ník*. Ve "kolním kole 
byli v"ichni úsp-"n/mi (e"iteli a#p-t nejlep"ích postoupilo dále do okresního kola (Jakub 
Ko>árek jako náhradník za nemocného Martina Marinova ze 1.bg):

$. Ond(ej Peterka 1.ag
). Anna Hronová C.ag
&. Michal Btulpa 1.bg
.. Barbora Kone,ná C.bg
!1. Jakub Ko>árek C.ag

Do krajského kola postupovalo celkem !$ nejlep"ích ú,astník*. Mezi nimi byli i#,ty(i stu-
denti na"eho gymnázia, z#nich5 jeden se bohu5el nemohl v#daném termínu zú,astnit:

'. Anna Hronová C.ag
!). Ond(ej Peterka 1.ag
!.. Barbora Kone,ná C.bg

D-kuji v"em (e"itel*m z#ni5"ího i#vy""ího gymnázia za ú,ast v#olympiád-. D-kuji také za 
skv-lou reprezentaci "koly a#velmi blahop(eji ke skv-l/m v/sledk*m! V#dal"ím ro,níku che-
mické olympiády p(eji mnoho zdaru!

Mgr.$Veronika Kyasová
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##. Sout&(e KLOKAN
V#minulém "kolním roce se studenti na"í "koly op-t zú,astnili sout-5í Matematick/ klo-
kan a# P(írodov-dn/ klokan. Do t-chto mezinárodních sout-5í se v# na"í zemi zapojují 
desetitisíce ú,astník*, kte(í jsou podle v-ku rozd-leni do n-kolika kategorií. Bli5"í infor-
mace o# sout-5ích je mo5né najít na webov/ch stránkách http://matematickyklokan.net 
a#http://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/index.html. Zde se nachází rovn-5 zadání minu-
l/ch ro,ník* v,etn- v/sledk*, kter/ch lze vyu5ít pro p(ípravu do následujících ro,ník*.

Úlohy v# sout-5ích jsou zásadn- uzav(ené, co5 m*5e b/t pro studenty zajímavé také 
z#tréninkov/ch d*vod*, neboD touto formou probíhají n-které d*le5ité zkou"ky (nap(.#jisté 
typy p(ijímacích zkou"ek na VB ,i ,ásti vybran/ch maturitních zkou"ek). Studenti si mají 
mo5nost bez stresu vyzkou"et tento zp*sob testování a#také si v#konkrétní situaci promy-
slet strategii (e"ení a# volby odpov-di. Klokaní sout-5e jsou zejména v# matematické ,ásti 
pozoruhodné i# tím, 5e studenti (e"í v#úvodní ,ásti testu více jednodu""ích úloh, p(i,em5 
nezanedbatelnou roli zde hraje ,asové omezení. Zvlá"t- záv-re,né úlohy (za více bod*) v"ak 
b/vají netriviální. Málokdo tak stihne vy(e"it v"e bezchybn-. Dal"í zajímavostí je pak zákaz 
u5ívání ve"ker/ch pom*cek, zejména kalkula,ek, co5 studenty nutí k#p(em/"lení a#nalezení 
elegantního (e"ení, které nevy5aduje slo5it/ ,i ,asov- náro,n/ v/po,et, k#n-mu5 by práv- 
kalkulátor mnohdy pot(ebovali.

P(i nepozorném pohledu na zadání by se mohlo zdát, 5e úlohy jsou pro (e"itele pom-rn- 
jednoduché. V/sledky v"ak sv-d,í o#opaku. Ka5d/ sout-5ící za,íná s#$1 body, o#n-které v"ak 
m*5e vinou chybn/ch odpov-dí p(icházet. Dal"ích .+ bod* pak m*5e získat za správné od-
pov-di, aby dosáhl maximálního mo5ného v/sledného po,tu !$% bod*. V#ka5dé ze st(edo-
"kolsk/ch kategorií se dlouhodob-ji bodov/ p(ír*stek pr*m-rného (e"itele pohybuje pouze 
okolo $% z#uveden/ch .+ bod*.

Dle po5adavk* MBMT je t(eba vytvo(it po(adí bez d-len/ch míst. Proto bylo zavedeno 
pravidlo, 5e v#p(ípad- rovnosti bod* se v/"e umístí mlad"í ú,astník. Znamená to, 5e ani 
pln/ bodov/ zisk nemusí sout-5ícímu zaru,it umíst-ní „v#IGR !%“, co5 se projevuje zejména 
v#kategoriích Benjamín a#Kadet pro 5áky ni5"ího gymnázia. V#rámci celostátních v/sledk* 
organizáto(i zve(ej>ují pouze n-kolik nejlep"ích (e"itel* v#ka5dé z#t-chto kategorií. Mnohdy 
se p(itom jedná jen o#ty sout-5ící, kte(í dosáhli plného bodového zisku. Je tedy velice t-5ké 
dostat se mezi takto úzk/ okruh vít-z*. Jsme proto hrdi na skute,nost, 5e na"im student*m 
se to opakovan- da(í. Dokladem toho jsou i#v/sledky klokaních sout-5í z#uplynulého "kol-
ního roku.

P(esto5e v#P(írodov-dném klokanovi se nikdo z#na"ich 5ák* do neju5"í "pi,ky neve"el, 
lze uplynul/ ro,ník klokaních sout-5í z#pohledu Jaro"ky hodnotit jako velmi úsp-"n/. V#Ma-
tematickém klokanovi toti5 na"i studenti dosáhli skute,n- skv-l/ch v/sledk*. V#ka5dé ze 
,ty( gymnaziálních kategorií se n-kdo z#na"í "koly za(adil mezi absolutní vít-ze s#pln/m 
bodov/m ziskem!
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K#(ad- v/born/ch v/sledk* nejen v/"e zmín-n/m student*m gratulujeme a#d-kujeme jim za 
reprezentaci gymnázia. V-(íme, 5e se na tyto úsp-chy poda(í student*m na"eho gymnázia 
navázat i#v#následujícím "kolním roce.

Mgr.$Ale- Kobza,$Ph.D. 
-kolní garant sout/8í KLOKAN

#2. St%edo'kolská odborná !innost
Na na"í "kole si tradi,n- mnoho student* chce zm-(it síly s ostatními studenty v sout-5i 
SO@. Do okresního (m-stského) kola St(edo"kolské odborné ,innosti letos ze "kolního 
kola postoupilo celkem $$ prací z#!! obor*. Z nich pak do krajského kola postoupilo celkem 
!) prací. N-které obory byly málo obsazené, a#proto sout-5ící postoupili p(ímo do krajského 
kola. Jednalo se o#práce z matematiky ()), historie ($), ekonomie (!) a#stavebnictví (!). Ostat-
ní studenti museli obhajovat své práce p(ed náro,n/mi odborn/mi komisemi.

Nejlep"ích v/sledk* ($. místo) dosáhly Simona Dubová z#C.B v oboru zem-d-lství, potra-
viná(ství, lesní a#vodní hospodá(ství s prací Stravovací návyky a$jejich dopad na lidské t/lo 
a#Krist/na N-mcová ze 1.A v oboru informatika s prací Automatická kontrola v1slovnosti p%i 
v1uce jazyk(. Nejvíce prací bylo ze zdravotnictví a#z#t-chto postupují: Martin Barto" ($.A), 
kter/ obsadil C. místo s prací Vyu8ití digitální morfologie v$klinické hematologii, Vít Procházka 
(C.C) s prací Fágová terapie pro lé0bu stafylokokov1ch infekcí a#Markéta Rokytová (C.B) s prací 
Mo8nosti potla0ení alkoholismu manipulací s glutamátergním systémem u$potkan(. V chemii 
vybojoval postup Mikulá" Hampl (C.B) s tématem Biotechnologická v1roba bioplast(.

Krajské kolo se konalo !%.#kv-tna#$%!' na na"em gymnáziu. V matematice si skv-le vedli 
na"i studenti, kte(í postoupili i#do celostátního kola. Z !. místa to byl Tomá" Perutka (1.A) 
s prací U8ití dekompozi0ní grupy k$d(kazu zákona kvadratické reciprocity, z $. místa Bt-pán 
Bmíd (C.A) s prací Magické grafy a#z C. místa Václav Zvoní,ek ($.A) s tématem 9et/zové zlom-
ky a$metody odhalování d/litel( velk1ch 0ísel. Také v historii jsme usp-li: Ji(í Fiala (C.B) s prací 
Role redakce Lidov1ch novin p%i formování Národní strany práce vybojoval $. místo a#postup 
a#Norbert Brzkovsk/ (C.D) získal C. místo se svojí prací Anal1za leteck1ch souboj( stíhacího 
pilota Hanse-Joachima Marseilla dne !.$zá%í$!72". Podobn- jako on získali doporu,en/ po-
stup do celostátního kola i#studenti Martin Barto" a#Krist/na N-mcová.
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Celostátní kolo prob-hlo ve dnech !+.–!&.#,ervna#$%!' na Slovanském gymnáziu v Olo-
mouci. Vynikajícím v/sledkem je !. místo Tomá"e Perutky a# $. místo Ji(ího Fialy. Václav 
Zvoní,ek vybojoval 1. místo. Krist/na N-mcová získala +. místo a#Martin Barto" .. místo.

RNDr.$Iva Kubi-tová,$Ph.D.

#+. Pi', pi', pi', nebo t& se(ere my' aneb Úsp&chy v#!e'tin& na vy''ím gymnáziu
I#na Jaro"ce, která je tradi,n- vnímána jako matematická "kola, najdeme (adu literárních 
talent*, skv-l/ch recitátor* a#nad-jn/ch divadelník*. Svoje nadání mohou rozvíjet v#Klubu 
autor* "koly, v#seminá(i @JL nebo v#ka5doro,n- po(ádané literární díln-.

N-kter/ch sout-5í se na"e "kola zú,ast>uje pravideln-. Pat(í mezi n- i#@eská lingvistická 
olympiáda, ve které jsme letos v#celostátním kole obsadili zásluhou Víta Procházky +. místo 
a#v#mezinárodním kole v#sout-5i t/m* bronzovou medaili, a#to díky Vítu Procházkovi, Bar-
bo(e Dohnalové, Vítu Metkovi a#Michaele Svato"ové.

Dal"í stálicí je literární sout-5 vyhla"ovaná Jihomoravsk/m krajem s#názvem Skrytá pa-
m/> Moravy, její5 !$. ro,ník jsme zcela ovládli. Krist/na Dostálová získala !. místo, Martin 
Modr/ $. místo a#Alexandra Náplavová ,estné uznání.

Ani v#kreativní sout-5i v#poznávání mladého státu Izrael nazvané CEMACH jsme nez*-
stali pozadu. Andrea Podskalská se v#literární disciplín- umístila na C. míst- a#potvrdila tím 
sv*j lo>sk/ úsp-ch.

S#velk/m pot-"ením m*5eme konstatovat, 5e mezi Jaro"áky se najdou i#milovníci poezie 
a#um-leckého p(ednesu, pro které je ur,ena recita,ní sout-5. Studentka Daniela Krásenská 
se po vít-zství v#krajském kole recita,ní sout-5e BRSL-BKTO nominovala do národního kola 
Wolkerova Prost-jova.

Nelze opomenout ani fakt, 5e se na Jaro"ce hraje divadlo. Ná" divadelní soubor Studio 
OPM se zú,astnil p(ehlídky divadelních soubor* a# za sv*j v/kon v# p(edstavení Kon- se 
p(ece st(ílejí se rozhodn- nemusel styd-t.

Jsme pot-"eni, 5e zájem o#slovo psané i#mluvené na na"í "kole 5ije, a#v-(íme, 5e tomu tak 
bude i#v#p(í"tích letech.

Mgr.$Lenka Marková

#4. Literární sout&(e na ni('ím gymnáziu
Ka5d/m rokem se i#na ni5"ím gymnáziu ú,astní (ada student* vybran/ch literárních sout--
5í, v#nich5 si mohou vyzkou"et sv*j tv*r,í talent a#pom-(it síly v#literárním projevu s#ostatní-
mi vrstevníky. Mezi tyto sout-5e pat(í nap(íklad „Ná" sv-t“, kde tv*rci nejsou nijak omezeni 
tématem. Dal"í p(íle5itosti nabízí „Memoriál Hany Greenfeldové“, kter/ vyhla"uje Památník 
Terezín, sout-5 „Rosteme s#knihou“ a#„Skrytá pam-D Moravy“#– ty ka5doro,n- mívají svá 
jednotící témata.

Nejvíce na"ich mlad/ch literát* se v"ak ú,astní celostátního klání v#malém básnickém 
útvaru#– limericku. Název „Ver"ujeme jako o#5ivot“ vystihuje zápal, s#ním5 vznikají zajímavá 
dílka, která doká5ou pobavit a#rozesmát.
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Lo>sk/ .. ro,ník této sout-5e s#tématem „Máme rádi oslavy“ p(inesl nejen záplavu nápa-
d*, ale také (podobn- jako v#p(edchozích letech) úsp-ch v#podob- C. místa pro Jakuba Krau-
se (1.bg) a#dvou ,estn/ch uznání pro Vojt-cha Holana (1.ag) a#Kate(inu Novotnou ($.bg).

P(edání ocen-ní v#Ostrav- se zú,astnila Kate(ina Novotná a#zde je její vzpomínka na 
atmosféru události:

„Ostrava je krásné m/sto a$je o$to krásn/j-í, kdy8 si do ní jedete vyzvednout cenu! Po cest/, 
která rychle ub/hla, jsem se v0as dostavila na Wichterlovo gymnázium v$Porub/. P%edávání 
cen jsem si p%edstavovala jako akci ve velkém sále plném lidí. Zde jsme se se-li v$literárním ka-
binetu v$po0tu p%ibli8n/ patnácti lidí, mezi které po0ítám skupinu t%í u0itel( a$p%edsedkyni po-
roty, básní%ku Radanu <atánkovou. 3ím men-í ov-em místnost byla, tím p%átel-t/j-í atmosféra 
v$ní panovala. Po úvodním proslovu se za0alo s$hlavním programem$– vyhla-ováním v1sledk(, 
v$rámci kterého p%ítomní sout/8ící p%ednesli své limericky a$básní%ka Radana <atánková p%e-
0etla je-t/ n/které dal-í, které ji zaujaly. Já jsem si odnesla 0estné uznání poroty a$odm/nu$– 
knihu T%i mu8i na toulkách. Mí spolu8áci byli o$n/co úsp/-n/j-í a$-kola je od té chvíle bohat-í 
o$dv/ 0estná uznání a$jedno t%etí místo.

P%í-tího ro0níku sout/8e, jeho8 tématem je rodina, se ur0it/ zú0astním a$pokusím se i$o$lite-
rární útvar haiku, kter1 je v$sout/8i novinkou. Zkuste to také!“

#5. Limerick Jakuba Krause ('. místo)
Ptáte se mne, co dnes slavím?
Já s$úsm/vem na to pravím:
„Slavím to, co je mi v-ím,
co za nic nevym/ním.
Slavím lásku, klid a$zdraví!“

Mgr.$Andrea Ptá0ková

#6. D&jepisné sout&(e na vy''ím gymnáziu
Ve "kolním roce $%!&/$%!' uspo(ádala na"e p(edm-tová komise pro studenty vy""ího gym-
názia ji5 !C. ro,ník d-jepisné sout-5e. Proto5e to byl rok jubilejní, uskute,nily se sout-5e dv-: 
v#zá(í s#tématem „!)%. v/ro,í zalo5ení gymnázia“ a#na ja(e v#dubnu sout-5ili 5áci ve znalos-
tech v/znamn/ch „osmi,ek“ v#na"ich d-jinách.

Podle propozic je ka5d/ rok vyhlá"eno jiné sout-5ní téma. Odrá5í aktuální v/ro,í v/-
znamn/ch událostí nebo osobností na"ich i#evropsk/ch d-jin. Sout-5 je ur,ena pro studenty 
vy""ího gymnázia bez ohledu na to, v#kterém jsou ro,níku. Pro studenty Ds a#D$ je ú,ast 
povinná. Sout-5 má dv- ,ásti: !. v-domostní#– formou kvízu, jeho5 trvání je !)–$%#minut, 
podle po,tu otázek. Volíme je tak, aby nebyly p(íli" náro,né, ale ani p(íli" jednoduché. P(i-
hlá"ení studenti od vyu,ujících mohou získat studijní literaturu. $. ,ástí je projekt formou 
prezentace. Ty mohou vytvo(it 5áci na up(es>ující témata, která dopl>ují hlavní motiv sou-
t-5e. P(ihlá"en/ch 5ák* do obou kategorií b/vá mezi !) a5 C%.
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V#zá(ijovém sout-5ení byla ve v-domostním kvízu nejúsp-"n-j"í Anna Rusínová (1.B), 
druhé místo obsadila Anna Kr*tová (!.A) a#t(etí Klára Dvo(á,ková (!.A). Nejlep"í prezentaci 
p(edvedly Al5b-ta Su"kevi,ová a# Sára Stepaková (ob- z# !.D) na téma „Osobnosti na"eho 
gymnázia“.

V#dubnové sout-5i s#tématem „V/znamné osmi,ky v#na"ich d-jinách“ zvít-zili ve v-do-
mostní ,ásti Václav Martin* ze C.B a#Tereza Pokorná z#!. D (oba m-li stejn/ po,et bod*), 
druhá byla Kate(ina @erná ze t(ídy 1.B a#o#t(etí p(í,ku se d-lili op-t dva studenti se stejn/m 
bodov/m ohodnocením, a#sice Viktor Kade(ábek z#$.B a#Boleslav Tom"ík ze 1.D. Kategorie 
prezentace nebyla hodnocena.

V-(íme, 5e sout-5 zábavnou formou p(isp-je i#v#budoucnu k#prohloubení znalostí o#his-
torii.

PhDr.$Alena Hanáková

$QGUHD�3RGVNDOVN£
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#7. Astronomická olympiáda
Ve dnech !!.–$!.# listopadu#$%!& prob-hl v# thajském m-st- Phuket !!. ro,ník Mezinárodní 
astronomické olympiády IOAA (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics), 
kde na"i zemi velmi dob(e reprezentoval Ji(í Vala (na olympiádu se probojoval je"t- jako 
student C.A). Mezi !!$ sout-5ícími ze 11 zemí se mu poda(ilo obsadit ++. místo a#sou,asn- 
C. místo mezi sout-5ícími z#@R, a#z#olympiády si tak odvezl bronzovou medaili. K#dosa5ené-
mu v/sledku mu srde,n- blahop(ejeme.

Ve "kolním roce $%!&/$%!' prob-hl ji5 !). ro,ník astronomické olympiády. Do "kolního 
kola se p(ihlásilo celkem !1 student*. !C z#nich ve "kolním kole usp-lo a#postoupilo do kraj-
ského kola. Mezi nimi se nejlépe umístil ji5 zmín-n/ Ji(í Vala za 1.A, díky ,emu5 postoupil 
do 3nále, kde skon,il na 1. míst-. Tento úsp-ch Ji(ímu zajistil ú,ast na mezinárodním v/-
b-rovém soust(ed-ní konaném ve dnech $1.#+.–!.#&.#$%!' v#estonském m-st- Taru. Tohoto 
soust(ed-ní se ú,astnilo ' sout-5ících z#@eské republiky a#!! z#Estonska. Ji(í Vala se umístil 
na $. míst-, a# to jak v#celkovém po(adí, tak i#mezi @echy. Tím se op-t nominoval do p--
ti,lenného dru5stva, je5 bude na"i republiku reprezentovat na !$. Mezinárodní astronomické 
olympiád- (IOAA) v#,ínském Pekingu. P(ejeme mu hodn- "t-stí!

Mgr.$Pavel 9ehák 
p%edseda PK fyziky

2.. Konverza!ní sout&( 'pan&l'tiny
Dne !).#b(ezna#$%!' prob-hlo krajské kolo konverza,ní sout-5e ve "pan-lském jazyce, které-
ho se zú,astnila studentka ,tvrtého ro,níku Andrea Podskalská. Získala $. místo s#mo5ností 
postupu do celostátního kola jako náhradnice.

V#první ,ásti sout-5e m-li studenti na základ- poslechu nahrávky zjistit pat(i,né infor-
mace a#vysv-tlit fráze t/kající se daného tématu. Druhou ,ást tvo(il pohovor#– sout-5ící m-li 
nejprve popsat a#porovnat vybrané fotogra3e a#následn- hovo(it o#tématu, které je spojovalo. 
Sout-5e se zú,astnilo celkem !! student* z#Jihomoravského kraje a#v/sledky byly velice t-sné, 
na"i studentku d-lil od !. místa jedin/ bod. Druhé místo v#kvalitní konkurenci je krásn/ 
v/sledek.

Mgr.$Andrea Bu0ková

2!. N-trophy
N-trophy je sout-5 pro st(edo"koláky plná experiment* a#bádání, odehrávající se v#unikát-
ním univerzitním prost(edí. T/my sout-5í ve ,ty(ech oborech#– v#biologii, chemii, fyzice 
a# logice. Spousty úkol* v"ak v#sob- schovávají aspekty i#dal"ích v-dních obor*. Sout-5 je 
ur,ena pro studenty st(edních "kol z#@eské a#Slovenské republiky.

Letos se zú,astnilo !!$ sout-5ních t/m*, z#toho sedm t/m* z#Jaro"ky. Do 3nále se pro-
bojovalo !+ nejlep"ích t/m* a#z#Jaro"ky byly hned t(i: t/m Jaro"Dák* (Filip Sv-rák, Miku-
lá" Hampl a#Václav Martin*, v"ichni ze C.B) získal !. místo, t/m Restrik,ní endonukleáza 
(Vít Procházka ze C.C, Hana Bernardová a#Josef Mina(ík ze C.A) vybojoval $. místo a#t/m 
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Viktor a#spol. (Viktor Materna, Vojt-ch Girland, Kry"tof Zamazal, v"ichni z#$.A) skon,il na 
!$. míst-.

