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sLOVO ÚVODEM
Vážení a milí čtenáři,

většina učitelů mi potvrdí, že okřídlené přísloví o čase, 
který letí jako voda, platí pro školství dvojnásob. I mně 
připadá, že úvodník do minulé ročenky jsem psal nedáv-
no. Přesto je tu červen a s ním ohlédnutí za dalším škol-
ním rokem. 
Ten začal již tradičně pasováním nových žáků v režii 
budoucích maturantů. V aule tentokrát chyběla malá 
skupina žáků, která se již na sklonku prázdnin vypra-
vila objevovat krásy rumunského venkova v rámci ex-
pedice Banát 2016. V září se uskutečnilo také několik 
výjezdů: Do Jizerských hor se vypravili žáci kvinty, aby 
se v rámci projektové výuky seznámili s historií i sou-
časností chráněného území kolem osady Jizerka. Jiná 
skupina žáků navštívila naši partnerskou školu v čín-
ském Jinanu a v Kutné Hoře jsme uvítali americké žáky 
z partnerské školy v Glen Rocku. Na konci září byli naši-
mi hosty žáci ze dvou škol, z holandského Dornu a z obou německých družebních škol (Rathe-
now a Hoyerswerda). Podzimní maraton výměn završila návštěva skupiny polských žáků z dru-
žební školy v Jaworznu. 
Stěžejní akcí v listopadu se stal Veletrh cestovního ruchu, jimž v této ročence věnujeme větší po-
zornost. V prosinci proběhly nejen tradiční dny otevřených dveří, ale především vánoční koncert 
pro rodiče, jehož součástí se již tradičně stala humanitární sbírka na pomoc nemocným dětem a na 
pořízení nového zvonu pro kutnohorský kostel sv. Jakuba.
Ve druhé polovině roku proběhly další výměny se zahraničím: s partnerskou školou ve francouz-
ské Remeši, německé Hoyerswerdě a Rathenow či polském Jaworznu. Patnáct žáků odletělo za oce-
án, aby poznali New York a strávili více než týden v amerických rodinách. Účastníci projektu ČED+ 
se vydali do dánského Haslevu, kde pracovali na projektu Zdravý životní styl. Konec června pak 
proběhl ve znamení tzv. Týdne s třídním učitelem, který byl nově naplánován po jednotlivých tří-
dách. Učitelé tělesné výchovy zorganizovali pro třetí ročníky a septimu turistický kurz v Chorvat-
sku, který pro velký zájem proběhl letos ve dvou termínech. 
O všech těchto akcích se dočtete v této ročence. Mnohé ze zmiňovaných aktivit by se nemohly 
uskutečnit bez obětavé práce našich učitelů  a angažovanosti žáků a jejich rodičů. Je na místě jim 
proto poděkovat, stejně tak i ostatním zaměstnancům a všem sponzorům, jejichž příspěvky umož-
nily udržovat poměrně vysoký nadstandard našich aktivit. 
Závěrem mi dovolte, abych jménem všech kolegů, žáků i jménem svým upřímně poděkoval paní 
Radce Olivové, která od r. 2013 na našem gymnáziu působila jako zástupkyně ředitele a nyní na 
vlastní přání odchází na jinou školu. Vždy jsme oceňovali nejen její spolehlivost, pracovitost a peč-
livost, ale také vstřícnost a kolegialitu. Za nás za všechny jí přeji, aby se jí na jejím novém působiš-
ti dařilo. Vladislav Slavíček
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Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ŠKOLY 2016–2017

Základní údaje o škole

Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena
Sídlo: Jaselská 932, 284 80 Kutná Hora
PrávNí forma: příspěvková organizace
IČo: 61924032
ŘedItel školy: RNDr. Vladislav Slavíček
záStuPcI ŘedItele: RNDr. Radka Olivová
 Mgr. Petr Novotný
IdeNtIfIkátor zaŘízeNí: 600 007 219
zŘIzovatel školy: Středočeský kraj
Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kontakty

telefoN: 327 586 111, 724 854 599
ŘedItel: 327 586 140, 775 325 967
e-maIl: sekretariat@gymkh.eu
Webové StráNky: www.gymkh.cz
baNkovNí SPojeNí: 9313830217/0100

studijní obory podle
Klasifikace kmenových oborů vzdělávání

1. 79–41–K/41 Gymnázium
všeobecné, denní, čtyři roky
(JKOV: 79–02–5/00)
2. 79–41–K/81 Gymnázium 
všeobecné, denní, osm let
(JKOV: 79–02–5/00)

Nadační fond Gymnázia Kutná hora

PŘedSedkyNě:  Mgr. et Bc. Dana Vepřková,
od 1. 11. 2016 Mgr. Jana Štrůblová

telefoN: 327 586 134, 327 586 123
e-maIl: dana.veprkova@gymkh.eu
baNkovNí SPojeNí: KB Kutná Hora
 č.ú.: 12134161/0100

Počet tříd a žáků v denní formě studia – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2016)

Kód a název oboru Počet žáků Počet tříd
Průměrný počet 

žáků ve třídě

79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné, 
denní, 4 roky

246 8 30,75

79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné, 
denní, 8 let

234 8 29,25

Celkem 480 16 30,00

Údaje o přijímacím řízení do denního studia – dle oborů vzdělání (k 30. 6. 2017)

Kód a název oboru Počet přijatých žáků Počet tříd

79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné, denní, 4 roky 57 2

79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné, denní, 8 let 30 1

Celkem 87 3



Z
 v

ý
r

O
č

n
í

 Z
p

r
á

v
y

 š
k

O
l

y
 2

0
1

6
–

2
0

1
7

5

Výsledky maturitních zkoušek (k 15. 6. 2017)

Výsledky maturitních zkoušek po jednotlivých třídách (k 15. 6. 2017)

Kód a název oboru
Žáci konající 

zkoušky
Prospěli 

s vyznamenáním
Prospěli Neprospěli

79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné, 
denní, 4 roky

49 16 31 2

79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné, 
denní, 8 let

26 10 16 0

Celkem 75 26 47 2

Třída Celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli

C4A 24 9 15 0

C4B 25 7 16 2

V8A 26 10 16 0

Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2016)

Počet pracovníků Počet žáků 
na jednoho 

pedagogického 
pracovníka

celkem
(fyzický/přepočtený)

nepedagogických
(fyzický/přepočtený)

pedagogických
(fyzický/přepočtený)

pedagogických – 
způsobilost pedagog. 

a odborná 

54/51,66 16/15,79 37/35,87 37 13,00

Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2016)

Počet pedag. 
pracovníků

do 30 let 31–40 let 41–50 let 51–60 let nad 60 let
Z toho 

důchodci
Průměrný 

věk

celkem 37 1 7 17 11 1 0 47

z toho žen 19 0 5 9 5 0 0 47
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Jindřich Bartoň

Romana Doležalová

Roman Bartoníček

Jana BudajováPavlína Březinová

Ladislav Douša

Ivan Bauer

Irena Čepková

Ilona GembiczkáJiří Černohorský

PEDaGOGICKÝ 
sbOR

ZaMěsTNaNCI ŠKOLY

Magda Culková
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Jiří Kopecký

Marek Mann

Radka Olivová

Štěpánka Králová

Petr Němeček

Monika Peková

Milena Krumphanzlová

Zdeněk Licek

Petr Novotný

Zdeněk Maňák

Zdeněk Oliva

Viktor Heřmánek
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Lukáš Provaz

Zbyněk Rudolf

Jana Štrůblová

Vít Rakušan

Vladislav Slavíček

Jolana Tůmová

Jana Randíková

Martina Suková

Šárka Rosická

Jana Svobodová

Světlana ProcházkováJiří Posselt
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Marie Vaňková

Jana Radlová

Dana Vepřková

Soňa Zuchová

Daniela Zatloukalová Markéta Zelená

Dagmar Černá Gabriela PapouškováKamil Papoušek

NEPEDaGOGIČTÍ 
PRaCOVNÍCI
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Úvazky učitelů 2016–2017

bartoníček Roman Mgr. – ZEM (V3A, C2B, 
C3B), BIO (V2A, V3A, V4A, C1A, C1B, C2B, 
C3B), ZEMb (4. roč.), SZE (3. roč.)
bartoň Jindřich Mgr. – ANJ (V6A, C2A, C4A), 
LIT (C1A, V7A, C4A), AJK (3. a 4. roč.)
bauer Ivan Mgr. – DEJ (V1A, V2A, V3A, V4A, 
C2B) 
březinová Pavlína Mgr. – ANJ (V2A, C1A, 
C3A, C4A)
budajová Jana PaedDr. – NEJ (C1B, C2A, 
C3A, C3B, C4A)
Čepková Irena Mgr. – MAT (V1A, V2A, V3A), 
FYZ (V1A, V2A, V3A, V4A, C2B)
Černohorský Jiří Mgr. – FYZ (V5A, C2A, V6A, 
V7A, C3A, C3B), MAT (C2A), FYZb (4. roč.), SCF 
(3. roč.), FOT
Doležalová Romana Mgr. – NEJ (C1A, C2B, C4B)
Douša Ladislav Mgr. – ANJ (V1A, V3A, C1B, 
V8A), AJK (3. roč.)
Gembiczká Ilona Mgr. – ONV (V1A, V2A, 
V3A, V4A), ZSV (C1A, C1B, C3A, C3B, C4A), 
SSV (3. a 4. roč.), PSY (3. a 4. roč.)
heřmánek Viktor Mgr. – ZEM (V1A, V2A, 
V4A, V5A, V6A, C1A, C1B, V6A, C2A, C3A), SZE 
(4. roč.), SCM (4. roč.)
Kopecký Jiří Mgr. – IVT (V1A, V2A, V4A, V6A, 
C2A, C2B)
Králová Štěpánka Mgr. – EVV (V1A, V3A, 
C1B, C2A, C2B), ANJ (V4A, C2B), DRV (V3A)
Krumphanzlová Milena Mgr. – ANJ (V2A, 
V4A, V6A, C4B), AJK (4. roč.), LIT (C4B)
Licek Zdeněk Mgr. – EVH (V1A, V2A, V3A, 
V4A, V5A, C1A, C1B, V6A, C2A, C2B), NHV
Mann Marek Mgr. – ANJ (V1A, C2A, C3B, V7A, 
C4B), MAT (V5A)
Maňák Zdeněk Mgr. Ing., Ph.D. – ZSV (V5A, 
V6A, C2A, C2B, V7A, V8A, C4B), POLb (4. roč.), 
TEV (V2A, V5A, C2A)
Němeček Petr PhDr., Ph.D. – BIO (V5A, V6A, 
C2A, V7A, C3A), BIOb (4. roč.), SBI (3. a 4. roč.), 
TEV (V8A), NSH

Novotný Petr Mgr. – NEJ (V4A, V5A, V7A, V8A)
Oliva Zdeněk Ing., Csc. – SIT (4. roč.)
Olivová Radka RNDr. Mgr. – MAT (C3B, V8A), 
SCM (3. roč.), BIO (V1A)
Peková Monika Mgr. – CEJ (V1A, V2A), LIT 
(V1A, V2A, C2B, V8A), SLI (4. roč.)
EVV (V2A, V4A, C1A, V5A, V6A), DRV (V4A)
Posselt Jiří PaedDr. – CEJ (V3A, V5A, V6A, 
C3B, V8A), LIT (V3A, V5A), NEJ (V3A, V6A)
Procházková světlana Mgr. – FRJ (C2A)
Provaz Lukáš PhDr. – CEJ (V4A, C1B, C2A, 
C2B, C3A, V7A, C4A, C4B), DEJ (C1A, V7A), 
DEJb (4. roč.), SDE (4. roč.)
Rakušan Vít Mgr. et bc. – POLb (4. roč.)
Randíková Jana RNDr. – MAT (C1A, C2B, 
V7A, C4B), CZMb (4. roč.), FYZ (C1A, C1B)
Rosická Šárka Mgr. – MAT (V4A, C1B, V6A, 
C4A), VDG (4. roč.), ANJ (C3A)
Rudolf Zbyněk Mgr. – TEV (V1A, V2A, V4A, 
C1A, C1B, C2A, C2B, V7A, C3A, C4A)
slavíček Vladislav RNDr. – CHE (V2A, V3A, 
V4A, C1A, C1B)
suková Martina Mgr. – IVT (V1A, V2A, V3A, 
V5A, C1A, C1B, V6A, C2A, C2B), MAT (C3A), 
SCM (4. roč.)
svobodová Jana Mgr. – ANJ (V5A, C3B, V7A, 
V8A), DEJ (V5A, C2A), SDE (3. roč.)
Štrůblová Jana Mgr. – FRJ (V4A, C1B, V7A, 
C3A, C3B), FJK (3. a 4. roč.)
Tůmová Jolana Mgr. – FRJ (V3A, V5A, V6A, 
C4A, C4B, V8A)
Vaňková Marie Mgr. – CHE (V5A, V6A, C2A, 
C2B, V7A, C3A, C3B), CHEb (4. roč.), SCH 
(3. a 4. roč.)
Vepřková Dana Mgr. et bc. – LIT (V4A, V6A, 
C1B, C2A, C3A, C3B), CEJ (C1A), DEJ (C1B, 
V6A, C3A, C3B)
Zatloukalová Daniela Mgr. – ZEM (V1A, 
V7A), TEV (V3A, V4A, C1A, C1B, V6A, C2B, 
C3B, C4A)
Zelená Markéta Mgr. – ANJ (V1A, C2A, C3B)
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Výchovné poradenství
PaedDr. Jana budajová se ve své práci orientuje na výchovné a kariérní poradenství, na pre-
venci rizikového chování a na organizování adaptačních kurzů pro primu a první ročníky.
Mgr. Ilona Gembiczká pracuje s žáky se specifickými poruchami učení a speciálními vzděláva-
cími potřebami. Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny koordinuje práci vy-
učujících s těmito žáky jak během studia, tak při uzpůsobení podmínek u státní maturitní zkoušky.
Magda Culková působí jako asistentka pedagoga. Specializuje se na pomoc žákům s poruchami 
autistického spektra při zvládání jejich studijních záležitostí ve výuce i mimo ni.

Nepedagogičtí pracovníci
Mzdová účetní: Dagmar Černá
Ekonomka: Jana Radlová
Asistentka ředitele:  Gabriela Papoušková 
Školník: Kamil Papoušek
Vedoucí školní jídelny: soňa Zuchová
Školní knihovna: Magda Culková
Správce sítě: Ing. Zdeněk Oliva, Csc.
Školní jídelna: Eva skolilová, Eva szendreiová, Ema Veselková, Jana sejčková 

a Eva Šlapáková
Úklid:  Eva bucharová, Zdeňka Říhová, Irena sobotková, Věra stehlíková, 

Lenka bičánková a Jana Růžičková

Vysvětlivky zkratek volitelných předmětů:
b (blok), AJK (konverzace v anglickém jazy-
ce), CZM (cvičení z matematiky), DRV (dra-
matická výchova), EHV (estetická výchova 
hudební), EVV (estetická výchova výtvarná), 
FJK (konverzace ve francouzském jazyce), 
FOT (metody záznamu obrazové informace), 
NHV (pěvecký sbor), NSH (sportovní hry), 

POL (politologie), PSY (psychologie), SBI (se-
minář biologie), SCF (seminář a cvičení z fy-
ziky), SCM (seminář matematiky), SDE (se-
minář dějepisu), SCH (seminář chemie), SIT 
(seminář informatiky a výpočetní techniky), 
SLI (seminář literatury), SSV (seminář spole-
čenských věd) a SZE (seminář zeměpisu)
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NaDaČNÍ fOND a PaRLaMENT
Nadační fond GKh: Vážení rodiče, děkujeme za Vaše dary!
Školní rok 2016/2017 je u konce, a tak přichází chvíle, kdybych ráda upozornila na některé z inves-
tic Nadačního fondu GKH. 
Způsoby výuky ve škole byly obohaceny zakoupením robotických stavebnic LEGO MINDSTORMS, 
které napomáhají do větší hloubky rozvíjet algoritmizační postupy při tvorbě programů ve vý-
uce. Žáci si totiž postaví své vlastní „vozítko“ z dobře známého stavebnicového produktu LEGO, 
z něhož lze postavit mnoho druhů skutečných vestavěných systémů od ovladače výtahu po třídí-
cí linku, a nahrají do něj vlastní program. 
A jelikož je stavebnice vybavena senzo-
ry, mohou posléze vyzkoušet kvalitu své 
práce: „Zastaví můj vůz na zvoleném mís-
tě, narazí do překážky, či ne?“
Při pilotování se potvrzuje silná vnitřní 
motivace žáků (žákyně nevyjímaje ) a je 
radost i jen pozorovat „pracovní proces“ 
během výuky, byť zpoza prosklených 
dveří počítačové učebny. V tuto chvíli je 
namístě „nahlas a zřetelně“ poděkovat všem přispěvatelům do Nadačního fondu GKH, kteří tak 
mají na popsaném průběhu vzdělávání svůj nemalý podíl.
Dalším z výstupů NF GKH, který přispěl k opětovnému zlepšení kvality studia na naší škole, je do-
vybavení (loni „vybudovaného“) školního fotoateliéru fotoaparátem Olympus a pořízení kvalitní-
ho objektivu k již používanému fotoaparátu Canon. V tvořivém prostředí GJO tak mohou vznikat 
snímky osobitě zachycující nevšední pohled na svět očima našich studentů.
Vzhledem k dalšímu nárůstu zájmu o školní  lezeckou stěnu bylo příslušenství potřebné pro spor-
tovní lezení obohaceno o nové celotělové úvazky a boty „lezečky“ pro malé horolezce, kteří se 
i díky naší stěně úspěšně naučí překonávat překážky, které jim do cesty připraví sám život. 
Během přestávek ve výuce mohou žáci relaxovat v příjemném prostředí gymnaziální zahrady, kde 
pro ně byly již v počátcích činnosti fondu nainstalovány lavičky a zahradní altán, v němž za letních 
dní probíhá i výuka. Pro zpříjemnění pobytu na čerstvém vzduchu bylo v letošním školním roce za-
koupeno nové čerpadlo pro jezírko a hladinový sběrač nečistot. Uklidňující zvuk malého vodopá-
du tak proniká otevřenými okny do učeben a přináší občerstvení v podobě uklidňujícího zurčení.
(Transparentní přehled příjmů a výdajů NF GKH je k nahlédnutí na webové stránce www.nfgkh.cz.)

Jana Štrůblová
Školní parlament
Školní parlament má na Gymnáziu Jiřího Ortena dlouholetou tradici. Zástupci ze všech tříd na jeho 
schůzkách mají možnost vyjádřit se k fungování školy. Debatuje se tedy o změnách ve školním řádu, 
o problémech ve škole i o různých pořádaných akcích. Dále tu studenti podávají návrhy ke zlepše-
ní interiéru či exteriéru školy. Parlament si pro letošní školní rok zvolil předsedou Tomáše Tvrdíka 
(C3B). Scházíme se nepravidelně podle toho, zda je zrovna co řešit. Letos se školní parlament zabý-
val hlavně změnami ve školním řadu, které mají platit od školního roku 2017/18, dále se pak jednalo 
o využití peněz z Nadačního fondu GKH a o projektu Lepší místo.  Irena Coufalová (V4A)
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PORTfOLIa TŘÍD

Třídní učitelka: Mgr. Irena Čepková
Počet žáků: 32, z toho 19 dívek a 13 chlapců

V1A

Zadní řada zleva: Martin Nedecký, Julie Lukášková, Jakub Patlejch, Markéta Čermáková, Natalie Maria 
Mušák, Anna Mocová, Aneta Strnadová, Julie Krejčová, Tereza Čábelková a Daniel Vaněk
Prostřední řada zleva: Jakub Mach, Tomáš Pospíšil, Ondřej Konečný, Nikola Tůmová, Adéla Veselá, 
Agáta Šimůnková, Kateřina Lorencová, Barbora Sirotková, Barbora Svobodová, Nela Bičíková, Eliška 
Zoulová a Irena Čepková (třídní učitelka)
Přední řada zleva: Jakub Vála, Jan Koleček, Kryštof Dostál, Alena Ryšavá, Ema Drozenová, Natálie 
Kapičková, Svatopluk Boček, Patrik Novák, Vojtěch Bulíček a Matouš Erben
Chybí: Matylda Hiršová

Úspěchy jednotlivých žáků

Agáta Šimůnková 2. místo Matematická olympiáda, okresní kolo, kat. Z6

Julie Krejčová 3. místo  Matematická olympiáda, okresní kolo, kat. Z6

Jakub Patlejch 1. místo Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, kat. A

Natálie Kapičková 3. místo Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, kat. A

Agáta Šimůnková 1. místo Pythagoriáda, okresní kolo, 6. ročník

Tomáš Pospíšil 3. místo Recitační soutěž, krajské kolo

Tomáš Pospíšil 7. místo Historiáda, celostátní dějepisná soutěž
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V1A
Istanbul
Blížil se 11. listopad a s ním Veletrh cestovního ruchu. 
Naše třída se během měsíce proměnila v turecký Istan-
bul: Mohli jste zde ochutnat tureckou kávu či čaj, salá-
ty, baklavu, turecký med nebo börek. Byl zde i stánek 
s různými zajímavostmi o Istanbulu, stánek se suvený-
ry a soutěžní poznávačka koření a sušeného ovoce. Mys-
lím, že se nám Istanbul povedl. Líbilo se mi, jak jsme 
spolupracovali. Vyzkoušeli jsme si týmovou spoluprá-
ci a bylo to opravdu super. Na Istanbulu se mi líbilo, že 
jsem si mohla vyzkoušet, jestli mi při obsluhování zá-
kazníků „rupnou nervy“, nebo jestli to v pohodě zvlád-
nu. Naopak se mi nelíbilo, že někdo něco slíbil, ostatní 
si dali práci s tím, aby se to dalo uskutečnit, a druhý den 
ten člověk přišel a řekl, že se mu to nechce dělat. Přes-
to ale musím říct, že jsme si to moc užili. A myslím, že se 
všichni těšíme na příští veletrh.

