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Vážení čtenáři, 

ani listopad nebyl chudý na aktivity našich studentů. Sami můžete zhodnotit… 

 

Florbalový turnaj  

 

V pondělí 5.11. se naši studenti zúčastnili florbalového turnaje OPEN Florbal Troja.            
První zápas ve skupině s Trojským gymnáziem jsme zahájili dvěma rychlými góly,            
bohužel domácí tým skóre otočil a zvítězil 3 : 2. V druhém zápase jsme podlehli               
střední škole výpočetní techniky 6 : 1. Posledním utkáním jsme si spravili chuť a              
výborným výkonem porazili Gymnázium Evolution 5 : 4. V tvrdé konkurenci ostatních            
týmů jsme nepostoupili ze skupiny a skončili tak na třetím místě ve skupině. Všem              
zúčastněným studentům děkujeme! 

 

V G1B máme odborníky na fake news 

Třída G1B se ve čtvrtek 8. 11. zúčastnila se svým třídním Jiřím Vančurou přednášky              
na týdnu vědu na téma „Od falešných pergamenů po fake news“. Mimo jiné jsme se               
dozvěděli, jak rozpoznávat fake news a jak úspěšné fake news vytvořit. Také jsme se              
podívali do historie různých padělků a podvrhů od falešných šlechtických rodokmenů,           



 

přes falešné kulturní rukopisy až po padělání peněz (a pak že dnešní školství neučí              
studenty nic praktického :-).  

 

 

Týden vědy a techniky na EDUCAnetu 

Jako každoročně se naše škola zapojila do “osvětového” týdne, který pořádá           
Akademie věd ČR. V letošním roce připravené výstavy navštívily třídy G1A a G2A.  

V pondělí 5. 11. navštívila G2A výstavu Stopy české vědy v budově Akademie věd              
ČR. Tato výstava mapuje úspěchy českých vědců v průběhu 100 let. 

V pátek 9. 11. navštívila G1A jedno z pracovišť Akademie věd ČR Ústav fotoniky a               
elektroniky. V laboratoři přesného času jsme se například dozvěděli, co je to            
přestupná sekunda. Pomocí optického mikroskopu jsme koukli až na hranici molekul           
a elektronový mikroskop nás přenesl do světa nanočástic. V laboratoři vláknových           
laserů jsme se dozvěděli, jak fungují optická vlákna a kde se všude používají. A              
mnoho a mnoho dalšího z fyziky, chemie a biologie. 



 

 

 



 

             

 

Olympiáda v českém jazyce na základní škole 

V 12. 11. 2018 proběhla olympiáda v českém jazyce, kteří se zúčastnili žáci základní              
školy. Nejvíce bodů získaly Nikola Havelková z ZŠ8 a Viktorie Hlavatá ze ZŠ9.             
Výherkyním gratulujeme!!!  

                     

 

 



 

Semináře učíme jinak :-)  

Studentky a studenti G1A a G2A, kteří navštěvují seminář Science, se v úterý 13.              
listopadu zúčastnili pod laskavým vedením profesorky Huňkové zajímavé akce –          
pitvy. Předmětem pitvání kupodivu nebyl nikdo z profesorského sboru, nýbrž několik           
žížal – dobrovolnic :-). 

                  

 



 

                    

 
Historická Praha “podruhé”  - 15. 11. 2018 
 
Studenti Dějepisného semináře letos zažili druhou a už poslední :-) historickou           
exkurzi. Maturita se blíží, počasí ještě docela přeje, proto bylo nutné dokončit            
zářijovou procházku, která byla směřována hlavně na Pražský hrad. Tentokráte jsme           
se toulali uličkami Starého města, viděli památky románské, gotické, barokní, ale i            
novodobé, které vznikly doslova před několika lety…Teď už jen získané znalosti           
“prodat” u maturitní zkoušky…. 
 

 
 



 

Tři strážníci ve Werichově vile 
 
V pátek 23.11. se studenti 2. ročníku gymnázia, třídy G2A a G2B vydaly na              
představení a výstavu Tři strážníci do Werichovy vily na Kampě v Praze. Představení             
bylo o známé autorské trojici z první poloviny 20. století - Jan Werich, Jiří Voskovec a                
geniální skladatel Jaroslav Ježek, které ztvárnili herci a zpěváci Ondřej Vacke, Pavel            
Husa, William Valerián a Marek Mikulášek.  
Představení je humorné, osobité a místy i dokumentární, které studentům přiblížilo,           
jak se proslavil Jaroslav Ježek svým osobitým hraním na klavír, skládáním písní,            
setkání s Janem Werichem a Jiřím Voskovcem a společné vytvoření Tří strážníků. 
Studenti se dozvěděli, jaký měli život, proč emigrovali a jak se vyvíjel jejich život po               
vrácení zpátky do Čech.  
Na výstavě mohli studenti vidět mnoho věcí z jejich života, jako např. klavír, oblečení,              
pracovní stůl apod..  
                                                                                     (komentář studentky) 
 