Zá5itky z#leto"ního ro,níku popsal Václav Martin* z#C.B, kter/ se sv/m t/mem vybojoval 
vít-zství v#sout-5i:

„Po druhém míst/ z$lo;ského ro0níku mezioborové experimentální sout/8e N-trophy (obory 
fyzika, biologie, chemie a$logika) se ná- t1m, letos s$názvem „Jaro->áci (se vrací)“, ve slo8ení Fi-
lip Sv/rák, Mikulá- Hampl a$Václav Martin( (v-ichni ze #.B), zú0astnil i$letos s$cílem postoupit 
do :nále a$obhájit lo;sk1 úsp/ch.

V$kvali:ka0ním kole ji8 osmého ro0níku jsme %e-ili úlohy z$v1-e zmín/n1ch oblastí, letos 
tematicky lad/n1ch jako vesmírná mise. A$ jak v-ichni víme, takové podniky jsou velmi na-
máhavé a$nebezpe0né. Museli jsme nechat vyklí0it semínka %e%ichy, chia a$hn/dé 0o0ky v$t/ch 
nejt/8-ích podmínkách, vyrobit nápl; zah%ívacího pol-tá%ku fungující reakcí oby0ejné sody 
s$octem, zjistit, jak se dá komunikovat s$obyvateli vesmíru a$pro p%ípad havárie jsme zkou-
mali úhel dopadu rakety (tedy tu8ky) na zem z$r(zn1ch v1-ek. Bylo to náro0né, ale nakonec 
jsme kvali:ka0ní kolo úsp/-n/ zvládli a$postoupili do :nále. To se konalo !4. a8 !6.$b%ezna na 
Biskupském gymnáziu v$ Brn/ a$ v$ Univerzitním kampusu MU, tedy skoro na domácí p(d/ 
(sout/8ící z$Ko-ic by mohli vypráv/t).

Sout/8ení jsme zahájili v$sobotu ráno v$moderním kampusu v$Bohunicích úlohou z$chemie. 
Zde jsme se sna8ili za pomoci v-ech mo8n1ch i$nemo8n1ch látek co nejvíce prodlou8it dobu 
ho%ení plamene sví0ky v$uzav%eném prostoru, aby na-e raketa m/la zásobní zdroj vzduchu. 
Sou0asn/ byly ud/lovány body i$za 0istotu na pracovi-ti. Chemii jsme rozumn/ nechali na Fili-
povi a$sami se v/novali spí-e úklidu, za kter1 jsme vyfasovali pln1 po0et bod(.

V$biologické 0ásti jsme Mikulá-e nechali zm/%it na spirometru klidov1 a$zát/8ov1 v1dej 
energie p%epo0tem ze spot%ebovaného vzduchu. Tomu jsme poté uzp(sobovali jídelní0ek z$vy-
brané nabídky vesmírn1ch pokrm(. Cílem bylo vytvo%it takov1 jídelní0ek, kter1 by se co nejvíce 
blí8il jeho hodnotám a$zárove; se vlezl do igelitového pytlí0ku. Jak známo, rakety mají málo 
místa, a$není tedy radno pl1tvat na zbyte0nosti typu jídlo. Ná- astronaut by ale ur0it/ hlady 
nezem%el, jeliko8 jsme se od ideálního p%íjmu odch1lili jen o$necelé procento.

V$ logice jsme museli vypracovat algoritmus, jak bude lo? reagovat p%i setkání s$r(zn1mi 
vesmírn1mi objekty. A$ve fyzice jsme pak kontrolovali bezpe0nost pás( rakety.

Ná- t1m byl po dlouhém 0ekání a$nervozit/ (vyhla-ovalo se od posledního místa) vyhlá-en 
jako vít/zn1. Od desátého místa jsme v8dy 0ekali na-e jméno, tudí8 jsme byli opravdu velmi 
mile p%ekvapeni. Od organizátor( jsme dostali p/kné ceny, diplomy a$nabitému víkendu byl 
konec.

Sout/8 lze jenom doporu0it, jeliko8 prov/%í nejenom znalosti z$jednotliv1ch obor(, organi-
zaci 0asu a$logické my-lení, ale i$t1movou spolupráci. Mil1m bonusem je také mo8nost potkat 
podobn/ zanícené studenty ze v-ech kout( 3eska a$Slovenska.“

Blahop(ejeme a#p(ejeme mnoho úsp-ch* v#tomto náro,ném t/movém klání i#v#p(í"tím 
roce!

Mgr.$Veronika Kyasová
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2". Chemiklání
..#února#$%!' se v#Pardubicích konal ji5 t(etí ro,ník sout-5e Chemiklání. Jako5to t/m s#ná-
zvem „Fakt silnej pufr“ ve slo5ení Filip Sv-rák (C.B), Jan @esnek (C.B), Vít Procházka (C.C), 
Aneta Fajstlová (1.A) a#Martin Mátl (1.C) jsme se rozhodli na"i "kolu ji5 pot(etí v#této sou-
t-5i reprezentovat.

Cestou vlakem jsme na"eho ducha (ádn- vy5ivili moudry díla Zelená svatozá% 3lozofa 
a#ekologického aktivisty Erazima Koháka. Po duchovní pr*prav- jsme se z#vlaku vydali na 
Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice.

Sout-5 je docela zajímavá svojí koncepcí. T/my (e"í chemické problémy a#p(íklady, jen5e 
mají k# dispozici v5dy pouze omezen/ po,et (e"ení. Teprve tehdy, pokud n-kterou úlohu 
vy(e"í, mohou dostat zadání dal"ího p(íkladu. S#neúsp-"n/mi pokusy o#odevzdání v/sledku 
úlohy ov"em klesá po,et bod*, které je za danou úlohu mo5né získat.

Letos jsme se do p(íklad* pustili s#neb/valou vervou a#správná (e"ení nám rychle pro-
plouvala pod rukama p(ímo k#odevzdávacímu stolku. Dámy, které vydávaly nová zadání 
a#které nám dle mého podez(ení b-hem sout-5e za,ínaly trochu fandit, povzbudiv- provo-
lávaly zkrácen/ název na"eho t/mu, jakmile n-koho z#nás vid-li b-5et pro nové problémy 
k#vy(e"ení: „Fakt silnej!“
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Po lítém dvouhodinovém boji následoval uspokojiv/ ob-d v#místní menze a#poté vyhlá-
"ení v/sledk*. P(i prvním ro,níku jsme obsadili krásné bramborové 1. místo. B-hem dru-
hého ro,níku jsme dosáhli bronzového postu. Jak asi dopadneme letos? S#rostoucí v/"kou 
v-5e postavené z#na"í p(ivezené pomocné literatury ka5d/m rokem roste i#ná" úsp-ch. Ano, 
v#konkurenci dal"ích 1' t/m* ze "kol z#celé @eské i#Slovenské republiky jsme skon,ili na 
$.#míst-. Nezb/vá ne5 jen konstatovat, 5e jsme si sout-5 opravdu u5ili a#p(í"tí rok se rozhodn- 
zú,astníme znova#– poda(í se nám zachovat sm-rnici k(ivky vyjad(ující ná" rostoucí úsp-ch 
i#ve 1. ro,níku?

Jan 3esnek, #.B

2#. Young People in European Forests
V#leto"ním roce se studenti Jaro"ky poprvé zú,astnili lesnické sout-5e YPEF (Young People 
in European Forests), o#které jsem se dozv-d-l na biologickém soust(ed-ní. Sout-5í se ve 
t(í,lenn/ch dru5stvech. Sout-5 za,íná místním kolem a#po n-m následují kola regionální, 
celostátní a#mezinárodní, p(i,em5 do dal"ího kola postupuje v5dy vít-zné dru5stvo.

Na"e dru5stvo ve slo5ení Vít Procházka (C.C), Hana Slámová (!.B) a# Vojt-ch Turland 
($.A) se zú,astnilo místního kola na Ústavu hospodá(ské úpravy les* v#Brn-. Po testu, kter/ 
obsahoval $% otázek vycházejících z#bro5ury, jsme procházeli n-kolik stanovi"D. Ka5dé re-
prezentovalo ur,it/ biotop a#my jsme m-li za úkol ur,it organismy na obrázcích a#posoudit, 
zda se v#daném biotopu vyskytují. Sou,ástí byl i#dopl>kov/ úkol pro p(ípad rovnosti bod*, 
p(i kterém jsme na ,as p(esouvali mí,ek pomocí okapov/ch trubek.

V#místním kole jsme sice zvít-zili, av"ak regionálního kola jsme se zú,astnit nemohli 
kv*li jin/m aktivitám. Tak snad p(í"t-!

Vít Procházka, #.C
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22. Úsp&chy d&tí z#ni('ího gymnázia v#matematick$ch a#logick$ch sout&(ích
Na"i 5áci se krom- matematické olympiády ú,astní i#dal"ích velmi zajímav/ch sout-5í. Poj0-
me se na tyto sout-5e a#úsp-chy na"ich 5ák* podívat blí5e.

2+. B()*+,– Brn!nská logická hra
V#logické sout-5i, které se ú,astní p(es )%% t/m* (co5 je více ne5 $ %%% d-tí) z#celé @eské 
republiky a#Slovenska, na"e t/my bojovaly o#p(í,ky nejvy""í. Na !. míst- skon,il t/m Nepod-
statní, v#n-m5 byli Kuba Devát, Draho" Malota, Zden-k Pezlar a#Martin Dominik (v"ichni 
ze 1.ag). Na C. p(í,ce se umístil t/m Lopata ve slo5ení Tonda Sekerka, Michal Kade(ábek, 
Ondra N-mec a#Kuba Hartman. Z#na"í "koly se v"ak této sout-5e ú,astnilo mnohem více 
t/m* a#ani dal"í se ve v/sledkové listin- neztratily.

V#sout-5i studenti (e"ili celkem &1 logick/ch úloh. Na jednu z#nich se m*5ete podívat na 
levé stran-. Zvládli byste si s#ní poradit?

24. -ifrovací sout!& Technoplaneta
Dal"í sout-5í, které se na"i 5áci ji5 tradi,n- ú,astní, je Technoplaneta. V#jejím pr*b-hu ,e-
kalo na sout-5ní t/my celkem $) "ifer a#dal"ích !! pak ve 3nále. Do toho se letos probojovalo 
celkem + t/m* z# Jaro"ky, které vzaly Prahu doslova útokem. V5dyD práv- on-ch + t/m* 
skon,ilo po internetové ,ásti v#první desítce a#5ádná jiná "kola v#republice se Jaro"ce v#tomto 
v/sledku ani zdaleka nemohla vyrovnat.

Ve 3nále v"ak na Jaro"ku padla trochu nervozita a# nejlep"í t/m skon,il nakonec po 
urputném boji na nepopulární ,tvrté p(í,ce. Tento t/m reprezentovali Kuba Devát, Draho" 
Malota, Zden-k Pezlar, Martin Dominik a#Vojta Obo(il.

Na ukázku p(ikládáme op-t jednu z#"ifer sout-5e, aD vidíte, jak náro,né úkoly na"i stu-
denti (e"ili:

1r 0j 2¯ 1Q 2Q 3k 4Q 0d

1v 3r 1c 4u 2o 4r 2a 5o

0] 6p 3h 4k 3k 3ı 0Q 5ŀ

6Q 4e 1r 3ý 3Ý 0j 1e 5m

5e 0o 6e 2v 6r 0c 2s 3o

6m 5m 1g 4\ 4h 0o �Q 6h

2¯ 1Q 5t 5j 2c 6\ 6? 4e

0:0 0:1 0:2 0:3 0:4 0:5 0:6

1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6

2:2 2:3 2:4 2:5 2:6

3:3 3:4 3:5 3:6

4:4 4:5 4:6

5:5 5:6

6:6
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25. Sudoku
Po,átkem zá(í se v#Brn- konalo mistrovství @eské republiky v#lu"t-ní sudoku. Sout-5 t/m* 
d-tí ovládl t/m JAL(M fandí) ve slo5ení Jan,a Bu"ová, Á0a Heroudková a#Lucka Reicherto-
vá. Holky se ú,astnily i#celostátního kola sout-5e "kolních t/m* v#lu"t-ní sudoku, které také 
ovládly. Na záv-r je"t- zmi>me, 5e v"echny sout-5e organizuje b/val/ student Jaro"ky a#dnes 
,esk/ reprezentant v#lu"t-ní logick/ch her a#sudoku Honza „Krtek“ Novotn/.

26. Koresponden.ní seminá/ KoMáR
KoMáR (koresponden,ní matematické rébusy) je sout-5, kterou organizují studenti vy""ího 
gymnázia na"í "koly pro d-ti ze základních "kol z#celé @eské republiky. Nejen5e vym/"lejí 
a#opravují úlohy, které zaobalují do ú5asného a#napínavého p(íb-hu, a#starají se o#cel/ chod 
seminá(e, ale po(ádají pro d-ti také víkendové akce, na nich5 s#nimi hrají r*zné více ,i mén- 
matematické a# logické hry, a# také pro n- chystají p(edná"ky ze zajímav/ch oblastí mate-
matiky. Lo>sk/ seminá( organizovali Vítek Jelínek, Tom Perutka, Martin Kure,ka, Martin 
Modr/, Mája Aáková, Ka,ka @erná, Bára Kunderová, Va"ek Fabík, Dan,a Krásenská, Honza 
@esnek, Bebe Chromá a#Va"ek Zvoní,ek.

V#samotné sout-5i skon,ila na $. míst- Ani,ka Hronová a#na C. pak Á0a Heroudková, 
která spolu s# Jan,ou Bu"ovou, Kubou Devátem, Zdendou Pezlarem a# Mí"ou Hala"tovou 
doplnila leto"ní organizátorsk/ t/m.

Mgr.$Petr Pupík

27. Úsp&chy student" vy''ího gymnázia v#r"zn$ch matematick$ch sout&(ích
Studenti vy""ího gymnázia se ka5d/ rok ú,astní nemalého po,tu matematick/ch a#logick/ch 
sout-5í, ve kter/ch se ,asto umisDují na p(í,kách nejvy""ích. Tyto úsp-chy rozhodn- stojí za 
podrobn-j"í zmínku. Uva5oval jsem, zda tyto fantastické v/sledky sd-lovat pomocí "kolního 
rozhlasu, ov"em pak by takové hlá"ení zabralo desítky (ádn- odu,en/ch hodin a#ve,erní 
hlá"ení by s#nejv-t"í pravd-podobností nem-lo po5adovan/ dosah (snad jen s#v/jimkou ho-
vorov/ch hodin, kdy je v"ak rozhlas blokován hlá"eními d*le5it-j"ími). Jednozna,n/m (e"e-
ním tak bylo zve(ejn-ní v#této ro,ence. Poj0me se tedy na jednotlivé sout-5e podívat blí5e.

+.. B(0*1
Brn-nsk/ koresponden,ní seminá( neboli BTUGP je celoro,ní sout-5 organizovaná pod zá-
"titou Masarykovy univerzity a#ka5d/ rok se jí ú,astní na"i studenti. Letos se na bronzové 
p(í,ce umístil Va"ek Janá,ek z#!.A.

+!. P(213
Pra5sk/ seminá(, zkrácen- PTVPK, je obdobou seminá(e BTUGP I#tohoto seminá(e se na"i stu-
denti ú,astní ve v-t"ím po,tu. Letos se na p-kné ). p(í,ce umístil Pepa Mina(ík ze t(ídy C.A.
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+". MathRace
MathRace je internetová t/mová matematická sout-5, v#ní5 studenti b-hem t(í hodin (e"í 
celkem 1) zapeklit/ch úloh. V#lo>ském ro,níku se na 1. míst- umístil t/m Kobzovi andílci 
ve slo5ení Veronika Bor/sková, Bt-pán Bmíd, Josef Mina(ík a#Martin Vodi,ka.

+#. Sudoku
I#studenti vy""ího gymnázia se ú,astní sout-5í v#sudoku. A5 do celostátního kola se dostala 
hned dvojice t/m* z#na"í "koly a#da(ilo se jim náramn-. Na C. míst- skon,il t/m CGGL JWXHG 
slo5en/ z#maturant* Anety Fajstlové, Petra Kadlece a#Báry Kunderové. Celou sout-5 ovládl 
a# na !. míst- skon,il t/m Kobzátka ve slo5ení Krist/na Jansová, Lucie Klime"ová a# Olga 
Krumlová.

Na ukázku uvedeme dv- úlohy, které na sout-5ící ,ekaly v#krajském kole. Na této stran- 
je klasické sudoku dopln-né o#pravidlo, 5e i#na diagonále musejí b/t v"echna ,ísla od ! do ., 
na následující stran- pak klasické sudoku s#pravidlem navíc, 5e vyzna,ená sousední polí,ka 
obsahují po sob- jdoucí ,ísla.
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+2. Náboj
Náboj je t/mová mezinárodní sout-5, která se koná v# jednu chvíli v#n-kolika evropsk/ch 
m-stech zárove>. Má dv- v-kové kategorie a#v#obou m-la Jaro"ka své zástupce, p(i,em5 se 
da(ilo zejména t-m mlad"ím. V#kategorii junior* na C. míst- v#@eské republice a#na $%. míst- 
celkov- skon,il t/m druhák* ve slo5ení Rí"a Krejsa, Viktor Materna, Vilém Ra"ka, Vojta 
Turland a#Va"ek Zvoní,ek.

++. Internetová matematická olympiáda
VUT v# Brn- po(ádá pro st(edo"kolské studenty Internetovou matematickou olympiádu. 
S#p(ehledem ji vyhrál t/m z#Jaro"ky ve slo5ení Vít Jelínek, Martin Kure,ka, Tomá" Perutka, 
Ji(í Vala, Josef Mina(ík, Ond(ej Bu,ek a#Bt-pán Bmíd.

Mgr.$Petr Pupík
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b. T!lesná v/chova a"sport

!. Sport na Jaro'ce
Letos ji5 po dvacáté vyhla"ovala Asociace "kolních sportovních klub* p(ebor st(edních "kol. 
Bkoly získávají body dle umíst-ní v#okresních (m-stsk/ch), krajsk/ch ,i 3nálov/ch kolech 
vypsan/ch sout-5í. V#okresním kole se za !. místo ud-luje ) bod*, za $. místo 1 body, za 
C. místo C body, za 1. místo $ body a#za ). místo ! bod. V#krajském kole "koly za umíst-ní 
dostávají dvojnásobn/ po,et bod* a#ve 3nálovém kole trojnásobn/ po,et bod*. Nejúsp-"-
n-j"í "kolou v#celkovém hodnocení ABSK je za uplynul/ch dvacet ro,ník* na"e gymnázium 
s#"estnácti umíst-ními na stupních vít-z*, z#toho "estkrát zvít-zilo.

Letos dívky obsadily d-lené ). místo s#gymnáziem K(enová s#po,tem 1+ bod*. Zvít-zilo 
Sportovní gymnázium Ludvíka Da>ka se &. body, druhá byla Bezpe,nostn- právní akade-
mie se +& body, za celkov/ po,et +% bod* obsadilo Gymnázium Matyá"e Lercha C. místo a#na 
1. míst- skon,ilo gymnázium Víde>ská s#)$ body.

Na"i chlapci stejn- jako loni zvít-zili. Letos jim k#prvnímu místu sta,ilo !%$ bod*. $. mís-
to s#'& body odsadilo Sportovní gymnázium Ludvíka Da>ka a#t(etí skon,ila Bezpe,nostn- 
právní akademie s#+. body. V#sou,tu obou kategorií vyhrálo Sportovní gymnázium Ludvíka 
Da>ka se !++ body, $. místo obsadila na"e "kola se !1' body a#t(etí skon,ila Bezpe,nostn- 
právní akademie s#celkov/m po,tem !C+ bod*.

P(ehled sout-5í, kter/ch se studenti v#pr*b-hu "kolního roku $%!&/$%!' zú,astnili:

". Okresní pohár v,atletice

G¯YN\ ���P¯VWR
]b���GUXŀVWHY

+DQD�%XPE£ONRY£
���P¯VWRbʇ����P

���P¯VWRbʇ�����P

$QGUHD�'REURYROQ£ ���P¯VWRbʇ�����P

0RQLFD�+ODG¯NRY£
���P¯VWRbʇ�VNRN�GDOHN¿

���P¯VWRbʇ�VNRN�Y\VRN¿

.DWHěLQD�%DUWRģNRY£ ���P¯VWRbʇ�VNRN�GDOHN¿

ģWDIHWD ���P¯VWRbʇ��������������������P

chlapci
���P¯VWR

]H����GUXŀVWHY

0LFKDHO�$XGD
���P¯VWRbʇ�����P

���P¯VWRbʇ�VNRN�Y\VRN¿

3HWU�3D]RXUHN ���P¯VWRbʇ�������P

0DUWLQ�9RGLÏND ���P¯VWRbʇ�������P

ģWDIHWD ���P¯VWRbʇ��������������������P

Krajské 3nále hostila B(eclav, kde na"e atletky obsadily druhé místo a# atleti skon,ili na 
míst- t(etím. Obzvlá"t- hodnotné v/kony podala Hana Bumbálková na trati +% m s#,asem 
&,'! s#a#v#b-hu na $%% m s#,asem $),'. s.
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Dal"í ú,astníci: Tatiana Saviola, Martin Vencbauer, Petr Kolá,n/, Kate(ina Bvancarová, 
Natálie Farská, Jan Král, Dominika Kompasová, Ji(í Vala, Luká" Gruber, Zuzana Rube"ová, 
Eva Jurní,ková, Sabina Bla5ková, Richard Klem, Vojt-ch Florián, Martina Lepková, Zuzana 
Göghová, Monika Hladíková, Zuzana Audová

#. Okresní kolo v,basketbalu

chlapci ���P¯VWR
VRXSLVND��'RPLQLN�ÎRXSHN��)UDQWLģHN�%DUWRĊ��
7RP£ģ�-DQVD��6KLQ�%RUʇ<XK��5DGHN�=DEORXGLO��
/XRQJ�1JRF�/RQJ��0LFKDHO�$XGD

V#krajském 3nále na"i chlapci op-t zvít-zili a#v#republikovém 3nále konaném v#Karlov/ch 
Varech obsadili ). místo.