Natalie M. Mušák (V1A)

bezpečný internet
Dne 9. března se třída V1A vydala do Městské knihovny 
v Kutné Hoře, kde jsme měli besedu o bezpečném inter-
netu. Nejdříve se nám tam vůbec nechtělo, ale pak jsme změnili názor a těšili jsme se. Když jsme při-
šli, paní knihovnice nás mile přivítala a mohli jsme začít. Nejdříve jsme se usadili na polštáře nebo 
na židle, poté nám paní knihovnice říkala, co bychom na internetu neměli dělat, a vyprávěla nám 
své zkušenosti. Na besedě jsme také dostali pracovní listy, které jsme měli vyplnit. Na závěr nám 
paní knihovnice pustila vtipné a naučné video o tom, že nemáme lidem na internetu věřit. Naši tří-
du to poučilo a zároveň upozornilo na to, jak se na internetu chováme. Alena Ryšavá (V1A)
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V1A

Dopis do bradavic (ukázka ze slohové práce)

Kolín dne 4. 11. 2016
Vážený pane Brumbále,

ve škole jsem dostal za úkol napsat dopis jedné postavě z příběhu o Harrym Potterovi. Před-
pokládám, že paní učitelka zajistí doručení tohoto dopisu adresátovi, a to je příležitost, kte-
rá se nesmí promarnit. Žádnou sovu jsem totiž dodnes nepřesvědčil, aby Vám můj dopis do-
ručila. Proto jsem neváhal ani minutu.
Chtěl bych se Vás zeptat, jestli bych mohl studovat na Vaší škole Čar a kouzel v Bradavicích. 
Ačkoli jsem prostý mudla, rád bych se naučil míchat lektvary. V naší škole sice předmět po-
dobný lektvarům máme, jmenuje se chemie, ale trochu se bojím, že se tam nedozvím, jak na-
míchat nápoj lásky. O lektvaru živoucí smrti ani nemluvím. Při mudlovské chemii se totiž po-
užívají samé nudné ingredience jako manganistan draselný nebo chlorid sodný. Co z toho 
chcete vyčarovat?! Po mandragoře ani stopy. Kouzlit nás v mudlovské škole učí tak akorát 
s čísly. V tom jsem docela dobrý čaroděj. Jen paní učitelce to vždycky vyjde jinak. Co na naší 
škole ale funguje, je předpovídání budoucnosti. Na to máme magický program Bakaláři. Nej-
lepší je funkce „Předvídač“. Moji budoucnost ale Předvídač zatím nevidí nijak růžově. Třeba 
by tenhle dopis mohl mé kariéře studenta nějak pomoci...
Moc Vás prosím o odpověď, co bych měl udělat, abych dostal lístek na nástupiště 9 a 3/4 
a mohl se stát skoro tak skvělým studentem, jako byla Hermiona Grangerova.
Se srdečným pozdravem a velkým očekáváním

Martin Nedecký (V1A)

Natalie M. Mušák: Balón Markéta Čermáková: Krajina
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V2A

Třídní učitelka: Mgr. Monika Peková
Počet žáků: 31, z toho 21 dívek a 10 chlapců

Zadní řada zleva: Matylda Licková, Monika Vargová, Jolana Hromčíková, Tereza Silvestrová, Alžběta 
Botková, Alžběta Klimtová, Alena Votavová, Alex Jarkuliš a Vítězslav Koreček
Prostřední řada zleva: Marek Bílý, Miroslav Mlynka, Šimon Borovec, Kryštof Novotný, Nikola 
Kouřilová, Klára Šťastná, Natálie Kočíková, Šimon Kohoutek, Jan Matušina, Martin Bartůněk a Monika 
Peková (třídní učitelka)
Přední řada zleva: Kateřina Voldřichová, Adéla Němcová, Ema Bulandrová, Emma Petrů, Mai Hoa Trin-
hová (Růženka), Khanh Phuong Huynová (Diana), Klára Zelená, Karolína Částková a Sára Šnajdrová
Chybí: Magdaléna Hiršová, Adéla Novotná a Jan Švédík

Úspěchy jednotlivých žáků

Alžběta Klimtová 1. místo  Matematická olympiáda, okresní kolo, kat. Z7

Alena Votavová 3. místo Matematická olympiáda, okresní kolo, kat. Z7

Alžběta Klimtová 3. místo Matematický klokan, okresní kolo, kat. Benjamin

Kateřina Voldřichová 2. místo Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, kat. B

Alena Votavová 3. místo Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, kat. B

Alena Votavová 1. místo Konverzační soutěž v ANJ, okresní kolo, kat. I.B

Alena Votavová 3. místo Pythagoriáda, okresní kolo, 7. roč.

Alena Votavová 3. místo Fyzikální olympiáda, okresní kolo, kat. G

Miroslav Mlynka 7. místo Historiáda, celostátní dějepisná soutěž
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V2A
Rio de Jainero
Plno příprav a stresu… A vše se vyplatilo. Když jsme si vylosovali Rio, byla jsem nadšená. Brazílie 
je země tance, barev, smíchu a karnevalu. Myslím, že náš stánek byl více méně pro všechny. Kdo je 
tanečník, mohl si zatančit sambu, kdo je spíše samotář, mohl si pohladit papoušky a zjistit zajíma-
vosti pralesa. Kdo má rád pestré plážové jídlo 
a pití, zašel si do našeho baru pojmenovaného 
podle slavné pláže Copacabana. Kdo by se rád 
do Ria podíval o prázdninách, viděl pestrou na-
bídku hotelů a víc v naší cestovní kanceláři. 
Sportovci si jak jinak než zasportovali – živě na 
stadionu s fotbalem. A nakonec ten „selfíčkář“ 
si udělal pár tisícovek selfie v kůži tanečnic kar-
nevalu, nebo se sochou Krista Vykupitele. Dou-
fám, že mluvím za všechny, ale myslím, že jsme 
si to velmi užili a dozvěděli se, jaká země nebo 
město je nám nejbližší. Ať žijí Cities!

Emma Petrů (V2A)

Lyžařský kurz V2a
V termínu od 14. do 21. ledna 2017 jsme se vypravili na lyžařský kurz do Janských Lázní. Celí natě-
šení jsme se sešli před gymnáziem a vypravili se na námi očekávaný výlet. Po příjezdu jsme se uby-
tovali ve Ville Belvedere. Lyžovalo se na sjezdovce Košťálka, nedaleko hotelu. Během lyžování na 
Košťálce jsme zdokonalovali naše styly a učili se základu carvového lyžování. Třetí den se jevil jako 
krizový, a proto se odpoledne konala návštěva místního plaveckého bazénu a sauny. Čtvrteční ce-
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lodenní lyžování proběhlo na Černé hoře, kde jsme vyzkoušeli všechny sjezdovky. Od nově zrea-
lizovaných Hofmanek až po kotvu či kabinku. Celé naše týdenní snažení jsme završili pátečními 
závody, kde jsme prokázali, co jsme za celý týden tvrdě nadřeli. Odpoledne jsme si užili karneval 
na lyžích a večer diskotéku. Celý kurz jsme si celá třída náležitě užili a těšíme se na další společný 
zážitek. Nikola Kouřilová (V2A) – Klárka Šťastná (V2A)

Odměna za sběr
Žáci sekundy si poté, co v lednu s 627 kilogramy zvítězili ve sběru starého papíru, užili svou odmě-
nu: Vyrazili na exkurzi do Muzea filmových legend v Poděbradech. Po vyslechnutí zajímavého vý-
kladu si podrobně prohlédli vystavené exponáty a pochopitelně došlo i na fotografování.

V2A

Karolína Částková: Kolumbus Miroslav Mlynka: F. Drake Vítězslav Koreček: Domorodec
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V3A
Třídní učitel: PaedDr. Jiří Posselt
Počet žáků: 32, z toho 19 dívek a 13 chlapců

Zadní řada zleva: Martin Svoboda, Samuel Mann, Štěpán Křenovský, Jan Danda, Markéta Opasková, 
Šárka Juklová, Matěj Koten, Vojtěch Zvolský, Jakub Šťastný a Antonín Krejča
Prostřední řada zleva: Albert Procházka, Slávek Rydval, Karolína Mazaná, Alice Hromčíková, 
Karolína Pavlová, Elisabeth Heroldová, Klára Kloosová, Dora Procházková, Karolína Richterová, Eliška 
Rosická, Lucie Abigail Kopelentová a Jiří Posselt (třídní učitel) 
Přední řada zleva: Markéta Moravcová, Aneta Silvestrová, Lea Cielecká, Zoe Vybíralová, Magdaléna 
Vondráčková, Adéla Velímská, Aneta Benešová, Adéla Buřičová a Tadeáš Petrů
Chybí: Matyáš Danda a Petr Velebil

Úspěchy jednotlivých žáků

Eliška Rosická 1. místo Matematická olympiáda, okresní kolo, kat. Z8

Tadeáš Petrů 3. místo Matematická olympiáda, okresní kolo, kat. Z8

Tadeáš Petrů 1. místo Fyzikální olympiáda, okresní kolo, kat. F

Martin Svoboda 3. místo Fyzikální olympiáda, okresní kolo, kat. F

Tadeáš Petrů 1. místo Chemická olympiáda, okresní kolo, kat. D

Aneta Silvestrová 2. místo Chemická olympiáda, okresní kolo, kat. D

Šárka Juklová 3. místo Chemická olympiáda, okresní kolo, kat. D

Karolína Mazaná 1. místo Matematický klokan, okresní kolo, kat. Kadet
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Vojtěch Zvolský 1. místo Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, kat. C

Aneta Silvestrová 2. místo Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, kat. C

Karolína Mazaná 3. místo Konverzační soutěž v ANJ, okresní kolo, kat. II.B

Eliška Rosická 1. místo Pythagoriáda, okresní kolo, 8. roč.

Šárka Juklová 3. místo Pythagoriáda, okresní kolo, 8. roč.

Vojtěch Zvolský 7. místo Historiáda, celostátní dějepisná soutěž

Za lvem do benátek
Dva roky utekly jako voda a my opět 
připravovali stánek na projekt Vele-
trh cestovního ruchu. Letošní ročník 
se nesl v duchu světových metropolí. 
Naše třída si vylosovala Benátky. Počá-
teční rozčarování brzy vystřídaly pří-
pravy, při nichž jsme nakonec přišli 
na to, že Benátky nejsou až tak špat-
ná volba.
Zpočátku bylo naše snažení poněkud 
chaotické a nikdo nevěděl, co se vlast-
ně bude dít. Několikrát jsme se pokou-
šeli uspořádat jakási shromáždění, ale 
jelikož naše třída nepatří k těm nej-
klidnějším a nejvzornějším, vždycky jsme skončili u hloupostí a mluvení jeden přes druhého. Na-
štěstí ale zasáhl náš třídní učitel, s jehož důsledností a trpělivostí jsme dokázali fungovat jako re-
lativně dobrý tým. Krátce před zahájením projektu získala naše třída jako mávnutím kouzelnické 
hůlky atmosféru nočních Benátek. Návštěvníci procházeli náš stánek od kanálu Grande kolem ma-
jestátní sochy benátského lva až k místu, kde se uchovávají ostatky sv. Marka a sv. Theodora, pat-
ronů města. Během své prohlídky se zastavili ve vinárně, v restaurantu, kavárně nebo cukrárně, 
kde si pochutnali na výborném víně, jídle, italské kávě a cukroví.

Lea Cielecká (V3A) – Lucie A. Kopelentová (V3A) – Jakub Šťastný (V3A)

Community service
Letošní CS proběhl 7. března odpoledne. Sešli jsme před školou a rozdělili se na dvě skupiny. Tu 
první, která sázela stromky v unikátním, nově vznikajícím školním arboretu, vedl p. Bartoníček. 
Zde se budou žáci v budoucnosti seznamovat s keři a stromy. Jsme možná jediná škola v ČR, která 
se může pochlubit téměř úplnou sbírkou původních středoevropských dřevin. Druhá skupina, ve-
dená p. Posseltem, se vydala do údolí Bylanky, aby pověsila budky, které jsme vyrobili v hodinách 
biologie. Pro každou jsme našli vhodné místo a doufáme, že ptákům vhodně poslouží.

Antonín Krejča (V3A)

V3A
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V4A
Třídní učitelka: Mgr. Šárka Rosická
Počet žáků: 31, z toho 17 dívek a 14 chlapců

Zadní řada zleva: Mikuláš Uher, Arnošt Ingr, Vojtěch Cielecký, Patrik Souček, Klára Heczková, Saša 
Machová, Kateřina Hrůzová, Tereza Piskačová a Kateřina Vaštová
Prostřední řada zleva: Ondřej Šimon, David Fleischmann, Jakub Potměšil, Vojtěch Mašín, Hubert 
Hanousek, Koleta Moravcová, Barbora Málková, Ivana Čuchalová, Kryštof Kolda, Iva Marhanová a Filip 
Wagner
Přední řada zleva: Aleš Batelka, Tomáš Přívora, Veronika Judytková, Adéla Doležalová, Valérie 
Chocholová, Šárka Rosická (třídní učitelka), Irena Coufalová, Adéla Zajíčková, Anežka Špátová, Diana 
Vosecká a Vojtěch Höfner
Chybí: Julie Horčáková a Ondřej Sedlačík

Úspěchy jednotlivých žáků

Anežka Špátová 2. místo Konverzační soutěž v ANJ, okresní kolo, kat. II.B

Anežka Špátová 1. místo Konverzační soutěž v NEJ, okresní kolo, kat. II.B

Anežka Špátová 7. místo Historiáda, celostátní dějepisná soutěž

New York
Šťastná ruka našeho drahého zástupce (díky, Arnošte! :D) nakonec trefila jedno z měst, ve kte-
ré jsme upřímně doufali – New York! Nápady se začaly valit ze všech stran, takže to vypadalo, že 
se všichni zapojí a budou spolupracovat. Po několika dnech však zůstala pouhá hrstka lidí, kte-
ří jevili větší zájem. Když se ale přiblížil den D, začali se postupně přidávat i „odpadlíci“ a „sabo-
téři“, takže jsme si to nakonec užili. Výsledek nám téměř vyrazil dech, protože jsme vůbec neče-
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kali, že se nám povede přestavět celou třídu ta-
kovým způsobem, jakým jsme to dokázali. Asi 
právě proto jsme pak byli neskutečně smutní, 
když nás porota nijak neocenila… Ale co se dá 
dělat? Budeme se holt muset o to víc snažit za 
dva roky! Také bych moc ráda poděkovala paní 
učitelce Š. Rosické za velkou podporu a za dor-
ty, které nám doma upekla jako bolestné.

Julie Horčáková (V4A)

Kaligram Valérie ChocholovéKaligram Vojtěcha Cieleckého
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Zadní řada zleva: Adam Grabherr, Vít Zelený, Jan Dostál, Jakub Müller, Barbora Hájková, Alexandra 
Strnadová a Vladimír Švec
Prostřední řada zleva: Ladislav Douša (bývalý třídní učitel), Anna Grabherrová, Evelína Zecová, Bára 
Kuchařová, Marek Svoboda, Vojtěch Ryšavý, Radan Poppe, Barbora Marešová, Alžběta Petrová, Michaela 
Řepová a Marek Mann (zástupce třídního učitele)
Přední řada zleva: Vojtěch Ptáček, Karolína Šušková, Pavlína Srnská, Amálie Dvořáková, Kristýna 
Lázňovská, Lucie Šuhajová, Lucie Vaštová, Anna Mašínová, Daniela Korečková a Karla Žertová
Chybí: Zdeněk Maňák (třídní učitel)

Jizerky 2016
Na začátku září se třída V5A zúčastnila již tradičního týdenního pracovního pobytu v Mariánsko-
horských boudách v Jizerských horách. Celý týden jsme zde prožívali strasti, které netrápily jen 
a pouze nás a předchozí první ročníky našeho gymnázia, ale dříve také místní obyvatelstvo. Celý 
týden, který jsme zde strávili, byl vyplněn mimo jiné 27km túrou po Jizerských horách a návště-
vou osady Jizerka. Prošli jsme si i Protrženou přehradu, dokonce jsme vylezli na jednu z nejvyšších 
hor – Jizeru. Během pracovní části týdne jsme spolu s lidmi ze sdružení Čmelák, které spra vuje 
boudu, v níž jsme bydleli, přidali ruce k dílu: To znamenalo připravit boudu na zimu, což obnášelo 
např. nošení klád z lesa nebo štípání, řezání a následné rovnání dřeva. Od učitelů jsme se dozvě-
děli mnoho zajímavých informací o zdejší přírodě, historii a bývalém obyvatelstvu, z čehož jsme 
na konci skládali „zkoušku“. Ale ne úplně všem se povedla. Každý večer nám pan R. Bartoníček četl 
různé příběhy z této oblasti na dobrou noc. Jelikož na chatě nebyla teplá voda ani elektřina, topili 

Třídní učitel: Mgr. Ing. Zdeněk Maňák, Ph.D.
Počet žáků: 26, z toho 17 dívek a 9 chlapců
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jsme v kamnech a mýt jsme se chodili k blízké Bílé Desné, což někteří z nás nesli velmi těžce. Kaž-
dý večer jsme pak sedávali u ohně a povídali si, nebo jsme v chatě za světel petrolejek hráli desko-
vé hry. Na jídlo jsme museli chodit do hostince vzdáleného tři kilometry (naneštěstí cestou zpět 
k boudě do kopce). Přes všechny nástrahy podzimních Jizerských hor jsme si však celý týden velmi 
užili a jasné teď už je (za což jsme velmi rádi), že jsme se jako třída ještě více stmelili dohro mady 
a že jsme lépe poznali našeho nového třídního učitele Z. Maňáka. Děkujeme!

Vojtěch Ryšavý (V5A) – Lucie Vaštová (V5A)

Moskva
Letos se konal již IV. ročník Veletrhu cestovního ruchu. Pořádá se každé 2 roky a upřímně se na 
něj vždy moc těším. Každý rok to je něco jiného; jednou to jsou státy Evropy, poté zas regiony ČR 
– a letos to byly slavné metropole světa. My jsme si měsíc před dnem D vylosovali Moskvu a od té 
doby jsme začali plánovat, jak vyzdobíme naši třídu 208. Přípravy vrcholily a poslední drobnosti 
jsme doladili na poslední chvíli. Vše začalo v půl deváté, začaly se do všech tříd hrnout davy lidí, 

ať už studentů či rodičů. Samozřejmě vše pro-
zkoumala i odborná porota, která posuzovala, 
který stánek byl nejlepší. Mohli hlasovat i stu-
denti. Naše třída byla skvěle sladěná do národ-
ních (ruských) barev, ale nejvíce se tam objevo-
vala barva červená, a to hlavně podle nejzná-
mějšího Rudého náměstí. V cenách od poroty 
jsme nezískali nic, ovšem získali jsme 3. místo 
studentského hlasování, což nám udělalo pod-
statně větší radost, než kdybychom vyhráli 
cenu od poroty. Veletrh jsme si moc užili, mys-
lím, že tu jde hlavně o spolupráci a o celkovou 
spokojenost s výsledkem, kterou jsme všichni 
po ciťovali. Kristýna Lázňovská (V5A)
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Zadní řada zleva: Josef Král, Jiří Hozman, Petra Hribíková, Anna Jeřábková, Kateřina Vančurová, 
Kateřina Mazurová a Eliška Moravcová
Prostřední řada zleva: Dana Vepřková (třídní učitelka), Šimon Klazar, Matěj Masopust, Andrea 
Kuttelwascherová, Jorika Maňáková, Kateřina Melounová, Kateřina Rosická a Barbora Poláková
Přední řada zleva: Kryštof Stočes, Simona Havlovicová, Marie-Anna Kociánová, Lucie Krumphanzlová, 
Veronika Tupá, Anděla Nováková, Benjamin Kmoch a Tomáš Chlumský
Chybí: Michaela Kouřimská, Anna Kuchařová, Marie Matějková, Julie Posseltová a Klára Zatloukalová

Třídní učitelka: Mgr. et Bc. Dana Vepřková
Počet žáků: 27, z toho 20 dívek a 7 chlapců

