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Exkurze v Mladé Boleslavi 

ZŠ9 a G3A se v pondělí 3. prosince vydali na zajímavou exkurzi s profesorem              
Vídeňským. Jejich cesta nevedla do Vídně, jak by se dalo očekávat, nýbrž do             
automobilky Škoda v Mladé Boleslavi. Ze spousty zajímavých informací vybíráme          
například fakt, že v roce 1928 se ve Škodovce tehdy revoluční pásovou výrobou             
vyrobilo 85 automobilů za den, zatímco v dnešních podmínkách je to již 3 700 aut               
denně, což je téměř …krát více :-) Studenty též velice zaujalo, že práce na pásové               
lince je prý tak náročná, že dělníci na této pozici mohou pracovat nejvýše tři roky.               
Není nad motivaci ke studiu! Na závěr studenti měli možnost nakouknout do muzea,             
kde si prohlédli historické kusy, které se v této továrně vyrobily během její existence.              
Srovnání současných a starších :-) modelů bylo opravdu zajímavé….. 

  

 



 

Vánoční Londýn 

V termínu od 6. do 9. 12. se žáci základní i střední školy mohli zúčastnit velice                
zajímavé a všestranné exkurze. Tento rok byl pro ně připraven zájezd do krásné             
evropské metropole. Program byl velice pestrý - návštěva historických památek,          
návštěva významných muzeí a samozřejmě i návštěva vánočních trhů a obchodních           
domů. Je přece nutné myslet i na své nejbližší a podarovat je krásným vánočním              
dárkem. Žáci, ale i učitelé :-) se vrátili sice zcela unavení, ale tento zážitek za to                
určitě stál... 

 

          

     



 

 

    

 

 

 

 



 

EDUCANETEM CHODIL MIKULÁŠ 

 

            

Ve středu 5. 12. i k nám na EDUCAnet dorazil Mikuláš s čerty a anděly. Čerti byli                 
čertovsky veselí (a pekelně špinaví) a rozhodně si nikoho v pytli sebou neodnesli             
(škoda, pomysleli si někteří z nás). A protože kniha hříchů byla skoro prázdná,             
každému z mladších žáčků Mikuláš nadělil pár sladkostí. Někomu se v balíčku            
možná objevila navíc i nějaká brambora nebo uhlík, ale od andělů ji každý rád přijal.               
Co je ale nejdůležitější, všechny děti slíbily, že budou ještě hodnější (znáte to: sliby –               
chyby). Moc děkujeme třídě G1A a paní učitelce Davidové za výbornou organizaci.  

 



 

G1 B objevila nově otevřené Národní muzeum  

 

V pátek 7. 12. navštívila G1B historickou budovu Národního muzea, kde aktuálně            
probíhají dvě výstavy (Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava a 2 × 100). Jako            
praví Češi jsme chtěli využít bezplatného vstupu, ale překvapivě jsme nebyli jediní,            
kdo měl stejný nápad. Nicméně hodina čekání ve frontě utekla jako H2O a my jsme               
tak mohli obdivovat zrekonstruovanou budovu Národního muzea. Zaujala nás         
především první výstava věnovaná Československu, kterou vřele doporučujeme        
navštívit. 

Vánoční Drážďany  

Vánočních aktivit nikdy není málo :-), proto se v úterý 11. 12. výběr studentů              
EDUCAnetu vypravil pod vedením prof. Bártové, Davidové a Solfronka do saských           
Drážďan, respektive do toho mála, co z Drážďan po 2. světové válce zbylo. Ihned po               
příjezdu se nám studenti rozutekli po vánočních trzích a obchodních domech, čtenář            
se tedy bude muset spokojit se snímky památek či vyučujících. Aby byla atmosféra             
dokonalá, požádala kolegyně Davidová studenty z úplně cizí školy, kteří byli v            



 

Drážďanech též na výletě, aby s ní zapózovali. Pokud tedy rodiče nemohou na             
snímku najít své potomky, je to v pořádku. :-) 

    

    

 

EDUCAnet opět rozezněl kostel u Salvátora  

Druhý vánoční koncert EDUCAnetu proběhl 13. 12. 2018. Opět se nám podařilo            
zaplnit celý kostel U Salvátora na Starém Městě. V představení, které trvalo více než              
hodinu a půl, zazněly více i méně známé skladby v podání našich žáků, studentů, a               
dokonce i vyučujících. Moc děkujeme všem účinkujícím a především kolegům          
Tomáši Křovinovi a Pavle Cidlinské, kteří se podíleli na organizaci celé akce a těšíme              
se zase za rok! 