2. Okresní kolo ve volejbalu, kategorie VI.B

G¯YN\ ���P¯VWR�]b���GUXŀVWHY
VRXSLVND��0DUWLQD�/HSNRY£��=X]DQD�5XEHģRY£��
/XFLH�1HY¯GDORY£��-XOLH�9¯WNRY£��7HUH]D�1RYRWQ£��
5HEHFD�ĢQXS£UNRY£��(YD�-XUQ¯ÏNRY£��.O£UD�'YRě£ÏNRY£

chlapci ���P¯VWR�]H���GUXŀVWHY
VRXSLVND��-DQ�+DODV��-DQ�%ODWQ¿��9LNWRU�.DGHě£EHN��
-Lě¯�6HGO£N��-Lě¯�6NO£GDQ¿��2QGěHM�Ģ¯UD��
0LODQ�+RSO¯ÏHN

V#krajském 3nále obsadili na"i chlapci ). místo.
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+. Okresní kolo ve volejbalu, kategorie V

G¯YN\ ]£NODGQ¯�NROR
]b���GUXŀVWHY

VRXSLVND��0DUWLQD�/HSNRY£��=X]DQD�5XEHģRY£��
/XFLH�1HY¯GDORY£��-XOLH�9¯WNRY£��$OHQD�9¯WNRY£��
7HUH]D�1RYRWQ£��5HEHFD�ĢQXS£UNRY£��(YD�-XUQ¯ÏNRY£��
.O£UD�'YRě£ÏNRY£

chlapci ���P¯VWR�]H���GUXŀVWHY
VRXSLVND��-DQ�+DODV��-DQ�%ODWQ¿��9LNWRU�.DGHě£EHN��
-Lě¯�6HGO£N��-Lě¯�6NO£GDQ¿��2QGěHM�Ģ¯UD��
0LUHN�+DYU£QHN

V#krajském 3nále hraném ve Znojm- obsadili reprezentanti na"eho gymnázia C. místo.

4. Brann4 závod „O,pohár rektora Univerzity obrany“

VP¯ģHQ« ���P¯VWR =X]DQD�*¸JKRY£��2QGěHM�%U¿GO��9RMWÝFK�%ŀDWHN

5. -kolní futsalová liga

chlapci ��ʇ���P¯VWR�YbNUDML

VRXSLVND��3DWULN�/LGPLOD��)LOLS�.RWRXQ��-DNXE�3RMVO��
9RMWÝFK�9LQWHUO¯N��$GDP�+RKO��/XN£ģ�*UXEHU��2QGěHM�Ģ¯UD��
0DUWLQ�9HQFEDXHU��<DQQLFN�*XWWHU��$GDP�3HFKD�
$OŀEÝWD�ĢXģNHYLÏRY£
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6. Okresní kolo ve stolním tenisu

chlapci ��ʇ���P¯VWR�]b���GUXŀVWHY VRXSLVND��3HWU�'RÏHNDO��3HWU�.DGOHF��
-DURVODY�+HUPDQ

7. Okresní kolo v,plavání

G¯YN\ ���P¯VWR�]b��GUXŀVWHY
VRXSLVND��(PD�&KRFKRO£ÏRY£��$QQD�.RģXOLÏRY£��
.DWHěLQD�ÎHUQ£��=X]DQD�*¸JKRY£��(YD�=DYěHORY£��
$QQD�5XV¯QRY£

chlapci ���P¯VWR�]H���GUXŀVWHY
VRXSLVND��3ěHP\VO�3RVS¯ģLO��.DPLO�6WHKO¯ÏHN��0DUWLQ�
%DUWRģ��'DOLERU�7LOO��0DUHN�'LEO¯N��$QWRQ¯Q�+XE¯N��
6KLQ�%RUʇ<XK

V#krajském 3nále skon,ili chlapci na 1. míst-.

!.. Okresní kolo ve 5orbalu

G¯YN\ ���P¯VWR
]b���GUXŀVWHY

VRXSLVND��3DYO¯QD�%DÏRY£��3DYOD�%RKXģRY£��-XOLH�9¯WNRY£��
$OHQD�9HÏHěRY£��.ULVW¿QD�.RFPDQRY£��+DQD�0OÏRFKRY£��
=X]DQD�*¸JKRY£��7HUH]D�.UXSLFRY£��0DULDQD�7RPDQRY£��
.ULVW¿QD�-DQJRY£

chlapci
���P¯VWR

]b���GUXŀVWHY

VRXSLVND��0LFKDO�0LQDě¯N��3HWU�.RO£ÏQ¿��7RP£ģ�.DGDY¿��
-RQ£ģ�.ıUD��0DW\£ģ�.UXSD��0DUWLQ�%DUHģ��=GHQÝN�'RO¯KDO��
$GDP�+RKO��2QGěHM�3HWHUND��-DQ�0LKXOD��9£FODY�5DģWLFD��
3DYO¯QD�%DÏRY£��2QGěHM�%U¿GO��0DWRXģ�%£UWı��-DURP¯U�3RVS¯FKDO

!!. O,pohár hejtmana Jihomoravského kraje

chlapci
���P¯VWR

]b���GUXŀVWHY

VRXSLVND��0LFKDO�0LQDě¯N��3HWU�.RO£ÏQ¿��7RP£ģ�.DGDY¿��
-RQ£ģ�.ıUD��0DW\£ģ�.UXSD��0DUWLQ�%DUHģ��=GHQÝN�'RO¯KDO��
$GDP�+RKO��2QGěHM�3HWHUND��-DQ�0LKXOD��9£FODY�5DģWLFD��
3DYO¯QD�%DÏRY£��2QGěHM�%U¿GO��0DWRXģ�%£UWı��-DURP¯U�3RVS¯FKDO

!". Juniorsk4 maraton,– okresní kolo

VP¯ģHQ« ���P¯VWR�]b���GUXŀVWHY
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!#. Prague International Marathon

VP¯ģHQ« ���P¯VWR�]H����GUXŀVWHY

VRXSLVND��-DQ�.U£O��0DUWLQ�9HQFEDXHU��=X]DQD�*RJKRY£��
/XN£ģ�*UXEHU��(PD�&KRFKRO£ÏRY£��)LOLS�0UNYD��.DWHěLQD�
ĢYDQFDURY£��3HWU�3D]RXUHN��2QGěHM�%U¿GO��0DUWLQ�9RGLÏND��
0RQLFD�+ODG¯NRY£

!2. Okresní kolo v,plá&ovém volejbalu

G¯YN\ ���P¯VWR�]b���GYRMLF

chlapci ���P¯VWR�]b���GYRMLF

Dív,í dru5stvo ve slo5ení Martina Lepková a# Jana Chudíková obsadilo v# krajském 3nále 
1.#místo.



òòõ bÞ¾±�«��â»¾tÖs

V#pr*b-hu celého roku se i#studenti ni5"ího gymnázia ú,astní sportovních sout-5í, závod* 
a#turnaj*. Obvykle jsou vypisovány dv- v-kové kategorie, a#to kat. III pro primy a#sekundy 
a#kat. IV pro tercie a#kvarty. „P(í,>áci“ disponují "irok/m kádrem jak 7orbalov/ch, tak fut-
salov/ch dru5stev. Atletické dru5stvo se pravideln- umisDuje mezi nejlep"ími t(emi z#celého 
Brna.

Nejúsp-"n-j"í v#uplynulém roce byli op-t na"i "achisté, kte(í ve slo5ení David Barák, Petr 
Glozar, Vilém Faja, Filip Nezval a#Olga Dvo(áková hladce postoupili z#okresního i#krajského 
kola do republikového 3nále ve Zlín-. V#nervy drásajícím 3nále skon,ili na fantastickém 
,tvrtém míst-. I#v#nadcházející sezon- dru5stvo z*stává ve stejném slo5ení, a#proto v-(íme 
v#umíst-ní je"t- lep"í.

Ka5d/ rok organizuje p(edm-tová komise t-lesné v/chovy ly5a(ské a#snowboardové v/-
cvikové kurzy pro studenty sekund a#prvních ro,ník* v#Koutech nad Desnou a#na Dolní 
Morav-. Ti zdatn-j"í si pak mohou vybrat ze "iroké "kály v/b-rov/ch kurz* na Slovensku 
a#v#Rakousku.

V#rámci t-lesné v/chovy absolvovali studenti C. ro,ník* sportovní kurzy. Ka5d/ si zvolil 
kurz dle sv/ch fyzick/ch mo5ností a#zájmu o#p(íslu"né aktivity a#sporty, které se tam provo-
zují. V#nabídce byl jako ka5d/ rok sportovní kurz po(ádan/ v#Chorvatsku na ostrov- Rab, 
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dále vysokohorská turistika ve Vysok/ch Tatrách, vodáck/ kurz na (ece Lu5nici a#cyklotu-
ristika.

Za,átkem ,ervna 5ila celá "kola sv-tov/mi hrami st(edních "kol ve volejbalu. Nikdy d(íve 
jsme nepo(ádali akci takového v/znamu. Od C. do ..#,ervna bojovalo $' dív,ích a#$& chla-
peck/ch t/m* o#titul sv-tového "ampiona. Díky skv-lé práci a#nasazení celého realiza,ního 
t/mu a#stovek dobrovolník* z#(ad student* jsme zorganizovali jedny z#nejlep"ích her v#jejich 
dlouhé, skoro padesátileté historii.

Záv-r "kolního roku pat(il op-t sportu, konal se turnaj v#malé kopané a#p(ebor v#atleti-
ce pro studenty !.–C. ro,ník*. Ve skv-lé atmosfé(e prob-hly i#na ni5"ím gymnáziu tradi,ní 
sportovní dny. Sout-5ilo se v#basketbalu, 7orbalu, p(ehazované, volejbalu, silovém dvojboji, 
"achu a#atletické "tafet-.

D-kuji v"em, kte(í reprezentovali Jaro"ku a#bojovali za ni, ale také organizovali a#fandi-
li. Ve "kolním roce $%!&/$%!' jsme dosáhli úsp-ch* jak v#kolektivních sportech, tak v#t-ch 
individuálních a#získali jsme spoustu zku"eností, které jist- vyu5ijeme v#budoucnu. Velké 
díky pat(í také koleg*m t-locviká(*m a#v"em, kte(í se v-novali p(íprav- dru5stev a#vedli je 
na závodech a#zápasech.

Mgr.$Petr Stupka 
p%edseda PK TV
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!+. P%ebor 'koly v#lehké atletice
I#v#uplynulém "kolním roce jsme se na konci ,ervna se"li se studenty !.–C. ro,ník* na h(i"ti 
Rosni,ka v#Aabov(eskách, abychom p-kn/mi v/kony vzdali hold královn- sportu#– lehké 
atletice. Závody se vyvedly ve v"ech sm-rech. P(isp-ly k#tomu kvalitní v/kony, souhra roz-
hod,ích i#slune,né, u5 tém-( letní po,así.
Rekordy se p(episovaly hned dvakrát, a#to zásluhou studentky Moniky Hladíkové ze t(ídy 
!.C. Tato nad-jná atletka sko,ila do dálky p(es ) metr* a#ve 3nále zab-hla stovku t-sn- nad 
!C#sekund, kdy5 v#rozb-zích tuto hranici p(ekonala.
V#sout-5i t(íd zvít-zila $.B p(ed !.C a#na t(etím míst- se umístila t(ída $.C. Vít-zná t(ída si 
nyní vybere den volna, kter/ ud-luje (editel "koly, a#v-nuje ho vybran/m sportovním akti-
vitám. Závod* ve "tafetovém b-hu se mimo sout-5 zú,astnili i#dva na"i b/valí absolventi, 
mezi nimi i#Petr Dvo(ák, kter/ je dr5itelem ji5 deset let starého rekordu v#b-hu na !%% metr*.
Blahop(eji v"em vít-z*m a#cením si snahy v"ech závodník*. V/sledky si m*5ete prohlédnout 
v#uvedené tabulce a#zárove> je srovnat s#rekordy "koly, které jsou zaznamenávány od roku 
$%%$.

Mgr.$Sylva Zvolská 
vedoucí lehkoatletick1ch závod(

G¯YN\

100 m

�� 0RQLFD�+ODG¯NRY£ ��& 13,1 s

�� .O£UD�'YRě£ÏNRY£ ��$ 14,7 s

�� 7DWLDQD�6DYLROD ��% 15,1 s

600 m

�� $QGUHD�'REURYROQ£ ��% 1:47,19

�� 0DULH�-LÏ¯QVN£ ��& 1:59,00

�� Natálie Farská ��' 2:04,00

YUK�NRXO¯

�� .ULVW¿QD�.O¯PRY£ ��' 8,42 m

�� .DWHěLQD�%DUWRģNRY£ ��% 8,30 m

�� 7DWLDQD�6DYLROD ��% 8,03 m

skok daleký

�� 0RQLFD�+ODG¯NRY£ ��& 5,03 m

�� 7HUH]D�%ÝOXģRY£ ��% 4,23 m

�� 9DOHQW¿QD�6WHLQKDXVHURY£ ��% 3,96 m

ģWDIHWD

�� +ODG¯NRY£��.XSVN£�
Cejpková, Zálešáková

��& 2:33,00

�� &KRFKRORXģRY£��-LÏ¯QVN£�
Svorová, Klimková

��& 2:48,00

�� 'DQLHORY£��)DUVN£�
=DYěHORY£��3DF£NRY£ ��' 2:51,00
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chlapci

100 m

�� 0LFKDHO�$XGD ��& 11,6 s

�� 0DUWLQ�9HQFEDXHU ��' 11,9 s

�� -DQ�0DODFKWD ��% 12,1 s

1500 m

�� 3HWU�3D]RXUHN ��' 4:24,00

�� 2QGěHM�%U¿GO ��% 4:52,00

�� /XN£ģ�*UXEHU ��& 4:53,00

YUK�NRXO¯

�� %HQHGLNW�9DOD ��& 10,35 m

�� 0DUHN�'LEO¯N ��' 10,27 m

�� )UDQWLģHN�%DUWRĊ ��% 10,11 m

skok daleký

�� 0LFKDO�$XGD ��& 5,88 m

�� 7RP£ģ�0DUHÏHN ��& 5,63 m

�� /XN£ģ�*UXEHU ��& 5,48 m

ģWDIHWD

�� $XGD��*UXEHU�
Chadim, Drápela

��& 2:09,07

�� 0DODFKWD��%DUWRĊ�
%U¿GO��.DGHě£EHN ��% 2:13,08

�� 0DUHÏHN��*¾WWOHU�
&LPEXUHN��3LVNDÏ ��& 2:13,53

Bodové zisky t(íd:

Wě¯G\
100 m 1500 m 600 m YUK�NRXO¯ skok daleký ģWDIHWD

celkem
G¯YN\ hoši G¯YN\ hoši G¯YN\ hoši G¯YN\ hoši G¯YN\ hoši

��% 17 14 4 15 26 17 4 17 8 10 132

��& 18 13 15 8 8 2 18 17 11 9 119

��& 0 18 0 16 0 1 0 20 0 11 66

Rekordy "koly v#období $%%$–$%!':

100 m
G¯YN\ 12,85 s 0RQLFD�+ODG¯NRY£����& 2018

hoši 11,50 s 3HWU�'YRě£N����$ 2008

600 m G¯YN\ 1:47,00 3HWUD�0OHMQNRY£����& 2004

1500 m hoši 4:21,00 /XN£ģ�2OHMQ¯ÏHN����$ 2007

YUK�NRXO¯
G¯YN\ 9,47 m -DQD�)XFKVRY£����' 2010

hoši 13,43 m 5LFKDUG�.OHP����% 2015

skok daleký
G¯YN\ 5,03 m 0RQLFD�+ODG¯NRY£����& 2018

hoši 6,00 m 5RVWLVODY�1HWRSLO����' 2005

ģWDIHWD
G¯YN\ 2:27,00 ��% 2017

hoši 2:04,00 ��' 2008
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!4. Sportovní kurz v#Chorvatsku
Studenti t(etích ro,ník* mají na záv-r "kolního roku mo5nost v/b-ru sportovního kurzu, 
kter/ odpovídá jejich zájm*m i#aktivitám. Jsou to t/denní kurzy vodní ,i vysokohorské tu-
ristiky, cykloturistiky nebo pobytov/ kurz u#mo(e v#Chorvatsku na ostrov- Rab.
Sportovní kurz v#Chorvatsku má mnohaletou tradici a#je zam-(en na více sport*, nap(íklad 
na plavání, kopanou, volejbal, basketbal, badminton#aj. Do programu zahrnujeme i#v/let do 
hlavního m-sta Rabu s#poznáváním jeho historie a#pam-tihodností.
U#vzniku tohoto sportovního kurzu stál pan profesor Jadvid5ák, kter/ vytvo(il i#jeho základ-
ní nápl>. Koná se ve druhé polovin- m-síce ,ervna a#mo(e, které zde tvo(í zátoku a#není 
p(íli" hluboké, má u5 velmi p(íjemnou teplotu a#spolu se slune,n/m po,asím vytvá(í tém-( 
letní, prázdninovou atmosféru.
Studenti jsou ubytováni ve stanech a#sami si i#va(í, co5 m*5e b/t pro mnohé z#nich dobrou 
a#praktickou zku"eností. Na záv-r t/denního kurzu se ú,astní sout-5í smí"en/ch dvojic v#pé-
tanque, badmintonu, volejbalu a#orienta,ním b-hu. Sportu si tedy v"ichni u5ijí víc ne5 dost 
a#odjí5d-jí nejen s#dobr/m pocitem zlep"ené kondice, ale také plni zá5itk* a#s#radostn/m 
o,ekáváním konce "kolního roku.

Mgr.$Sylva Zvolská 
vedoucí sportovního kurzu
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c. Kultura

!. Ohlédnutí za slavnostním shromá(d&ním profesor", student", absolvent" a#p%átel 
'koly v#M&stském divadle Brno
V#sobotu &.#(íjna#$%!& prob-hlo mezi !1.–!+. hodinou shromá5d-ní p(íznivc* na"eho gym-
názia, aby spole,n- oslavili v/ro,í p*ldruhého století "koly. M-stské divadlo bylo z#poloviny 
napln-no, p(evá5n- lidmi pokro,ilého v-ku, aD u5 v#pozici divák*, ,i p(edná"ejících. Na scé-
n- sed-li ve "kolních lavicích pan (editel RNDr.#Ji(í Herman,#Ph.D., p(edseda Klubu absol-
vent* prof.#MUDr.#Pavel Ventruba, b/valá dlouholetá profesorka PhDr.#Emílie Smékalová 
a#dal"í hosté.

Shromá5d-ní zahájil prof.#Ventruba, p(ivítal diváky a#poté i#hosty, které p(edstavil. Ho-
vo(il o#tom, jak se stal p(edsedou Klubu absolvent*, vzpomenul n-kolik v/znamn/ch osob-
ností a#p(edal slovo (editeli gymnázia. Pan (editel informoval o#pr*b-hu oslav na ni5"ím 
a#vy""ím gymnáziu a#o#nové fasád- budovy na t(íd- Kapitána Jaro"e.

Poté p(i"el na (adu o,ekávan/ projev paní profesorky Smékalové. Tato ú5asná 5ena pra-
covala na na"em gymnáziu doslova p*l století. Za,ala zde u,it roku !.++ a#je"t- v#minulém 
"kolním roce suplovala. Ve své (e,i s#láskou vzpomínala na léta, kdy zde p*sobila, a#na své 
profesorské kolegy, kte(í se nebáli vzep(ít komunismu a#vn-j"ím tlak*m. Cel/ proslov za-
kon,ila velice emotivn-. P(edchozí mluv,í ji5 zmínili heslo "koly „traditio lampadis“, co5 
znamená symbolické p(edání pochodn-. Paní profesorka na to navázala nejen svou (e,í, ale 
také ,inem: „…sou0asná -kola má nové heslo: JSME JARO<KA! Toto heslo je hrd1m konstato-
váním, 8e my nemusíme objas;ovat, kdo jsme,“ pronesla a#p(i t-chto slovech si sundala sako 
a#"átek, ,ím5 odhalila "kolní tri,ko s#tímté5 nápisem. Vyslou5ila si tím dlouh/ potlesk i#slzy.

Po krátké p(estávce následoval koncert sboru vy""ího gymnázia Jaro". Pod vedením paní 
profesorky Ambrozové a#za doprovodu paní profesorky Horákové a#b/valého studenta Mi-
chala Re"ky p(ednesl sbor celou (adu krásn/ch písní.

Program se mi moc líbil a#projev paní profesorky Smékalové byl velice inspirující. M-st-
ské divadlo má v/te,nou akustiku, tak5e sbor zn-l krásn-. Budu se t-"it za padesát let!

Markéta Bla8ková, ".C

". +,-. v$ro!í Jaro'ky o!ima sboristy
Jeden by tomu nev-(il, ale opravdu tomu tak je! Jaro"ka p(ed rokem oslavila !)%#let od svého 
zalo5ení a#na oslavách se pochopiteln- podílel i#sbor vy""ího gymnázia. Dá se (íci, 5e sbor 
symbolicky zahájil (koncerty v#Sále B(etislava Bakaly) i#zakon,il (vystoupením v#M-stském 
divadle Brno) hlavní t/den oslav v#(íjnu $%!&.