Úspěchy jednotlivých žáků

Kateřina Rosická 1. místo Fyzikální olympiáda, krajské kolo, kat. A

Kateřina Rosická 1. místo Fyzikální olympiáda, krajské kolo, kat. C

Kateřina Rosická 1. místo Matematická olympiáda, krajské kolo, kat. B

Máte peníze? My jo! Dubaj 205
I tak by se dal charakterizovat letošní VCR pro třídu V6A. Po tom, co jsme v sekundě bojovali (byť 
úspěšně) s Poohřím a v kvartě s chudou Keňou, která nám naše úsilí příliš nevrátila, byla bo hatá 
Dubaj už při losování jakousi náplastí. Po předchozím veletrhu jsme si říkali, že se na to příště 
vykašleme, že to nemá cenu, ale copak šlo odolat nadšení naší nové třídní paní Vepřkové, která 
se od začátku do příprav vrhla s plnou vervou? A tak většina z nás měsíc předem nemluvila o ni-
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čem jiném než o velkých ná-
kupech, zlatých fóliích a pe-
nězích a z kabinetu paní 
Vepřkové se stalo skla diště 
(tímto bych se ráda omlu-
vila i všem ostatním z toho-
to kabinetu, protože věřím, 
že nás mají plné zuby ještě 
teď). A jak se blížil den D, 
i naše napětí stoupalo. Na-
jednou jsme ve všem vidě-
li spoustu chyb, chtěli to ně-
jak vylepšit a prostě jsme 
chtěli být dokonalí. Čtvrteč-
ní přípravy jsme opouštěli 
až po třídních schůzkách s velmi smíšenými pocity, bylo to hezké, ale měli jsme strach, aby stán-
ku něco nechybělo.
Ráno už nervy pracovaly na plné obrátky, ladily se poslední detaily. Ty tři hodiny veletrhu pro-
běhly v tak rychlém sledu, že ani nevím, co o nich napsat. Když jsem na pět minut opustila třídu, 

zjistila jsem, že není všude normou mít davy 
lidí, které se nevejdou ani do dveří. Po celé 
škole se prý neslo, že u nás je to nejlepší a ať se 
tam jdou všichni podívat. Je pravda, že čokolá-
dová fontána, největší cukrárna na světě, bar, 
kavárna i příjemné posezení byly velmi láka-
vými prvky asi pro všechny skupiny. Snad ani 
nemusím zmiňovat, že peníze z Dubaje si na-
šly cestu do všech stánků i chodeb, takže vzpo-
mínky na nás jistě zůstanou v srdcích všech zú-
častněných.
Přišel čas vyhlášení. Věděli jsme, že máme re-
álnou šanci uspět. Když Tomáš Tvrdík přečetl, 
že vítězem ve studentské kategorii se stává prá-
vě Dubaj, nebyla jsem jediná, komu za úpěnli-
vého jekotu, potlesku a křiku vyhrkly slzy do 
očí. Všechna ta snaha se konečně vyplatila a my 
mohli ukázat, že nejsme tak špatná třída, za ja-
kou nás možná mají. Že když chceme, dokáže-
me se spojit, domluvit a něco dokázat. Třetí mís-
to v ceně odborné poroty už bylo jen třešničkou 
na dortu. Marie-Anna Kociánová (V6A)
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Třídní učitel: PhDr. Lukáš Provaz
Počet žáků: 28, z toho 13 dívek a 15 chlapců

Zadní řada zleva: Jáchym Ingr, Jakub Bradna, Filip Slavíček, Kryštof Krejčí, Petr Havlovic, Matěj 
Heczko a Kristián Kislinger
Prostřední řada zleva: Ondřej Peller, Eliška Holubová, Zuzana Vyskočilová, Kateřina Daňková, Klára 
Kopčiková, Romana Valentová, Veronika Vindušková, Nikol Hartová, Johanna Prokopová a Lukáš 
Provaz (třídní učitel)
Přední řada zleva: Khoa Huynh Dang (Michal), Lucie Borovičková, Vojtěch Hruška,Veronika Kučerová, 
Barbora Lázňovská, Jan Křemenák a Adam Křenovský
Chybí: Jan Pospíšil, Aneta Hamplová, Kristýna Nývltová, Pavel Holinka a Jakub Hayne

Úspěchy jednotlivých žáků

Jan Křemenák 1. místo Konverzační soutěž v ANJ, okresní kolo, kat. III.A

Ondřej Peller 3. místo Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, kat. D

Matěj Heczko 7. místo Bobřík informatiky, národní kolo, kat. Senior

barcelona
V pátek 11. listopadu se odehrál již čtvrtý ročník nám dobře známého Veletrhu cestovního ru-
chu. Tentokrát se zaměření týkalo kosmopolitních metropolí. Jako již zkušení účastníci, kteří za 
sebou mají všechny tři předchozí ročníky s důkladnými přípravami, jsme se rozhodli pro zcela 
jiný přístup: Zeptali jsme se, co nejvíce zajímá naši věkovou skupinu na námi vylosovaném měs-
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tě, tedy španělské Barce loně. Je to fotbalový 
klub? Je to katedrála Sagrada Familia? Je to ar-
chitekt Gaudí? Možná. Ale hlavně je to noční 
Barcelona! Bary, kluby, dobrá hudba, skvělá 
atmosféra – to bylo naše gró. Zpívalo se špa-
nělsky, tančilo se, všichni se bavili, a když už 
jinde sklízeli, u nás zábava odmítala skončit…

Jakub Bradna (V7A)

septima za řečnickým pultem
Dne 19. prosince proběhlo školní kolo řečnické soutěže Mladý Demosthénes. Soutěžilo se v něko-
lika věkových kategoriích, ale vzhledem k nezájmu ze stran ostatních tříd zůstala nejvyšší kate-

gorie v rámci třídy V7A. Ačko-
li nesmíme opomenout kvality 
soutěže samotné jako vylepše-
ní slovního projevu se zpětnou 
vazbou od poroty, zvládnutí 
nervozity před publikem či za-
pojení improvizace do vystou-
pení, soutěž překvapila i ně-
čím jiným: Zjistili jsme totiž, že 
i po téměř sedmi letech stráve-
ných společně existuje spousta 
věcí, které o sobě navzájem ne-



29

p
O

r
T

F
O

l
I

A
 T

Ř
í

d
 –

 v
7

A

V7A
víme – ať už se to týká zážitků v podobě skákání s pa-
dákem, názorů na dnešní společnost či pochyb ohledně 
výběru vysoké školy. Tato soutěž nám opět dopomoh-
la k tomu, abychom se poznali ještě lépe. Porota naše 
výsledky vyhodnotila a první tři příčky obsadili Klára 
Kopčiková, Pavel Holinka a Filip Slavíček.

Veronika Kučerová (V7A)

bournemouth
Díky nadaci kutnohorského rodáka prof. Munka jsme 
já a Klára Zatloukalová (V6A) obdrželi stipendium na 
prestižní jazykové škole v anglickém Bournemouthu. 
Zatímco já tam pobýval druhou polovinu dubna, Klá-
ra ještě o 14 dní déle. Náš kurz zahrnoval nejen gra-
matická i konverzační cvičení, ale zrovna tak i na-
bídky výletů po slavných britských místech. Nabíd-
ky rozhodně nezůstaly nevyužity, a tak jsme zavíta-
li do Shakespearova Stratfordu, historického Bathu 
nebo světoznámého Stone henge. Britové jsou milá 
stvoření, která se o nás moc hezky starala a byla na 
nás vždy milá. Tudíž se nám přirozeně bude po Anglii 
stýskat. Jakub Bradna (V7A)
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Úspěchy jednotlivých žáků

Hana Brzobohatá 2. místo SOČ, krajské kolo, obor Biologie

berlín
Když jste v maturitním ročníku, honí se vám během podzimu hlavou nejedna povinnost ke spl-
nění. Aby toho ke všem starostem nebylo málo, vetřela se někam mezi maturitní ples a seminár-
ní práci akutní nutnost přípravy na Veletrh cestovního ruchu. Ani šibeniční limit pouhého měsí-
ce na přípravu nás nedonutil s plány pohnout. 
Měli jsme jediné dvě jistoty, kterými nemohla 
otřást žádná nečekaná okolnost: Sestava Ram-
mesteinů byla obsazena obratem a Berlínskou 
zeď stačilo jen postavit. Reklamní spot jsme 
naplnili dávkou našeho „osobitého“ humoru 
a veletrh se rychle blížil.
Po osmi letech na GJO jsme opravdu mistři 
odkládání věcí na poslední chvílí, proto jsme 
se den před veletrhem div nepřetrhli, aby náš 
stánek vypadal alespoň trochu reprezentativ-

Třídní učitel: PhDr. Petr Němeček, Ph.D.
Počet žáků: 26, z toho 10 dívek a 16 chlapců

Zadní řada zleva: David Herel, Lukáš Dostál, Jakub Masopust, Jan Paďouk, Jan Franěk, Vojtěch Hríbik, 
Tomáš Sklář, Jan Kraus, Jan Havlovic, Petr Němeček (třídní učitel), Tomáš Kořistka, Tereza Papoušková, 
Adam Žert (bývalý spolužák), Martin Gajdoš, Albert Púry, Aleš Novák, Martin Kostelecký, Pavel Seidl 
a Vojtěch Jeřábek
Přední řada zleva: Tereza Opasková, Kristýny Uhrová, Štěpánka Tvrdíková, Julia Maria Finková, 
Michaela Pospíchalová, Adéla Zittová, Lucie Draslarová, Martina Roubíčková a Hana Brzobohatá
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ně – v rámci možností a množství navožených 
kamenů se to snad povedlo. Ten den jsme nej-
spíš všichni usínali s vědomím, že náš úspěch 
je v rukou osudu a naší schopnosti improvizo-
vat. Naše měsíční úsilí v odkládání příprav nás 
po zásluze odměnilo nulovým ziskem oceně-
ní. Většina z nás si ale do paměti nevryje ten-
hle fakt, většina z nás si zapamatovala koncert 
Rammesteinů před plnou aulou, přesvědči-
vost dětí ze stanice ZOO, pachuť z komunistic-
ké NDR a především zápach sprejových barev 
ze západní strany Berlínské zdi. 
Letošní veletrh pro nás – po přechozí trojná-
sobné zkušenosti – byl především poslední. Nezapomeňte proto, že se říká: To nejlepší na konec! 
Sice bez diplomu, zato o zážitek bohatší jsme mohli sérii námi zažitých veletrhů s klidem uzavřít.

Hana Brzobohatá (V8A)

bylo, nebylo, za osmero třídami
Pokud se naší třídě během dlouhých osmi let studia na gymnáziu něco povedlo, tak vybudovat si 
pověst těch, co mají na vše dostatek času a jejichž inteligence je dost často převálcována leností. 

Proto bylo pro nás všechny překvapením, když 
jsme se v den našeho maturitního plesu, tedy 
27. ledna 2017, všichni zvládli sejít v Kulturním 
domě Lorec, a dokonce jsme měli takřka vše zor-
ganizováno a zařízeno. Podtitul našeho plesu 
zněl „Bylo, nebylo, za osmero třídami“ a dával 
tušit, že tento ples bude především o nás matu-
rantech. Po dopolední instalaci výzdoby se pán-
ská část třídy rozešla do svých domovů, zatím-
co ta dámská absolvovala tradiční kolečko vi-
zážistka – kadeřník – oblékaní šatů, abychom 
se v 18.00 sešli k poslední rychlé zkoušce před-
tančení, které jsme nacvičili s Tanečním klubem 
Modroočko z Kolína (opět z dů vodu naší lenosti, 
kdy jsme chtěli, aby naše pohybové nedostatky 
zakryli taneční profesionálové). Úderem sedmé 
byl sál otevřen a vyprodaný Lorec zaplnili naši 
rodiče a přátelé. K vrcholům plesu jistě patřil 
nástup maturantů chytře spojený s předtanče-
ním, aby dlouhé ceremonie nestihly nikoho nu-
dit a mohli jsme co nejdříve přistoupit k oblíbe-
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né volné zábavě. O půlnoci nechybělo půlnoční překvapení, a sice autorská píseň V8A o tom, jak 
moc se vyplatí navštěvovat víceleté gymnázium. Přestože plánovanou after party většina z nás ne-
zvládla a ráno nás přemohl smutek z toho, že máme ples za sebou, všichni jsme si ho skvěle užili 
a jistě na něj do konce života nezapomeneme. Martin Kostelecký (V8A)

Hana Brzobohatá u maturitní zkoušky Tomáš Kořistka u maturitní zkoušky
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C1A
Třídní učitelka: Mgr. Romana Doležalová
Počet žáků: 32, z toho 16 dívek a 16 chlapců

Zadní řada zleva: Petr Linhart, Dominik Náhlovský, Jakub Beran, Ondřej Plíhal, Vanesa Jeřábková, 
Martina Domasová, Michal Bajer, Daniel Krátký, Dominik Bachtík, Miloslav Veselý a David Blecha 
Prostřední řada zleva: Adam Brunclík, Kristina Adamová, Kateřina Raimundová, Anna Karešová, 
Leontýna Kozáková, Dominik Holub, Jaroslav Kepka, Tomáš Matějka, Marie Čižinská, Matěj Stejskal 
a Romana Doležalová (třídní učitelka)
Přední řada zleva: Jan Dáňa, Tereza Švarcová, Adéla Zelenková, Nikola Růžičková, Denisa Pešová, 
Barbora Černá, Veronika Veselá, Pavla Keltnerová, Kateřina Tučková a Vojtěch Horák
Chybí: Hana Pokorná

a jak že se to jmenuješ?
Tak tohle byla naše nejčastější otázka 28. a 29. srpna, jelikož jsme se seznamovali v rámci adap-
tačního kurzu. Jsem opravdu ráda, že to nebylo seznamování způsobem: Jmenuju se takhle a tak-
hle, je mi tolik a tolik, baví mě tohle a tohle. My jsme se seznamovali pomocí her a různých týmo-
vých soutěží. Nejnáročnější byl bezesporu závod Bez dechu. Ze začátku, když nám naši ,,vedoucí“ 
řekli, ať si vezmeme opravdu pohodlné oblečení, jsme nechápali proč. Pak nám oznámili, že nás 
čeká velmi náročný závod v lese. Pět koleček popředu, dvě pozadu, dvě se závažím, jedna tzv. no-
sítka a ještě pak nějaké běhání navíc. To jsme to někteří brali ještě jako opravdu dobrý vtip. Hu-
mor nás však přešel na startovní čáře. Po konci závodu jsem pochopila jeho název – nepřišla jsem 
si totiž už jako studentka na adaptačním kurzu, nýbrž jako parní lokomotiva. Ale účel to splnilo, 
protože jsme všichni bojovali. Nikdo si prostě nesedl a neřekl, že na to kašle. Já osobně jsem z naší 
třídy C1A nadšená. Přijde mi, že jsme super kolektiv, kvůli kterému si ty čtyři roky můžeme užít. 

Tereza Švarcová (C1A)
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C1A
Mexico City
Naše třída C1A si na Veletrh cestovního ruchu vylo-
sovala Mexico City. Nejprve jsme nebyli úplně nad-
šení, protože jsme neměli tušení, jak tímhle měs-
tem zaujmout. Ze začátku jsme se motali pořád je-
nom kolem tequilly, sombrera a kaktusů. Naše paní 
učitelka třídní nás uklidňovala, že to tak bude fajn, 
ale sama měla zřejmě rovněž obavy. Pak nás ale na-
padlo vytvořit atmosféru jedné z oblíbených míst-
ních oslav – oslav smrti. Mexičané vnímají smrt ji-
nak než my: Oni se veselí a vzdávají mrtvým úctu. 
Pro ně jsou tyto oslavy plné masek, světýlek, ba-
rev a hlavně dobré nálady. A tak jsme to také pojali. 
Naše třída byla plná jak světýlek, tak i barev a dob-
rá nálada rozhodně nechyběla. Zabrousili jsme do 
historie i současných životních podmínek. Hned 
jsme viděli Mexico City úplně jinak. Pro nás jako 

pro prváky to nebylo vůbec lehké, protože se te prve sami seznamujeme a poznáváme prostory ško-
ly. Každopádně jsme tuhle funkci splnili perfektně. Veronika Veselá (C1A)

sluníčkový den
V rámci community service se 26. dubna naše třída zapojila do sbírky pro nadaci Rozum a cit. Ani 
špatné počasí nás neodradilo a ze všech sil jsme se snažili prodat co nejvíce dárkových předmětů, 
magnetů, žetonků, odznáčků či klíčenek se symbolem žlutého sluníčka. Doufáme, že byla naše prá-
ce užitečná a že jsme alespoň trochu pomohli dětem v pěstounských rodinách!

Nikola Růžičková (C1A) – Kateřina Raimundová (C1A)

První místo, které se mi při zadání tématu vybavilo, byla tělocvična na mé bývalé základní ško-
le. Vždy před hodinou tělesné výchovy se mi udělalo těžko. Když zazvoní, vcházíme do šatny. 
Celá místnost vypadá, jako by se zde zastavil čas. Ohyzdné žluté stěny jsou lemovány věšáky na 
oblečení a stará podlaha jako by skomírala. Místnost je smutná jako propršená noc. Vcházíme 
do tělocvičny. Má vysoký strop, který působí osaměle, a podlahu, která se pronáší pod každým 
krokem a potichu vzlyká. Špinavá síť, která visí od stropu, už dávno není bílá. Zašlé míče jsou 
rozházené po celé tělocvičně jako přátelé, kteří jsou od sebe už navěky odloučeni. Další utr-
pení nastává, když učitelka přináší dlouho nevyprané – ale stále používané – rozlišovací dre-
sy. Vždy když si musím jeden obléknout, připadám si jako zablácený dopravní kužel. Po nároč-
ných dvou hodinách bylo zazvonění tím nejmilejším vysvobozením. Na týden jsem měla klid.

Leontýna Kozáková (C1A)

Místo, které nenávidím (popis) – ukázka ze slohové práce
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C1B
Třídní učitel: Mgr. Ladislav Douša
Počet žáků: 32, z toho 16 dívek a 16 chlapců

Zadní řada zleva: Tomáš Veselý, Josef Stanislav Treml, Rick Mommers, Petr Semerád, Jakub Kubík, 
Dominik Roubíček, Michal Mrázek, Alex Círek, Štěpán Kubala a Kryštof Rada
Prostřední řada zleva: Ondřej Pek, Monika Holubová, Kateřina Pokorná, Klára Rauchová, Lenka 
Zuchová, Anežka Nováková, Radka Křídlová, Lucie Vokálová, Alena Junová, Zuzana Rotová, Anna 
Perníkářová a Ladislav Douša (třídní učitel)
Přední řada zleva: Matěj Adamec, Adam Ťok, Vilém Pospíšil, Veronika Müllerová, Helena Licková, Bára 
Vejdělková, Eva Štůsková, Karolína Červinková, Filip Jelínek a Václav Hlaváč
Chybí: Adéla Boušková

Úspěchy jednotlivých žáků

Jakub Kubík 2. místo Matematický klokan, okresní kolo, kat. Junior

Jakub Kubík 4. místo Soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti, krajské kolo

Třída C1b úspěšně adaptována!
Prázdniny se nám už schýlily ke konci a nastal čas jít do školy. Pro nás prváky mohla být vidina 
nové školy a úplně cizího kolektivu poněkud deprimující, proto jsme se ve dnech 30.–31. srpna 
zúčast nili adaptačního kurzu. Hned ráno jsme se sešli před budovou GJO a již při čekání na uvede-
ní do školy se někteří z nás začali bavit a seznamovat, což bylo fajn. Pak už si nás přebrala paní uči-
telka J. Budajová v doprovodu našeho nového třídního učitele L. Douši a také sympatickými lidmi 
z agentury Hobit v čele s panem I. Bauerem. Těm všem bychom chtěli znovu poděkovat za aktivně 
a skvěle strávené dva dny. Dělali jsme bezpočet seznamovacích aktivit, hráli hry, sportovali i si jen 
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C1B

tak povídali. Myslím si, že vše proběhlo bezpro-
blémově a že z nás bude boží třída.

Josef S. Treml (C1B)

Káhira
V pátek 11. listopadu na naší škole proběhl 
projekt „Veletrh cestovního ruchu“. Naše třída 
C1B si vylosovala Káhiru, hlavní město Egyp-
ta. Naši Káhiru jste si mohli přijít prohlédnout 
do třídy 206: Nejprve jsme zde měli ochutnáv-
ku typických džusů Asir. Pak jste mohli vstou-
pit do naší univerzity Al-Azhar, kde jste se do-
zvěděli, co se na ní učilo, seznámit se se zá-
klady egyptského písma a základními myš-
lenkami Koránu. Dále byl v programu největ-
ší bazar, který je také součástí Káhiry. Občer-
stvit jste se mohli u našeho stánku s typickým 
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C1B
egyptským jídlem, kde se nabízely baklava, chalva a arabské sušenky. Prohlídku zakončila ná-
vštěva pyramidy, kterou hlídali dvě mumie. A pokud jste uvnitř této stavby správně zodpověděli 
kvízovou otázku, podělili se s vámi Kleopatra s Tutanchamonem o svůj poklad. Celý projekt jsme 
si jako třída velmi užili a těšíme se znovu za 2 roky na další veletrh!

Anežka Nováková (C1B) – Lenka Zuchová (C1B) – Barbora Vejdělková (C1B)

Kybernetická bezpečnost
V pondělí 23. ledna převzal Jakub Kubík di-
plom a věcnou cenu za čtvrté místo v kraj-
ském kole soutěže v první celorepubliko-
vé středoškolské soutěži ČR v kybernetické 
bezpečnosti. Cenu předával Mgr. Vladimír 
Rohel z Národního bezpečnostního úřadu 
a předseda výboru European Cyber Security 
Excelence Center Ing. Tomáš Přibyl. Po pře-
dání cen následovala přednáška a beseda na 
téma kybernetická bezpečnost. Jakubovi dě-
kujeme za výbornou reprezentaci GJO!