 
 



 

             
 
 
“Není nad školu plnou odpadu” 
 
Třída G1A v rámci projektu Škola plná odpadu ve Středisku ekologické výchovy            
Toulcův dvůr přispěla svými nápady k řešení problému, jak NEVYTVÁŘET          
nadbytečný odpad ve škole a jak se vzniklým odpadem NAKLÁDAT. Přesvědčili se,            
že nejekologičtější odpad je ten, který nikdy nevznikne – proto si vyzkoušeli vyrobit             
vlastní zubní pastu, kterou tak nemusí koupit v plastové tubě (nebylo však dosud             
experimentálně ověřeno, zda lze tuto pastu bez zdravotního rizika využít též k čištění             
zubů), a téměř vlastnoručně ušili látkový pytlík na ovoce a zeleninu (nikoliv však na              
pečivo, jak jsme byli důrazně upozorněni). Všichni se zapojili ve skvělém tempu a             
především ve výborné náladě – díky jim i lektorům „Toulcáku“ za to! 
 



 

 
 
 
“Osmička” vydala svůj občasník :-) 
 
Na přelomu prvního a druhého čtvrtletí se žáci osmého ročníku základní školy zhostili             
kreativního úkolu, jímž byla tvorba občasníku. Žáci se nejprve soustředili na           
publicistický funkční styl a jejich úkolem bylo vytvořit několik různých slohových           
článků, které se staly součástí několikastránkového občasníku. Práci s různými typy           
textu umožňují dětem nacvičit základní slohové postupy, které pak uplatní později i u             
maturitní zkoušky, kde se tato dovednost testuje nejen teoreticky v didaktickém testu,            
ale rovněž prakticky ve slohová části maturitní zkoušky. Projektová přesahuje          
částečně i do mediální výchovy, neboť žáci pracují s fake news jako součástí             
publicistiky v moderním smyslu slova. Naučí se tak alespoň zhruba orientovat v            
tiskovinách, které jsou naplněny různými typy zpráv s různou měrou pravidelnosti,           
ironie, důležitosti. Rovněž se žáci seznamují s různě tematicky zaměřenými texty,           
které lze vydělit do různých tematických oblastí. Aktivita zabrala dva týdny práce a             
výsledek je skutečně zajímavým vhledem do přemýšlení třináctiletých a čtrnáctiletých          
žáků a ukazuje, jak jsou schopni o některých tématech docela dobře zapřemýšlet.            
Publicistický text není nikterak jednoduchý, je vlastně dovedností, se kterou se           



 

většina lidí setkává pouze z pozice čtenáře; postavit se do role publicisty, a navíc              
pracovat v celém novinářském týmu rozděleném do jednotlivých sekcí (výtvarník,          
redaktor, šéfredaktor, korektor atp.) vyžaduje zvláště v osmém ročníku značné úsilí.   
 

    
 

 
 
 
 
 



 

 
Z “šesťáků” jsou mistři v kódování  
 
Kde všude se setkáváme s kódováním? Jak kódování ovlivňuje náš život? Na jakém 
principu kódování funguje? Na všechny tyto otázky získali naši šesťáci odpověď díky 
dvouhodinovému kurzu kódování od společnosti The Hour of Code, který proběhl ve 
středu 28. listopadu. Žáci získali nejen nové teoretické informace, ale dokonce si 
programování sami prakticky vyzkoušeli. Různé druhy her měly žákům programování 
přiblížit zábavnou formou. Paní Petra Madarová ze společnosti The Hour of Code 
zhodnotila výkony našich šesťáků více než pozitivně: „Žáci šesté třídy byli z hlediska 
základů IT na daleko vyšší úrovni, než jsme předpokládali a než se běžně setkáváme 
na jiných školách. Zadané úkoly žáci plnili velmi rychle a zároveň bez chyb, což nás 
velmi mile překvapilo.“ Samotní žáci zhodnotili kurz jako přínosný a zábavný zároveň, 
rádi se s lektory uvidí znovu a naučí se novým počítačovým dovednostem. 
 

   
 

  
 



 

“Noc s bratry Grimmovými” 

Poslední listopadový týden měli naši šesťáci skutečně nabitý. Kromě kurzu kódování           
pro ně jejich třídní učitelky naplánovaly na čtvrtek 29. listopadu také přespání ve             
škole, které bylo tematicky laděné jako noc s bratry Grimmovými a jejich pohádkami.             
Na šesťáky čekalo několik her a soutěží týkajících se právě těchto dvou významných             
spisovatelů, dále si žáci dopřáli dobrou večeři, zahráli si noční schovávanou a před             
večerkou také absolvovali stezku odvahy. Noc s bratry Grimmovými se velmi           
vydařila, paní učitelky by však spaní ve škole přejmenovaly na odolávání usnutí ve             
škole, protože naši šesťáci celou noc nezamhouřili oči. 

   



 

 