Osobn- jsem se krom- koncert* se sborem vy""ího gymnázia zú,astnil také dvou prove-
dení muzikálu Jaro-ka Story, kter/ se zrodil ve sboru ni5"ího gymnázia, jeho5 ,lenem jsem 
byl ve "kolním roce $%!+/$%!&. Proto5e se oslavy konaly u5 za,átkem (íjna, m-l jsem pouh/ 
m-síc, abych se nau,il také nov/ koncertní repertoár. Navzdory "ibeni,nímu termínu jsem 
ani chvíli nezapochyboval, zda nabídku paní profesorky Ambrozové zazpívat si v#M-stském 
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divadle p(ijmout. Rozhodování bylo o#to snaz"í, 5e na program vybrala takové pecky, jako je 
titulní píse> muzikálu Fantom opery od A. L. Webbera nebo píse> You Raise Me Up v#úprav- 
Petra Bev,íka, b/valého studenta Jaro"ky, kter/ s#námi zpíval na v"ech koncertech.

Zá(í pro m- tedy bylo hodn- náro,né. Na jedné stran- nástup na vy""í gymnázium, na 
stran- druhé zkou"ení s#ob-ma gymnaziálními sbory sou,asn-. Do poslední chvíle se pilo-
valy detaily, sbormistryn- za,ínaly b/t nervózní, v"em docházely síly… Ale to v"e je sou,ástí 
cesty k#úsp-chu, kterého jsme#– troufnu si na základ- potlesku spolu5ák*, rodi,* i#absolven-
t* (íci#– dosáhli.

Igor Karpilovskij, !.B

#. How the king bought a#cat
Ve ,tvrtek $!.#prosince#$%!& jsme m-li tu ,est zahrát si p(ed p*lkou "koly, panem (editelem 
a#mnoha profesory divadelní p(edstavení s#názvem Jak král ko0ku kupoval. A#sice v#angli,ti-
n-. K#na"emu p(ekvapení se ve 3nále nic nepokazilo a#v/sledek na"í p*lro,ní práce se setkal 
s#pozitivními ohlasy a#úsp-chem.

S#celou my"lenkou ne,ekan- p(i"la na"e t(ídní paní profesorka Ma(íková ji5 na konci 
minulého "kolního roku, která nás krom- zem-pisu u,í také anglick/ jazyk. Pochopili jsme, 
5e to myslí zcela vá5n-, a5 kdy5 jsme se po letních prázdninách vrátili do "kolních lavic a#ona 
na uskute,n-ní celé akce stále trvala. Nebylo úniku, a#tak jsme se pomalu za,ali sna5it. P*-
vodní plán byl odehrát to v#rámci oslav v/ro,í na"eho krásného gymnázia, ale jeliko5 jsme 
stáli nohama na zemi, pln- jsme si uv-domovali, 5e za ten m-síc, co do oslav zb/val, v"e 
sehrát a#nacvi,it nestihneme (nakonec jsme byli rádi, 5e jsme to tak p-kn- zvládli do Vánoc). 
Proto jsme mírn- zvolnili s#tím, 5e premiéru odsuneme na co nejvzdálen-j"í termín, kter/m 
se nakonec stal ji5 zmín-n/ $!.#prosinec. I#tak jsme tomu ov"em se slzou v#oku (nad"en-) 
ob-tovali v-t"inu podzimních hodin angli,tiny, p(i,em5 nás ut-"ovala pouze skute,nost, 5e 
se celé p(edstavení hraje v#tomté5 jazyce.

Tvrd- jsme makali n-kolik m-síc* a# neohro5en- jsme si "li za sv/m cílem neztrapnit 
se p(ed celou "kolou, co5 se nám tedy nakonec více ne5 poda(ilo. Tímto bych cht-l za cel/ 
ná" t(ídní kolektiv pod-kovat v"em, kte(í byli sv-dky na"í 5ivotní zku"enosti, za to, 5e nás 
nevypískali, a#naopak nás podpo(ili. Tím nám dokázali, 5e na"e námaha nebyla vynalo5ena 
nadarmo. I#ty kytice r*5í a#mexická vlna pot-"ily.

Ond%ej <íra, ".C

2. Má Jaro'ka um&lecké st%evo?
A, se to nemusí na první pohled zdát, i#na Jaro"ce, kde vládne matematika, um-ní 5ije. Sou-
t-5 „Má" um-lecké st(evo?“ je toho d*kazem. Nabízí st(edo"kolák*m mo5nost p(ihlásit se 
s#jak/mkoli v/tvarn/m dílem, které je napadne k#vyhlá"enému tématu, a#pokud mají "t-stí 
a#dobr/ nápad, obhájit jej v#dal"ích kolech p(ed odbornou porotou.

Do sout-5e jsme se p(ihlásily ji5 v#lo>ském roce a#se sv/m projektem na téma „Autopor-
tréty spole,nosti“ jsme se dostaly a5 do celostátního 3nále. Rozhodly jsme se proto, 5e se 
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zú,astníme i#podruhé. Leto"ní téma zn-lo „Identita“. Jak je mo5né identitu de3novat? Co to 
je? A#je v*bec mo5né ji n-jak zachytit? Tyto a#dal"í otázky jsme si kladly v#pr*b-hu své práce 
a#nakonec jsme práv- na nich nov/ projekt vystav-ly.

Vytvo(ily jsme instalaci, její5 my"lenka byla vcelku jednoduchá. Blo o#dv- hromady p(ed-
m-t*, které jsme umístily do vestibulu "koly. Ka5d/ z#p(edm-t*, aD u5 se zdál sebezbyte,n-j-
"í, pro nás m-l ur,it/ v/znam a#reprezentoval n-co, co na"i identitu utvá(í. S#touto základní 
ideou jsme potom pracovaly dál a#sepsaly n-kolikastránkovou obhajobu, ve které jsme na"e 
my"lenky dále rozvíjely.

Na Jaro"ce na"e v/stava vzbudila velké pozdvi5ení. Lidé se zastavovali a#ptali, co má ta 
„hromada nepo(ádku“ znamenat. N-kte(í byli nad"ení, jiní to nepova5ovali za um-ní. Ale 
i#tahle kontroverze m-la sv*j v/znam#– co je pro um-ní lep"ího, ne5 kdy5 vzbuzuje otázky?

S#projektem jsme postoupily a5 do semi3nále, kde jsme jej obhajovaly p(ed porotou. Kri-
tiku jsme dostaly dobrou, ale do 3nále jsme se t-sn- nedostaly. Jako potvrzení, 5e um-lecké 
st(evo máme, to v"ak koneckonc* bohat- sta,ilo.

Daniela Krásenská, Adéla Rotreklová, 2.B

+. Jaro na Jaro'ce
Pod názvem „Jaro na Jaro"ce“ se !%.# kv-tna# $%!' konal slavnostní koncert (resp. trojice 
koncert*) v#sále KD Rubín na Makovského nám-stí. Program byl pestr/: vystoupily nejen 
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oba sbory gymnázia, ale s#vlastními skladbami také dvojice talentovan/ch muzikant* Igor 
Karpilovskij (klavír) a#Kry"tof Kerndl (bicí) a#s#p(evzat/mi písn-mi akustické trio.
Koncert zahájil sbor ni5"ího gymnázia, veden/ tentokrát pouze profesorem Kyasem, proto5e 
profesorka Ptá,ková byla zrovna v#zahrani,í. Aáci u5 m-li skladby evidentn- dob(e za5ité, 
tak5e je ani nebylo pot(eba dirigovat, a#profesor Kyas se tak mohl ujmout i#klavírních, p(í-
padn- kytarov/ch doprovod*. Zvuk dopl>ovala dvojice p(í,n/ch 7éten, housle a#violoncello.

Poté nastoupilo v/"e zmín-né instrumentální duo. Igor Karpilovskij op-t prokázal svoji 
nev"ední muzikálnost coby úhlavní autor hudby. Tím ov"em nechceme (íct, 5e by bicí ná-
stroje Kry"tofa Kerndla hrály n-jakou vedlej"í roli. Uvidíme, jestli si oba hudebníci i#nadále 
vysta,í s#takto minimalistick/m obsazením, nebo jej roz"í(í o#dal"í nástroje, p(ípadn- i#zp-v-
ní linky.

Trio v#obsazení Veronika B(ou"ková (zp-v), Petr Sochor (kytara) a#Kristína Herzánová 
(violoncello) poslucha,e pot-"ilo citliv/m pojetím populárních písní. Koncert uzav(el sbor 
vy""ího gymnázia za (ízení profesorky Ireny Ambrozové a#se spolehliv/m klavírním dopro-
vodem Michala Ra"ky. Jejich repertoár byl rovn-5 velmi rozmanit/#– od Beethovenovy Ódy 
na radost a5 po (íznou rockovou pecku Don’t stop me now legendárních Queen*. Na záv-r 
p(i"lo dojemné rozlou,ení s#odcházejícími ,leny.

Slu"í se poznamenat, 5e nadpr*m-rnou úrove> m-lo tentokráte i#ozvu,ení sálu. Díky!
Mgr.$Ond%ej Kyas 

vyu0ující hudební v1chovy
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d. Mezinárodní aktivity

!. N&m!ina a#!e'tina v#Brn& a#Darmstadtu
Studentská v/m-na mezi darmstadtskou Edith Stein Schule a# Jaro"kou trvá ji5 dlouh/ch 
$&#let, a#tak se není co divit, 5e jsme s#Janem Kellnerem, sou,asn/m vedoucím v/m-ny za 
n-meckou stranu, hodn- zva5ovali, co a#jak dál. A#k#,emu jsme dosp-li?

Poznávání Darmstadtu, Frankfurtu nad Mohanem, Brna, Prahy a#dal"ích míst v#N-mec-
ku i#@esku je skv-lé, na tom nic m-nit nechceme. Ubytování 5ák* v#rodinách v/m-nn/ch 
partner*? Jednozna,n- ano. V5dyD takto mají v"ichni zú,astn-ní mo5nost vid-t, jak se v#dru-
hé zemi skute,n- 5ije. Projektová práce s#prezentacemi? Tady jsme se na chvíli zasekli. Ano, 
je p(ínosné, kdy5 se 5áci u,í t/mové práci, kdy5 zpracovávají témata, která se jich dot/kají, 
a#kdy5 srovnávají, jak se 5ije u#nás a#jak v#sousední zemi. Na druhé stran- jsme si v"imli, 5e 
kvalita zpracování v/m-nn/ch projekt* se zhor"uje. Pro,? D-láme n-co "patn-? Nebo na"i 
studenti? Asi ne, spí" u5 je v#,eském i#n-meckém "kolství „p(eprojektováno“, tak5e pro dal"í 
projektovou práci v# rámci v/m-ny jednodu"e chybí motivace. Dobrá, projekty nebudou. 
@ím je v"ak nahradíme? Doká5eme vymyslet nápl>, která by byla smysluplná a#p(esv-d,ila 
i#@esko-n-meck/ fond budoucnosti, aby na"i v/m-nu nadále podporoval?

Polo5ili jsme si proto otázku, v#,em spat(ujeme nejv-t"í p(ínos v/m-n obecn-, aD u5 je 
to se "kolami v#N-mecku, v#USA, nebo v#Rusku. Domníváme se, 5e krom- ji5 zmín-ného 
poznávání cizí zem- a#kultury je pro na"e studenty nejd*le5it-j"í komunikace v#jazyce, kter/ 
se u,í. Na"i studenti v"ak i#p(i v/m-n- s#n-meckou "kolou hovo(í p(edev"ím anglicky, co5 
je "koda. Rozhodli jsme se proto postavit leto"ní v/m-nu na konverzaci v#n-m,in-, zárove> 
jsme cht-li zábavnou formou zprost(edkovat darmstadtsk/m 5ák*m základy ,e"tiny. A#jak 
jsme sv*j úmysl realizovali?

V#Darmstadtu prob-hly konverza,ní hodiny s#n-meck/mi lektorkami a#dal"í se studenty 
maturitních kurz*. Zvolená témata byla: Velikonoce, cestování, "kolství. V#jazykovou v/uku 
se prom-nila dokonce i#náv"t-va muzea. Do pracovních list* studenti zapisovali názvy zví(at 
a#v-cí n-mecky i#,esky a#vzájemn- se je u,ili. Docela se u#toho nasmáli#– nejen „Eichhörn-
chen“ @ech*m, ale i#„veverka“ N-mc*m p(inesla v/slovnostní o(í"ek. V#Brn- na"i studenti 
p(edstavili partner*m n-mecky svou "kolu a#své m-sto. Ve dvou konverza,ních hodinách, 
pro n-5 si nachystali spoustu fotogra3í pra5sk/ch pam-tihodností, je p(ipravili na náv"t-vu 
na"eho hlavního m-sta. Byli jsme velmi pot-"eni, 5e ze v"ech stanovi"D opravdu po celou 
dobu zn-la n-m,ina. V#dal"ích dvou hodinách si zase n-me,tí studenti lámali jazyky t(eba 
na na"ich (ízcích. Také v#Moravském krasu obdr5eli N-mci pracovní listy s#r*zn/mi otáz-
kami a#úkoly. A#proto5e poctiv- sledovali v/klad, nebylo pro n- t-5ké odpov-d-t správn-. 
V#souvislosti s#pov-stí o#zlé maco"e/mace"e se pak ,esky u,ili pojmenovat rodinné p(íslu"-
níky.

Máme za sebou ob- ,ásti v/m-ny roku $%!'. S# n-m,iná(i na Jaro"ce, s# kolegy z# ESS 
i#s#na"imi studenty jsme se shodli, 5e posílení konverzace, procvi,ování n-m,iny a#zp-tná 
vazba v#podob- drobn/ch úkol* po ka5dé aktivit- je dobrá my"lenka. Jenom doufáme, 5e 
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o#spolupráci s#na"í "kolou budou mít studenti z#ESS zájem i#v#dal"ích letech, p(esto5e pro n- 
ná" jazyk pravd-podobn- v5dy z*stane pouh/m exotick/m zpest(ením v/m-ny.

PhDr.$Martina Literáková 
za t1m n/m0iná%(

". V$m&na s#Ruskem m&la letos jubilejní nádech
Ji5 popáté vycestovali na"i studenti na v/m-nu do m-ste,ka Sosnovyj Bor v#Leningradské 
oblasti Ruska. Desítka na"ich ru"tiná(* pob/vala v#sedmdesátitisícovém m-st- na p(elomu 
,ervna a#,ervence. A#co v"echno za5ili?

V*bec poprvé nás letos Rusové vzali na opravdov/ v/let. Ze Sosnového Boru jsme jeli ty-
pick/m rusk/m vlakem, ve kterém nechybí prodava,i v"eho mo5ného (od létajících mot/lk* 
a5 po sadu p(íbor*). P-"ky jsme dorazili k#carské pevnosti Krasnaja gorka, kde jsme spolu 
s#Rusy va(ili v#polní kuchyni pohanku s#masem. V#pevnosti nás provázel veterán ruské ar-
mády a#nad"en/ milovník vojenské techniky. A#té si studenti na míst- u5ili dosyta. Z#ob(ího 
d-la na kolejích se toti5 stala proléza,ka pro d-ti, tak5e si ka5d/ mohl vylézt na mnohamet-
rovou hlave>. Zpátky na nádra5í jsme pak "li po nádherném pís,itém pob(e5í Baltu. A#jeli-
ko5 bylo skoro C% stup>*, i#mo(e bylo teplé.

P(i dal"ích v/letech jsme nav"tívili nap(íklad st(edov-kou pevnost Koporje, muzeum ja-
derné elektrárny LAES ,i zámky v#okolí Petrohradu.
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Proto5e se jednalo o#v/m-nn/ pobyt, na"i 5áci byli ubytovaní v#rodinách student* lycea. 
N-kte(í m-li p(itom za sebou pouze dva roky volitelné ru"tiny. A#p(esto se v"ichni domluvili. 
Studentské dvojice spolu p(ipravily také projekty v#ru"tin-#– o#rusk/ch svátcích nebo o#m-s-
tech, která po(ádala fotbalové mistrovství.

Nejvíce ov"em studenty nadchla náv"t-va b/valého carského sídla# – Petrohradu. Bes-
timilionové m-sto dokonale pobláznil fotbal a#n-která utkání se konala práv- v#dob-, kdy 
jsme v#„Pít-ru“ pob/vali. V#Ermitá5i bylo je"t- víc lidí ne5 obvykle, ale náv"t-va stála za to. 
Tizian, Da Vinci, Picasso, Repin, Serov, egyptské um-ní, starov-ké 4ecko a#4ím… Zkrátka 
tisíce nádhern/ch exponát*.

Samoz(ejm- jsme nemohli vynechat ani plavbu po petrohradsk/ch kanálech. Nav"tívili 
jsme také Petropavlovskou pevnost a#metrem jsme zajeli na nejnov-j"í stanici B-govaja, kte-
rou postavili jen kv*li zbrusu novému stadionu.

No a#co nás v#Rusku zasko,ilo? „Poj?te, uká8u vám, 8e tady byl v$roce !777 Putin!“ vítala 
nás nad"en- (editelka .. "koly v#Sosnovém Boru, kam jsme zavítali na náv"t-vu. S#ohromnou 
hrdostí ukazovala prstem na fotogra3i, na ní5 vedle ní stál Vladimir Vladimirovi,, tehdy 
je"t- premiér Ruska. Rusové jsou opravdu hrdí na své politiky a# nesnesou jejich kritiku. 
A#Putin, aD je jak/koli, je pro místní opravdová „superstar“.

Na za,átku zá(í p(ilet-lo dev-t student* ruského lycea k#nám, aby poznávali @eskou re-
publiku. Ukázali jsme jim t(eba domek Leo"e Janá,ka, pivovar Starobrno ,i kasematy na 
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Bpilberku. Vzali jsme je na v/let do malebn/ch Boskovic a#samoz(ejm- také do Prahy. Ale 
nejvíce n-které ruské 5áky pobavil v/let do brn-nsk/ch Jehnic, kde se konaly tradi,ní kro-
jované hody. Vojta S/kora ze 1.B coby stárek vzal v"echny ruské 5a,ky na parket a#nau,il je 
tan,it polku.

V/m-ny s#rusk/mi "kolami v#Leningradské oblasti po(ádáme od roku $%%+. Díky dota,-
nímu programu Jihomoravského kraje „Do sv-ta!“ se na"i studenti ú,astní prakticky zdar-
ma#– kraj zaplatí letenky, dopravu i#ve"kerou pé,i o#ruské hosty v#@esku. Úkolem na"ich 
5ák* je pouze ubytovat ruské studenty. Tyto v/m-ny jsou ur,eny nejlep"ím ru"tiná(*m "koly.

Mgr.$Michal Horák

#. T$den na partnerské 'kole v#USA
V#prvním dubnovém t/dnu nav"tívila skupina deseti student* na"í "koly USA a#poznávala 
5ivot na South Kent School ve stát- Connecticut. Jedná se o#soukromou internátní chlapec-
kou "kolu se zam-(ením na sport.

Krom- aktivní ú,asti na hodinách matematiky a#debaty s#americk/mi studenty o#sou,as-
ném d-ní v#na"ich zemích p(edstavili na"i studenti sv/m nov/m kamarád*m krásy a#zajíma-
vosti @eské republiky formou prezentace a#p(iblí5ili jim 5ivot na Jaro"ce. Bkola SKS provo-
zuje nejen tradi,ní kampus, ale i#vlastní farmu Center for Innovation, kde jsme si vyzkou"eli 
n-které zem-d-lské práce, mimo jiné krmení dobytka, sb-r vajec nebo setí.
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Na"i hostitelé nám p(ipravili bohat/ program jak ve "kole, tak i#na v/letech do jejího 
okolí, nap(íklad do indiánského muzea, kde nás zaujal v/klad paní pr*vodkyn- z#kmene 
Schaghticoke, dopln-n/ o#její osobní zku"enosti. Dále jsme byli u#vodopád* Kent Falls, na 
prohlídce m-ste,ka New Milford, v# nákupním st(edisku Danbury Mall nebo na pikniku 
s#hot dogy, hamburgery a#smores (ope,ené marshmallows).

S#americk/mi p(áteli jsme se vypravili i#za hranice jejich státu. Bkolním autobusem jsme 
jeli do Bostonu (Massachusetts), kde jsme krom- okru5ní jízdy centrem pln/m míst d*-
le5it/ch pro americkou historii nav"tívili také tamní akvárium a# zhlédli CD 3lm o# bíl/ch 
5ralocích. Na dal"í celodenní v/let jsme jeli vlakem do New Yorku. Z#nádra5í Grand Central 
jsme pro"li mezi mrakodrapy na Times Square a#dále a5 do p(ístavu na okru5ní plavbu s#ko-
mentá(em pr*vodce, p(i které jsme vid-li Manhattan z#neobvyklé perspektivy.

I#kdy5 se neshodneme na tom, co se nám líbilo nejvíce, pro ka5dého z#nás to byla oboha-
cující zku"enost a#t-"íme se, a5 budeme p(í"tí rok na ja(e moci p(ivítat americké hosty u#nás.

Mgr.$Karla Vomelová

2. Zájezd do Skotska a#severní Anglie
Ve dnech !!.–!'.#dubna#$%!' se C) student* z#druh/ch a5 ,tvrt/ch ro,ník* vy""ího gymná-
zia vydalo na putování po Skotsku a#severní Anglii. V#programu náro,ného poznávacího 
zájezdu v"ak nechyb-la ani celodenní, i#kdy5 místy mlhou zaclon-ná prohlídka hlavního 
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m-sta Spojeného království Lond/na. Studené, v-trné a#místy de"tivé po,así vydr5elo a5 do 
p(edposledního dne. Zkrátka Britské ostrovy, pokud jde o#po,así, p(edvedly to nejlep"í ze 
svého repertoáru. Kdo si nevzal dostate,n- teplé oble,ení, tentokrát opravdu prohloupil.

První zastávkou ve Skotsku byly Royal Lochnagar Distillery, kde se studenti seznámili 
s#v/robou tradi,ní skotské whisky, a#dále sousedící letní královská rezidence Balmoral Cas-
tle. Potom u5 následovala cesta do hlavního m-sta Skotska Edinburghu a#ubytování v#rodi-
nách.

Dal"í den byl v-nován prohlídce m-sta Stirling a#památníku skotského národního hrdiny 
Williama Wallace, odkud byl nádhern/ v/hled na celé m-sto a#okolí. Odpoledne byla na 
programu prohlídka Edinburghu, náv"t-va Edinburgh Castle a#procházka po hlavní t(íd- 
Royal Mile.