Návštěva Londýna
Poslední červnový týden se třídy C1B spolu se třídou V4A vypravily do Londýna. Prohlédli jsme 
si všechny známé pamětihodnosti britské metropole, o kterých možná budeme za tři roky zasvě-
ceně hovořit během maturitní zkoušky z anglického jazyka. Jedno přespání v Londýně nám také 
dalo možnost konverzace v angličtině s rodilými mluvčími a nahlédnutí do příbytků hostitelských 
rodin tohoto multikulturního velkoměsta. Ladislav Douša
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C2A
Třídní učitel: Mgr. Jiří Černohorský
Počet žáků: 33, z toho 20 dívek a 13 chlapců

Zadní řada zleva: Vojtěch Charvát, Jana Viktorová, Barbora Dušková, Josef Jasanský, Tomáš Ledr, 
Jakub Hošek, Filip Luňák, Aneta Ondrášková a Filip Šebek
Prostřední řada zleva: Tomáš Pros, Samuel Frengl, Daniel Rupík, Kateřina Klečková, Dominika 
Rudolfská, Kateřina Bulíčková, Barbora Zbudilová, Daniela Gembiczká, Lenka Niklová, Tereza 
Marhanová, Adéla Mojžíšová a Jiří Černohorský (třídní učitel)
Přední řada zleva: David Dolejší, Roman Ďanovský, Thi Ngoc Thuy Pham (Táňa), Valerie Haklová, 
Monika Chmelková, Anna Michalčíková, Monika Vajsochrová, Klára Uličná, Klára Hladišová, Markéta 
Dušátková a Jan Sixta 
Chybí: Pavel Terč a Markéta Vajglová

Jeruzalém
Při výběru měst pro letošní Veletrh cestovního ruchu jsme 
si vylosovali město Jeruzalém. To je známé především 
svou Chrámovou horou se Zdí nářků, která je dnes nejpo-
svátnějším místem židů. Nejprve jsme o Jeruzalému nato-
čili videoupoutávku, kterou jsme pojali jako vlog o cestě 
do Jeruzaléma, a poté se pustili do příprav. Každý z nás 
měl na starosti něco jiného – historické a zeměpisné in-
formace o Jeruzalému, stánek s pokrmy typické pro dané 
město, uspořádání židovské svatby nebo stánek s čajem 
a kávou. Den před oficiálním představováním stánku jsme 
připravovali naši třídu. Nazítří vše nastalo: Již od rána na-
vštěvovaly desítky lidí náš stánek, a to i porota, která jed-
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notlivá města hodnotila. Pro zpestření 
jsme dodali „přestřelky“, které jsou v Je-
ruzalémě bohužel běžné. 
Naše město slavilo úspěch, neboť jsme za 
originalitu získali první cenu, která celou 
třídu velmi potěšila. Ačkoliv jsme připra-
vovali veletrh poprvé, myslím, že se nám 
vydařil. 

Monika Vajsochrová (C2A)

bulharsko „polovičníma“ očima (reportáž) – ukázka ze slohové práce

Pokud někdy v dohledné době plánujete výlet do Bulharska, doporučoval bych vám asi jízdu 
autem. Nechci tím naznačit nic o vysoké kvalitě silnic a nechci tím naznačovat ani žádné nízké 
ceny benzínu, spíše tím myslím samotnou přitažlivost cesty. 
Hned na hranicích se Srbskem byste mohli o tomto rozhodnutí pochybovat, protože čekání je 
zde celkem běžná záležitost, ale pokud tento pocit nesmiřitelné zlosti překousnete a vydáte se 
vstříc klikaté cestě, která se vine skrz bujné bulharské lesy a špičaté kopce, nebudete litovat.
Řekněme si to upřímně: Bulharsko není nejbohatší země v Evropě. To ale neznamená, že není 
krásná. Určitě, cestou můžete narazit na prázdná místa s opuštěnými budovami, polorozpad-
lé asfaltové cesty, na kterých se s koněm a vozem projíždí bezzubý děda, a pokud máte „štěs-
tí“, můžete narazit i na smečku zatoulaných psů. To jsou ale jenom ty špatné věci. I přes všech-
na negativa vás Bulharsko osloví, ať už bohatou historií, která sahá až do starověkého Řecka, 
nebo krásnou přírodou a písečnými plážemi.
Minulé léto jsem jako vždy s rodinou zůstával v malém městečku Krdžali, kde si v létě při vy-
sokých teplotách přejete zimu a v chladných zimách zase teplo. Toto město není nijak historic-
ky významné, nepatří ani k nejhezčím v Bulharsku, přesto k němu mám osobní vztah – naro-
dila se tady moje máma a donedávna jsme sem každý rok jezdívali na návštěvu k prarodičům. 
Vím, že někoho by zvláštní směs moderní doby a reality bývalého komunistického státu ne-
musela nadchnout, pro mě má ale ulice se staromódní dlažbou, bytovkami a lavičkami, na kte-
rých sedí lidé s chytrými telefony, svůj osobitý nádech. Je to jako sledovat prapodivnou syn-
tézu nezapomenutelné historie a nynější doby, která se v historických městech jen tak nevidí.
Nejkrásnější pocit pak člověk zažívá, když sleduje prapodivné okolí z venkovní restaurace 
a právě si dává pořádně do nosu z talíře naplněného bulharskými specialitami. Sleduje poho-
dovou atmosféru, příjemné lidi a děti, co si hrají na nedalekém moderním hřišti, přes které 
ještě nedávno jezdil starý a barevný vláček.
Pokud neplánujete zůstat pouze v okolí vašeho hotelového resortu, opravdu vám doporu čuji 
vydat se na nějakou zvláštní cestu pryč. Vše na vás bude působit mnoha rozporuplnými po-
city, zpětně si ale uvědomíte, že za tuhle bulharskou zkušenost byste nic jiného nevyměnili.

Samuel Frengl (C2A)

C2A
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Zadní řada zleva: Pavel Kocábek, Matěj Brabec, Juraj Čikoš, Štěpánka Králová (třídní učitelka), Jiří 
Kopecký (zástupce třídního učitele), Duc Nguyen Hoang, Martin Jarůněk a Lubor Šída
Prostřední řada zleva: Jakub Rychlík, Kryštof Kolovecký, Adéla Veselá, Tereza Šranková, Dana 
Brandejská, Vojtěch Dytrych, Lukáš Kafka, Štěpánka Schreierová, Kateřina Vondráčková, Tereza 
Náhlovská, Monika Vnuková, Martin Chloupý, Tomáš Chloupek a Martin Smitka
Přední řada zleva: Vojtěch Benešovský, Klára Bílková, Nikola Mistrová, Adéla Machová, Denisa Kortanová, 
Tereza Patlejchová, Eliška Táborská, Kateřina Dubjáková, Kateřina Dědičová a Jan Novák
Chybí: Tereza Veselá a Gabriela Slepičková

Třídní učitelka: Mgr. Štěpánka Králová
Počet žáků: 32, z toho 17 dívek a 15 chlapců

C2B

Návštěva z Nizozemí
Výměnný pobyt na GJO absolvovala koncem září skupina dvaceti studentů a dvou učitelek z Re vius 
Lyceum v nizozemském Doornu. První den si prohlédli všechny významné kutnohorské památky 
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C2B
a přijal je také starosta města Martin Starý. Druhý den následoval celodenní výlet do Prahy, ná-
sledný státní svátek 28. září strávili hosté v našich rodinách a další program zahrnoval výtvarné 
a sportovní aktivity v ulicích Kutné Hory i v prostorách školy. Výměnný program s našimi holand-
skými přáteli byl podpořen grantem města Kutná Hora.

Paříž
Když jsme si z klobouku vylosova-
li Paříž, kterou jsme měli předvést 
v tom nejlepším světle, okamžitě 
kaž dého z nás napadla spousta 
myšlenek. Nahlas jsme si je sdě-
lili při zvlášť k tomu zorganizo-
vané třídnické hodině. Nejdříve 
nám naše třídní učitelka Š. Králo-
vá řekla, jak to na Veletrhu cestov-
ního ruchu chodí. A dodala, jak je 
možné Paříž zprostředkovat ná-
vštěvníkům, aby se cítili alespoň 
trošku jako v této francouzské metropoli na dovolené. Každý z nás si toto vzal k srdci, přidal dal-
ší nápad a dal do projektu velké úsilí. Naše třída, která se proměnila na pár hodin v centrum měs-
ta Eiffelovy věže, měla opravdu nádech, který jsme si představovali. Pohoda, žádný stres a poseze-
ní v kavárně při poslechu Edith Piaf. Po kávě jste se mohli přemístit na vystoupení Moulin Rouge 
a k pomníku obětí, které zahynuly při teroristických útocích právě v Paříži. Mohli jste si také pro-
hlédnout světoznámý Louvre. V celých prostorách Paříže se pohybovaly nejznámější osobnosti, 
které zde pracovaly a žily – od Ludvíka XIV. přes Ernesta Hemingwaye až po Vincenta van Gogha. 
Veletrhem jsme si dokázali, že umíme spolupracovat a společně dokážeme vytvořit něco, co se li-
dem bude líbit. Pověstnou třešničkou na dortu pro nás byla hlavní cena poroty, kdy jsme se umís-
tili na prvním místě. Martin Jarůněk (C2B)

Dáváme knihám druhou šanci!
Community service má na naší škole dlouholetou tradici i nejrůznější podoby: od všemožných sbí-
rek, darování krve až po úklid přírody nebo adoptování „spolužáků“ na dálku. Originalitě se meze 
nekladou. A čím jsme chtěli letos přispět my, C2B? Po prázdninách se nám v hlavách zrodil plán: 
Potřebujete se zbavit knih, které vám v pokoji překáží, ale nechcete je vyhodit? Nudíte se ve stu-
dovně, a na messengeru právě nikdo není? Sháníte nějakou knihu, a nikde se nedá sehnat? Jste 
milovníci knih a náruživí čtenáři, kteří stíhají přečíst pět knih za den? Pomoc od těchto problé mů – 
a možná mnohem víc – naleznete nově v naší studovně, kde se nachází volně přístupná knihov-
na. Můžete si říkat: „A co je na knihovně tak zvláštního? Vždyť přece již jednu máme!“ Jistě, to sa-
mozřejmě máme, ale tato knihovna bude sloužit k výměně, či snad dokonce směně knih. Nebudete 
k tomu potřebovat žádné speciální průkazky, potvrzení o studiu, nebo dokonce peníze. Jednoduše 
přijdete, vyberete si knihu a je to! Jste právoplatným držitelem knihy. Nic složitého, že? Vše vlastně 
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C2B
funguje na stejném principu jako tzv. Úschovna opuštěných knih v Praze. Přejeme čtenářům, aby si 
našli právě „tu svou“ knihu. Dana Brandejská (C2B)

Návštěvy oddělení LDN
Naší třídě byla nabídnuta služba veřejnosti: Pravidelně jsme chodili navštěvovat pacientky ležící 
na oddělení LDN a věnovali jim pár chvil našeho času a naší pozornosti. Právě tito lidé totiž doká-
ží ocenit naši společnost, a to je ta největší odměna, kterou za to dostáváme. Jsme rádi, že jsme se 
mohli věnovat lidem, kteří to potřebují. Povídali jsme si s nimi, četli jim časopisy či knihy a prohlí-
želi si s nimi fotky na mobilních telefonech. Vnímali jsme osamělost těchto lidí, a snažili se jim pro-
to pomoct, aby aspoň na chvíli tak osamělí nebyli. Nechodili jsme je podporovat v jejich smutku, 
ale snažili se je rozptýlit a rozveselovat. Zkušenosti nabyté touto charitativní prací v nás zůstanou 
už napořád. Nelitujeme jediné chvíle strávené s těmito lidmi.

Štěpánka Schreierová (C2B)

Dubaj (reportáž) – ukázka ze slohové práce

Koncem loňského roku jsem se spolu s mými kamarádkami, trenérem a pár přáteli vydala 
na mistrovství světa v raftingu do Spojených arabských emirátů. Odvezla jsem si z této země 
spoustu nezapomenutelných zážitků.
Ještě před samotným závodem jsme se rozhodli zůstat pár dní v Dubaji, abychom lépe po-
znali místní kulturu. A že je co poznávat! Úplně první, co nás překvapilo, bylo to, že všechny 
ženy zde chodí zahalené od hlavy až k patě. Jejich dlouhé, nejčastěji černé „hábity“ odha lují 
pouze tmavé oči. Naopak muži jsou oblečeni v bílém a na hlavách mají barevné šátky. Barva 
šátku pak určuje, z jaké části země muž pochází. 
Celé město Dubaj působí velmi bohatě: vysoké mrakodrapy, moderní čistá auta, žádné od-
padky, vše klimatizované, organizované a rušné. Klid tu nenaleznete ani v noci, pracuje se 
totiž na stavbách, aby byly co nejdříve hotové. Bohatství plynoucí z ropy je zde vidět na kaž-
dém kroku. Díky přísným zákonům a vysokým trestům je zde také velmi nízká kriminalita. 
Další, čeho si určitě všimnete, je postavení mužů a žen. Muž má autoritu a žena poslouchá, 
i ona má ovšem nějaké výhody, např. vagóny v metru, které jsou určeny pouze ženám a dě-
tem a do kterých muži nesmí. Doprava je celkově velmi pestrá, metro jezdí nad zemí, spěcha-
jící auta rozhodně nejezdí pomalu a řidiči se nebojí zatroubit. 
Pokud jste vášniví turisté, tak si zde zajímavá místa také určitě najdete, ať už to bude nej-
vyšší budova světa Burdž Chalífa, ze které je nádherný výhled, nebo vyhlášený arabský trh 
„súk“, kde se vám obchodníci, kteří milují smlouvání o ceně, snaží prodat snad cokoliv. Za-
ujme vás také jistě umělý mořský ostrov ve tvaru palmy, velké obchodní domy, kde může-
te spatřit i obrovské akvárium se žraloky, velký vodopád či celoročně provozované lyžař-
ské středisko.
Spousta lidí tvrdí, že Dubaj není město, které by se dalo považovat za domov, ale spíš „cent-
rum zábavy“. Jsem přesvědčena, že navštívit tuto zemi určitě stojí za to. Vždyť si to vezměte: 
Teplota zde v zimě neklesne po 18 °C! Tereza Patlejchová (C2B)
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C3A

Zadní řada zleva: Filip Culek, Kristýna Šibravová, Kamila Zadražilová, Dominika Výborná, Martina 
Veberová, Lukáš Lázňovský, Jakub Vladyka, Matěj Mokrý, Marie Kunášková a Jiří Vokřál
Prostřední řada zleva: Petr Němeček (učitel biologie), Nikola Vladyková, Miloslava Chalupová, 
Kristýna Marková, Michaela Švarcová, Dominika Nováková, Tereza Stránská, Rút Procházková, 
Michaela Karásková, Lucie Krausová, Denisa Kleinová, Kristýna Nevolová a Ondřej Špaček
Přední řada zleva: Filip Vlach, David Procházka, Jana Balvínová, Markéta Fialová, Yen Nhi Ha (Nina), 
Veronika Šnebergová, Tereza Roubíčková, Eliška Červenková, Miloslav Vach a Vilém Licek
Chybí: Martina Suková (třídní učitelka) a Pavel Grauer

Třídní učitelka: Mgr. Martina Suková
Počet žáků: 33, z toho 22 dívek a 11 chlapců

Úspěchy jednotlivých žáků

Martina Veberová 3. místo Konverzační soutěž ve FRJ, krajské kolo

Kodaň 
Světová města bylo skvělé téma letošního veletrhu, na který jsme se všichni ve třídě těšili. Jen si to 
představte města jako Paříž, New York, Moskva, Benátky… A pak jsme si vytáhli Kodaň. Trochu nám 
to připomnělo situaci z minulého ročníku, kdy jsme si mezi všemi skvělými státy světa vylosovali JAR. 
Další obrovské zklamání. Povznesená nálada rychle dosáhla bodu mrazu a přišla důležitá otázka: A co 
teď? První dva týdny se nedělo nic. Přehazovali jsme nápady z jedné strany na druhou, a ani jich moc 
nebylo. Památky? To asi těžko, všichni jsme znali jen sochu Malé mořské víly. Hans Christian Ander-
sen. Království. A to byly všechny naše vstupní informace. Mílovými kroky se blížila hrozba odevzdá-
ní videa. V té době už jsme naštěstí o Kodani něco věděli, a tak vzniklo video, jehož tvorbu jsme si 
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C3A
ale moc neužili. Na videu nezáleží, uklidňovali jsme se, 
a postupně jsme získávali nadšení pro práci. S odhod-
láním, že to prostě nevzdáme, jsme se pustili do velko-
plošných výtvarných prací: Vznikly typické barevné 
domy, kartonové památky, ukazatele, kupily se nápa-
dy. Přerozdělení stánků ani výsledná podoba nebyla 
dlouho jasná. Týden před veletrhem přišel nápad, že 
uděláme noční prohlídku města. Alespoň to bude za-
jímavé. Sháněli jsme světýlka, svíčky, sklenice, vymýš-
leli zatemnění oken. 
Celý den jsme si nakonec moc užili. Vedle faktic-
kých infor mací o této nejstarší konstituční monar-
chii světa dostali návštěv níci i autogram od Ander-
sena, dánskou vlaječku, typický hot dog nebo vý-
bornou kávu. Za zmínku stojí i socha Malé mořské 
víly, tentokráte naštěstí nebyla poškozena neurva-
lými návštěvníky, a hudební skupiny Aqua s Barbie 
a Kenem i folková skupina, která návštěvníkům hrá-
la severské melodie. Návštěvníky zdravila královna 
Markéta II. přímo ze svého trůnu v Amalienborgu 
a hned při vstupu na ně dýchl typický odér Kodaně 
a vlastně celého Dánska – svoboda. Získáním druhé-

ho místa jsme se přesvědčili o tom, že vlastně ani moc nezále-
ží na tom, co dostanete, ale jak s tím, co máte, naložíte. A pro 
nás to byla další zkušenost – dozvěděli jsme se zajímavé věci 
o Kodani (která ve výsledku není zas tak strašná, ba právě na-
opak) i sami o sobě: Třeba že někdo z nás je asi budoucí hipík 
a někdo býval v minulém životě Vikingem.

Martina Veberová (C3A)

Masopust
„Masopust, to je den, kdy se chodí v kostýmech a jedí se jen 
samé dobré věci,“ říká čtyřletý Jonáš a ve svém kostýmu klau-
na se vesele usmívá. „Masopust? Ty jo… tím se vyhání zima, 
ne?“ odpovídá na stejnou otázku „Co je to masopust?“ sedm-
náctiletý Pavel. Ale našly se i světlé výjimky: „Masopustní úte-

rý bylo posledním dnem, kde bylo možné se pořádně najíst. A pak čtyřicet dní žádné maso, až do 
Velikonoc.“
Období mezi dvěma půsty bylo v minulosti slavnostní dobou, v dnešní době se však na tuto tradici po-
někud zapomíná. Naštěstí máme v Kutné Hoře Mateřskou školu Pohádka a taky naše gymnázium, je-
hož studenti z C3A a paní učitelka M. Peková opět spojili síly s dětmi z Pohádky a vydali se do ulic pro-
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C3A

volávat slávu masopustu. Sešli jsme se s dětmi ráno ve školce, kde ještě probíhaly poslední přípravy 
na ten velkolepý průvod, svačilo se (i my jsme dostali po kobližce), malovalo se na obličej a hledaly se 
kostýmy. Kapela vyrazila oděná do veselých plášťů a čepic v čele průvodu, za nimi ženich s nevěstou 
a v předvoji ohlašovali masopustní průvod mnich s koněm. Jako každý rok jsme postupně prošli Kut-
nou Horou, zastavili se u babiček a dědečků v Domově Barbora, ve Spolkovém domě, navštívili jsme 
mnohé krámky, Hrádek i GASK. Všude jsme dostali drobnou i větší výslužku a za hlasitého povyková-
ní a řehtání řehtaček jsme svou cestu zakončili opět v mateřské škole. Jako výslužku jsme si odnesli pi-
tíčko a sladkou tyčinku – však jsme se taky všichni potřebovali po té cestě posilnit.
Přestože jsme zrovna v den konání masopustu měli pro nás tak důležité semináře, sešli jsme se v hoj-
ném počtu a převlečení do kostýmů jsme si celé dopoledne opět užili.  Martina Veberová (C3A)

Jom ha-šoa už po dvanácté
Byl krásný jarní den, který doslova vyzýval k pozitivní náladě. Před Městskou knihovnou v Kutné Hoře 
však probíhala akce, jejíž téma navozovalo naprosto opačnou atmosféru. Institut Terezínské iniciativy 
pořádá každý rok na několika místech v republice událost jménem Jom ha-šoa. A o co se vlastně jedná? 
Den holokaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve ha-gvura“, je dnem, kdy se prostřednictvím vzpo-
mínkových obřadů připomíná památka obětí holokaustu. Celý pietní akt spočívá v nepřetržitém čtení 
jmen obětí tohoto brutálního válečného zločinu. Do tradiční akce se zapojuje pravidelně také GJO, le-
tos zastoupené třídou C3A. Dalších 30 studentů bylo vybráno pro tuto událost z VOŠ a SPŠ Kutná Hora.
Během dvou hodin se do pietního aktu zapojilo 60 studentů, 10 knihovníků a 10 kolemjdoucích (ně-
kteří četli, jiní poslouchali). Dohromady všichni přečetli 159 stran, což znamená přečtených 954 jmen 
obětí, z toho 25 stran (150 jmen) bylo zaplněno jmény rodáků z Kutné Hory. Některé momenty akce se 
správným úmyslem byly ale k obětem holokaustu až neuctivé: Když před mikrofon předstoupil někdo 
se slabším hlasem, kolem projíždělo auto a na ulici panoval přirozený ruch, nebyla jména zemřelých sly-
šet ani pár metrů od mikrofonu… Jom ha-šoa nutí k zamyšlení, proto je škoda, že někteří lidé vůbec ne-
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C3A
vědí, o co se jedná. V případě větší propagace by možná o tuto akci byl větší zájem a působila by zdvoři-
leji. Nic to však nemění na tom, že pro všechny zúčastněné bylo vidět a číst jména obětí silným zážitkem. 
Když např. narazíte na chlapečka narozeného r. 1935 a zavražděného v r. 1943, otřese to každým. Proto 
je Jom ha-šoa správná věc. Na tyto události se nesmí nikdy zapomenout. Jiří Vokřál (C3A)