 

 

     

                



 

Filmová představení  

    

Protože se blíží Vánoce, rozhodli jsme se, že si poslední školní pondělí tohoto             
kalendářního roku zpříjemníme návštěvou biografu. A protože jsme vysoce kulturní          
škola, vybrali jsme snímky, o jejichž umělecké kvalitě nelze pochybovat. Posuďte           
sami: První skupina se vypravila na film Bohemian Rhapsody o životě zpěváka            
skupiny Queen Freddieho Mercuryho, druhá část studentů dala přednost snímku z           
období Německé demokratické republiky s názvem Balón a nejmladší žáci zhlédli           
film Johnny English znovu zasahuje s oblíbeným Rowanem Atkinsonem.  

Vánoční badmintonový turnaj pro střední školy 

V úterý 18.12. proběhl první ročník (snad ne poslední) vánočního turnaje v            
badmintonu, kterého se zúčastnilo 33 hráčů ze tříd G1A, G1B, C1, G2A, G2B, C2 a               
C3. 

K vidění byly výkony skoro profesionální, fandové by trumfli i americké           
roztleskávačky a rozhodčí (z řad studentů) byli neúplatní. Po zápasech ve skupinách            
do finále nastoupilo 8 hráčů - Nam Nguyen, Adéla Pokorná, Zhang Bo, Trieu Quang              
Dat, Václav Lukáš, Viktor Jeníček, Max Krechler a Jindra Turzik. Za vydatné podpory             
publika nakonec na 3. místě skončil Václav Lukáš, na 2. místě se umístil Zhang Bo a                
vítězem se stal Jindřich Turzik. 

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným (rozhodčím, zapisovačům, fotografce,        
fandům,...) děkujeme za skvělou atmosféru. 



 

         

      

     

 

Vánoční sportovní turnaj pro základní školu 

Ve středu 19. prosince se pak sportovně vyřádili na sportovním turnaji žáci ze ZŠ6A,              
ZŠ6B a ZŠ7. Dívky změřily své síly v přehazované. Celkem se utkaly 4 dívčí týmy a                
absolutními vítězkami se staly: Sophie Van Deelen, Daniela Kaplická, Yuliyna          
Dovhanychová a Lucie Židlíková. Chlapci soupeřili ve florbale, z celkových šesti týmů            



 

se na prvním místě umístili: Jakub Hlávka, Adam Henton, Antonín Dosoudil a Daniel             
Kvapil. Týmy, které klání vyhrály, získaly zlatý pohár. Se svými výkony však mohou             
být spokojení všichni žáci :)  

 

 



 

            

 

 

 



 

Projektový den Člověk na planetě Zemi 

Projekt na gymnáziu a střední škole 

Ve čtvrtek 20. prosince proběhl na naší škole projektový den s názvem "Člověk na              
planetě Zemi". Studenti se mohli napříč ročníky předem přihlásit k jednomu z            
nabízených pěti témat. Těmi byla Masová produkce masa, Plasty - a jak je omezit,              
Mýcení deštných pralesů, Znečištění ovzduší a možnosti nápravy a posledním          
tématem byly Energetické zdroje. Hlavní myšlenkou tedy bylo zamyslet se nad           
současným způsobem života a nad tím, jakou energetickou stopu tu každý jeden z             
nás zanechá. Studenti ke každému tématu nejprve zhlédli několik kratších videí a            
jeden obsáhlejší dokument. Z následná diskuze vzešla konkrétní dílčí témata, kterými           
se dále zabývali více do hloubky.  