Pát/ den vyrazili studenti do poho(í Highlands. Kv*li nep(ízni po,así se bohu5el neusku-
te,nil v/jezd lanovkou na Aonach Mor v#t-sné blízkosti nejvy""í hory Britsk/ch ostrov* Ben 
Nevisu. Ale i#tak si studenti u5ili malebné, i#kdy5 trochu drsné krajiny Scottish Highlands, 
údolí Glencoe, m-ste,ka Fort William i# vyhlídky na Glen3nnan Viaduct, znám/ z# 3lm* 
o#Harrym Potterovi. Zpáte,ní cesta do Edinburghu vedla kolem nejv-t"ího jezera této oblasti 
Loch Lomond, av"ak skrytého v#mlze a#za provazci de"t-.

Na trase ze Skotska zp-t do Anglie studenti nav"tívili z(íceniny Melrose Abbey, Hadriá-
n*v val a#úchvatné m-sto York, py"nící se známou katedrálou York Minster.

Poslední den ve Spojeném království strávili studenti pobytem v# univerzitním m-st- 
Cambridge. Prohlédli si mimo jiné nádhernou King’s#College Chapel a#projeli se na lodi,-
kách po (í,ce Cam. Anglie se s#nimi rozlou,ila kone,n- p(íjemn/m slune,n/m po,asím. 
A#pak u5 v"ichni zamí(ili k#domovu, od n-ho5 za t-ch osm dní urazili neuv-(iteln/ch ) C%% 
kilometr*!

Mgr.$Eva Kubitová

+. Víde. na druhou
Jak u5 se stalo dobr/m zvykem, i# letos na"e "kola podnikla v/let do m-sta hudby, muzeí, 
divadel, ples* a#kávy, do m-sta vzdáleného od ,esk/ch hranic jen pár desítek kilometr*. Za 
uplynul/ "kolní rok jsme stihli nav"tívit Víde> dokonce dvakrát!

V#úter/ !..#prosince jsme zavítali do historického centra m-sta. Vydali jsme se do galerie 
um-ní Albertina, kde se nachází expozice s#názvem Od Moneta k#Picassovi. Práv- zde probí-
hala mimo(ádná v/stava n-kter/ch obraz* italského malí(e RaYaela. Milovníci um-ní si p(i-
"li ur,it- na své (a#5e jich bylo!). Dále jsme dostali na v/b-r hned n-kolik dal"ích muzeí. Nej-
více hlas* získalo Kunsthistorisches Museum a#Heeresgeschichtliches Museum. Volba byla 
tedy jasná. První skupina "la na jednu z#nejv/znamn-j"ích um-leck/ch sbírek sv-ta a#druhá 
na v/stavu vojenské historie od st(edov-ku a5 po $. sv-tovou válku. Malá skupinka se vydala 
obdivovat víde>skou secesi do zámku Belveder. A# jeliko5 jsme Víde> nav"tívili v# období 
t-sn- p(ed svátky, tak k#ní neodmysliteln- pat(ily i#váno,ní trhy. Na"li se i#tací odvá5livci, 
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kte(í se svezli víde>sk/mi tramvajemi a#stihli nav"tívit více tr5ních míst. Samoz(ejm- jsme 
vy"et(ili i#n-jak/ ,as na náv"t-vu dvoukilometrové nákupní t(ídy Mariahilfer Strasse.

Ve st(edu $C.#kv-tna se nám poda(ilo vyjet do Vídn- znovu. Prvním bodem programu 
bylo Technisches Museum. I#kdy5 jsme po jeho náv"t-v- m-li mo5nost vydat se do blízké-
ho okolí a#dop(át si nap(íklad pravou víde>skou kávu, Sachr*v dort nebo si dát brunch, 
málokdo této p(íle5itosti vyu5il. Obliba fyziky u#na"ich student* se zkrátka nezap(e. A#ty, 
kte(í p(ed technikou p(ece jen dávají p(ednost p(írod-, zaru,en- uchvátily rozlehlé zámecké 
zahrady barokního zámku Schönbrunn, je5 by pojmuly nejednu ,eskou vesnici.

Mnozí z#nás rádi pocítí po(ádnou dávku adrenalinu v#krvi, a#tak jsme stáli p(ed t-5kou 
volbou, jakou atrakci máme v#zábavním parku Prater vyzkou"et jako první. Horskou dráhu, 
Space-shot ,i @ernou mambu? Ale jedno bylo jasné: nikdo si nenechal ujít jeden ze symbol* 
Vídn-#– das Riesenrad.

P(edváno,ní i#kv-tnová Víde> pod vedením paní profesorky Sedlinské se nesla ve velmi 
dobré nálad- a#troufám si tvrdit, 5e nejsem jediná, která si odvezla mnoho nezapomenutel-
n/ch zá5itk*. V"ichni se moc t-"íme, jaké radosti p(inese p(í"tí rok.

Adéla Hrbá0ová, ".D

4. Na Louská!kovi v#Kyjev& aneb Pohroma v#národní ope%e
Sídelním m-stem rusk/ch velkokní5at byl u5 v# .. století. Práv- odtud v# !%. století zapo-
,ala christianizace Kyjevské Rusi. Naposledy se tu viditeln- p(episovala historie zjara roku 
$%!1, kdy zde p(i masov/ch demonstracích násiln- zem(elo dv- st- lidí. Poté z#m-sta prchl 
prezident Janukovi, a# Ukrajina si zvolila západní sm-(ování. Ov"em následn- Rusko 



òôñ Kapitola



òôò

anektovalo Krym a#za,ala válka v#Donbase. Tohle neuv-(itelné m-sto jsme prost- museli 
vid-t! V#zá(í#$%!' proto do Kyjeva zavítali i#na"i ru"tiná(i.

Minileti"t- Auljany a# p(epln-né mar"rutky (viz# slovní,ek pojm*) p(ed mezinárodním 
terminálem dávaly tu"it, 5e v/let do Kyjeva bude dobrodru5n/. A#taky 5e byl. Nekone,ná 
p(edm-stí Kyjeva nejsou zrovna dvakrát v/stavní a#trolejbusy se svérázn/mi konduktorkami 
(viz#slovní,ek pojm*) ,lov-ka ze st(ední Evropy nejprve vyd-sí. Pak si ale m-sto zamiluje-
te. Biroké centrum je nabl/skané nejmodern-j"ími obchody. Ale hlavn- je to ba"ta pro o,i: 
byzantsk/ sloh sta(i,k/ch kostel*, ruské baroko se zlat/mi kopulemi a#barevn/mi fasádami, 
secese a#do toho v"eobjímající a#v"e propojující bloky bytovek i#vládních palác* stalinského 
empíru. Aetonové metro se stoprocentn- sov-tsk/mi soupravami na kolejích, mozaikov/mi 
stanicemi a# d-5urn/mi (viz# slovní,ek pojm*), jejich5 jedin/m úkolem je v# pravou chvíli 
zastavit eskalátor. Kyjev je zkrátka jako cesta v#,ase o#mnoho let zpátky.

Vid-li jsme toho opravdu hodn-. Pluli jsme po "irém Dn-pru, t(etí nejv-t"í evropské (ece. 
Nav"tívili jsme bezpo,et pravoslavn/ch chrám* pln/ch sví,ek a#mozaik. Se zahalen/mi vlasy 
na"e studentky sestupovaly do hlubin katakomb Kyjevo-pe,orské lávry (viz#slovní,ek poj-
m*), kde se ve spletit/ch chodbách poda(ilo n-kter/m i#ztratit. V#útrobách stometrové sochy 
Matka vlast jsme zhlédli v/stavu o# $. sv-tové válce, na které nechyb-ly ani superaktuální 
exponáty z#horké fronty u#Don-cka. Z#podstavce této ukrajinské „sochy Svobody“ byl pak 
nádhern/ v/hled na m-sto. Celkem t(ikrát jsme byli v#divadle#– jednou na ,inoh(e v#ruském 
akademickém divadle a#dvakrát ve slavné národní ope(e.

A#tam se to práv- stalo. Byl to ná" poslední ve,er, v"ichni u5 byli sbalení a#vyrazili jsme na 
proslul/ balet Louská,ek. Nejmenované 5a,ce se ale b-hem p(edstavení poda(ilo ne"Dastn- 
drcnout do cestovního pasu. A#ten zapadl za sedadlo. Poslední sedadlo v#poslední (ad- nej-
vy""ího podla5í. Na vypro"t-ní pasu se nakonec seb-hlo p-t zam-stnanc* divadla. Bylo za-
pot(ebí kladivo a#pá,idlo. Rozpadl se i#kus st-ny u#dve(í. „P(ije0te zas, nachystáme si p(edem 
ná(adí!“ lou,il se s#námi divadelní technik. A#m-l recht#– do Kyjeva se n-kdy ur,it- vrátíme.

Mgr.$Michal Horák
Slovní0ek pojm(:

mar-rutka mar-rutnoje taxi, mikrobus MHD
konduktor prodava0 lístk( a revizor zárove;
d/8urná hlída0ka, vrátná
lávra pravoslavn1 chrámov1 komplex

5. Zájezd do Devonu
Ve dnech ). a5 !).#kv-tna#$%!' vyrazila skupina 1$ student* z#prvních ro,ník* vy""ího gym-
názia a#z#kvart na studijní pobyt do anglického Devonu. Proto5e jsme takov/ typ v/jezdu 
do zahrani,í podnikli poprvé, byla to ,áste,n- cesta objevitelská. Vrátili jsme se v"ak velmi 
spokojeni s#obsahem jazykového kurzu, a#navíc plni dojm* a#cestovatelsk/ch zá5itk*, a#tak 
pevn- v-(íme, 5e se zájezd stane tradi,ní a#ka5doro,ní zále5itostí.
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Z#Brna jsme vyjí5d-li v#sobotu ve,er sm-r Rozvadov. V#ned-li dopoledne jsme zastavili 
v#Lucemburku a#pro"li si historickou ,ást m-sta. Dále jsme pokra,ovali do francouzského 
Calais, kde nás ,ekalo ubytování v#hotelu typu F!. Bylo krásné po,así, a#tak jsme si spole,n- 
prohlédli m-sto a#podívali se do p(ístavu a#na plá5.

V#pond-lí brzy ráno jsme se nalodili na trajekt a#p(epluli do Doveru. Odtud jsme po-
kra,ovali do Canterbury a#prohlédli jsme si nádherné historické m-sto a#katedrálu. Cestou 
do Salisbury jsme míjeli Stonehenge (fascinující památku jsme bohu5el vid-li jen z#oken 
autobusu, proto5e toho dne byl v#UK svátek a#prohlídku pro "kolní skupiny nebylo mo5né 
rezervovat). Ze Salisbury jsme jeli dále na západ a#v#podve,er jsme dorazili do na"í kone,né 
destinace, t(icetitisícového m-sta Barnstaple v# Severním Devonu. Tady u5 na nás ,ekaly 
rodiny, které student*m i#nám poskytly na sedm dní a#nocí st(echu nad hlavou a#stravu. 
V"ichni jsme byli ubytováni po dvojicích.

Od úter/ do soboty nás ,ekala v/uka v# jazykové "kole SOL (Sparing One Language, 
https://www.sol.org.uk). Ve v"ední dny to byl v5dy p*lden (n-kdy dopoledne, n-kdy od-
poledne) a#druhá ,ást dne byla v-nována v/let*m po okolí s#anglick/mi pr*vodci. Tém-( 
v5dy jsme sm-(ovali k#Atlantskému oceánu. Jednou to bylo m-ste,ko Ilfracombe, jindy plá5 
ve vesnici Woolacombe, historická vesnice s#p(ístavem Clovely nebo procházka po Halley 
of the Rock mezi vesnicemi Lynton a#Lynmouth. Na ka5d/ z#v/let* se studenti p(ipravovali 
p(edem ve "kole a#na ka5dém z#nich plnili úkoly a#od místních obyvatel získávali informace 
a#názory.

Celou sobotu jsme strávili ve m-st- Barnstaple# – studenti se nejd(íve p(ipravovali na 
záv-re,né projekty a#poté se vydali do ulic ud-lat anketu mezi místními obyvateli. Následn- 
informace zpracovali a#ve skupinkách prezentovali. V#ned-li jsme zde m-li tzv.#family day. 
V"ichni trávili cel/ den se sv/mi hostitelsk/mi rodinami, n-kte(í na v/letech, jiní ve m-st-.

V#pond-lí brzy ráno jsme sv/m hostitel*m zamávali a#vyrazili do Lond/na. B-hem celého 
dne jsme nachodili spoustu kilometr* a#poznali jsme nejznám-j"í pam-tihodnosti, jako je 
Buckingham Pallace, St. James’s#Park, Westminster Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, 
Trafalgar Square, Leicester Square ,i St. Paul’s#Cathedral. Po Millenium Bridge jsme p(e"li na 
ji5ní b(eh Tem5e, pokra,ovali jsme kolem Tate Modern, the Globe Eeatre a5 k#Tower Bridge 
a#Tower of London a#obdivovali jsme panoramata mrakodrap* p(i zapadajícím slunci. Tady 
jsme se nalodili na London Clipper a#po Tem5i jsme dopluli a5 na parkovi"t- autobus* u#O$ 
Areny a#vyrazili zpátky na dlouhou cestu do Brna.

P(ed na"e gymnázium jsme p(ijeli v#úter/ ve,er. Unavení, ale plní zá5itk* a#spokojení. 
A# my, u,itelé, jsme se po návratu do "koly ihned pustili do organizace p(í"tího v/jezdu, 
abychom tuto krásnou zku"enost mohli nabídnout dal"ím student*m.

Mgr.$Jaroslava Ma%íková, 
Mgr.$Kate%ina Kallus Brychová
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Teorie a"praxe vyu+ování

!. Projekt Podpora p$írodov!dného a"technického vzd!lávání na st$edních #kolách 
v"Jihomoravském kraji
Realizace projektu probíhala na na"í "kole v#období od (íjna#$%!C do konce ,ervna#$%!). Pro-
jekt byl podpo(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 t(iceti part-
ner*, mezi které pat(ily r*zné "koly z#Jihomoravského kraje. Následující t(i roky po skon,ení 
projektu pak probíhala fáze udr5itelnosti, která vrcholila práv- v#uplynulém "kolním roce. 
B-hem této fáze jednotlivé projektové aktivity nadále pokra,ovaly.

Mezi hlavní cíle projektu pat(ila investi,ní a#metodická podpora p(írodov-dného a#tech-
nického vzd-lávání na základních a# st(edních "kolách v# Jihomoravském kraji a# podpora 
spolupráce st(edních a#základních "kol v#této oblasti vzd-lávání. Na"e "kola se zam-(ila na 
podporu manuální zru,nosti a#dovednosti p(i náro,n-j"ích technick/ch a#p(írodov-dn/ch 
,innostech. Náplní projektov/ch aktivit jsme se sna5ili p(edlo5it 5ák*m více mo5ností k#ov--
(ení teoretick/ch znalostí v# praxi a# konkrétními experimenty, m-(eními a# laboratorními 
cvi,eními jim názorn- p(iblí5it probírané u,ivo. Toto se do zna,né míry poda(ilo p(edev"ím 
díky modernímu vybavení odborn/ch u,eben, po(ízenému v#rámci projektu.

Na"e gymnázium spolupracovalo s#t-mito základními "kolami:

 – Základní "kola Brno, Bakalovo náb(e5í '
 – Základní "kola Brno, Sirotkova C+
 – Základní "kola Vy"kov, Nádra5ní )
 – Základní "kola Mod(ice

Aktivitou této spolupráce jsou tzv.#projektové dny, které jsou tematicky zam-(ené. Projek-
tov/ den na téma „Voda“ byl ur,en pro 5áky +. ro,níku základní "koly, téma „Vzduch“ bylo 
náplní projektového dne 5ák* &. ro,níku, 5áci '. ro,níku m-li téma „@lov-k“ a# pro 5áky 
..#ro,níku byl p(ichystán projektov/ den na téma „Zem-“. Projektového dne se v5dy ú,ast-
nila jedna t(ída z#daného ro,níku p(íslu"né partnerské ZB. Krom- nich se do aktivity zapojili 
vyu,ující i#n-kte(í 5áci na"í "koly.

Zb/vající t(i projektové aktivity pak byly ur,eny v/hradn- pro studenty na"eho gymná-
zia. Jednalo se o#technick/ a#p(írodov-dn/ krou5ek pro 5áky kvart ni5"ího gymnázia a#dále 
o#volno,asov/ fyzikální krou5ek, do n-ho5 se mohli p(ihlásit 5áci vy""ího gymnázia se zá-
jmem o#fyziku. Programová nápl> jednotliv/ch krou5k* byla obm->ována, tak5e je zájemci 
mohli nav"t-vovat dokonce opakovan- a#sv*j zájem o#dan/ obor postupn- prohlubovat.

Dal"í informace o# projektu mohou zájemci nalézt na internetov/ch stránkách na"í 
"koly na adrese http://www.jaroska.cz/taxonomy/term/)', kde je k# vid-ní v-t"í mno5-
ství fotogra3í p(ibli5ujících realizované aktivity, a# také na stránkách celého projektu 
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=$%!...&TypeID=$, na nich5 p(ípadn/ 
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zájemce najde mimo jiné r*zné metodické materiály a#b-hem projektu vytvo(ené produkty 
od v"ech jeho partner*.

S#v/stupy jednotliv/ch aktivit máme kladné zku"enosti, (ada cvi,ení, metod a#postup* se 
osv-d,ila. Dokladem toho je i#skute,nost, 5e v#realizaci n-kter/ch prvk* ,i zp*sob* v/uky 
pokra,ujeme dále, p(esto5e to nyní, po skon,ení udr5itelnosti projektu, ji5 není nutné.

Mgr.$Ale- Kobza,$Ph.D. 
administrátor projektu

". Projekt Erasmus + Talent Education
Také ve "kolním roce $%!&/$%!' pokra,oval projekt Erasmus, kter/ má název Talent Educa-
tion. Jeho aktivity se zam-(ovaly na vzd-lávání u,itel* (seznámení s#nov/mi aktiviza,ními 
metodami) a#na studenty, kte(í si práv- tyto metody vyzkou"eli v#praxi.

První rozsáhlá akce se uskute,nila v# Brn-, a# to hned na za,átku "kolního roku 
(!+.#–#$$.#zá(í#$%!&). Program m-l t(i pracovní skupiny#– u,itele z#Nizozemí, Slovinska, Plzn- 
(Gymnázium Lu0ka Pika) a#Brna (Gymnázium 4e,kovice a#t(.#Kpt.#Jaro"e) a#5áky ze stej-
n/ch míst. Jedna skupina u,itel* p(ipravovala program pro studentské setkání v#Plzni, druhá 
skupina pak p(ímo ve t(ídách dvou brn-nsk/ch "kol testovala v/ukovou metodu Practical 
DiYerentiation. Tato metoda m*5e zv/"it efektivitu vyu,ování a#u,init ho zábavn-j"ím, a#na-
víc vyu5ívá individuálního p(ístupu k#r*zn/m skupinám 5ák*.

Osm student* z#vy""ího gymnázia se stalo na p-t dní ,leny mezinárodních studentsk/ch 
t/m*. Nejen 5e p(i spole,né práci poznali vrstevníky z#jin/ch zemí, ale také s#nimi byli nuce-
ni komunikovat v#angli,tin- p(i p(íprav- sv/ch projekt* metodou Design Einking. Témata 
projekt* byla r*znorodá, tak5e se mohl zapojit ka5d/: p(írodov-dn- zam-(ení studenti se 
mohli zab/vat ohro5en/mi druhy (Ee endangered species), potravinov/mi alergiemi (Food 
allergies) nebo zv/"en/m u5íváním antidepresiv (Antidepressiva). Spole,enskov-dn- zam--
(ení studenti se pustili do zkoumání otázek spojen/ch s#migrací nebo s#globálními zm-nami 
(Migration, Global change) nad"enci do jazyk* mohli vytvo(it model atraktivní vyu,ova-
cí hodiny (Language learning) a#u5ivatelé moderních technologií se zab/vali jejich u5itím 
doma, ve "kole ,i na pracovi"ti, p(ípadn- bezpe,n/m vyu5itím internetu (Modern techno-
logy, Secure online communication). Na t-chto tématech studenti pracovali a5 do za,átku 
dubna, kdy v/sledky své práce prezentovali na konferenci ve slovinské Lublani.

Setkání v#Lublani se konalo !%. a5 !).#dubna#$%!'. Spolupráce prob-hla mezi skupinou 
osmi student* na"í "koly, studenty z#Gymnázia 4e,kovice Brno, Gymnázia Lu0ka Pika z#Plz-
n-, Bonaventura College Leiden a#Stedelijk Gymnasium Leiden (Nizozemí) a#Elektrotechni-
"ko-Ra,unalni"ka Strokovna Bola In Gimnazija Ljubljana, Vegova. Poslední z#jmenovan/ch 
"kol byla "kolou hostitelskou. Studenti vytvo(ili mezinárodní t/my, které pokra,ovaly v#prá-
ci na projektech, je5 zahájili v#zá(í v#Brn-.

Spole,né diskuze dan/ problém rozvíjely dle následující osnovy: !. Emphatise (vhled do 
problému, vcít-ní se do pot(eb t-ch, kter/ch se to t/ká), $. De3ne (jasné vymezení okru-
h* spojen/ch s#tématem), C. Ideate (generování nápad*, brainstorming: „Co bychom mohli 
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d-lat?“ metodou konvergence a#divergence), 1. Prototype (p(em-na my"lenek ve skute,né 
produkty a# slu5by), ). Test (ov-(ování správnosti celého procesu i# kone,ného produktu). 
V/sledkem spole,n/ch diskuzí byly prezentace, které studenti p(edvedli na konferenci. I#po 
p(ednesení p(ísp-vk* se rozvinuly zajímavé debaty.