Máš umělecké střevo?
Hranice, to je Předěl. Mez. Rozmezí. Omezení. Linka na mapě. Zeď v Berlíně. Osobní prostor. To, co 
je někde mezi tím, co se toleruje, a co už je „přes čáru“. Za hranicí. Hranice bylo ale i téma dalšího 
ročníku soutěže Máš umělecké střevo?. V současné době téma velice aktuální. Přestože EVV už rok 
nemáme, rozhodli jsme se po kladné zkušenosti z loňského roku, že opět zkusíme vytvořit takový 
projekt, který zaujme porotu, a i nás bude práce na něm bavit. Kupily se nápady, výkřiky do tmy, 
popsané papíry, ale žádný pořádný plán nepřicházel. Až přišli psi. A s nimi pan Nohavica. Hranice 
jsme pochopili jako omezení, která nás neustále směrují, navigují, postrkávají a nutí do věcí, které 
často ani nechceme. Stejně tak, jako člověk nutí psa, aby ho poslouchal, nesmyslně válel sudy, dá-
val pac a sedal a lehal ve chvíli, kdy páníček chce. Položili jste si ale někdy tu základní otázku, která 
je na začátku celého lidského vědění? PROČ? Proč to ti psi dělají? Kvůli jídlu? Bezpečí? Lásce? A ne-
zdá se vám někdy, že my vlastně děláme to samé? Ale před kým si leháme a komu vlastně dáváme 
pac? A proč jsme pořád tak poslušní a jdeme tam, kam ostatní? Může se nám snad něco stát, když 
se dostaneme do „životního protisměru“? Naše video, které jsme do soutěže poslali, vám nedalo 
odpověď ani na jednu z otázek, naopak jich asi ještě hodně vyvolalo. A možná, že jedna z těch prv-
ních bude, jestli my sami už nejsme za hranicí. Tým MUS C3A
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C3B

Zadní řada zleva: Roman Kratochvíl, Adam Uličný, Vojtěch Bašta, Tomáš Mrkos, Vítek Plašil, Igor 
Wintner, Natalia Putintseva, Aneta Dolejší a Tereza Lasíková
Prostřední řada zleva: Kristýna Nalezinková, Jitka Drahokoupilová, Kateřina Daňková, Šárka 
Pomichálková, Nikola Krásná, Veronika Burgerová, Michaela Hanušová, Alžběta Kárníková, Michaela 
Batelková, Sandra Vokřálová, Aleš Vavřina a Roman Bartoníček (třídní učitel)
Přední řada zleva: Jan Hrudka, Marie Valentová, Anežka Kyjovská, Pavlína Kufrová, Natálie 
Kleiberová, Tomáš Tvrdík, Tereza Buřivalová, Tereza Kratochvílová a Ludmila Licková
Chybí: Michaela Koděrová, Lucie Havránková a Nikola Třeská

Třídní učitel:  Mgr. Roman Bartoníček
Počet žáků:   32, z toho 23 dívek a 9 chlapců

Úspěchy jednotlivých žáků

Natalia Putintseva 1. místo Konverzační soutěž v NEJ, okresní kolo, kat. III.A

san francisco
Když zástupce naší třídy, po celém GJO proslulý Tomáš Tvrdík, vylosoval pro C3B San Francisco, já-
sali jsme. Vždyť co se přece k naší třídě hodí víc než právě toto svobodomyslné město?! A konečně: 
Po spoustě úmorných hodin našeho volného času strávených ve škole přípravami našeho stánku to 
přišlo – den, kdy jsme měli zúročit naši práci, den veletrhu, 11. listopad. Vedle toho, že jsme si dali 
za úkol vzdělávat, posilňovat příchozí irskou kávou a typickými pamlsky, zněl plán jasně: hlavně si 
to pořádně užít! Po závěrečném vyhlášení vítězů sice panovalo ve třídě zklamání z toho, že jsme žád-
nou cenu nezískali, ale výhry byly pouze sladkou třešničkou na dortu. Zase jsme se o něco zlepši-
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li v komunikaci mezi sebou, naučili jsme se lépe 
pracovat jako kolektiv, zjistili spoustu nových 
informací a snad i nějaké předali. A to je přece 
to hlavní. Michaela Koděrová (C3B)

Z Debatní ligy
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Zadní řada zleva: Jakub Vičar, Jan Kristián Fišera, Petra Morávková, Dominika Nováčková, 
Tereza Knížová, Tereza Nováková, Kateřina Nováčková, Kristýna Jiránková, Simona Vrbová, Jindřich 
Bartoň (třídní učitel), Barbora Pekařová, Eliška Neumanová, Jitka Sojková, Adéla Krejcarová, Kateřina 
Vlasáková, Markéta Krulišová, Barbora Vítová, Marek Suk a Filip Zelenka
Přední řada zleva: Michaela Weissová, Sára Vodičková, Kateřina Strnadová, Sára Vilímová, Nikola 
Knížová, Anna Šolínová, Tereza Hanušová a Kristýna Mazaná

Úspěchy jednotlivých žáků

Kateřina Vlasáková 2. místo SOČ, krajské kolo, obor Historie

Tokio
Dva roky uplynuly jako voda a my jsme se mohli těšit na dal-
ší ročník (v pořadí už pátý) Veletrhu cestovního ruchu. Zá-
stupci z každé třídy postupně vyloso vali světové metropole, 
které byly letos tématem. Nám zástupci naší třídy vylosovali 
japonskou metro poli Tokio. Do 11. listopadu zbývalo pouze 
něco málo přes měsíc, a přitom přípravy zahrnovaly i nato-
čení reklamy na náš „stánek“. Letošní ročník byl z našeho po-
hledu vydařenější než ten předchozí: Tento rok jsme se totiž 
umístili na třetím místě v kategorii věnované nejoriginálněj-
šímu pojetí prezentace. Ačkoliv jsme čekali cenu úplně v jiné 
kategorii, radost nebyla o nic menší. Za umístění obdržela 
naše třída dort, což byla sladká tečka za letošním ročníkem 
tohoto netradičního vzdělávacího projektu.

Filip Zelenka (C4A)

Třídní učitel: Mgr. Jindřich Bartoň
Počet žáků: 26, z toho 22 dívek a 4 chlapci
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C4A
st. Patrick’s Night
Dne 17. března uspořádala naše třída C4A jako 
poslední v pořadí svůj maturitní ples. Konal se 
v kutnohorském Kulturním domě Lorec a jako 
téma, vzhledem k datu pořádání, jsme si zvolili 
irský svátek sv. Patrika. Příprava plesu byla vel-
mi náročná, protože jsme chtěli mít vše co nej-
lépe připravené a zorganizované. Mnoho času 
nás stál nácvik předtančení a výzdoba kulturní-
ho domu. 
Vlastní ples začal před osmou hodinou večerní. 
Moderátor plesu, kutnohorský divadelník Vác-
lav Veselý, všechny přítomné přivítal a poté jsme 
již nastoupili ke svému předtančení, které se nes-
lo v duchu irských tradic. Po něm následovalo vy-
stoupení brněnské taneční skupiny La Quardil-
la, která předvedla ukázky různých irských tanců 
i s komentářem o jejich historii. Následovalo slav-
nostní šerpování: Moderátor nejprve o každém 
z nás přečetl krátkou charakteristiku a ve dvoji-
cích jsme si pak užili svoji „chvíli slávy“. 
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Po šerpování jsme si připili šampaňským, ná-
sledovalo zašlapávání šerp a sólo pro rodiče 
a učitele. Nechybělo ani společné fotografová-
ní. Poté následovala volná zábava, kdy k tanci 
velmi dobře hrála skupina Joy of Moonrise. 
Na půlnoc jsme připravili pro všechny ještě jed-
no překvapení: Nejprve ještě jednou vystoupi-
la La Quardilla a poté na scénu vyběhl náš tříd-
ní učitel J. Bartoň převlečený za Večerníčka. Za 
ním jsme vybíhali my převlečení za další po-
hádkové postavy. 
Podle ohlasů se ples naší třídy opravdu vydařil. 
Budu na něj vzpomínat jako na úžasnou noc, 
kterou jsem si opravdu užila.

Tereza Hanušová (C4A)

C4A

Jakub Vičar u maturitní zkoušky
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C4B

Zadní řada zleva: Ladislava Helerová, Jan Moc, Markéta Babičková, Nela Nešetřilová, Martin Vocl, 
Nikola Burdová, Jan Pospíšil, Adriana Lebedová, Adam Žert, Milena Krumphanzlová (třídní učitelka), 
Martin Fiala, Anna Bartošová, Adéla Sůvová, Vojtěch Šimon, Tiep Pham Van (Lukáš), Marek Parvonič, 
Lenka Beznosková, Martin Peroutka, Tomáš Polák, Dagmar Svobodová a Petr Novák
Přední řada zleva: Simona Coubalová, Tereza Kratochvílová, Karolína Růžičková, Anna Coufalová, 
Romana Pešková a Tereza Benešová

Úspěchy jednotlivých žáků

Adéla Sůvová čestné uznání Aplaus 2017, Národní ústav pro autismus, kat. Jednotlivci

sydney
Naše třída si začátkem října vylosovala na zpracování město Sydney. My, i když maturanti, jsme 
se tohoto úkolu zhostili, myslím, se ctí. Sydney jsme pojali jako město tří tváří. Tou první tváří 
bylo vyspělé velkoměsto: Mohli jste se u nás pokochat modelem nejslavnější opery, která je be-
zesporu velkou dominantou města. Dokonce se nám podařilo zkontaktovat dvě dívky ze Syd-
ney, které pro naše návštěvníky nahráli zdravici s výhledem na zmiňovanou operu. Tváří dru-
hou potom bylo město s mnoha plážemi: Na naší pláži jste si mohli prostě jen užívat západu 
slunce, nebo jste se mohli občerstvit v místním baru. Mohli jste rovněž ochutnat typickou po-
choutku Aboriginců, kterou jsou cvrččí špízy. A třetí tvář Sydney představuje nedaleký národ-
ní park: V něm jste mohli potkat typické endemity – ptakopyska, klokana nebo agamu. Nutno 
podotknout, že jste to všechno mohli vidět v jejich aktuálním čase, tedy v noci, za svitu hvězd 

Třídní učitelka: Mgr. Milena Krumphanzlová
Počet žáků: 26, z toho 15 dívek a 11 chlapců
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C4B
(vánočních světýlek). Podařilo se nám také zcela exklu-
zivně uspořádat přehlídku největších australských hu-
debních ikon. Navštívila nás Olivia Newton John, kte-
rou můžete znát jako Sandy z Pomády, Sia vystoupi-
la se svým největším hitem Chandelier, dále zarapo-
vala Iggy Azalea a nakonec nás svou návštěvou pocti-
la legendární skupina AC/DC se svým největším hitem 
Highway to Hell. 
Veletrh cestovního ruchu jsme si užili, i když jsme se ne-
umístili. Bylo to aspoň malé rozptýlení před náročným 
rokem.  Anna Coufalová (C4B)

Poslední soud
Maturitní ples je velkou událostí v životě každého středoškoláka. Ani u naší třídy tomu nebylo jinak. 
Po delším přemýšlení jsme si nakonec zvolili tematiku posledního soudu, tedy nebe a pekla. Musím 
říct, že v tomto stylu to pak u nás ve třídě vypadalo až do začátku plesu. Nikdo z nás asi netušil, co se 
za jediným večerem skrývá starostí, organizování a bohužel i sporů. To všechno jen kvůli tomu, aby-
chom nakonec s dojetím a radostí sledovali ostatní, jak si užívají svou chvilku slávy na červeném ko-
berci. K tomu musím podotknout, že mě opravdu překvapily taneční výkony některých spolužáků. Ač 
nám ples nezačal zrovna nejlépe, dokázali jsme předtančením sami sebe – a doufám, že i celý sál – do-
stat do pekelně dobré nálady. Následně nám nechyběla taneční vystoupení, tombola, ohnivé plameny 
ani trocha optické iluze. Jsem si jistá, že na tento večer budeme všichni vzpomínat s úsměvem na tváři.

Nela Nešetřilová (C4B)
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C4B

Ocenění Adély Sůvové Lenka Beznosková u maturitní zkoušky
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ÚSPĚCHY VE SPORTOVNÍCH 
A JINÝCH KOLEKTIVNÍCH SOUTĚŽÍCH

V1a

Markéta Čermáková 1. místo Okresní přebor ZŠ ve stolním tenise ml. dívek

Barbora Svobodová, Adéla Veselá, 
Natalie Maria Mušák, Nela Bičíková, 
Tereza Čábelková a Julie Lukášková

2. místo Pohár rozhlasu, okresní atletická soutěž

Svatopluk Boček, Ondřej Konečný, 
Patrik Novák, Jan Koleček a Kryštof Dostál

3. místo Pohár rozhlasu, okresní atletická soutěž

Natálie Kapičková, Barbora Sirotková, 
Kateřina Lorencová, Tereza Čábelková 
a Barbora Svobodová

2. místo Okresní přebor ve florbalu

Julie Lukášková 1. místo Okresní přebor ZŠ ve šplhu 

Matylda Hiršová, Alena Ryšavá, 
Julie Krejčová a Anna Mocová

1. místo Soutěž Hlídek mladých zdravotníků, krajské kolo

V2a

Ema Bulandrová, Jolana Hromčíková 
a Monika Vargová

2. místo Prezentiáda, celostátní finále

Nikola Kouřilová, Alena Votavová 
a Sára Šnajdrová

3. místo Prezentiáda, krajské finále

Alžběta Botková, Karolína Částková, 
Jolana Hromčíková, Alžběta Klimtová, 
Sára Šnajdrová, Kateřina Voldřichová, 
Monika Vargová a Klára Zelená

1. místo Okresní přebor ZŠ v košíkové ml. dívek

Kateřina Voldřichová 1. místo Okresní přebor ZŠ ve stolním tenise ml. dívek

Ema Bulandrová, Karolína Částková, 
Alžběta Klimtová, Sára Šnajdrová, 
Jolana Hromčíková a Kateřina Voldřichová

2. místo Pohár rozhlasu, okresní atletická soutěž

Martin Bartůněk, Marek Bílý, Jan Matušina, 
Šimon Kohoutek a Jan Švédík

3. místo Pohár rozhlasu, okresní atletická soutěž

V4a

Irena Coufalová, Diana Vosecká, 
Adéla Doležalová a Veronika Judytková

1. místo Prezentiáda, celostátní finále

Veronika Judytková 2. místo Okresní přebor ZŠ ve šplhu

Diana Vosecká 1. místo Soutěž Hlídek mladých zdravotníků, krajské kolo
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V7a

Jakub Bradna, Aneta Hamplová, 
Veronika Kučerová a Adam Křenovský

3. místo Studentská Agora, krajské finále

Veronika Vindušková a Nikol Hartová 5. místo Prezentiáda, celostátní finále

C1a

Adam Brunclík 1. místo Okresní přebor SŠ ve florbalu

C2b

Martin Smitka 1. místo Okresní přebor SŠ ve florbalu

Tereza Patlejchová a Tereza Šranková 2. místo Soutěž o nejlepší statistický plakát, národní kolo

C3a

Martina Veberová, Filip Culek, Filip Vlach, 
Veronika Šnebergová, Kristýna Šibravová 
a Jiří Vokřál

3. místo Studentská Agora, krajské finále

Pavel Grauer a Jiří Vokřál 1. místo Okresní přebor SŠ ve florbalu

C3b

Tereza Buřivalová 3. místo Studentská Agora, krajské finále

Roman Kratochvíl a Vítek Plašil 1. místo Okresní přebor SŠ ve florbalu

C4b

Martin Vocl 1. místo Okresní přebor SŠ ve florbalu
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CELOŠKOLNÍ aKCE
Pasování nováčků
K začátku školního roku na GJO již tradičně patří pasování nových studentů. Tohoto úkolu se le-
tos výborně zhostili studenti oktávy a čtvrtých ročníků – nechali se inspirovat 700. výročím na-
rození Karla IV. a v tomto duchu uvedli nováčky a jejich třídní učitele do nového školního roku. 

Pasováním provázel Martin Kostelecký v roli purkrabího, 
samotného „povýšení do stavu šlechtického“ se ujal král 
Karel IV. (Hana Brzobohatá) a jeho choť Eliška (Anna Cou-
falová) společně s pomocí svých dvořanů. Všichni byli ob-
lečeni v dobových kostýmech ze salónu Meluzína a své vel-
ké poděkování směřují paní Jitce Jelínkové, která jim kos-
týmy zdarma zapůjčila. Své zařazení studenti a jejich tříd-
ní učitelé stvrdili otiskem palce na pergamen. Když byli 
všichni rozčlenění do svých šlechtických stavů, promluvil 
ředitel školy Vladislav Slavíček, popřál všem studentům 
úspěšný školní rok a pak již byli všichni „dvo řané“ a „pod-
daní“ propuštěni do jídelny, kde na ně čekal tradiční ham-
burger. Martina Veberová (C3A)

Veletrh cestovního ruchu
V pátek 11. listopadu se na naší škole konal již tradiční Veletrh cestovního ruchu, jehož přípra-
vy probíhaly souvisle celý měsíc. V rámci této celoškolní akce mají studenti, učitelé i široká ve-
řejnost možnost navštívit nejrůznější kouty světa. Letošním tématem se stala světová města. 
Vše začalo první říjnový týden, kdy si všechny třídy vylosovaly „své město“. Prvním úkolem 
bylo natočit krátké video a v něm své město představit a přilákat do něj co nejvíce návštěv-
níků. Po zhotovení videa následovaly přípravy stánků: Namalovat všechny velkoplošné ku lisy 
měst, zhotovit reklamy z kartonů, přestavět třídu tak, aby se 
tam vše vešlo a zároveň to dobře vypadalo, to byl vskutku ne-
lehký úkol pro všechny zúčastněné. Přípravy vyvrcholily odpo-
ledne před veletrhem, další ráno už jen doladit poslední drob-
nosti – a s napětím čekat na porotu. Ta během dopoledne obešla 
celkem 18 tříd, a tak procestovala nejrůznější města světa. Bě-
hem tří hodin byla vystavena nejrůznějším náturám, etnikům, 
klimatům i teplotním výkyvům. Všechny třídy si s přípravami 
daly velkou práci, často zapojily i rodiče a kamarády, především 
pak při vytváření kulinářských delikates, které byly v každém 
stánku nabízeny. A tak rozhodování o tom, komu udělit první 
místo, bylo skutečně těžké. 
Po náročném dopoledni konečně přišlo dlouho očekávané vy-
hlašování výsledků v aule školy. Na úvod jsme zhlédli vystoupe-
ní dvou kapel: Rammstein z Berlína v podání V8A a AC/DC stu-
dentek z C4A. Ty s hlavní zpěvačkou v podání Anny Coufalové 
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rozezpívaly celou aulu, všichni tleskali, mávali a zpívali ta už lehce „profláklá“ slova „I’m on the 
highway to hell“. 
Vyhlašování výsledků v každé kategorii se vždy ujal jeden člen poroty. Hodnotilo se celkem 
v sedmi kategoriích: Cenu firmy ICZ, kterou předal pan Jiří Šťastný, získali s Istanbulem naši nej-
mladší z V1A, cenu za výtvarný počin získala třída C1B a její Káhira, cenu za kulinářský počin 

dostaly Benátky a třída V3A, stejně jako první cenu za video. 
První místo v originalitě získala třída C2A za své pojetí Je-
ruzaléma. A protože Veletrh cestovního ruchu je především 
studentskou akcí, měli i sami studenti možnost hlasovat pro 
město, které je oslovilo nejvíc. Pro nás to byla bohatá Dubaj. 
A konečně ta nejdůležitější kategorie: cena poroty. Prv-
ní místo si odnesla třída C2B za své ztvárnění Paříže a do-
stala i putovní sošku, která jí teď bude patřit po následují-
cí dva roky, než ji předá dalšímu vítězi. Přestože byla vyhla-
šována první až třetí místa, důležité není to, jestli jsme stá-
li na pódiu a přebírali cenu, ale skvělá atmosféra, která kaž-
dý veletrh již tradičně provází a kterou jsme si všichni užili. 
Není vítězů ani poražených. Tím, že jsme se dokázali dohod-
nout i ve třídách (kdy to jindy skřípe), i tím, že jsme připra-
vili to nejlepší, co jsme mohli, jsme vlastně vyhráli všichni. 
Bez rozdílu. 

Martina Veberová (C3A)

Den otevřených dveří na GJO
Letošní den otevřených dveří na naší škole proběhl 2. a 3. prosince. Škola byla veřejnosti přístup-
ná po celé dopoledne až do 14 hod. s tím, že nikdo nebyl samozřejmě ze školy vyháněn násílím, 
když se někde chvíli zdržel. Počet návštěvníků, především tedy žáků základních škol s jejich rodi-
či, postupem času rostl. Ke konci obou dnů jsme mohli konstatovat, že dny otevřených dveří jsou 
stále využívanou příležitostí, kdy se zájemci o stu-
dium seznamují s prostředím naší školy. Po vstu-
pu na GJO byly na recepci v přízemním foyer všem 
příchozím podány základní informace o škole a ce-
lém průběhu dne, načež začínala samotná prohlíd-
ka v I. patře. Na začátku si mohla každá skupinka 
„propůjčit“ studenta GJO jako osobního průvodce, 
který ji provedl celou budovou. Rozlehlé zahradní 
prostory s věčně se pasoucími ovcemi do naší pro-
hlídky bohužel nemohly být zakomponovány, ne-
boť počasí nepřálo vycházkám na čerstvém vzdu-
chu. Ale o to příjemnější byl určitě pobyt uvnitř, 
a tedy v teple. Návštěvníkům se postupně v rám-
ci prohlídky otevřely nejrůznější prostory se vše-
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mi lákadly v podobě akvárií, terárií, skleníků, lezecké stěny, fotoateliéru, počítačových učeben 
i studentských heren. Kdo chtěl, mohl – i mimo prohlídku – navštívit další zajímavá místa, např. 
aulu, tělocvičnu, posilovnu, ale i hojně využívaný plavecký bazén s přidruženou saunou. Ke konci 
prohlídky se po loňské třešničce na dortu v podobě chození po žhavých uhlících letos jako atrak-
ce hostům nabízela možnost sednout si na židli se dvěma stovkami hřebů. Židle byla stvořena stu-
denty se zájmem o fyziku, kteří si přidruženými výpočty ověřili bezpečnost aparátu. Nutno podo-
tknout, že židle vydržela zátěž všech návštěvníků i studentů, kteří si tuto atrakci přišli vyzkoušet. 
Odvážlivce, kteří si troufli sednout, pak studenti V7A oblečení jako exotičtí fakíři s mírným úškleb-
kem ujišťovali: „Nic horšího vás na této škole už nečeká!“ Petr Havlovic (V7A)

Vánoční dobročinný koncert
V úterý 20. prosince se v aule GJO konal tradiční vá-
noční koncert, během kterého návštěvníci vyslechli 
vánoční melodie tentokráte nejen v podání pěvec-
kého sboru Gaudeamus pod vedením pana Zdeňka 
Licka – své první vystoupení předvedli totiž i nej-
mladší studenti ze školního sboru Piccolini, a to za 
podpory své sbormistryně paní Lucie Procházkové. 
Jméno sboru pochází z italského „ti malí“ a označu-
je sbor malých a nadaných studentů, kteří budou 
v budoucnu vystupovat se sborem Gaudeamus.

