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A je tady lednové číslo školního časopisu. I když je většinou leden ve znamení              
klasifikace a blížícího se vysvědčení, přece jenom ani v lednu nebyly školní akce zcela              
vynechány. O lednových zpestření výuky máte možnost přečíst si na následujících           
stránkách.  
 
Maturitní ples na Žofíně 

Maturitní ples je vždy záležitostí velice společenskou a prestižní. Krásné sály Žofína            
pak tyto slavnostní chvíle ještě znoblesní. 8. 1. 2019 byl “dnem D” pro letošní čtvrté               
ročníky. Celý večer probíhal ve znamení bohatého programu, který si maturanti           
připravili. Nechybělo půlnoční překvapení, které se sice rodilo těžce, o to lepší            
výsledek pak mohli všichni vidět. :-) Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci              
plesu podíleli a čtvrťákům budeme držet palce u maturit. 

       

 

   



 

   

 

Představení Petr Pan v divadle Hybernia 

Kdo by neznal pohádku Petr Pan? Naši žáci šesté, sedmé a osmé třídy se však               
zúčastnili zcela unikátního zpracování této známé pohádky o chlapci z kouzelné           
Země Nezemě, a to v podobě tanečního představení taneční školy Indance.           
Excelentní tanečníci různých věkových kategorií vtáhli svým tancem naše žáky do           
napínavého příběhu o souboji Petr Pana a zlého kapitána Hooka. Jak paní učitelky,             
tak samotní žáci se po vystoupení shodli, že se jistě do divadla Hybernia ještě tento               
rok podívají. 



 

 

      

Lyžařský kurz v rakouských Alpách  

Ve dnech 21. 1. – 26. 1. 2019 proběhl lyžařský kurz EDUCAnetu, tentokrát v              
rakouském Loferu. Lyžařského kurzu se zúčastnili studenti gymnázia a střední          
odborné školy.  

“Bydleli jsme v horském hotelu Salzburger Hof v docházkové vzdálenosti od           
sjezdovek. Sněhu bylo mnoho, a tudíž jsme využívali ideální podmínky pro sjezdové            



 

lyžování. První dva dny zájezdu nám přálo krásné slunečné počasí. Zbylé dny se             
nám mírně zatáhla obloha, ale i tak jsme neohroženě sjížděli 50 km místních             
sjezdovek a naplno užili krás rakouských Alp. Se spoustou zážitků a trochou únavy             
jsme se všichni vrátili v pořádku do Prahy. Škoda, že další lyžařský kurz bude až za                
rok…”  

citace je použita z hodnocení studentů 

      

Jan Palach na EDUCAnetu stále žije 

Lednové dny roku 2019 byly naplněny mnoha vzpomínkovými akcemi k 50. výročí            
úmrtí Jana Palacha, který na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské           
smlouvy a letargii, jež ve společnosti zavládla, položil svůj život. Osobnosti tohoto            
muže, motivům k jeho činu a atmosféře ve společnosti v období normalizace byl             
věnován projektový den tematicky nazvaný „Pochodeň č. 1″. Tento projektový den           
proběhl ve čtvrtek 24. ledna a byl naplánován pro 3. ročník gymnázia a 9. ročník               
základní školy. Projektový den byl složen hned z několika částí: stručného           
představení osobnosti Jana Palacha paní učitelkou Janou Beranovou, která toho          
času působí jako předsedkyně Společnosti Jana Palacha, projekcí filmu Hořící keř a            
debatou o činu Jana Palacha a o zhlédnutém filmu. Na základě projektového dne             
vytvořili naši studenti krátká videa, tematicky související s osobností Jana Palacha. 

V pátek 25. ledna měli studenti možnost nahlédnout do ateliéru významného           
českého sochaře Olbrama Zoubka, jehož osud je s osudem Jana Palacha úzce spjat.             
Celým ateliérem nás provedla dcera Olbrama Zoubka, Polana Bregantová. Z jejich           
úst se studenti dozvěděli o životním osudu jejího otce, o jeho nejvýznamnějších            
sochách a také o jeho spojení s Janem Palachem. V ateliéru měli naši studenti              
možnost prohlédnout si také kopii posmrtné masky Jana Palacha. Návštěvu dílny           
Olbrama Zoubka zhodnotili studenti jako inspirující, trojice studentek 3. ročníku          



 

gymnázia dokonce realizovala s paní Bregantovou krátké interview, jelikož si jako           
téma pro vytvoření videa zvolili právě Olbrama Zoubka. Samotná paní Bregantová           
hodnotí spolupráci s našimi studentkami následovně: ,,Vaše studentky z třetího          
ročníku jsou opravdu skvělé.“ 

 

    



 

        

 

A zase to vysvědčení….  

31. ledna 2019 v rámci třídnických hodin proběhlo předání vysvědčení žákům naší            
školy. Někteří žáci byli potěšení a odměněni za svou půlroční aktivitu, jiní si bohužel              
museli uvědomit, že v druhém pololetí je čeká spousta práce, aby se svými výsledky              
byli na konci roku spokojeni.  