Krom- seznámení s#metodou Design Einking projekt umo5nil na"im student*m zdo-
konalit se v#diskuzi a#komunikaci v#angli,tin-, v#tvorb- a#p(ednesu prezentací a#ka5d/ z#nich 
získal lep"í p(edstavu o#vybraném tématu. A#navíc mohli poznat alespo> ,ást krásné zem- 
Slovinsko, její hory#– Planici, jezero Bled a#hlavní m-sto Lubla>.

V#(íjnu se ,ty(i studenti ni5"ího gymnázia zú,astnili v/m-ny v#Plzni. Zde op-t praco-
vali s#d-tmi ze ZB Chalabalova a#s#(e,kovick/mi, plze>sk/mi, holandsk/mi a#slovinsk/mi 
5áky. Hlavním tématem v#Plzni byla voda. Studenti m-li mo5nost zamyslet se nad d*le5itostí 
vody v#5ivot- ,lov-ka díky exkurzím do lázní, na hasi,skou stanici a#,isti,ku odpadních vod, 
sledovali v/cvik vodních záchraná(* a#vydali se k#Boletickému rybníku, kde se p(írodní-
mi prost(edky u5 n-kolik let bojuje proti zamo(ení (asami. Zpracovávali projekty na téma 
mikro,ástice v#mo(ích a#oceánech a#zamo(ení p*dy a#vodních zdroj* dusi,nany. Zkoumali 
p(í,iny a#navrhli reálnou mo5nost (e"ení problému. Témata konzultovali s#odborníky na 
ochranu 5ivotního prost(edí a#s#profesory plze>ského gymnázia Lu0ka Pika.

Projekt pro mlad"í studenty pokra,oval na ja(e v#holandském Leidenu, a# to ve dnech 
!..#a5 $1.#dubna#$%!'. Tématem projekt* byl dru5icov/ pr*zkum Zem-. Na úvod proto na-
v"tívili Space expo v#Noordwijku. Zde vyslechli p(edná"ku o#,innosti ESA (European Space 
Agency). Rozd-lili se do ,tve(ic tak, aby se museli dorozumívat pouze anglicky. Cílem jejich 
práce bylo navrhnout start-up, kter/ bude vyu5ívat dru5icová data. Krom- práce na projek-
tech jsme m-li p(íjemn/ doprovodn/ program, nap(íklad „cook challange“ nebo v/let na 
kolech k#pob(e5í. P(ed odjezdem zbyla i#chvíle na náv"t-vu Amsterodamu.

Na záv-r projektu se uskute,nila konference Talent Education, která prob-hla v#Leidenu 
ve dnech ).–+.# ,ervna#$%!'. Zajímavého programu se zde zú,astnila mediátorka projektu 
Iva Kubi"tová a#t(i studentky z#obou p(edchozích ro,ník*. Krom- slavnostního setkání p(i 
p(íle5itosti zakon,ení projektu na leidenské radnici jsme nav"tívily i# zajímavé p(edná"ky 
a#workshopy, související jak s#globálními problémy, tak s#pedagogickou prací.

RNDr.$Iva Kubi-tová,$Ph.D. 
mediátorka projektu

#. Exkurze, v/stavy a"besedy PK D, Sv, Ek
Uplynul/ "kolní rok byl v#mnoha sm-rech v/jime,n/. Zásadní událostí v"ak bylo !)%. v/ro-
,í zalo5ení na"eho gymnázia. Na"e "kola si s#hrdostí p(ipomn-la, 5e jsme prvním ,esk/m 
gymnáziem v#Brn-. Také na"e p(edm-tová komise se zapojila do aktivit, které jsme se sna-
5ili p(ipravit p(edev"ím pro stávající 5áky. Studenti si mohli ov-(it své znalosti v#historické 
sout-5i „Co ví" o#své "kole“, setkat se s#mnoha na"imi v/znamn/mi absolventy a#v#u,ebn- 
d-jepisu si v#rámci dne otev(en/ch dve(í gymnázia prohlédnout cenné materiály, které jsou 
spjaty s#minulostí na"í "koly.
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B-hem "kolního roku jsme také nav"tívili (adu v/stav i# institucí, uspo(ádali zajímavé 
exkurze, zapojili se do celorepublikov/ch sout-5í a#projekt* a#zorganizovali besedy. Jedním 
z#nejv-t"ích úsp-ch* bylo $. místo v#celostátním kole SO@ v#sekci historie. Na"e gymnázi-
um skv-le reprezentoval Ji(í Fiala z#C.B s#prací Role redakce Lidov/ch novin pro formování 
Národní strany práce.

Pro studenty t(etích a# ,tvrt/ch ro,ník* jsme uspo(ádali setkání s# panem profesorem 
JUDr.#Ji(ím Malenovsk/m,#CSc., kter/ je zástupcem @R u#Evropského soudního dvora. Ji5 
tradi,n- p(ichází na p*du na"eho gymnázia diskutovat se studenty na aktuální témata, ten-
tokrát o#v/hodách ,lenství @eské republiky v#EU.

Na konci "kolního roku v#rámci akcí p(edm-tov/ch komisí prob-hlo p(íjemné setkání 
s#na"í absolventkou#– paní redaktorkou Bc.#Lenkou Drmotovou, kterou v"ichni známe z#ve-
,erního zpravodajství na @T!. Na"i studenti se dozv-d-li, jak vypadá b-5n/ den redaktora 
a#co v"echno musí prob-hnout, ne5 se v#televizi objeví n-kolikaminutová zpráva.

Nesmírn- zajímavá byla i#beseda s#archeologem panem Mgr.#Václavem Kola(íkem, jen5 
je ,lenem ústavu Archaia Brno. Tato spole,nost se zab/vá záchrann/m archeologick/m pr*-
zkumem st(edov-kého Brna a#také díky ní dnes Brno pat(í mezi archeologicky nejprozkou-
man-j"í m-sta ve st(ední Evrop-.

Studenti d-jepisného seminá(e a# d-jepisu $ nav"tívili katedru Historického ústavu na 
FF#MU, kde byl pro n- p(ipraven seminá( z#moderních d-jin $%. století. Na"i studenti zde 
p(edvedli skv-lé znalosti a#v#záv-re,ném testu usp-li na v/bornou. Sou,ástí byla také pro-
hlídka prostor ústavu, kter/ má po nedávné rekonstrukci zajímavou podobu novodobého 
funkcionalismu, dopln-ného antick/mi plastikami. Velkou chloubou katedry je vlastní 
knihovna.

Stalo se ji5 tradicí, 5e na"i studenti, p(edev"ím druh/ch ro,ník*, nav"t-vují Krajsk/ soud 
v#Brn-. Paní JUDr.#Barto"ová nám nejen zaji"Duje zhlédnutí zajímav/ch p(elí,ení, b-hem 
nich5 máme mo5nost sledovat práci soudce, obhájce, státního zástupce, v/slechy i#vynesení 
rozsudk*, ale m*5eme s#paní doktorkou na záv-r i#diskutovat a#dotazovat se na p(ípadné 
nejasnosti.

Studenti C.C nav"tívili v/stavu „St(edoevropská k(i5ovatka: Morava ve $%. století“, kterou 
p(ipravilo MZM v#prostorách Dietrichsteinského paláce. Expozice nabídla (adu zajímav/ch 
exponát*, mimo jiné automobil Velorex, letadlo @melák nebo kroniku Brna s#podpisem pre-
zidenta T. G. Masaryka. Cílem v/stavy je zachytit zlomové události na"ich d-jin $%. století 
s#d*razem na historick/ prostor Moravy.

T(ída C.B vyrazila pro zm-nu do areálu BVV, kde v#rámci projektu Re:publika byla v#pa-
vilonu H instalována v/stava „Alfons Mucha: Dva sv-ty“. Dlouhé minuty jsme zcela fasci-
nováni stáli p(ed devíti ob(ími plátny Slovanské epopeje. Nemén- zajímav/ byl i# „druh/ 
sv-t“# – komer,ní tvorba tohoto v/znamného secesního malí(e, reprezentovaná zejména 
jeho proslul/mi plakáty.

Studenti Ji(í Fiala, Mikulá" Hampl a#Václav Martin* z#C.B se úsp-"n- zú,astnili krajského 
kola D-jepisné sout-5e student* gymnázií @R a#SR. Toto setkání milovník* historie ji5 n--
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kolik let organizuje Nada,ní fond Gaudeamus p(i chebském gymnáziu v#,ele s#tamním pro-
fesorem Miroslavem Stulákem.

V#souvislosti s#blí5ícím se !%%. v/ro,ím konstituování na"í republiky se v#médiích obje-
vila (ada dokument* o#událostech, je5 byly v#na"ich moderních d-jinách zásadními a#zlo-
mov/mi. Jedním z#nich je zcela jist- doba protektorátu @echy a#Morava a#období $. sv-tové 
války. Na"i studenti ka5doro,n- nav"t-vují Terezín, kter/ se do na"í historie neblaze zapsal 
jako 5idovské ghetto. Terezínská iniciativa pro nás ka5doro,n- p(ipravuje jednodenní se-
miná(, b-hem n-ho5 se seznámíme s#tragick/mi událostmi a#osudy t-ch, kte(í zde pob/vali, 
projdeme m-sto Terezín a#na záv-r zavítáme do Malé pevnosti.

Mgr.$Michaela <lesingerová 
p%edsedkyn/ PK D, Sv, Ek

!. Náv't&va paní Doris Grozdanovi!ové na Jaro'ce
Studenti v"ech ro,ník* vy""ího gymnázia se $&.#února#$%!' zú,astnili besedy s#paní Doris 
Grozdanovi,ovou. Sál praskal ve "vech a# paní Doris, b/valá studentka Jaro"ky v# letech 
!.C+–!.1%, která byla kv*li 5idovskému p*vodu ze studií vylou,ena, se pozitivn- usmívala 
na mladé tvá(e kolem sebe.

Vzpomínala na své d-tství, na d*m, ve kterém její rodina 5ila, na "kolu a#na spolu5áky, 
z#nich5 u5 v-t"ina bohu5el není mezi námi. Popsala také svoji cestu do koncentra,ního tá-
bora v#Terezín-, kam je s#celou rodinou p(esunuli, a#vylí,ila období, kdy místo "koly musela 
chodit pást ovce a#kozy (jedna z#nejlep"ích prací v#tábo(e), a#p(itom by tak ráda studovala.

Byla jediná, kdo z#její rodiny Terezín p(e5il. Na své rodi,e zavzpomínala s#láskou a#úctou. 
Také zd*raznila d*le5itost vzd-lání: „Pro vás jsou tyto v-ci samoz(ejmostí, láska rodi,*, 
kamarádi, "kola… Pro m- to byla vzácnost#– rodi,e zem(eli a#období "kolní docházky mi u5 
také nikdo nevrátí.“

V#záv-ru besedy pod-koval paní Doris za náv"t-vu pan (editel Herman a#p(edal jí ,estné 
maturitní vysv-d,ení. Studenti se s#ní rozlou,ili potleskem ve stoje. Tento potlesk jasn- vy-
jád(il úctu k#její 5ivotní síle, se kterou vzdorovala smutnému osudu.

". Exkurze k#paní ombudsmance /abatové
T(ída $.D se ve st(edu $$.#listopadu#$%!& vydala nav"tívit ú(ad ve(ejného ochránce práv na 
Obilní trh. Studenty mile p(ijala mluv,í paní ombudsmanky Mgr.#Iva Hrazdílková, která je 
provedla budovou ú(adu. V#jedné ze zasedacích síní se studenti uvelebili v#pohodln/ch k(es-
lech a#mohli se formou p(edná"ky seznámit s#bli5"ími informacemi o#vedení ú(adu a#náplni 
práce paní ombudsmanky.

Nejvíce je zajímaly neobvyklé p(ípady, které paní ombudsmanka musela (e"it, a#také je 
zaujala historie funkcionalistické budovy. V#rámci studia státoprávní teorie se i#leto"ní "kolní 
rok mohou druhé ro,níky t-"it na náv"t-vu této d*le5ité instituce.
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#. B$val$ student Jaro'ky europoslanec Lud&k Niedermayer
Plná aula student* a#pan europoslanec Niedermayer s#úsm-vem vzpomíná na své mládí, kdy 
na na"í "kole sám studoval. Byla to jiná doba, ale znalosti a#p(átelství, které tady získal, si 
nesl dál do 5ivota. Velice poutav- popsal student*m celou svoji 5ivotní dráhu#– studia oboru 
teoretická kybernetika, matematická informatika a# teorie systém*, práci v#@eské národní 
bance v#devadesát/ch letech a#jmenování Václavem Havlem do funkce viceguvernéra @NB 
v#roce $%%$.

Zasmál se tomu, 5e vystudoval matematiku a#v-nuje se ekonomii: „Ekonom*m (íkám, 5e 
jsem matematik, a#matematik*m, 5e jsem ekonom.“

Studenty zajímalo v"echno a#pan europoslanec je svojí otev(eností a#znalostmi, kter/mi 
propojil oblast ekonomickou, matematickou i#politickou, úpln- ohromil. Jak se z#matema-
tika stane ekonom a#z#ekonoma politik? Zajímavosti z#Bruselu, otázky na politiku Evropské 
unie a# ,innost Evropského parlamentu. Mnoho dotaz* a# odpov-dí. A# na záv-r mohutn/ 
potlesk.

2. U!ení práva trochu jinak#– Street Law
Na"e "kola umo5nila v# hodinách spole,ensk/ch v-d t(em student*m z# Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy vyu,ovat po dobu jednoho m-síce hodiny práva ve t(íd- $.C a#C.A. Na"i 
studenti mohli pomocí her a# práce ve skupinách uplatnit a# ov-(it si své znalosti z# práva 
a#n-co nového se dozv-d-t. Zárove> si formou soudního procesu, b-hem kterého m-li roz-
dané role v"ech ú,astník* soudu, vyzkou"eli, jak v#praxi práce soudu probíhá.

D-kujeme na"emu b/valému studentovi Robertu Kerndlovi za spolupráci.
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+. Divadelní p%edstavení Na'e t%ída v#divadle Polárka
V"echny t(ídy druhého ro,níku se !+.#dubna# $%!' zú,astnily divadelního p(edstavení, na 
které hned tak nezapomenou. Polsk/ dramatik Tadeusz Slobodzianek je kv*li autorství této 
hry v#Polsku stíhán. Jeho hra Na-e t%ída je p(ístupná a5 od !)#let a#lí,í polské d-jiny $%. století 
v#jedné "kolní t(íd-. Deset spolu5ák* (p-t Aid* a#p-t katolík*) spolu pro5ívá vále,né období. 
Spolu5áci se ve h(e ocitli na r*zné stran- barikád a#ka5d/ z#nich stál p(ed volbou n-komu 
ublí5it a#n-komu pomoci. A#ka5d/ n-komu ublí5il a#n-komu pomohl.

T(íhodinové p(edstavení, které nutí obecenstvo zamyslet se nad základními otázkami 
lidského 5ivota, na v"echny siln- zap*sobilo.

Mgr.$Gabriela Chovancová

4. D&jepisné exkurze na ni('ím gymnáziu
Jako ka5d/m rokem jsme s#na"imi 5áky nav"tívili n-kolik míst, která re7ektují u,ební plán 
v# jednotliv/ch ro,nících. Se sekundami jsme se ji5 pon-kolikáté vypravili do turisty vel-
mi oblíbeného st(edov-kého horního m-sta Kutné Hory a# zárove> do nedaleké kostnice 
v#Sedleci. Terciáni vyjeli do hlavního m-sta Rakouska#– do Vídn-, aby blí5e poznali 5ivot 
Habsburk*, jejich5 vlád- podléhaly tém-( 1%%# let i#na"e zem-. Samoz(ejm- jsme nemohli 
vynechat ani náv"t-vu zábavního parku Prater.

B/val/ koncentra,ní tábor v#Mauthausenu u#Lince v#Rakousku se stal cílem jarní his-
torické exkurze pro kvartány, kte(í tak na vlastní o,i alespo> zprost(edkovan- poznali tuto 
„továrnu na smrt“. Poté je"t- následovala krátká náv"t-va historického jádra m-sta Lince 
a#díky panu pr*vodci Karlu Zahradní,kovi té5 ochutnávka pravého „Linzertorte“.

Mgr.$Milena Zubí0ková 
za PK d/jepisu na ni8-ím gymnáziu

2. T/mové hry
Pr*b-h vyu,ovací hodiny je (ízen u,itelem. Ten, i#kdy5 n-kdy p(edá vedení hodiny studen-
t*m, má situaci ve t(íd- stejn- pln- pod kontrolou a#je stále p(ipraven zasáhnout, kdyby se 
za,alo dít n-co nepat(i,ného. A#tak to jde p-t dní v#t/dnu po osm dlouh/ch let.

Bylo tomu tak samoz(ejm- i#v#minulosti. V5dy se p(edpokládalo, 5e dá-li se student*m 
p(íli"ná volnost, nemusí to dopadnout dob(e. Jen5e kdy5 jim nedáme mo5nost, aby sami 
sebe (ídili v#situacích, kdy plní náro,n-j"í úkol, na jeho5 (e"ení se t(eba nedoká5ou hned 
shodnout, o#mnohé je tím p(ipravujeme. K# t-mto vyhrocen/m situacím obvykle dochází 
p(i t/mov/ch hrách, které se ,asto hrají v#n-jaké volno,asové d-tské organizaci, nap(íklad 
v#Pion/ru nebo Skautu. Student*, kte(í se s#takov/mi hrami setkali, b/vá ve t(íd- men"ina. 
P(itom je to zku"enost d*le5itá pro 5ivot dosp-lého ,lov-ka.

Základním problémem, kter/ brání realizovat t/mové hry mimo uzav(en/ prostor "koly, 
je otázka bezpe,nosti. Zatímco vedoucí d-tsk/ch oddíl* si mnohdy troufnou poslat i#dosti 
malé d-ti samostatn- projít trasu turistického závodu, ,i dokonce p(espat v#lese mimo tábor, 
nám u,itel*m je p(ikázáno mít studenty stále pod dozorem. Na n-kter/ch "kolách dokonce 
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dr5í na vícedenních akcích celono,ní dozory, co kdyby… P(esto je za ur,it/ch podmínek 
mo5né, aby t/movou hru pro své studenty "kola uspo(ádala. V# uplynul/ch dvanácti m--
sících se to tak n-jak se"lo, 5e jsem organizoval hned t(i t/mové hry pro studenty na"eho 
ni5"ího gymnázia a#se sv/mi post(ehy z#nich bych se cht-l s#vámi pod-lit.

První z#her se uskute,nila v#rámci oslav !)%. v/ro,í na"eho gymnázia. P*vodn- jsem m-l 
v#plánu, 5e se uskute,ní v#rozsáhl/ch prostorách budovy na t(íd- Kapitána Jaro"e, jen5e bylo 
rozhodnuto, 5e tent/5 den se v#ní bude konat "ifrova,ka pro studenty vy""ího gymnázia. Pro-
to5e mezi rozumov/mi schopnostmi primán* a#kvartán* jsou obrovské rozdíly, byla hra pro 
studenty ni5"ího gymnázia zalo5ena na post(ehu. Tím se "ance t/m* r*zn- star/ch student* 
zcela vyrovnaly, co5 ostatn- potvrdily i#kone,né v/sledky.

Hra spo,ívala v#postupném pln-ní (et-zce úkol*. Pro ilustraci uvedu jeden z#nich: na 
papí(e bylo vyti"t-no n-kolik fotogra3í sester Plí"kov/ch. Dv- z#nich byly popsány. Na jedné 
z#nich byla Krist/na a#na druhé její dvoj,e Karolína. Pod t-mito fotogra3emi bylo dal"ích 
"est snímk*, u#nich5 v"ak nebylo uvedeno, která z#na"ich slavn/ch tenistek na nich je. Úko-
lem bylo zjistit, na kolika nepopsan/ch fotogra3ích je Karolína. Byl to zdánliv- ne(e"iteln/ 
úkol, leda tak si tipnout… Kdo si v"ak v"iml, 5e Karolína hraje tenis pravou rukou a#Krist/na 
pro zm-nu levou, snadno úkol vy(e"il.

Ne5 v"ak samotná hra mohla za,ít, bylo pot(eba vy(e"it zásadní problém#– jak vm-stnat 
tém-( $1% ú,astník* do stísn-n/ch prostor budovy na P(í,ní, a#navíc tak, aby t/my m-ly 
ur,ité soukromí a#klid na (e"ení úkol* a#vylou,ila se situace, 5e by se n-kter/ z#t/m* zav-sil 
na jin/ t/m a#jednodu"e ho následoval od úkolu k#úkolu. Omezen/ po,et místností na P(í,ní 
jsme roz"í(ili tím, 5e do ka5dé z#nich jsme dali n-kolik kufr*, které byly o,íslovány. O3ciáln- 
se hra naz/vala „Labyrint“, ale nakonec se v5ilo v/sti5n-j"í ozna,ení „Kufry“.

U#ka5dého úkolu, tedy i#u#rozeznávání dvoj,at Plí"kov/ch, byla t(i (e"ení, která odka-
zovala na kufry v#jin/ch místnostech. Ten, kdo si vybral "patné (e"ení, "el p(es celou "kolu 
do jiné místnosti, kde se po otev(ení p(íslu"ného kufru dozv-d-l, 5e získal trestn/ bod a#má 
se vrátit zp-t k#úloze. Navíc jsme p(ipravili dv- na sob- nezávislé trasy a#studentské t/my 
startovaly postupn- ve dvouminutov/ch intervalech. Za,ínali primáni, a#jak se postupn- za-
pojovali studenti z#vy""ích ro,ník*, chaos vzr*stal. Pravidla v"ak byla pom-rn- jednoduchá 
a#tém-( v"ichni je pochopili. Úpln- v"echny t/my hrály fair play a#po skon,ení hry nebyly 
5ádné protesty ani pocity k(ivdy.