Vánoční koncert nesl již potřetí přídomek charitativní. Letošní návštěvníci koncertu si mohli vy-
brat, jestli finanční dar vhodí do kasičky neziskové organizace Zdravotní klaun, která pomáhá dě-
tem v nemocnicích překonat dlouhou chvíli a přináší na jejich tváře úsměvy již po mnoho let, ane-
bo do kasičky ve tvaru zvonu, a podpoří tak vznik nového zvonu pro opravovaný arciděkanský 
kostel sv. Ja kuba v Kutné Hoře. Jako poděkování za příspěvek byl připraven charitativní kalendář 
„Pro radost“, který v uplynulých měsících vznikal pod rukama kantorů gymnázia. Pomocí šikov-
ných výtvarnic a umných počítačových „fíglů“ se kantoři proměnili v postavy ze známých obrazů 
napříč všemi uměleckými směry. Oživlé obrazy, jejichž samotná tvorba přinášela mnoho rados-
ti, snad pomohou k mnohým dalším (nejen dětským) úsměvům. Křtu kalendáře a vánočního kon-
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certu se zúčast nili milí hosté, mezi nimiž nechyběli náměstek hejtmanky Středočeského kraje Mgr. 
Martin Kupka a paní Malvína Krepsová, členka iniciativy pořádající veřejnou sbírku Zvon pro Ja-
kuba. Ti společně kalendáři popřáli mnoho štěstí a úspěchů na jeho cestě za rozdáváním radosti.
Po skončení koncertu se v jídelně konal raut spojený s dražbou jednoho výtisku kalendáře s pod-
pisy jeho protagonistů. Tento výtisk putoval do rukou manželů Tvrdíkových, kteří poskytli laska-
vý dar ve výši 1 250 Kč. Klobouk bychom mohli smeknout i před iniciativou třídy C2A, která vy-
slala své zástupce na koncert, aby pro charitativní sbírku předali společně nashromážděnou část-
ku 1 500 Kč. Celkem do kasičky Zdravotního klauna putovalo 27 209 Kč a na nový zvon 19 105 Kč. 

Martina Veberová (C3A)

Vánoční setkání
Tradiční předvánoční setkání vedení školy s kolegy, kteří jsou již v důchodu, případně působí na 
jiné škole, se uskutečnilo 21. prosince 2016 v restauraci V Ruthardce.

Zleva: Eva Zahradníčková, Naděžda Finstrová (býv. zástupkyně ředitele), Jiřina Procházková, Božena 
Marhanová, Alice Šimůnková, Vladislav Slavíček (ředitel školy), Markéta Kolomazníková, Marie 
Krepperová, Jana Příhodová a Vanda Vančurová

sběr starého papíru
Již pátý sběrový den na GJO, konaný tradičně v rámci soutěže vyhlašované firmou AVE CZ odpa-
dové hospodářství, s. r. o., proběhl v lednu za třeskutého mrazu. I tak se ale podařilo nasbírat cel-
kem 2 035 kg starého papíru! Na 
výlet do Muzea filmových legend 
v Poděbradech se vydala třída 
V2A, která přispěla 627 kg, od-
měny od Nadačního fondu GKH 
obdrží druhá V3A (438 kg) a tře-
tí V1A (265 kg). Děkujeme všem, 
kteří se zúčastnili!

Jindřich Bartoň
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středoškolská odborná činnost
Jednou z podmínek úspěšného ukončení studia na GJO je odevzdání seminární práce v požado-
vaném rozsahu a formě. Ze všech prací nominují jejich vedoucí do školního kola soutěže SOČ 
právě ty, u nichž autoři prokázali vlastní přínos ve vybraném oboru i schopnost zvládnout psaní 
odborného textu. SOČ je každoročně vyhlašována MŠMT právě jako klání talentovaných středo-

školáků, obvykle maturantů, kteří svými pra-
cemi prokazují mimořádnou schopnost řešení 
odborných problémů v jednom z 18 vědních 
oborů. 
Školní kolo letošního, již 39. ročníku SOČ 
proběhlo 22. března a byly do něj nomino-
vány tyto práce: Anna Šolínová (C4A): Re-
modelace kostí (Biologie); Vojtěch Jeřá-

bek (V8A): Sta novení přítomnosti bakterií Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
a Strepto coccus salivarius subsp. thermophilus v bílých jogurtech (Biologie); Hana Brzo-
bohatá (V8A): Hodnocení zubního zdraví populace ze starší doby bronzové, Kolín (střední 
Čechy) (Biologie); Štěpánka Tvrdíková (V8A): Fenomén YouTube (Pedagogika, psychologie, 
sociologie); Adéla Zittová (V8A): Vliv úmrtí jednoho z rodičů na rodinnou situaci (Pedago-
gika, psychologie, sociologie); Adéla Sůvová (C4B): Zařazení autistů do reálného života (Pe-
dagogika, psychologie, sociologie); Tereza Benešová (C4B): Úvod do problematiky amatér-
ského divadla a historie a současnost ochotnického divadelního spolku Malé divadlo Ko-
lín (Teorie kultury, umění a umělecké tvorby); Kateřina Vlasáková (C4A): Kameny zmize-
lých v Kutné Hoře (Historie) a Nikola Burdová (C4B): Migrační krize (Filozofie, politologie 
a ostatní humanitní obory).
Soutěžící své práce nejprve představili porotě složené z učitelů a přítomným studentům a poté 
reagovali na dotazy, podněty či výtky ze strany vedoucích svých prací, oponentů i ostatních pří-
tomných. Porota vše posoudila a výkony studentů zhodnotila. Jako nejlepší byly následně vyhlá-
šeny A. Šolínová, H. Brzobohatá, A. Zittová a K. Vlasáková, které tak postoupily do krajského kola 
v Kladně. Ve velké konkurenci si tam nejlépe vedly H. Brzobohatá a K. Vlasáková, které shodně ob-
sadily ve svých kategoriích krásná druhá místa. Petr Němeček – Lukáš Provaz

Týden s třídním učitelem
Poslední týden června, kdy je již uzavřena klasifikace za druhé pololetí, přinesl stejně jako 
v předešlých letech žákům na GJO zvláštní program, letos pod názvem Týden s třídním uči-
telem. Namísto běžné výuky se nabízely nejrůznější mimoškolní aktivity – a nabídka to byla 
vskutku pestrá: Někteří vyrazili na jihomoravskou Pálavu, nebo za neznámými historickými 
místy v Praze, jiní pak ve slunné Itálii obdivovali památky Věčného města, nebo se nad Temží 
nechali okouzlit královským Londýnem. Do zahraničí vyrazili i žáci třetích ročníků a septimy, 
aby u chorvatského moře absolvovali svůj turistický kurz (o tom více na jiném místě této ro-
čenky). Ať už byl program v jednotlivých třídách jakýkoli, je jisté, že konec školního roku při-
nesl zpestření a že si ho žáci náležitě užili.
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Ortenálie – večer poezie
Půlroční úsilí dramatické výchovy a dramatického krouž-
ku vyústilo v akci, která dostala název Ortenálie. Věříme, 
že šlo o první ročník z mnoha, a touto akcí každoročně při-
vítáme léto – a to hudbou, recitací a divadlem. Atmosféru 
letních slavností umocnilo prostředí školní zahrady s altá-
nem, jezírkem, stínem vysokých stromů a zelení keřů. Ne-
chybělo dobré jídlo a pití, krásné dámy a elegantní páno-
vé, skvělé umělecké výkony, potlesk a společenská konver-
zace. Projekt byl zařazen mezi akce podpořené Nadačním 
fondem GKH. 
Na programu byly nejen recitace, ale také dramatizace 
děl známých českých literátů: Zazněl „Křest sv. Vladimí-

ra“ K. Havlíčka Borov-
ského, Erbenův „Zlatý 
kolovrat“ Wolkerovy 
„Balada o nenarozeném dítěti“ a „Balada o námořníku“ nebo 
„Čarodějný mlýnek“ J. Žáčka. Vystupovali jak jednotlivci od 
nejmladších z V1A po V4A, ale také Dramatický soubor ter-
cie, Dramatický soubor kvarty a kroužek „DramaŤÁK“, tvoře-
ný některými studenty z V5A, V6A, C1B a C2B. O hudební do-
provod se postarali Z. Licek, Z. Oliva s kolektivem mladých 
hudebníků. 
Cílem bylo nejen předvést umění našich studentů, ale hlavně 
vytvořit prostor pro setkávání. Pro setkávání učitelů, studentů, 
rodičů a veřejnosti v atmosféře již téměř prázdninové, letně ro-
mantické, podbarvené hudbou a okořeněné uměním.

Monika Peková – Štěpánka Králová



p
Ř

e
d

m
Ě

T
y

63

anglický jazyk

16. ročník soutěže O cenu Munkovy nadace
Dne 1. března proběhl na GJO další, již 16. ročník soutěže studentů kutnohorských gymnázií v ang-
licky psaných esejích O cenu Munkovy nadace, pořádanou Studijním nadačním fondem Dr. Ing. Fran-
tiška Munka a Naděždy Munkové-Prášilové. Po vyslechnutí obhajob jednotlivých prací rozhodla pě-
tičlenná porota o tom, že vítězkou se stala Klára Zatloukalová (V6A), která tak vyhrála čtyřtýdenní 
studijní pobyt v Bournemouthu v Anglii. Na druhém místě skončil Jakub Bradna (V7A), který v Bour-
nemouthu strávil dva týdny. O třetí příčku se podělily a poukázky na odběr knih v hodnotě 1 000 Kč 
získaly studentky Církevního gymnázia v Kutné Hoře Šárka Trusová a Johana Ludwigová. Děkujeme 
správci nadace, jímž je Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze, a rovněž všem soutě-
žícím, jejichž pracovního odhodlání a odvahy si velice ceníme. Ladislav Douša

PŘEDMěT Y

Dějepis
Osvětim – auschwitz
V rámci výuky dějepisu jsme se i my připojili k tisícovkám lidí, kteří každoročně navštíví Osvě-
tim, aby si připomněli hrůzné okamžiky druhé světové války. Už dopředu jsme sice byli obeznáme-
ni s přísnými bezpečnostními podmínkami (žádné 
ostré předměty, při průchodu skenovacím rámem 
sundat pásky apod.), ale zřejmě jsme ne byli při-
praveni dostatečně: K mému velkému překvapení 
jsem např. musela vysvětlovat pracovnici ostra hy, 
proč mám s sebou přídavný blesk k foťáku a co to 
vůbec je. 
Konečně jsme se dostali do samotného prostoru 
tábora, každý z nás dostal sluchátka a dál jsme po-
kračovali s průvodcem ve dvou skupinách. Vzhle-
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dem k omezeným časovým možnostem jsme se na každém místě zdrželi jen chviličku, a už jsme 
byli popoháněni dlouhými větrnými cestami k další zastávce. Na to, abychom si plně uvědomili 
všechny hrůzy, které se kdysi v těchto místech odehrávaly, to nestačilo. Dojmy se kupily s každým 
dalším místem, s každým dalším předmětem: obrovský kontejner osobních kastrolů, hrnků, talířů, 
hromada brýlí, mnoho a mnoho párů bot, stovky fotografií vězňů na stěnách, dvě tuny ženských 
vlasů, ze kterých se v Německu tkaly koberce… Až když jsme si dali do souvislosti tyto náhodné ob-
rázky, dovedli jsme z nich poskládat celý hrůzný příběh. Koncentrační tábor Auschwitz byl rozdě-
len do tří částí – v té první a hlavní jsme strávili asi hodinu a půl, načež jsme přejeli do asi tři kilo-
metry vzdálené Březinky – Birkenau. Tato část tábora byla postavena poté, co se první část stala 
kapacitně nedostačující. Z původního tábora se však zachovalo jen několik baráků, obrovské ply-
nové komory totiž nacisté výbuchem takřka srovnali se zemí, když se blížila ruská vojska. Stejný 
osud stihl i třetí část tábora – po té nezbylo zhola nic. 
Po třech hodinách jsme měli celou prohlídku za sebou. Nasedli jsme zpět do autobusu domů a zpra-
covávali všechny dojmy z této exkurze. Přestože od konce války uplynulo už více než 70 let, mís-
ta, jako je právě Osvětim, neztratila nic na své hrůznosti. Jsou nám trvalou připomínkou jedné 
ostudné kapitoly naší historie, na kterou bychom však neměli nikdy zapomenout. Lidé, kteří zažili 
druhou světovou válku, nám zde zanechávají svědectví v podobě deníků, fotografií, vzpomínek… 
A my bychom je za žádných okolností neměli ignorovat.  Martina Veberová (C3A)

Estetická výchova výtvarná
Posaďte se, prosím
Ve čtvrtek 1. června proběhla na GJO již 10. společná závěrečná výstava výtvarných prací druhých 
ročníků a sexty. Letošní téma se poněkud lišilo od témat minulých ročníků, byla jím totiž „Židle“, 
a tak více než kresby a malby vznikala umělecká díla prostorová. Na úvod návštěvníci vernisáže 
vyslechli pár slov o původu tohoto nápadu a vyučující výtvarné výchovy Monika Peková a Štěpán-
ka Králová celou výstavu uvedly. O hudební doprovod se postaral Zdeněk Licek tematickou písní 
„Dáme si do bytu“. Výstava byla instalovaná na zahradě, každá židle byla opatřena jménem auto-
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ra, názvem a někdy také příběhem jejího vzniku nebo objas-
něním jejího poselství. Autoři po celou dobu svá díla před-
stavovali. Některé židle mohly sloužit k příjemnému posaze-
ní se, jiné byly jen interiérovým doplňkem, některé skrýva-
ly zajímavá poselství a pár židlí sloužilo i k tomu, aby se lidé 
zbavili svého vzteku či problémů. Jedna taková židle a velká 
palice byly připraveny hned u vstupu na školní zahradu a po 
skončení vernisáže z ní zbyly jen třísky. Její ničení podporo-
vala i demotivační hesla, která si lidé často sami říkají. K vi-
dění byly i antistresové sedáky s mandalami určenými k vy-
malování, židle s hřebíky, židle, na které bylo možné nače-
povat si kolu, vlastenecké posezení se jmény českosloven-
ských a českých prezidentů, zahradní houpačka, ručně vy-
ráběná židle z masivu a mnoho dalších uměleckých děl. Ce-
lou výstavu provázelo úvodní heslo „Posaďte se, prosím“. 

Martina Veberová (C3A)

francouzský jazyk
Motivační návštěva v hodině francouzštiny
Dne 15. září k nám o hodině francouzštiny „zavítalo“ malé překvapení: Přišla Tereza Doležalová, 
kte rá strávila rok studiem ve Francii a přišla nám o tom popovídat. Měli jsme tak možnost vyzkou-
šet si francouzsky pohovořit na téma prázdniny a poté měli prostor zeptat se Terky na její zážitky 
ze Země galského kohouta. Ze začátku všichni tápali, ale po pár Terčiných úsměvech a uklidňují-
cích poznámkách se ticho prolomilo. Měli jsme jedinečnou příležitost nahlédnout jejíma očima do 
života Francouzů. Samozřejmě jsme se dostali i k oblíbenému tématu – jídlu. Ve Francii si večeři 
užívají až 3 hodiny, ve kterých jsou zahrnuty tři chody včetně ochutnávky sýrů, a před samotným 
jídlem se můžou těšit na „brebentění“ nad oříšky a aperitivem. Terka nám upřímně přiznala, že čes-
ké sýry jí už vůbec nechutnají, a také zmínila, že po pár týdnech v zemi milovníků jídla můžeme při-

jet domů lehce zakulaceni. Dal-
ší zajímavou informací pro nás 
bylo, že Francouzi většinou ni-
kam nespěchají. Vůbec se ne-
stresují z toho, že něco nestíhají 
a rozhodně stále dokola neopa-
kují „nemám čas“, jak je u nás 
zvykem. Umějí milovat a nesna-
ží se o falešný úsměv. Vyprávě-
ní tak pro nás bylo určitě příno-
sem nejen na hodiny francouz-
štiny, ale také pro život. 

Johanna Prokopová (V7A)
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fyzika

Exkurze do planetária
Dne 2. června se třídy C1A, C1B a V5A zúčastnily pravidelné exkurze do pražského planetária. 
Celá cesta do Prahy trvala přes hodinu, ale stálo to za to: Díky skvělému technologickému vyba-
vení planetária jsme se cítili jako ve vesmíru a dozvěděli se spoustu nových informací. Mezi obě-
ma promítáními jsme si mohli prohlédnout i malou výstavu, a celý výlet jsme si tak opravdu užili.

Anna Karešová (C1A) – Veronika Veselá (C1A)

Politologie
Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V rámci společenskovědního bloku máme jako jeden ze tří předmětů politologii. Náš pan uči-
tel Vít Rakušan nám řekl, že nás může vzít do Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky. Jak slíbil, tak udělal: Dne 6. pro-
since jsme se vydali do Prahy. Místo 
srazu – zastávka metra Malostranská. 
S úsilím všech zúčastněných jsme se 
dostali až do Poslanecké sněmovny. 
Klasicky jsme nejprve zhlédli krátký 
film a poté se nás ujala paní průvod-
kyně. Během prohlídky se k nám při-
pojil místopředseda sněmovny Petr 
Gazdík. Zavedl nás do zasedacího 
sálu a poskytl nám zajímavý výklad. 
Pověděl nám například, jak probíha-
jí zasedání, jak často navštěvuje zase-
dání prezident republiky apod. a na-
konec odpověděl na naše otázky. Kdo chtěl, mohl po skončení prohlídky navštívit výstavu Czech 
Press Photo. Myslím, že exkurze byla velmi vydařená a za celou skupinu za ni mohu poděkovat.

Simona Coubalová (C4B)

Tělesná výchova
Zářijová atletika
Dne 21. září se v Kutné Hoře na stadionu Olympie konala atletická soutěž pro starší žáky. Účast níci 
poměřovali své schopnosti v celé řadě atletických disciplín, nechyběly sprinty, střední i dlouhé tra-
tě, překážkové běhy, skoky do dálky a do výšky. Taktéž se vrhalo koulí, házelo oštěpem i diskem 
a na závěr se běžely štafety. Soutěž dívek v hodu oštěpem vyhrála naše Lucie Šuhajová (V5A). Skvě-
le se vedlo také Vojtěchu Höfnerovi (V4A), který s přehledem zvítězil v překážkovém běhu na 60 m 
a ve skoku do výšky obsadil 2. příčku. V hladkém sprintu na 60 m na stupně vítězů dosáhla také 
Barbora Málková (V4A), jež skončila celkově na 3. místě.
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Lyžařský kurz
Dne 15. ledna jsme my, studenti prvních 
ročníků, vyrazili na týdenní lyžařský 
kurz do Itálie. Odjezd byl již v ranních 
hodinách, což bylo pro některé z nás do-
slova příšerné. Ale nakonec dorazili na 
místo srazu i opozdilci a mohlo se vyra-
zit. Cesta byla velice dlouhá, jeli jsme to-
tiž do Apriky v Itálii. Bylo to sice nároč-
né, ale všichni jsme se dokázali spolu za-
bavit a sdíleli jsme naše nadšení. A když 
jsme z oken autobusů viděli prostředí 
kolem nás, žasli jsme nad tou krásou. 
Po příjezdu do hotelu Sv. Martina a vybalení všech potřebných věcí jsme si chvilku odpočinuli 
a dali si večeři. Myslím, že si nikdo ze začátku na jídlo stěžovat nemohl, ale pravdou je, že pokud 
jíte celý týden italské mňamky, jako je pizza a těstoviny, jídlo se omrzí… Proto jsme se na konci po-
bytu všichni těšili na naši oblíbenou českou svíčkovou. Další den začalo očekáváné lyžovaní. Rozřa-
dili jsme se do skupin a se svými lektory prozkoumá vali vytoužené sjezdovky. Doslova každou chvil-
ku jsme mohli obdivovat panoramata. Navíc sjezdovky byly krásně upravené, do zad nám většinu času 
svítilo sluníčko, a tak jsme si lyžování opravdu užili. Večer na nás vždy čekalo hodnocení uplynulé-

ho dne a potom už jsme dosta-
li volný čas. Často jsme ho vy-
plňovali stolním fotbálkem 
nebo ping pongem. Ve středu 
nastal kritický den, kdy se stá-
vají všemožné úrazy, ale my 
jsme vyvázli celí. 
Na konci týdne jsme byli 
všichni sice unavení, ale spo-
kojení a plni krásných a neza-
pomenutelných zážitků.