Aktuálním tématem jsou zejména plasty a jejich masová produkce. Vedle          
problematiky hromadění odpadu v podobě jednorázových plastů se tato skupina          
zabývala tématem "zero waste" resp. často zbytečným plýtváním v podobě          
obalového materiálu, zkoumali možnosti a efektivitu zpracování odpadu, fungování a          
cenovou dostupnost kompostérů a zkoušeli si vyrobit svou vlastní "domácí" zubní           
pastu. Skupina studentů zabývající se energetickými zdroji řešila zejména otázky,          
kde energiemi a vodou plýtváme, a kde bychom mohli šetřit. A to jak zde ve škole,                
tak v našich domácnostech. A konkrétně nejvíce se zaměřili na to, jaké jsou dnes              
dostupné technologie poskytující úspory vody a energií, jak vysokou investici          
představují a jak dlouhá je návratnost těchto investic. Navíc se zde zrodil nápad, aby              
se tento projekt přenesl do dlouhodobější podoby, kdy by se studenti tématem vody a              
úspor ve spotřebě zabývali celé druhé pololetí, zvali do školy odborníky na dílčí             
témata a zkusili prosadit možnosti úspor vody přímo na naší škole. Velmi aktivně a              
zejména tvůrčím způsobem se chopili studenti tématu produkce masa. Zpracovali          
statistiky spotřeby masa jak na našem gymnáziu, tak celkově ve světě, řešili            
problematiku tzv. virtuální vody, udržitelného chovu, resp. životních podmínek chovu          
zvířat a sestavovali vyvážený jídelníček bez obsahu masa. Podobně aktivně pak ke            
svým tématům přistoupily i skupiny zabývající se kácením deštných lesů a stavem            
ovzduší. Obě skupiny provedly mezi studenty gymnázia dotazníková šetření.         
Zjišťovali např. jaký způsob dopravy kdo využívá pro své cesty do školy, jaké jsou              
současné trendy v elektromobilitě, či jaké dopady má letecká doprava. Asi je dobré             
zdůraznit, že rozhodně nešlo o nějakou agitaci, ale spíše o diskuzi. Cenné na celém              
procesu bylo zejména uvědomění si mnohých faktů a souvislostí, které studenti           
dosud neznali. 

 



 

Projekt na základní škole 

Předvánoční projekt pro základní školu se orientoval tematicky na způsoby života           
člověka na planetě Zemi. V jednotlivých tématech, která pokrývala současnou i           
historickou skutečnost moderního člověka, se mohli žáci naučit orientaci v základních           
otázkách společného lidství a setkat se s pojmem cizosti, jež různé kultury u druhým              
mohou vyvolávat: způsoby života v současném Japonsku a Mexiku, přesun do           
pravěkého způsobu života zachovaného dodnes na ostrově Papua Nové Guinea,          
nadměrná produkce masa, kanibalismus, lov, využívání potravin a jejich příprava.          
Žáci zpracovávali výstupy materiální povahy, kterými vyzdobili školu, to vše za           
pomoci organizátorského týmu, který zabezpečoval hladký průběh projektových dní         
ze zázemí, o které se postarali studenti ze třídy C2. Projektové vyučování se             
orientovalo především na činností nabývání kompetencí i na kreativní spolupráci v           
rámci týmové práce.  

   

 

     

 



 

   

 

 

Vánoční atmosféra se nevyhnula ani naší škole 

Vánoční atmosféra pohltila také naší školu! Naši šesťáci oslavili Vánoce, jak se patří:             
třídu rozzářil vánoční stromek ozdobený vlastnoručně vyrobenými ozdobičkami,        
šesťáci si s chutí zazpívali vánoční koledy, ochutnávali cukroví a na závěr celé            
vánoční besídky si také rozdali dárečky. Společně s třídními učitelkami všem přejí           
krásné prožití vánočních svátků, plných pohody, přátelských lidí a dobrého jídla.  



 

  

 

  



 

 

 

 
Redakce časopisu 

přeje všem 
čtenářům krásné a 

klidné vánoční 
svátky a 

pohodový nový 
rok 2019.  

 