To, 5e hra skon,ila úsp-chem, nebylo zdaleka jen mou zásluhou. S#p(ípravou více ne5 
dvaceti r*znorod/ch úkol*, vybráním, roznesením, ozna,ením a# napln-ním devadesáti 
kufr* byla spousta práce. Proto nás hru p(ipravovalo p-t: Petra Eliá"ová, Lucie Adámková, 
Hana Bkva(ilová, já a#v#záv-re,né fázi nám pomáhala Petra Sm-líková. Do vlastního pr*b--
hu hry u,itelé nezasahovali, pouze byli p(ítomni v#ka5dé místnosti s#kufry, kdyby snad nastal 
problém. V# podstat- v"ak 5ádn/ nenastal. Celkem se hry zú,astnilo 'C sout-5ních t/m* 
a#v#p(ípad- rovnosti bod* rozhodoval ,as.
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Zatímco první hra prob-hla v#budov- na P(í,ní, dal"í dv- se uskute,nily mimo "kolu. V#kv-t-
nu probíhal projekt kvart zam-(en/ na m-stskou turistiku. Jeho sou,ástí byla hra „Brn-nské 
mali,kosti“. Kvartáni vytvo(ili deseti,lenné t/my, jejich5 úkolem bylo najít detaily z#r*zn/ch 
staveb v#historickém jádru m-sta Brna. K#jejich nalezení m-ly napomoci fotogra3e a#krátké 
nápov-dy. S#ka5dou skupinou "el jako doprovod jeden u,itel. Tedy „"el“… Skupinu, kterou 
jsem doprovázel já, hra strhla natolik, 5e poslední ,tvrthodinu jsme po m-st- b-hali trys-
kem, jen abychom stihli nav"tívit v"echna vytipovaná místa.

Mnohem náro,n-j"í v"ak pro m- bylo zachovat ml,enlivost a#kamennou tvá( ve chvílích, 
kdy d-v,ata (íkala, 5e ur,it/ doposud nenalezen/ detail je zcela jist- na Dominikánské ulici, 
ale kluci, kte(í se ujali vedení skupinky, nebyli schopni jejich slova vnímat a#vedli skupinku 
p(esn- opa,n/m sm-rem, p(esto5e sta,ilo ud-lat pár krok* a#p(esv-d,it se. D-v,ata to v"ak 
nevzdala, a#kdy5 jsme se asi po hodin- dostali do stejn/ch míst, svou si prosadila a#hledan/ 
detail byl skute,n- p(esn- tam, kde (íkala. Kluci, kte(í ur,ovali trasu dal"ího postupu, se n--
kolikrát dostali do rozpor*, kam dál. P(ekvapiv- rychle se v"ak v5dy domluvili a#soudr5nost 
t/mu tím nebyla naru"ena. Dívky se do toho nemíchaly, nicmén- v-t"inu mén- nápadn/ch 
detail* nalezly ony. Nakonec m- nep(ekvapilo, 5e hru vyhrála práv- „moje“ skupinka.

V#zá(í tohoto roku jeli noví primáni na seznamovací "kolu v#p(írod- do Prudké. Ji5 první 
den se ukázalo, 5e v/stup strm/m svahem do relativn- blízk/ch K(í5ovic byl na hranici jejich 
mo5ností. Druh/ v/let byl naplánován do Lomnice a#byl by je"t- náro,n-j"í. Proto jsme mís-
to n-ho za(adili odpolední vycházku do nedalekého Doubravníku, kterou jsme se rozhodli 
zpest(it jednoduchou hrou. Dopoledne jsem se tam vypravil a#na obecním ú(ad- získal plán-
ky m-styse. Do nich jsem zaznamenal polohu !C zajímav/ch míst. Úkolem primán* bylo tato 
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místa najít a#v#p(ípad-, 5e tam byl n-jak/ letopo,et, tak ho zapsat. Na obch*zku t-chto cíl* 
m-li necelé dv- hodiny.

Rozd-lili jsme se na ,ty(i skupiny a#s#ka5dou "el jeden u,itel, kter/ stejn- jako v#p(edcho-
zí h(e do rozhodování student* nezasahoval. Skupinka, kterou jsem doprovázel, m-la od 
po,átku problémy. T-sn- minula jedno z#hledan/ch míst, p(esto5e jedna z#dívek na n- upo-
zor>ovala. Následn- se má skupinka vydala k#odlehlé kapli na Bozince. Sice ji bez problém* 
na"la, ale v*dcové rozhodli, 5e zpátky to vezmeme zkratkou p(es les. P-"ina nám v"ak záhy 
zmizela a#my se probíjeli, jak jen se dalo. Pak nám z#dohledu zmizel i#Doubravník. Vzáp-tí se 
otev(el pohled do kraje a#v#dáli se objevila Nedv-dice. Doubravník p(estal b/t hledán a#padl 
návrh, 5e dojdeme do Nedv-dice a#odtud se vrátíme vlakem. Inu, primáni…

Cestou ke vzdálenému cíli jsme na"t-stí neskon,ili nikde mezi ploty, ale dostali se zpátky 
na cestu, kterou jsme na Bozinku p(i"li. Nicmén- bilance první hodiny byla zoufalá#– jen t(i 
nalezená místa. A,koli to n-kte(í navrhovali, nakonec to primáni nevzdali a#v#rychlém sledu 
nalezli sedm míst. Ke dv-ma dal"ím chyb-lo doslova jen pár krok* a#pár minut. Samoz(ejm- 
5e je cht-li je"t- najít, ale v#tu chvíli jsem musel zasáhnout a#jejich pozd- probuzenou snahu 
ukon,it. @asov/ limit bylo nutné dodr5et, aby nám neujel vlak, kter/m jsme se m-li vrátit 
do Prudké. Má skupinka nakonec skon,ila druhá. Vzhledem k#tomu, 5e se v#pr*b-hu hry 
ztratili, pohádali, usmí(ili a#nakonec vyhecovali k#záv-re,nému 3ni"i, pova5uji toto umíst-ní 
za odpovídající.

Je zajímavé, 5e v#t/mov/ch hrách, ve kter/ch ve skute,nosti vlastn- o#nic podstatného ne-
jde, dochází k#uvoln-ní emocí. Je k#tomu pot(eba ur,itého zv/"eného nasazení ú,astník* 
a#(e"ení kon7iktních situací, podobn- jako p(i sportovním utkání, a#vnímám to jako dal"í 
pozitivní v-c, kterou hry tohoto typu p(iná"ejí.

T/mové hry lze provozovat i# ve "kolním prost(edí. Mohou se odehrávat v# prostorách 
"koly nebo i#mimo ni, v#tom p(ípad- v"ak pod dohledem u,itele, kter/ se sna5í zasahovat 
do jejich pr*b-hu jen v#nejnutn-j"ích p(ípadech. P(i t-chto hrách se z(eteln- pozná, kdo na 
sebe vezme odpov-dnost v#rozhodování, kdo a#jak/m zp*sobem se umí prosadit, uká5e se, 
jak se kdo doká5e vyrovnat s#neúsp-chem, jak kdo (e"í rozpory a#dá se do nich s#úsp-chem 
vlo5it i# hodnotn/ poznávací obsah. Nemusíme se tedy bát t/mové hry více za(azovat do 
"kolní praxe a#sou,asn- bychom se m-li sna5it objevovat a#zkou"et i#dal"í zp*soby, jak se 
dají zrealizovat.

Mgr.$Vítek Urban

+. Letní #kola proteinového in.en/rství
Ve dnech $1.–$'.#,ervna#$%!', kdy ji5 b-5ná "kola kon,í, se konala ). Letní "kola proteinové-
ho in5en/rství, kterou jako ka5d/ druh/ rok organizovaly Loschmidtovy laborato(e v#Ústavu 
experimentální biologie Masarykovy univerzity. Pro ú,ast na letní "kole bylo podle 5ivoto-
pis*, motiva,ních dopis* a#doporu,ení pe,liv- vybráno $$ st(edo"kolák* a#vysoko"kolák*, 
mezi kter/mi byli i# ,ty(i studenti na"í "koly# – Martin Flora (1.D), Jan @esnek (C.B), Vít 
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Procházka (C.C) a#Veronika Valouchová (absolventka $%!&). Náplní tohoto biochemického 
t/dne byly p(edná"ky a#praktika ze ,ty( oblastí, které jsou v#sou,asné dob- klí,ové pro pro-
teinové in5en/rství: struktura protein* a#kinetika enzymatick/ch reakcí, molekulární biolo-
gie, mikro7uidika a#po,íta,ové modelování.

V-decká ,innost ov"em nespo,ívá pouze v#bádání v#laborato(i, ale také v#um-ní prezen-
tace získan/ch v/sledk*. Pro komplexnost letní "koly m-la tudí5 na jejím samotném kon-
ci místo také prezenta,ní sout-5. Ú,astníci m-li za úkol po dvojicích seznámit publikum 
s#metodikou, v/sledky a#v/znamem zadaného v-deckého ,lánku, kter/ nastudovali ji5 p(ed 
"kolou samotnou. @ist- jaro"áckému t/mu ve slo5ení Jan @esnek a#Veronika Valouchová se 
poda(ilo získat $. místo.

Krom- odborného programu jsme si také mohli vyzkou"et 5ivot na studentsk/ch kole-
jích, na nich5 jsme byli ubytovaní. Pro5ili jsme také dva kulturní ve,ery. Velice p(íjemné 
prost(edí Loschmidtov/ch laborato(í jsme tedy opou"t-li nejen se spoustou nov/ch zají-
mav/ch v-domostí, ale i#s#(adou nov/ch p(átelství s#lidmi, kte(í mají velice podobné zájmy 
jako my. Nezb/vá nám tedy nic jiného, ne5 pln- doporu,it tuto akci pro nad"ené biology ,i 
chemiky z#mlad"ích ro,ník*.

Jan 3esnek, #.B

YOHYR�-DQ�ÎHVQHN��YSUDYR�9¯W�3URFK£]ND�DbWěHW¯�]SUDYD�9HURQLND�9DORXFKRY£
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4. B!stvina"– chemick/ pohled
Stejn- jako ka5d/ rok se i#letos za,átkem ,ervence konalo Letní odborné soust(ed-ní che-
mické a#biologické olympiády v#B-stvin-. A#tradi,n- se ho ú,astnilo nemálo chemik* a#bio-
log* z#Jaro"ky. Za chemickou sekci se ú,astnil Jan @esnek (C.B) a#já, za biologickou sekci Vít 
Procházka (C.C) a#Hana Slámová (!.B).

Hlavní náplní programu byl samoz(ejm- odborn/ program, tém-( ka5d/ den dopolední 
a#odpolední p(edná"ka nebo laborato(. B-hem p(edná"ek jsme pro"li spoustu odv-tví che-
mie a#vyslechli si i#informace zam-(ené na témata nadcházejícího ro,níku chemické olym-
piády.

Mimo odborn/ program pro nás byla p(ipravena i#spousta zábavy. Hlavní událostí bylo 
vyhlá"ení nezávislosti B-stvinského státu, v#jeho5 ,ele stojí „hateman“. Ka5d/ oddíl se pro-
m-nil ve státní 5upu, v#jejím5 ,ele stojí 5upan. Ve státním duchu se nesl i#ostatní program: 
první ve,er jsme si v#nekone,n/ch frontách vy(izovali „na ú(adech“ b-stvinsk/ puss, vy-
m/"leli jsme státní hymnu, zakládali armádu a#b-hem tradi,ní celono,ní hry jsme jako taj-
ní agenti p*sobili na území nep(átelského státu Hovnistánu, kde jsme museli zne"kodnit 
nebezpe,nou zbra> hromadného ni,ení. Také jsme se stali sv-dky neuv-(itelného setkání 
Donalda Trumpa s#Kim @ong-unem.

Tyto dva t/dny byly op-t nezapomenutelné, stejn- jako ka5d/ rok, a#v"ichni doufáme, 5e 
se na B-stvinu po roce op-t vrátíme.

Filip Sv/rák, #.B



òõö

5. ViBuCh
I#v# leto"ním roce se studenti na"eho gymnázia ú,astnili koresponden,ního seminá(e Vi-
BuCh (Vzd-lávací ikurz pro budoucí chemiky), organizovaného Masarykovou univerzitou. 
B-hem "kolního roku jsme dostali ,ty(i série úloh, které jsme po vy(e"ení elektronicky ode-
sílali k#oprav-. V#ka5dé sérii byly t(i tematické úlohy (leto"ní témata byla „Organo7uorová 
chemie“, „Sherlock Holmes#– detektiv forenzní chemie“ a#„Ost(e sledované kovy“) a#n-kolik 
dal"ích, zpravidla krat"ích úkol*. Maskotem leto"ního ro,níku byl pejsek Aeryk, kter/ se 
spolu se sovou Vibu"nicí zab/val organo7uorovou chemií a#v#záv-ru ,tvrté série zem(el.

B-hem "kolního roku se uskute,nila t(i setkání (e"itel*. Podzimní a#jarní bylo víkendové, 
letní soust(ed-ní trvalo cel/ t/den. Setkání probíhala na univerzitním kampusu v#Bohuni-
cích, vyjma jarního, které se konalo na skautské chat- u#Lelekovic. Toho jsem se bohu5el 
nemohl zú,astnit, av"ak na podzimním i#letním jsem byl. Náplní byla laboratorní cvi,ení, 
(nejen) chemické p(edná"ky, exkurze na v/zkumná pracovi"t- a#také hry. V#rámci letního 
soust(ed-ní prob-hla praktika k# tematick/m úlohám. Sou,ástí bylo i#poslední rozlou,ení 
s#Aerykem, doprovázené sv-teln/mi efekty. Kv*li nefunk,ní digesto(i to ale skon,ilo plan/m 
po5árním poplachem.

ViBuCh mi také poskytl mo5nost seznámit se s#podobn- zam-(en/mi vrstevníky. Pokud 
jste tedy st(edo"koláci (aD u5 sou,asní, ,i nastávající) a#baví vás chemie, (e"te ViBuCh!

Vít Procházka, #.C
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V/sledky student* Jaro"ky v#seminá(i ViBuCh ve "kolním roce $%!&/$%!':

$. Filip Sv-rák C.B
!$. Jind(ich Matu"ka !.A
!1. Jan @esnek C.B
!&. Vít Procházka C.C

6. Letní laborky pro #ílené chemiky
O#prázdninách jsme se u5 tradi,n- se"li v#laborato(ích kampusu Masarykovy univerzity na 
„letní laborky“ s# na"í paní profesorkou chemie Kyasovou a# panem doktorem Literákem. 
Strávili jsme chemií pln- nabité ,ty(i dny, kdy jsme míchali, 3ltrovali, destilovali, zapalovali, 
hasili a# odpalovali. Ve dvojicích a# trojicích jsme pe,liv- pod dohledem a# s# vyu5itím rad 
zku"en-j"ích chemik* vyextrahovali kofein, objevili tajemství paralenu, zm-(ili mno5ství 
vitaminu C v#r*zn/ch kusech ovoce a#vyzkou"eli jsme si „postaru“ vyvolat fotky za vzniku 
berlínské Turnbullovy mod(i.

Po ob-d-, kter/ jsme si jako správní studenti sn-dli v#menze MU, nám paní profesorka 
Kyasová s#panem doktorem Literákem p(ichystali atraktivní pokusy, zábavn/ kvíz, a#dokon-
ce i#exkurzi do zajímav/ch ,ástí MU#– k#nukleární magnetické rezonanci a#do laborato(e 
analytické chemie. A#na záv-r, po úsp-"n- stráven/ch ' hodinách, jsme si díky kapalnému 
dusíku mohli vychutnat rychle p(ipravenou, a#navíc v/bornou zmrzlinu.

Anna Hronová, #.ag
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7. Biologická expedice Fluorescen0ní noci do Itálie
Ve dnech $C.#..#–# &.# !%.# $%!& se konala zahrani,ní biologická expedice do Itálie. V/jezdní 
expedici p(ipravili organizáto(i 7uorescen,ních nocí, co5 jsou biologické víkendy na P(íro-
dov-decké fakult- Karlovy univerzity pro st(edo"koláky se spoustou zajímav/ch p(edná"ek 
a#exkurzí. Na akci bylo vybráno $) st(edo"kolák*, mezi kter/mi jsme se spolu s#Vítkem Pro-
cházkou (C.C) také ocitli.

B-hem dvou t/dn* jsme procestovali Itálii od Pisy po Pompeje. Nav"tívili jsme biolo-
gicky zajímavé lokality, nap(íklad Lago di Garda (Gardské jezero), lagunu Orbetello, mo(-
ské pob(e5í u#Santa Marinelly a#u#Gargana ,i monumentální Vesuv. Ze zajímav/ch a#u#nás 
nevyskytujících se organism* jsme narazili t(eba na orchidej "vihlík krutiklas (Spiranthes 
spiralis), na 5ebernatky (Ctenophora), chvostnatky (Archaeognatha), mírn- d-sivé stonohy 
(Scolopendra) a#bi,ovce (Uropygi) ,i nádhernou kudlanku s#„duhov/mi k(ídly“ (Iris orato-
ria) a#hejno plame>ák* (Phoenicopterus).

P(i náv"t-v- zem-, jako je Itálie, by bylo h(íchem zab/vat se pouze p(írodou a#zcela igno-
rovat místní kulturu. Do programu byla tudí5 za(azena také náv"t-va ji5 zmín-né Pisy, 4íma, 
Pompejí, klá"tera v#Monte Cassinu a#památníku polsk/ch voják*, padl/ch na tomto míst- 
b-hem druhé sv-tové války. P(esto5e se nám v#p*lce expedice rozbil autobus, nakonec jsme 
se p(ece jen vrátili v#po(ádku dom* obohacení o#nové v-domosti z#terénní biologie a#(adu 
krásn/ch zá5itk*.

Jan 3esnek, #.B
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Instituce na $kole

!. Sdru.ení rodi0( a"p$átel #koly
V#tomto ,lánku bych cht-l ,tená(e stru,n- seznámit s#,inností Sdru5ení rodi,* a#p(átel "koly 
na na"em gymnáziu. Rád bych se pod-lil o#úkoly a#problémy, které jsme v#uplynulém roce 
(e"ili a#které nás v#za,ínajícím "kolním roce o,ekávají.

A,koli je SRPB jen jedním z#orgán*, je5 napomáhají vedení "koly p(i zaji"Dování pot(eb-
n/ch aktivit a#úkol*, je to nezastupitelná organizace zast(e"ující nejr*zn-j"í formy spolu-
práce rodi,* a#koordinující (adu 3nan,ních aktivit. P(edev"ím bych proto cht-l pod-kovat 
v"em rodi,*m, kte(í se v#jakékoli form- do ,innosti "koly zapojili nebo jí byli n-jak/m zp*-
sobem nápomocni, aD ji5 3nan,ními dary osobními ,i 3remními, nebo pomocí p(i organi-
zaci nejr*zn-j"ích akcí.

Ti z#vás, kte(í m-li mo5nost sledovat ,innost "koly a#prom-ny jejího prost(edí v#horizon-
tu n-kolika let, jist- zaznamenali v/razné zm-ny, kter/mi budovy "koly pro"ly. Na t-chto 
prom-nách má samoz(ejm- nejv-t"í podíl vedení "koly a#cel/ u,itelsk/ sbor, av"ak nemalou 
m-rou k#nim p(isp-la i#(ada rodi,* a#p(íznivc*. D-kujeme proto v"em, kte(í "kole p(i t-chto 
úpravách byli jakkoli nápomocni.

Dovolte mi nejprve, abych se stru,n- zmínil o#n-kolika v-cech t/kajících se obsahu a#fo-
rem v/uky. I#kdy5 tato problematika nepat(í p(ímo do obsahu ,innosti SRPB, t/ká se bez-
prost(edn- v"ech st(edo"kolák* a#p(edpokládám, 5e i#rodi,e je pozorn- sledují. Jist- v"ich-
ni zaznamenáváte nejr*zn-j"í diskuze t/kající se na"eho základního a# st(edního "kolství. 
V#sou,asnosti se pracuje na tvorb- nov/ch rámcov/ch vzd-lávacích program* a#dal"ích do-
kument*, neustále se navrací diskuze o#form- maturitní zkou"ky, o#p(ijímacích zkou"kách 
na st(ední "koly#atd. V-t"ina t-chto chystan/ch zm-n se ji5 nedotkne stávajících st(edo"kolá-
k*, jist- se v"ak bude dot/kat jejich mlad"ích sourozenc* a#dal"ích d-tí.

V#této souvislosti bych cht-l vyzdvihnout stav na na"í "kole, která si zachovává standard-
n- vysokou úrove> vzd-lávání, je o#ni v#p(ijímacím (ízení permanentn- vysok/ zájem a#ne-
musí se 5ádn/ch budoucích zm-n, na rozdíl od (ady jin/ch "kol, obávat. Jednoduchost státní 
maturity je na na"em gymnáziu vyvá5ena standardn- nadpr*m-rnou náro,ností pro3lové 
"kolní ,ásti maturity. Jen tak je mo5no udr5et dlouhodob- dobré jméno gymnázia a#úsp-"-
nost na"ich absolvent* v#dal"ím studiu na vysok/ch "kolách.

Na kter/ch akcích se SRPB podílelo 3nan,n- ,i organiza,n-, se dozvíte ve zpráv- o#hos-
poda(ení, a#proto zde nebudu v"echny tyto akce nyní uvád-t. Zmíním se jen o#dvou nejv/-
znamn-j"ích, z#nich5 jedna prob-hla na samém po,átku uplynulého "kolního roku a#druhá 
v#jeho záv-ru.