Josef S. Treml (C1B)
– Eva Štůsková (C1B)

Roztleskávačky na GJO
Roztleskávání (cheerleading) je především americkou záležitostí, která zde postupně zapouštěla svoje 
kořeny při sportovních utkáních již od konce 19. století. Dnes je to plnohodnotné sportovní odvětví, ve 
kterém se konají vrcholové soutěže v řadě zemí světa. V cheerleadingu se můžete setkat s celou škálou 
tanečních i akrobatických pohybových prvků včetně náročných pyramid. Základem tohoto sportovní-
ho odvětví je ale povzbuzování, k němuž patří také pokřiky, zápal, nadšení a týmový duch. Roztleská-
vačky též neodmyslitelně patří k tradici amerických středních škol. Děvčata z V4A se touto tradicí necha-
la volně inspirovat a při hodinách tělocviku nacvičila vlastní sestavu. Daniela Zatloukalová
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Turistický kurz u moře
Tak jako pravidelně jezdí žáci prvních roč-
níků v zimě na lyžařský kurz, nese se konec 
školního roku pro třetí ročníky ve znamení 
turistických kurzů. Žáci si přitom můžou vy-
brat ze dvou možností: buď se zúčastní vo-
dáckého kurzu na Vltavě, který si ale le-
tos nezvolil nikdo, nebo turistického kurzu 
u Jaderského moře. Tato druhá možnost při-
tom bývá tradičně našimi žáky vyhledáva-
nější a letošní školní rok to jenom potvrdil.
Slunné Chorvatsko s ostrovem Lošinj, kam 
GJO pravidelně jezdí již od roku 2000, láká 
nejen pohodovou atmosférou, ale přede-
vším možností nejrůznějších sportovních 
aktivit. I letos v červnu se tak více než sedm 
desítek žáků (V7A, C3A i C3B) vypravilo 
– ve dvou po sobě jdoucích termí nech – 
k Jadranu, aby se tam věnovali nejen pla-
vání, ale aby si vyzkoušeli i potápění, po-
řádali turistické výlety chorvatskou příro-
dou či si zahráli fotbal, basketbal nebo be-
ach volejbal. Připočteme-li k těmto aktivi-
tám i poznání lošinjských památek, pestré 
přírody, relaxování na pláži či ochutnávku 
jihoslovanské kuchyně, může nás jen mr-
zet, že celý kurz vždycky tak rychle uteče.

Petr Němeček

Základy společenských věd
Exkurze do Terezína
Dne 3. listopadu jely třídy C2A, C2B a V6A 
na exkurzi do Terezína. První na progra-
mu naší prohlídky byla Velká pevnost. Pro-
to jsme se nejprve vydali do budovy bývalé školy, kde nám průvodce promítl video o tomto zvlášt-
ním městě. Poté se naší skupiny ujala milá průvodkyně, která měla velice pěkný projev. Šli jsme 
na procházku po Velké pevnosti a navštívili muzeum (bývalá kasárna), kde byly zbudovány repli-
ky ubikací pro Židy. Mohli jsme tam tak vidět kufry, kabáty, nádobí a i osobní věci. Poté jsme na-
vštívili velice stísněný „byteček“ na jednom dvorku, kde se však nenacházela ani toaleta, ani kou-
pelna a kde se tísnily desítky osob. Dále jsme se vydali do márnice a na hřbitov s krematoriem. Na-
cházely se tam původní pece a musím říci, že z tohoto místa šel strach. Následně nás autobusy pře-
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vezly do Malé pevnosti, kde jsme si pro-
hlédli velmi skrovné ubikace. Ty byly pů-
vodně určené pro zhruba 60 lidí, ale mu-
selo se jich sem vejít až 600. Viděli jsme 
mučírny, samotky, koupelny, procházeli 
jsme pod hradbami pevnosti a navštívili 
popraviště na střelnici. Poté jsme – po ce-
lém dni vymrzlí a otřesení z toho, co jsme 
viděli – nastoupili opět do autobusů a od-
jížděli domů.

Adéla Mojžíšová (C2A)

studentská agora
Dne 14. února se spolu střetly týmy 
10 nejlepších debatérů tříd V7A, C3A 
a C3B, aby dokázaly, kdo z GJO umí nej-
lépe debatovat v rámci projektu Student-
ská Agora. Moderátorem, který mj. udr-
žuje pořádek a uděluje slovo, byl pan Zdeněk Maňák. Každá debata probíhala mezi dvěma týmy 
a měla tři kola, přičemž v prvním kole se debatovalo na téma, které jsme dopředu neznali (např. 
vánoční projekty na GJO nebo prodloužení začátku ranní výuky). Ve druhém kole nedebatovaly 
týmy, ale pouze dva jeho zástupci, a to na připravené téma a zcela bez zásahů moderátora (řešil 
se např. zákon o rozpočtové odpovědnosti či protikuřácký zákon). Ve třetím kole opět debatoval 
celý tým, a to na předem připravené téma a už za přítomnosti moderátora (řešila se např. Mucho-
va Slovanská epopej, míra rasismu a xenofobie v českém prostředí nebo americký prezident 
D. Trump). Během debat se hodnotila jak věcnost argumentů, tak i jejich pravdivost a relevant-
nost tématu. Porota také hodnotila řeč těla a způsob mluvy debatérů. Všechny tři týmy prokáza-
ly připravenost, argumentační schopnost i znalost zadaných témat. Na závěr tříčlenná porota, již 
tvořily paní I. Gembiczká, paní R. Olivová a studentka A. Lebedová coby jedna z úspěšných debaté-

rek loňského roku, vyhlásila 
z každého týmu nejlepšího 
debatéra: Martinu Vebero-
vou, Adama Uličného a Ja-
kuba Bradnu. Po konečném 
součtu bodů se na 3. místě 
umístila C3B, 2. místě V7A 
a vítězství si odnesla C3A. Ze 
všech týmů se vybrala desít-
ka nejlepších debatérů, kteří 
následně reprezentovali GJO 
v krajském kole.

Jakub Bradna (V7A)
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Expedice banát aneb Co nás nezabije, to nás posílí!
Za devatero horami a devatero řekami leží kraj líbezný jako z reklamy na Veselou krávu. Nenech-
te se ale zmást, tavený sýr v tomto kraji rozhodně nenajdete. Jedná se o malebnou rumunskou ob-
last, ležící u srbských hranic, s názvem Banát. O kraj, kde se nemožné stává možným, všední se stá-
vá výjimečným a neznámé známým. Kde neexistuje rovinka a kde teplá voda či splachovací záchod 
jsou nevšedním luxusem. 
V Banátu lze vidět mnoho zajímavého, ať už se jedná o překrásnou panenskou přírodu nebo o tra-
diční prosté vesničky, kombinující prvky české a rumunské venkovské architektury, hemžící se 
domácími zvířaty a prací zaneprázdněnými 
místními obyvateli. Nepopsatelné bezstarost-
né kouzlo venkova si vás podmaňuje ze všech 
stran a plní vaši duši nadšením. I my jsme měli 
tu čest na přelomu prázdnin a nového škol ního 
roku tuto nevšední oblast navštívit. Náš zájezd 
se skládal celkem z šestadvaceti účastníků. 
První den nás ráno probudily první rumunské 
paprsky, letní dusno a drncání autobusu, kte-
rý jel po jakési polní cestě, proplétající se ne-
konečným prostorem pusté přírody. Takovým-
to terénem jsme jeli v zadýchaném autobusu 
zhruba další dvě hodiny, až nás uvítaly první domy místní osady Sasca Romana, v níž jsme měli 
započít naši týdenní túru. Během dalších dnů jsme se dostali k údolí řeky Nery a terén nás po str-
mých stezkách dovedl až ke krasovému jezírku Lacul Dracului. Výzvou byl také náš výstup do nej-
výše položené české vesnice Rovensko a z něj do osady Gerník. Jak již napovídá samotná poloha 

ZahRaNIČNÍ PObY T Y
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první vesnice, cesta byla nekonečný stoupák! Posledním místem, které jsme navštívili, byla vyhlíd-
ka Známana. Znamenalo to tedy opět výšlap do kopce. Utábořili jsme se na vrcholku vyhlídky ne-
daleko opuštěných salaší a vychutnali si bohatou večeři s výhledem do kraje posetého spoustou 
zelených vrcholků. Zde jsme si začali uvědomovat přítomnou bezstarostnost provázející nás celým 
týdnem a blížící se „hrozbu“ návratu do každodenní školní reality. 
Během celého týdne jsme si poctivě zapisovali naše každodenní výkony: Každý se pyšně neseme 
na kontě více než 100 zdolaných kilometrů, převážně do kopce. Ten týden nám také dal mnoho pří-
nosných zkušeností a naučil nás vážit si i pro nás dříve samozřejmých věcí, jakými je například tep-
lá voda, splachovací záchod či neomezené možnosti v sektoru služeb. A na závěr už jen jedno zá-
sadní poučení: Nikdy nevěřte zdejším průvodcům a jejich upravenému slovníku! ROVINKA = české 
Krkonoše, KOPEC = hora Říp, KOUSEK = 10 km, CHVILKA = 3 hodiny. A tak uslyšíte-li tedy od ně-
kterého z nich větu: „Teď půjdeme už jen kousíček po rovince a za chvilku tam budeme,“ nejásejte. 

Tereza Benešová (C4B)

Čína
Tak jsme se konečně dočkali! Naše skupina jedenácti odvážných žáků a dvou ještě odvážnějších 
profesorů se sešla na pražském letišti, abychom vyrazili nejprve do Pekingu, a poté do města, kde 
sídlí partnerská škola GJO – do šestimilionového Jinanu. Poté, co jsme zvládli několikahodino-
vé čekání na letišti v Dubaji, jsme konečně dosedli na runway pekingského letiště. V husté čínské 
dopravě následoval přesun do hotelu, který ležel jen kousek od náměstí Nebeského klidu. Násle-
dující tři dny jsme strávili návštěvou hlavních pekingských památek, nevynechali Zakázané měs-
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to a Letní palác a samozřejmě vystoupali i na 
Velkou čínskou zeď. Pak ale přišlo to, na co ně-
kteří z nás netrpělivě čekali a čeho se někteří 
naopak velmi obávali: přesun do Jinanu a uby-
tování v hostitelských rodinách. Vzdálenost 
500 km jsme překonali díky rychlovlaku jen za 
hodinu a půl a pak se konečně potkali s našimi 
hostitelskými studenty a vedením školy. Brzy 
jsme zjistili, že Číňané jsou velmi milí a pozor-
ní hostitelé, kteří pro nás udělali vše, co nám 
na očích viděli. Jediným problémem tedy byla 
komunikace, protože výuka angličtiny v Číně 
není vždy úplně kvalitní, a tak drtivá většina 
Číňanů neumí více než jen základní fráze. S po-
mocí moderních technologií jsme se ale nako-
nec dokázali domluvit. Dokonce jsme jeden 
z večerů strávili všichni společně v restauraci a následně zažili tradiční čínskou zábavu – karaoke. 
V Jinanu jsme vystoupali na horu Tisíce Buddhů a prošli si moderní centrum města i starou čtvrť 
s historickými uličkami, kde jsme nakoupili nejrůznější suvenýry a dali si tradiční oběd. Po čtyřech 
dnech v Jinanu následovala již jen dlouhá cesta zpět přes Dubaj do Prahy. Tento pobyt nám umož-
nil náhled do čínské společnosti a seznámil nás s celou řadou čínských tradic a všichni jsme si celý 
týden skvěle užili. Martin Kostelecký (V8A)

hoyerswerda
Dne 26. září k nám přijeli na výměnný pobyt studenti z partnerského Křesťanského gymnázia 
Johanneum v německém městě Hoyerswerda. Po poněkud zmateném seznamování si každý našel 

„svého“ kamaráda a všichni se rozjeli domů, nebo za pro-
gramem. Následující den jsme se sešli na GJO, kde pan uči-
tel J. Posselt formou prezentací představil Kutnou Horu 
i ČR. Středu (jelikož byl státní svátek) jsme trávili s němec-
kými studenty v našich rodinách. Ve čtvrtek jsme se pak se-
šli na hlavním nádraží a odjeli do Prahy, abychom prošli 
známé památky. V pátek ráno jsme se už jen rozloučili a za-
mávali mizejícímu autobusu. 
Na přelomu května a června se pak V4A se dvěma student-
kami z V3A vydala do Hoyerswerdy. Po čtyřhodinové ces-
tě si nás Němci vyzvedli u své školy a jeli jsme do rodin. 
Další den jsme se byli podívat v Krabatově mlýně, známém 
z lužickosrbské pověsti a z příběhu O. Preusslera Čaro-
dějův učeň. Následující den jsme navštívili povrchový důl 
Welzow, kde nám ukázali ohromné stroje a popsali postup 
těžby. Další den jsme navštívili muzeum Lužických Srbů 
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v Budyšíně, které nám připomnělo, že v době Karla IV. náležela Lužice mezi země Koruny české. 
Poslední den jsme strávili ve starobylých Drážďanech. Výlet do Německa jistě bude patřit mezi 
naše nejhezčí cestovatelské vzpomínky.  Julie Horčáková (V4A) – Karolína Pavlová (V3A)

Rathenow 
Na začátku října proběhla první část každoročního výměnného pobytu s Německem, určeného pro 
sextu a druhé ročníky. Navštívilo nás 20 studentů z německého partnerského Friedrich-Lud wig-Jahn-
-Gymnasia v Rathenow. Většina z nás hned v den příjezdu ukázala našim německým kamarádům 
příjemná zákoutí Kutné Hory a navečer jsme se uchýlili do hostitelských rodin. V průběhu týdne 
si prohlédli naši školu, seznámili se s českými zvyky a tradicemi a naučili se i pár slov česky. V do-

provodu pana profesora Novotného navští-
vili významné kutnohorské památky. Nej-
větší úspěch měl důl Osel. Dvakrát také za-
vítali do Prahy. Jednou obdivovali památky 
hlavního města pěšky, po druhé se plavili 
na lodi, bohužel v trochu sychravém poča-
sí, ale i tak byli spokojeni. A abychom je uta-
hali pořádně, vzali jsme je jedno odpoled-
ne na bobovou dráhu a poslední večer jsme 
společně strávili na bowlingu. 
Sami jsme se do Rathenow vydali celí na-
těšení v červnu. Těsně před hranicemi se 
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nám však porouchal autobus, proto jsme za našimi německými kamarády dorazili se zpožděním. 
Po přivítání se s rodinami jsme završili večer společným posezením v restauraci. V následujících 
dnech pak náš program zahrnoval nejen prohlídku partnerské školy, ale také např. místního mu-
zea optiky – a samozřejmě i německého hlavního města Berlína. Simona Havlovicová (V6A)

ČED+, to je, oč tu běží. 
V březnu 2017 se desítka studentů GJO vydala v rámci evropského projektu Erasmus+ do dánské-
ho Haslevu, kde se pořádala konference čtyř evropských zemí na téma alkohol, tabák a drogy. Se-
šlo se tu celkem čtyřicet studentů, a to z anglického Lincolnu, francouzského Clissonu, naší školy 
a z pořadatelského gymnázia v Haslevu. Celým projektem nás provázely prof. M. Krumphanzlová 
a P. Březinová. Všechny delegace dorazily letecky do Kodaně již v sobotu, takže bylo mnoho času 
prozkoumat každé místní zákoutí a koupit něco domů na památku. Dánská kultura, architektura 
a ceny se od těch našich značně liší. Ulice mají větší a místo aut je typickým dopravním prostřed-
kem kolo. První noc jsme trávili v kodaňském hotelu a ráno před zahájením oficiálního programu 
jsme si tam dopřáli velkou snídani. Po nedělním setkání v barevném Nyhavn jsme již ve smíšených 
skupinách zkoumali krásy Kodaně. Odpoledne nás čekala návštěva místní pozoruhodné komunity 
tzv. Christianie, která představuje centrum alternativního dánského života. Následoval přesun do 
Haslevu k našim dánským rodinám. 
ČED+ ale není běžný výměnný pobyt, je to projekt pracovní. Čas jsme proto věnovali tématu kou-
ření, alkohol a drogy: Vyslechli jsme přednášku vyléčeného narkomana, zhlédli britský dokument 
o alkoholu a uskutečnili praktické biologické experimenty s alkoholem a tabákem. Rozdělili jsme 
se do pěti pracovních skupin s různým zaměřením a poznatky zanášeli do vlastní webové aplikace 
ČEDu. Navštívili jsme také nedaleké Faxe, kde je jednak 
protialkoholní a protidrogová léčebna a jednak v míst-
ním lomu jedno z nejhlubších míst severní Evropy. Na 
závěr týdne jsme představili výsledky naší celotýden-
ní práce, zpracované do jednotlivých sekcí naší webové 
aplikace. Všichni jsme se naposledy společně sešli na ve-
černí bowling a užili si večer. My Češi jsme museli brzy 
zbytek skupiny opustit, neboť jsme vstávali kolem 5. ho-
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diny ranní, abychom stihli odlet z Kodaně, zatímco Britové i Francouzi si mohli pospat. Tak jsme 
se všichni rozloučili a slíbili si setkání někdy v budoucnu. Někteří se opět sejdou za rok v Clisso-
nu, někteří neoficiálně v Praze, ale někteří bohužel již nikdy. Přesto považuji své dvouleté setrvání 
v projektu ČED+ za obrovskou pozitivní zkušenost. Poznal jsem mnoho lidí různých kultur, s růz-
nými návyky i jazykovou výbavou. A ačkoli je hlavním cílem tohoto projektu nasměrování studen-
tů ke zdravému životnímu stylu, má ČED+ rovněž propojit čtyři různé kultury a učinit z nás hr dější 
Evropany. Osobně se necítím být o moc více Evropanem než před ČEDem, ale jsem hrdý na to, že 
jsem Čech. Jakub Bradna (V7A)

francie 2017
V pátek 17. března jsme se vypravili na 
dlouho očekávaný výměnný pobyt do 
francouzské Remeše. Po dlouhé, ale pří-
jemné cestě jsme dora zili ke skupin-
ce našich „výměnných“ studentů, kte-
ří nás již netrpělivě očekávali před bu-
dovou tamního gymnázia. Po krátkém 
přijetí učiteli jsme se všichni rozjeli do 
svých domovských rodin. V našich no-
vých příbytcích jsme strávili víkend, ro-
diny si pro nás vymyslely spoustu zají-
mavých aktivit, ať už to bylo hraní laser 
game nebo bowlingu, i třeba návštěva 
muzea a večerního soirée. Pracovní tý-
den začal milým přijetím u ředitele ško-
ly, po kterém následovalo menší pohoš-
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tění a také rozdání mikin, které jsme si všichni okamžitě oblíbili. Úterý bylo ve velmi rychlém sty-
lu, jelikož jsme se projeli slavným TGV (s maximální rychlostí 330 km/h!) do města Rady Evro-
py – Štrasburku. Vedle sídla této instituce jsme si také prohlédli tamní slavnou katedrálu a hrázdě-
né domy na náměstí Kléber. Středa patřila hlavnímu městu Francie Paříži, která nás po deštivých 
dnech přivítala slunečnou náladou. Když jsme překonali kolony na pařížském předměstí, čekaly 
na nás krásy tohoto města nad Seinou: bazilika Sacré-Cœur, odkud se nám naskytl první výhled 
na město světel, dále Champs-Élysées, slavný Louvre s jeho Monou Lisou a samozřejmě Eiffelova 
věž. Poslední celý den ve Francii jsme strávili v našem partnerském městě. Dostalo se nám vřelého 
přivítání na radnici, po kterém následovala prohlídka jejich znovu postavené katedrály či Palais 
du Tau. V pátek už jsme se rozloučili a vydali se na cestu domů, plni krásných vzpomínek a dojmů. 
Naši francouzští přátelé nás pak v Kutné Hoře navštívili na přelomu dubna a května. Doufáme, že 
se jim u nás líbilo stejně jako nám v „Zemi galského kohouta“ a že si z České republiky odvezli jen 
ty nejlepší zážitky. Veronika Burgerová (C3B) – Jan Pospíšil (V7A)

Glen Rock, Usa
Naše partnerská Glen Rock High School z amerického New Jersey k nám v září vyslala v rámci vý-
měnného programu skupinu studentů a učitelů. Američané si během svého pobytu prohlédli nejen 
kutnohorské památky, ale také Prahu, Karlštejn nebo památky sousedního Kolína s tamním sta-
rým židovským hřbitovem a synagogou. 
My jsme se do USA vydali v červnu. Po příletu na Kennedyho letiště jsme se klasickým školním au-
tobusem dopravili do Glen Rocku v New Jersey a ubytovali se v hostitelských rodinách. Druhý den 
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jsme strávili v naší partnerské Glen Rock High School. S nadšením jsme vstřebávali mnoho nových 
dojmů a zážitků, ale zároveň jsme byli znaveni cestou i posunem času. Hlavně jsem se ale těšili na 
návštěvu města, které nikdy nespí… V New Yorku jsme za jemného poprchávání navštívili býva-
lou imigrační stanici na Ellis Islandu i ikonickou sochu Svobody. V jižním cípu Manhattanu jsme se 
prošli po Wall Street a na 9/11 Plaza jsme uctili památku obětí teroristického útoku z 11. září 2001. 
Další den, v pondělí, jsme se posunuli trochu na sever a poznali, zač je toho Midtown na Manhat-
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tanu loket: Rockefeller Center, St. Patric-
k’s Cathedral, Times Square, Central Park, 
Trump Tower, 5th Avenue, Madison Squa-
re Garden... V úterý jsme si smočili nohy 
ve studeném Atlantiku v letovisku Po-
int Pleasant a středa se nesla opět ve zna-
mení Manhattanu: Empire State Building, 
Brooklyn Bridge, Chinatown, Little Italy, 
Union Square či Flatiron Building. Naše 
poslední návštěva New Yorku začala tří-
hodinovou výletní plavbou kolem ostro-
va Manhattan a pokračovala zastávkami 
v Bryant Parku, New York Public Library, 
Grand Central Terminalu a nakonec Wa-
shington Square Parku v Greenwich Vil-
lage. Po návratu jsme se zakousli do hot-

dogů a hamburgerů na rozlučkové barbecue párty se studenty Glen Rock High School, jejich rodiči 
a učiteli. Pak už jsme ale bohužel museli začít balit kufry, vyrazili směr JFK a letěli domů.