První akcí byly oslavy !)%. v/ro,í zalo5ení na"í "koly. Oslavy prob-hly d*stojn- a#byly 
skv-lou vizitkou gymnázia. Doufám, 5e to potvrdí v"ichni aktivní i#pasivní ú,astníci oslav. 
Jen ten, kdo se v"ak n-kdy podílel na organizaci takové akce, dovede ocenit, kolik úsilí a#,asu 
p(íprava takové akce znamená.
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V#samotném záv-ru "kolního roku, ve dnech $. a5 !%.#,ervna, byla na"e "kola hlavním or-
ganizátorem zcela mimo(ádné mezinárodní sportovní akce. Pod zá"titou ISF (Mezinárodní 
federace "kolního sportu) ve spolupráci s#(adou dal"ích "kol a#organizací zaji"Dovala sv-tové 
3nále st(edních "kol ve volejbalu. O#mimo(ádném rozsahu této akce sv-d,í i#n-kolik ,ísel: 
turnaje se ú,astnilo )) dru5stev z#celého sv-ta, zápasy probíhaly na !) h(i"tích ve !$ halách, 
hrá,*, rozhod,ích, zapisovatel*, zdravotník*# atd. bylo celkem ! C'1. Doufám, 5e k# t-mto 
,ísl*m není t(eba nic dodávat#– jen v(el/ dík v"em, kte(í se na zaji"t-ní této akce podíleli.

V"ichni, kdo se na chodu gymnázia jak/mkoli zp*sobem podílíme, samoz(ejm- chceme, 
aby se i#v#p(í"tích letech udr5ela vynikající kvalita absolvent* gymnázia a# jejich v/borná 
pov-st, kterou si vydobyli na vysok/ch "kolách v#celé republice a#kterou trvale prokazují na 
nejr*zn-j"ích úrovních. Spolupráce rodi,* pat(í k#nezastupiteln/m hodnotám, je5 k#tomu 
v/razn- p(ispívají. Dovolte, abych je"t- jednou srde,n- pod-koval v"em, kte(í se na na"í 
,innosti podíleli.

doc.$RNDr.$Eduard Fuchs,$CSc. 
p%edseda SRP<

". Klub absolvent( gymnázia
Klub absolvent* p*sobí p(i na"em gymnáziu ji5 od jeho obnovení v# roce !.+.. Základy 
k#n-mu polo5il v/bor, jen5 p(ipravoval oslavy !%%. v/ro,í otev(ení gymnázia, které se konaly 
$'.#(íjna#!.+&. Podle tehdej"ích p(edpis* mohl ov"em pracovat pouze jako sekce p(i SRPB. 
Zm-na pom-r* zp*sobila, 5e se v#roce !..! p(em-nil v#samostatné ob,anské sdru5ení ab-
solvent* a#profesor* gymnázia. V#roce $%!+ se kv*li zm-nám v#novém ob,anském zákoníku 
zm-nila forma ob,anského sdru5ení v#zapsan/ spolek. Jeho nové stanovy schválil sjezd t(íd-
ních d*v-rník*, konan/ 1.#(íjna#$%!+.

Smyslem klubu je sdru5ovat absolventy a#nyn-j"í i#d(ív-j"í profesory gymnázia k#,innos-
tem kulturním, osv-tov/m, publika,ním a#spole,ensk/m, k#udr5ení a#rozvoji vzájemn/ch 
vztah* jeho ,len* i#jejich vztahu ke gymnáziu.

Na základ- stanov Klubu absolvent* je jeho v/konn/m orgánem v/bor, kter/ v#sou,asné 
dob- pracuje ve slo5ení:

prof.#MUDr.#Pavel Ventruba,#DrSc. p(edseda
RNDr.#Pavel Boucník místop(edseda
RNDr.#Ji(í Herman,#Ph.D. (editel gymnázia
RNDr.#Bohumil Kolá,n/ p(edseda Studijní nadace
RNDr.#Pavel Sekanina jednatel
Alena Fialová pokladní
Ing.#Ludvík Otruba

V#revizní komisi p*sobí Mgr.#Milu"e P(ikrylová, RNDr.#Pavel Va(ejka a#Bc.#Vladimíra BDastná.
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@innost Klubu absolvent* byla v# lo>ském roce pln- zam-(ena na p(ípravu a# realiza-
ci oslav !)%. v/ro,í zalo5ení na"eho gymnázia. O#vlastních oslavách, které za,aly v# t/dnu 
od pond-lí $.#(íjna a#vyvrcholily v#sobotu &.#(íjna#$%!& v#chrámu sv.#Tomá"e, na gymnáziu, 
v#M-stském divadle Brno a#v#Kulturním centru Babylon, jste se mohli do,íst ji5 v#lo>ském 
programu a#v#samostatné publikaci Jaro-ka slavící, která byla vydána p(i p(íle5itosti v/ro,í 
!)%#let na"eho gymnázia.

Sou,asná hotovost Klubu absolvent* je $C !)! K, (ú,et Po"tovní spo(itelny @SOB, ,íslo 
!!$&%+$%%/%C%%). Jedin/m zdrojem p(íjm* jsou dary fyzick/ch a# právnick/ch osob. Tyto 
3nance se vyu5ívají k#organizování oslav v/ro,í zalo5ení na"eho gymnázia.

Z#následujících absolventsk/ch t(íd nemáme e-mailov/ kontakt na t(ídního d*v-rníka 
(v#závorce jsou bez titul* uvedena p(íjmení absolvent*, kte(í d(íve vykonávali funkci t(ídní-
ho d*v-rníka; pokud zde 5ádné jméno není, nemáme z#této t(ídy na nikoho 5ádn/ kontakt):

!.)1 (Zelenáková Muricová), !.)) A# (Votoupalová), !.)) B (Sagher), !.+% D, !.+$ A, 
!.+C A, !.+C B, !.+C C, !.+C D (Sm-ja), !.&) B, !.&& A#(Fixel), !.&& C (Litzman), !.&& D (Be-
morová Hu"ková), !.&' A#(Luke"), !.&. D (Hrbek), !.'% C, !.'C D (Tatar) a#!.'1 E.

Pokud jste absolvent ,i absolventka z#n-které v/"e uvedené t(ídy, zkuste prosím ve své 
t(íd- nalézt d*v-rníka (samoz(ejm- jím m*5ete b/t i#vy). Jméno (v,etn- rodného) a#e-mai-
lovou adresu t(ídního d*v-rníka nám prosím napi"te na e-mail v/boru Klubu absolvent* 
absolventi@jaroska.cz.

RNDr.$Pavel Boucník 
místop%edseda Klubu absolvent(

#. Studijní nada0ní fond
Studijní nada,ní fond (SNF) Gymnázia na t(.# Kpt.# Jaro"e !1 získává 3nan,ní prost(edky 
a#pou5ívá je k#podpo(e studijní, kulturní, sportovní a#publika,ní ,innosti student* a#pro-
fesor* gymnázia. Jedin/m zdrojem p(íjm* jsou dary fyzick/ch a#právnick/ch osob a#dary 
sponzor*, jejich5 reklamy jsou umíst-ny v#Programu gymnázia !)%.

V#roce $%!& to byly tyto 3rmy:

Dárce 9¿ģH�GDUX
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Hlavními v/dajov/mi polo5kami v#roce $%!& byl tisk Programu !+., publikace !+.$let první-
ho 0eského gymnázia v$Brn/, Kalendá%e gymnázia ".!6 a#Almanachu. SNF neprovádí 5ádné 
3nan,ní operace v#hotovosti a#,len*m Správní rady nikdy nebyly vyplaceny 5ádné odm-ny. 
V#sou,asné dob- je na ú,tu !1+ $)1 K,.

Správní rada SNF pracovala v#roce $%!+ v#tomto slo5ení: RNDr.#Bohumil Kolá,n/ (p(ed-
seda), PhDr.#Alena Hanáková (jednatelka), RNDr.#Pavel Boucník (zástupce Klubu absolven-
t*), revizorkou byla Mgr.#Jana Síta(ová.

Bankovní spojení:
Komer,ní banka, pobo,ka Brno
,.#ú.: $&-&1.&$C%$+&/%!%%

RNDr.$Bohumil Kolá0n1 
p%edseda Správní rady SNF

2. 1kolská rada
Bkolská rada je orgánem "koly, kter/ umo5>uje zákonn/m zástupc*m nezletil/ch 5ák*, zle-
til/m 5ák*m, pedagogick/m pracovník*m "koly a#z(izovateli podílet se na správ- a#(ízení 
"koly.

Ve "kolním roce $%!&/$%!' skon,ilo funk,ní období p(edchozí "kolské rady a#byla usta-
vena rada nová. Ve volbách v#listopadu#$%!& byli zvoleni tito její ,lenové: doc.#RNDr.#Eduard 
Fuchs,#CSc., RNDr.#Peter Krupka,#Ph.D., a#Mgr.#Petr Steindl#– zástupci 5ák* a#jejich rodi,*; 
Mgr.#Marek Blaha, Mgr.#Ale" Kobza,#Ph.D., a#PhDr.#Martina Literáková#– zástupci pedago-
gického sboru. Za,átkem roku $%!' jmenovala Rada Jihomoravského kraje do "kolské rady 
na"eho gymnázia své zástupce#– Ing.#Miroslava Bajbára,#Ph.D., Bc.#et Bc.#Michala Dole5ela 
a#Ing.#Marii Stehlíkovou.

Na svém ustavujícím zasedání v#b(eznu $%!' schválila "kolská rada jednací (ád a#potvr-
dila ve funkci p(edsedy doc.#Fuchse. V#následné rozprav- se hovo(ilo o#p(ijímacích a#ma-
turitních zkou"kách. 4editel gymnázia Dr.#Herman radu informoval o#p(íprav- sv-tového 
3nále st(edních "kol ve volejbalu v#,ervnu $%!', jeho5 hlavním po(adatelem bude na"e "kola.

Na druhém zasedání v# (íjnu $%!' (editel gymnázia Dr.#Herman p(edlo5il "kolské rad- 
návrh v/ro,ní zprávy o#,innosti "koly za "kolní rok $%!&/$%!', kter/ rada projednala a#schvá-
lila.

V#následující rozprav- se hodnotil uplynul/ "kolní rok, zejména pr*b-h obou v/znam-
n/ch akcí#– oslav !)%#let gymnázia a#sv-tové 3nále ve volejbalu. @lenové rady poté disku-
tovali o#problémech p(ijímacího (ízení, maturitních zkou"ek a#nového modelu 3nancování 
základních a#st(edních "kol.

PhDr.$Martina Literáková
0lenka -kolské rady
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+. Studentsk/ parlament
Ve "kolním roce $%!&/$%!' byl p(edsedou parlamentu Martin Barto", kterého jsme zvolili 
v#p(ede"lém roce. N-které úsp-"né akce z# lo>ska jsme zopakovali a# jiné p(idali. Hned na 
za,átku roku nás ,ekaly oslavy v/ro,í !)%#let gymnázia. Parlament pomáhal s#p(ípravou fes-
tivalu „Nap(í, $%!&“ na P(í,ní. Rodi,e, ale i#n-kte(í b/valí studenti se v#sobotu dopoledne 
p(i"li podívat do budovy ni5"ího gymnázia. Ve dvo(e se konala módní p(ehlídka, bylo k#dis-
pozici ob,erstvení a#po "kole byla rozmíst-na díla sou,asn/ch student*.

Nedlouho po této velkolepé akci následoval Halloween. V# duchu tohoto amerického 
svátku p(i"li n-kte(í studenti do "koly v#r*zn/ch kost/mech. V#souladu s#tématem „Jaro"ka 
zem(ela“ dostali studenti ,erné stu5ky. Zapojili se dokonce i#n-kte(í vyu,ující. Poprvé jsme 
také uspo(ádali sout-5 t(íd v#kost/mech. V/herci z#!.C dostali den navíc ke svému t(ídnímu 
v/letu.

Dlouho plánovanou událostí byla „Filmová noc“. Bkola nám dovolila vyu5ít její prostory, 
za co5 velice d-kujeme. Promítalo se celkem !+ 3lm* ve ,ty(ech u,ebnách. Dohled nad akcí 
byl v#rukou Mgr.#Markové a#RNDr.#Va(ejky. Na"t-stí se v"e obe"lo bez v-t"ích problém* 
a#tuto akci m*5eme pova5ovat za velk/ úsp-ch.

Studenti se také zapojili do sbírky @DPR (@esk/ den proti rakovin-). Bohu5el se zú,ast-
nilo pouze $! student* druh/ch ro,ník*, kte(í ale i#tak zvládli vybrat p(es 1% tisíc korun.

V#nadcházejícím roce se pokusíme ud-lat více tematick/ch dn*, které by mohly o5ivit 
b-5né "kolní vyu,ování.

Jana Novotná, #.A



òöô

Zpráva %editele gymnázia o"stavu a"rozvoji $koly

Gymnázium v#Brn- na t(íd- Kapitána Jaro"e dosahuje ve své práci velmi dobr/ch v/sledk*. 
Potvrzují to i#,ísla, která udávají úsp-"nost absolvent* p(i p(ijímacím (ízení na vysoké "koly. 
Pro akademick/ rok $%!'/$%!. bylo ke studiu na VB (nez(ídka na n-kolika fakultách), a#to 
i#na presti5ních univerzitách v#zahrani,í, p(ijato ..,$#2 na"ich maturant* (s#v/jimkou jedi-
ného v"ichni).

Také v/sledky nejlep"ích 5ák* a#absolvent* v#p(edm-tov/ch olympiádách jsou nadpr*-
m-rné, o#,em5 vypovídá i#první místo mezi st(edními "kolami v#celé @R podle v/sledk* pro-
gramu Excelence, a#"kola na n- m*5e b/t právem hrda. Jmenovit- zmi>me alespo> bronzo-
vou medaili Martina Mátla a#ú,ast Adély Rotreklové na nejv-t"í sv-tové p(ehlídce mlad/ch 
v-dc* Intel ISEF v#Pittsburghu ,i bronzové medaile Josefa Mina(íka na Mezinárodní olym-
piád- v#informatice a#Ji(ího Valy na Mezinárodní astronomické olympiád-. O#(ad- dal"ích 
úsp-ch* na"ich student* se podrobn- do,tete na jin/ch místech této publikace.

V# minulém "kolním roce 5áci kon,ili své vzd-lávání na st(edních "kolách maturitní 
zkou"kou, její5 organizace se ve srovnání s#minul/mi lety nezm-nila. Ve spole,né ,ásti byly 
zkou"ky nabízeny jen v#jedné (základní) úrovni, tak5e na"im 5ák*m ne,inily zpravidla vá5-
n-j"í problémy#– jejich v/sledky ve v"ech ,ástech zkou"ek spole,né ,ásti byly lep"í ne5 re-
publikov/ pr*m-r gymnazist* odpovídající délky studia. Velmi dobr/ch v/sledk* dosáhli 
na"i 5áci i#ve zkou"ce Matematika+. Ta byla sice formáln- z#maturitních zkou"ek vy>ata, ale 
její organizace a#hodnocení se oproti minulosti nezm-nily. Dvanáct absolvent* z#celé @R, 
kte(í v#ní dosáhli nejlep"ích v/sledk* ()%, resp. 1. bod* z#)% mo5n/ch), byli ocen-ni v#Sená-
tu P@R, mezi nimi i#dva na"i ,erství absolventi (Martin Kure,ka a#Vít Jelínek).

Pedagogick/ sbor gymnázia je konsolidovan/, s# mnoha v/razn/mi osobnostmi. Sna5í 
se okam5it- reagovat na nejnov-j"í trendy v#na"í "kolské praxi. Pat(í sem zejména zavád-ní 
prvk* e-learningové v/uky i#projekt záv-re,n/ch prací, které zpracovávají a#obhajují v"ichni 
5áci p(edmaturitních ro,ník*. Zejména na ni5"ím gymnáziu jsou do v/uky za(azovány prv-
ky projektového vyu,ování.

P(ijímací (ízení ke studiu probíhalo podle nov/ch pravidel dan/ch vyhlá"kou C)C/$%!+#Sb. 
Jeho sou,ástí byly povinné, centráln- zadávané a#hodnocené testy z#,eského jazyka a#mate-
matiky, jim5 musela b/t p(i stanovení kritérií pro p(ijetí p(isouzena minimáln- +%2 váha. 
Vzhledem k# tomu, 5e jsme centráln- zadávané testy pou5ili ji5 po,tvrté, nep*sobila nám 
tato skute,nost v-t"í potí5e. Problémem v"ak z*stává ,asová náro,nost p(ijímacích zkou"ek 
(dva mo5né termíny pro ka5dého uchaze,e a#dva náhradní termíny), která negativn- zasa-
huje do organizace „b-5né“ v/uky ve "kole. Vysoká váha jednotn/ch p(ijímacích zkou"ek 
v#rámci kritérií p(ijímacího (ízení zp*sobuje, 5e se v-t"ina uchaze,* rozd-lí do dvou ost(e 
ohrani,en/ch skupin#– t-ch, kte(í jsou okam5it- p(ijati na ob- zvolené "koly, a#t-ch, kte(í ne-
jsou p(ijati nikam. P(ená"ení zápisov/ch lístk* mezi st(edními "kolami pak celou proceduru 
p(ijímání 5ák* zna,n- komplikuje a#prodlu5uje.
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Do jednotliv/ch obor* vzd-lání (,ty(letého a#osmiletého) jsme p(ijímali uchaze,e podle 
jediného po(adí a#a5 následn- jsme je za(azovali do t(íd podle zam-(ení "kolních vzd-láva-
cích program*, a#to podle jejich úsp-"nosti v#p(ijímacím (ízení, neboD tento systém se nám 
osv-d,il v#minul/ch letech.

Z#investi,ních akcí jsme v#zá(í#$%!& dokon,ili v#budov- na t(.#Kpt.#Jaro"e opravu fasády 
nákladem cca#' milion* K, z#prost(edk* Jihomoravského kraje.

Na podzim roku $%!& oslavilo na"e gymnázium v/znamné v/ro,í#– !)%#let své existence 
jako prvního gymnázia v#Brn- a#na Morav- s#,esk/m vyu,ovacím jazykem. Vlastní program 
oslav byl roz"í(en tak, aby byl zajímav/ nejen pro absolventy, ale také pro na"e sou,asné 5áky. 
A,koli v-t"ina aktivit prob-hla v#(íjnu $%!& v#rámci projektového t/dne (besedy a#p(edná"ky 
v/znamn/ch absolvent*, koncerty p-veckého sboru a#hudebních skupin, divadelní p(edsta-
vení 5ák* ni5"ího i#vy""ího gymnázia, sportovní zápasy ,i "ifrovací hry, hudební festival), 
n-které z#nich probíhaly i#ve druhém pololetí p(edchozího "kolního roku (návrh designu 
„studentsk/ch“ tri,ek a#jejich v/roba, hra pro p(íznivce geocachingu, sportovní a#turistická 
aktivita „!)% km pro Jaro"ku“, tvorba nové vizuální identity gymnázia#apod.) a#v#pr*b-hu 
"kolního roku $%!&/$%!'.

Tradi,ním vyvrcholením oslav bylo setkání s#absolventy v#sobotu &.#(íjna#$%!&. Dopoled-
ne se konala bohoslu5ba v#chrámu sv.#Tomá"e, den otev(en/ch dve(í v#obou budovách "koly, 
na P(í,ní dopln-n/ festivalem „Nap(í,“, a#p(edstavení nové fasády budovy na t(.#Kpt.#Jaro"e. 
Odpoledne prob-hlo slavnostní shromá5d-ní host* v#M-stském divadle Brno s#bohat/m 
programem. Den oslav uzav(elo spole,né ve,erní setkání absolvent* a#jejich u,itel* v#kul-
turním centru Babylon.

P(i p(íle5itosti svého jubilea vydalo gymnázium n-kolik publikací (literární Almanach 
prací student* a#absolvent* z#let $%%& a5 $%!&, reprezentativní sborník !+.$let prvního 0eského 
gymnázia v$Brn/, tradi,ní Program gymnázia !+. i#publikaci Jaro-ka slavící, která dokumen-
tuje pr*b-h oslav stovkami fotogra3í) a#CD p-veckého sboru Jaro".

V#záv-ru "kolního roku od $. do !%.#,ervna#$%!' se stalo gymnázium hlavním po(ada-
telem v/znamné sportovní akce#– Mistrovství sv-ta st(edních "kol ve volejbalu. Do Brna se 
sjelo +C) hrá,ek a#hrá,* $' dív,ích a#$& chlapeck/ch dru5stev z#Evropy, Asie a#Ji5ní Ame-
riky a#$%) vedoucích v/prav, trenér* a#rozhod,ích. Na organizaci akce se podílelo více ne5 
)%% osob v#nejr*zn-j"ích funkcích. Turnaj probíhal na patnácti kurtech ve dvanácti halách 
v#Brn- a#blízkém okolí. Sportovci s#doprovodem byli ubytováni v#"esti hotelech a#jejich p(e-
pravu mezi hotely a#sportovi"ti zaji"Doval Dopravní podnik m-sta Brna. B-hem v"ech utkání 
se vysílaly 5ivé internetové p(enosy. O#tom, 5e n-kolikaleté úsilí u5"ího organiza,ního v/bo-
ru v#,ele s#Mgr.#Zde>kem Jadvid5ákem i#nasazení v"ech organizátor* v#pr*b-hu samotného 
turnaje se vyplatilo, sv-d,í i#d-kovn/ dopis prezidenta Sv-tové federace "kolního sportu pana 
Laurenta Petrynky, v#n-m5 hodnotí brn-nské 3nále jako jedno z#nejlépe zorganizovan/ch.

S#radostí mohu konstatovat, 5e v"echny náro,né úkoly uplynulého "kolního roku jsme 
díky velkému nasazení v"ech pracovník* "koly i#na"ich student* úsp-"n- splnili. Navazujeme 
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tak na úsilí na"ich v/znamn/ch p(edch*dc*, kte(í dokázali, 5e zdej"í gymnázium pat(ilo po 
celou dobu své stopadesátileté existence k#respektovan/m a#presti5ním "kolám nejen v#Brn-, 
ale i#v#rámci Moravy a#celého území @eské republiky.

RNDr.$Ji%í Herman,$Ph.D. 
%editel gymnázia