Ladislav Douša
Polsko
Náš výměnný pobyt začal v neděli 18. června. Po příjezdu do Jaworzna jsme se rozjeli do rodin, 
které nás vřele přijaly a po celou dobu se nám snažily ve všem vyhovět. S našimi polskými kama-
rády jsme se seznamovali v Jazzclubu. V pondělí jsme se prostřednictvím kvízů a workshopů do-
zvěděli nejdůležitější informace jak o Polsku, 
tak druhé světové válce, která byla tématem 
našeho projektu („World war II – it started in 
Poland“). Odpoledne jsme strávili opékáním 
vuřtů v přírodním parku Geosféra. V úterý 
jsme navštívili dřevěnou radiostanici v Gliwi-
cích a pak se přesunuli do Katowic, kde jsme 
kromě návštěvy muzea stihli i krátkou pro-
cházku městem. Středa byla asi nejzajímavěj-
ší, protože jsme byli v Osvětimi. Poté jsme na-
vštívili Krakov, ale kvůli nedostatku času jsme 
poznali pouze úsek mezi řekou Vislou a krá-
lovským hradem Wawel a hlavním náměstím. 
Poslední den jsme ve škole převzali certifiká-
ty o účasti v projektu, zamávali svým polským 
přátelům a vydali se na cestu domů. Celý po-
byt byl velice povedený a všichni jsme si ho 
užili!
Hana Pokorná (C1A) – Adéla Zelenková (C1A)
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bEsEDY a hOsTÉ
Vernisáž výstavy fotografií Vlastimila Malého
Vzácným hostem se v polovině září stal uhříněvský fotograf pan Vlastimil Malý, který se na GJO 
účastnil vernisáže výstavy svých děl s názvem „Z cyklu Praha panoramatická“. Pan Malý má leti-
té fotografické zkušenosti, během svého života se věnoval různým typům fotografie, které také 
vy učoval na Mistrovské škole fotografické. Až do r. 2001 provozoval Art studio zabývající se katalo-
govou a reklamní fotografií, stále je členem Křesťanského klubu výtvarníků a je činný v oblasti sa-
krální fotografie. Ve svých snímcích se zaměřoval mj. na sociální motivy, zachycoval přítomný oka-
mžik v životě obyčejných lidí, jeho pomíjivost a krásu. Na GJO ho doprovodili jeho přátelé z Domo-

va pro seniory kardinála Berana v Mukařově.
Výstava byla symbolickým poděkováním V. Malému za 
vybavení, které daroval našim studentům a učitelům: 
kompletní vybavení temné komory, ateliérová světla, 
stativy, fotografický přístroj Sinar, mnoho publikací po-
jednávajících o klasické fotografii a chemii potřebnou 
k vyvolávání klasických fotografií. V temné komoře tak 
mohou vznikat klasické studentské fotografie. V. Malý se 
stal také laskavým mecenášem školy, když loni posky-
tl finanční dar na pomoc realizaci autorského muziká-
lu „Pro koho je brána těsná“. Vernisáž výstavy uvedla 
J. Štrůblová, poté následovaly skladby v podání Z. Lic-

ka, Z. Olivy, A. Coufalové, T. Benešové a S. Frengla. Slova díků za realizaci výstavy pronesla paní 
A. Hanková, sociální pracovnice ve zmíněném domově pro seniory. Pár slov pronesli i obyvatelé 
domova: farář, který mluvil o procítění přítomného okamžiku a jeho kráse, a básnířka H. Hnili cová 
přednesla básničku složenou na cestě do Kutné Hory z Mukařova. Martina Veberová (C3A)

Návštěva paní hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové
Gymnázium Jiřího Ortena navštívila 9. května hejtmanka Středočeského kraje paní Ing. Jarosla-
va Pokorná Jermanová. Během své téměř dvouhodinové návštěvy si stihla prohlédnout celou 
budovu gymnázia i školní zahra-
du a obdivovala naše živé sbír-
ky. Nezapomněla se také pode-
psat do školní pamětní knihy. 
Průvodci po škole se jí stali stu-
denti gymnázia Irena Coufalová 
a Martin Kostelecký a samozřej-
mě i ředitel Vladislav Slavíček. 
Paní hejtmanka byla z prostře-
dí gymnázia nadšená a přislíbila 
další návštěvu na některém z ce-
loškolních projektů. 

Martin Kostelecký (V8A)
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KROUŽKY a KLUbY
highway to hel aneb Naše putování „na koniec świata“
Konec srpna, přípravný týden: „Mohli bychom jet na fotografickou výpravu.“ – „Zase nějakou so-
botu? A kam?“ – „Znám jedno skvělé místo. Je to asi 900 kilometrů, u Baltského moře…“ A tak jsme 
s Fotokroužkem GJO jeli… 
Helská kosa je jen 36 km dlou-
hý, písčitý, do moře vybíhají-
cí kousek polské země. V nejuž-
ším místě měří jen 70 m a od úži-
ny až do města na úplném konci 
země, do Helu, vede jen jedna je-
diná silnice, jedna železnice a ki-
lometry pláží. Počasí mělo být 
jen o něco málo chladnější než 
u nás, kolem 10 stupňů a bez deš-
tě, a tak se nás všech šest účast-
níků těšilo na podzimní dny na 
plážích. Ale jak to tak s těšením 
bývá, pršelo nám v různých in-
tervalech každý den. Radost 
nám to ale nezkazilo. Na místo určení jsme dorazili rozlámaní a unavení po třináctihodinové cestě, 
ale už při první procházce na břeh moře jsme do sebe nasáli místní poklidnou atmosféru – svěží moř-
ský vzduch, klid a žádný spěch, kilometry liduprázdných pláží, šedé moře splývající s obzorem. Čty-
ři dny jsme zkrátka jen fotili a fotili, chodili, schovávali foťáky před deštěm, pili čaj, balili se do vrstev 
oblečení, jedli výborné ryby… Navštívili jsme mnoho více či méně bohem zapomenutých míst – pří-

stav v Jastarni, městečko 
Hel, samotný výběžek po-
loostrova, kde už nebylo 
nic než moře, kam až oko 
dohlédlo, mys Stilo, který 
nese název „Na konci svě-
ta“, kouzelný maják, kte-
rý byl ovšem k našemu 
zklamání zavřený. A že 
nám dalo skutečně hod-
ně práce ten maják, nej-
vyšší bod ostrova, najít! 

V Gdaňsku, jednom z největších měst tohoto kousku Polska, jsme si užili i trochu sluníčka, posloucha-
li veselého harmonikáře a nechali čas plynout. Nakoupili jsme jantarové šperky a navzájem podepsa-
li pohledy příbuzným. Jak bývá zvykem, cesta zpět nám připadala kratší, asi i z toho důvodu, že jsme 
úpěnlivě počítali kilometry na strašidelné rychlostní silnici bez čerpacích stanic. 

Martina Veberová (C3A)
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spolupráce fotokroužku s Krásným městem
Činnost Fotokroužku GJO dostala od r. 2017 další zají-
mavý rozměr, když zahájila spolupráci s redakcí časo-
pisu Krásné město. Tento kulturně-historický čtvrtlet-
ník je vydáván městem Kutná Hora a jeho tradice sahá 
do r. 1938. Jednotlivá čísla bývají zaměřena monote-
maticky a se zvoleným tématem obvykle souvisí i fo-
tografie na titulní a zadní stránce časopisu. Tyto dva 
snímky spolu navíc tematicky souvisejí, obvykle se jed-
ná o záběr architektonického celku a zajímavý detail. 
Od letošního roku tak členové fotokroužku (zvláště 
učitelé Jiří Černohorský a Marek Mann a studentka 
Martina Veberová z C3A) pořizují zajímavé snímky 
na předem daná témata, z nichž pak redakční rada 
Krásného města vybírala nejzdařilejší či nejvhod-
nější fotografie. Spolupráce probíhá k oboustranné 
spokojenosti, a tak doufejme, že bude i nadále po-
kračovat. Lukáš Provaz

filmový kroužek
Od února 2017 se na naší škole každé pondělí scházela skupina nadšenců pro tvorbu filmu. Výuka 
se dělila na dvě části: První byla teoretická část, kde jsme se učili filmům porozumět, umět je ana-
lyzovat, ale i objevit taje jejich zákulisí. Druhá část obsahovala výuku zacházení s kamerovým vy-
bavením, učili jsme se zde nejen natáčet, ale zároveň i osvětlovat, nahrávat zvuk, tvořit kompozi-
ce a režírovat. Mezi členy této skupiny patřil i náš pan ředitel V. Slavíček, který na tom byl pro jed-
nou stejně jako my a sloužil jako výborný objekt pro naše natáčení. Kroužek nebyl pouze aktivi-
tou na zahánění nudy, ale naopak plnohodnotnou přípravou ke studiu na vysoké škole. Získáva-
li jsme základy tvorby filmu, teorie a cenné zkušenosti, které zvýšily naši šanci pro přijetí na VŠ. 
Bezpochyby bych tuto aktivitu 
doporučil studentům, kteří do 
budoucna uvažují o studiu fil-
mu, ale zároveň i pro ty, kte-
ří uvažují o žurnalistice nebo 
jakémkoli oboru spojeném se 
zprostředkováním informací. 
Dalším a posledním lákadlem 
byla nabídka letní brigády 
pro TV Čáslav, kde lze uplat-
nit znalosti, získat zkušenosti 
a rady od profesionálů, a do-
konce si možná i přivydělat.

Jakub Hayne (V7A)
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Elektrokroužek
Během letošního školního roku se aktivity elektrokroužku směrovaly na opravy výpočetní techni-
ky užívané na GJO. Byly opravovány počítačové zdroje z počítačových učeben, vyměňovány vadné 
díly na základních deskách počítačů, opravena podsvícení displeje na notebooku, napájení na ta-
bletech, elektronický psací stroj či akušroubovák. Vyměněny byly rovněž vadné součástky na elek-
tronické stavebnici BOFIN, na kterých se studenti mohli naučit jemné práce s mikropáječkou a cha-
rakterem měněných dílů. V průběhu roku jsme řešili i různé konzultační problémy na téma sníma-
ní polohy vozíku (zda je lepší snímání optické, či magnetické). Studenti se také seznámili s chová-
ním aktivních i pasivních součástek a měli možnost naučit se a používat digitální multimetry. Po-
užili i osciloskop a viděli, jak se mění charakter křivky při změně frekvence tónu. Do budoucna by 
se měly znalosti využít na projekt dobíjecích boxů pro studentské mobilní telefony či tablety nebo 
na vývoj učebních pomůcek pro potřeby fyziky. Marian Kočenda

Klub mladých diváků 2016/17
I v letošním školním roce pokračovala na GJO činnost Klubu mladých diváků, jehož cesty do Pra-
hy za kulturou patří k nejstálejším a nejpravidelnějším akcím vůbec. Organizátorem KMD je praž-

ské Divadlo v Dlouhé, a protože zájem o členství 
na GJO tradičně převyšuje nabídku, je 47 nabíze-
ných míst rychle rozebráno. Členství v klubu stojí 
640 Kč (plus cestovné autobusem), za což studen-
ti postupně navštíví šest představení v různých 
pražských divadlech. A protože se každému líbí 
jiný žánr a jiné prostředí, snaží se být i výběr her 
a divadel co nejpestřejší: 
Letošní sezónu jsme zahájili říjnovou návštěvou 
Divadla v Dlouhé, kde nás čekalo „407 gramů 
z Bohumila Hrabala“. V listopadu následovala Na 
Fidlovačce komedie „Dohazovačka“, jejíž autor T. 
Wilder nabádal k užívání si života. Předvánoční 
představení se naopak neslo v duchu francouz-
ské klasiky: Ve Švandově divadle dávali Molièro-
va „Misantropa“. Na konci ledna jsme se vyda-
li do Stavovského divadla, kde nás pod názvem 
„Jako břitva (Němcová)“ čekalo náročné životo-
pisné drama o nejznámější české spisovatelce. 
Předposledním, únorovým představením se v Di-
vadle pod Palmovkou stalo „Tlustý prase“ – hra 

o tom, jak člověk nakonec slabošsky podlehne tlaku svého pokryteckého okolí. A cesty za jevišt-
ním uměním uzavřela březnová návštěva Divadla na Vinohradech, kde jsme zhlédli nově nastu-
dovanou hru „Když ptáčka lapají…“ G. Feydeaua s nezapomenutelným „prskavcem“ V. Vydrou.
Vzhledem k velkému zájmu studentů o divadlo bude škola v činnosti KMD pokračovat i nadále.

Ilona Gembiczká – Lukáš Provaz
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Zdravotnický kroužek
V letošním školním roce se nám zdravotnický kroužek poněkud rozšířil, a to na 13 studentek z GJO, 
se kterými jsme se scházeli každý pátek po škole. Holky se zde učily jak poskytovat první pomoc 
a jak ošetřit různá zraně-
ní, jako jsou např. popále-
niny, krvácení, zlomenina, 
infarkt, utonutí, transport 
raněného atd.
V květnu se v Kutné Hoře 
konalo okresní kolo sou-
těže Hlídek mladých zdra-
votníků, jehož se zúčastni-
ly dva týmy studentů GJO. 
Oba si vedly velmi dob-
ře: Tým ve složení Alena 
Ryšavá, Matylda Hiršová, 
Anna Mocová, Julie Krej-
čová a Diana Vosecká se 
umístil na 1. místě, a po-
stoupil tak do krajského 
kola. To se konalo opět 
v Kutné Hoře a náš tým ho 
opět vyhrál, čímž si zajistil postup do kola celostátního. Holky zde měly velikou podporu od spo-
lužaček ze sekundy, které jim celou dobu fandily. Celostátní kolo se konalo 17. června v Havlíčko-
vě Brodě, kde náš tým obsadil krásné 8. místo. Věříme, že holky příští rok naváží opět na tento 
úspěch. Eliška Moravcová (V6A) – Radan Poppe (V5A)

futsal na GJO již třetím rokem
Dne 3. prosince 2016 se rozjel třetí ročník školní futsalové ligy, který pak trval šest měsíců. Do fut-
salové ligy se poprvé zapojili i žáci z nižšího gymnázia, a to sekundáni a terciáni. Z vyšších ročníků 
to pak byly týmy Melounci (V5A), Slavoj Houslice „B“ (C1A), Duc je borec FT (C2B), Roman’s Crew 
(C3B), Nejkulaťoulinkatější (V8A) a jeden tým složený z absolventů našeho gymnázia – Bubeníčci. 
Liga se hrála formou dvakrát každý s každým a na konci playoff nejlepších čtyř týmů. Základní část 
ovládl tým Duc je borec FT, který své prvenství potvrdil i v playoff a 5. května 2017 rozhodl o svém 
mistrovském titulu ve finále proti týmu Nejkulaťoulinkatější. Třetí místo poté obsadili žáci z C1A 
pod názvem Slavoj Houslice „B“, kdy v souboji o 3. místo zdolali Bubeníčky. Nejlepším střelcem se 
stal Jak Kraus (V8A) z týmu Nejkulaťoulinkatější.
Velké poděkování patří Nadačnímu fondu GKH za zakoupení cen, prof. Petru Němečkovi a Zbyňku 
Rudolfovi za zprostředkování tělocvičny a za další pomoc při futsalové lize. Dále děkuji všem, kte-
ří zapisovali, pomáhali pískat, jmenovitě pak bývalým studentům Jiřímu Řípovi a Michalu Jarůňko-
vi, kteří pomáhali s organizací v zákulisí ligy a poté i v tělocvičně.

Martin Jarůněk (C2B)
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Zlatá křída 2016
V sobotu 3. prosince se po roce konal v tělocvičnách GJO 13. ročník volejbalového turnaje Zlatá kří-
da. Již několik let je obsazení týmy z Kutné Hory, Kralup nad Vltavou, Třebíče, Prahy a Ostravy a ně-
meckého Rathenow neměnné. Celodenní maraton zápasů, které proběhly ve dvou skupinách, při-
nesl čtyři semifinalisty. V prvním semifinále proti sobě nastoupili pořádající tým Učitelé GJO a ob-
hájci loňského vítězství ze ZŠ T. G. Masaryka. V druhém semifinále se pak utkal rok od roku silněj-
ší tým Gymnázia Kralupy nad Vltavou s Exstudenty GJO. Po lítých bojích ze zápasů vzešel staronový 
vítěz: ZŠ T. G. Masaryka. O pouhý jeden rozdílový bod v rozhodujícím setu zůstali na stříbrné pozi-
ci volejbalisté Kralup n. V. a třetí místo si vybojoval tým pořadatelů, tedy Učitelé GJO. Vítězům gra-
tulujeme. A samozřejmě si také velmi vážíme přízně ostatních týmů, jejichž členové si v čase adven-
tu našli volný čas a rádi se při této příležitosti opět setkali: Středočeský kraj, Město Kutná Hora, Cho-
botnice, Rathenow, Gymnázium PORG, Hotelová škola Třebíč, studenti GJO. Celý turnaj by však ne-
bylo možné uskutečnit bez trvalé přízně našich sponzorů. Roman Bartoníček

Lezecký kroužek
Ve školním roce 2016/2017 byl zájem o lezení na umělé stěně natolik velký, že jsme museli celou 
skupinu rozdělit na dvě menší, kdy se nižší a vyšší třídy gymnázia ob týden střídaly. V rámci výuky 
měli žáci možnost naučit se základům bezpečného lezení a jištění, zlepšit si lezeckou techniku, vy-

zkoušet si slaňování a celkově zapracovat ne-
jenom na fyzické ale i na psychické zdatnos-
ti. Na konci školního roku jsme potom s ně-
kterými žáky vyrazili do přírody, kde jsme si 
naučené dovednosti mohli vyzkoušet na ska-
lách u Velkého rybníku poblíž Malešova.

Marek Mann
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RŮZNÉ
Jak jsme sázeli stromky
V polovině listopadu se parta studentů GJO rozhodla věnovat svůj volný čas vysazování stromků 
mezi Opatovicemi a Suchdolem, a pomoci tak s obnovou místního lesa. Za tři dny výběr studentů 
C3B, V3A a C2B vysadil 5 000 mladých buků a dubů. Doufejme, že se jich drtivá většina úspěšně 
ujme! Roman Bartoníček

Rozloučení s bufetem paní Jany Pokorné
Den sv. Valentýna se slaví především v anglofonních ze-
mích, ale já jsem se mu rozhodl letos dát trochu jiný vý-
znam. Místo dávání si valentýnských přáníček a podob-
ných akcí jsem zorganizoval hromadné rozloučení s paní 
Pokornou. Ta měla po dlouhé roky na našem gymnáziu 
malý bufet, ve kterém vždycky bylo to, co jsme chtěli, ane-
bo to, na co jsme měli chuť. Ale abych to uvedl na pravou 
míru – nikdo neumřel! Paní Pokorná k 17. únoru 2017 svůj 
bufet zavřela. Bylo mojí milou povinností popřát jí, ať se 
jí i nadále daří a je stále tak usměvavá, jako tomu bylo do-
posud: Děkujeme Vám, paní Pokorná, za všechno, co jste 
pro nás přichystala, uvařila, namazala, nakrájela, sehna-
la, prodala, upekla a tak dál.  Lukáš Lázňovský (C3A)

Dávej a dostaneš!
Dávej a dostaneš! I takové je dobrovolnictví. V září 2016 naše gymnázium navázalo spolupráci 
s Dobrovolnickým centrem Oblastní Charity Kutná Hora. Toto centrum vysílá dobrovolníky do růz-
ných institucí a sociálních zařízení v našem městě. „Cílovým pracovištěm“ se pro nás stala Nemoc-
nice Kutná Hora, konkrétně tamní léčebna dlouhodobě nemocných. S laskavou pomocí paní Ma-
rie Mackové, která nás do nového prostředí uvedla a pomáhala nám se všemi případnými problé-
my a neobvyklostmi, jsme si vždy na ho-
dinku chodili popovídat s hospitalizovaný-
mi pacientkami. Často jsme si povídali jen 
o počasí, ale stejně tak často i o tom, co za-
žily, nebo co je kde nového. Každá návště-
va zkrátka byla úplně jiná a z každé jsme si 
něco odnesli a něco nového se naučili.

Martina Veberová (C3A)

studenti GJO uklízeli Vrchlici
V pátek 21. dubna se několik studentů GJO 
vzdalo svého volného odpoledne a spolu 
s prof. Romanem Bartoníčkem vyčistili ko-
ryto řeky Vrchlice a přilehlé okolí od od-
padků.
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Z hIsTORIE ŠKOLY
Přehled maturitních plesů Gymnázia Kutná hora a Gymnázia Jiřího Ortena od r. 1990

Školní rok
Pořadí 
plesu

Třída/y
Počet 

maturantů
Třídní učitel/ka

1989/1990 34. 4A, 4B a 4C 66 Zdeněk Potůček, Hana Potůčková a Miloslav Růžička

1990/1991 35. 4A, 4B a 4C 93
Markéta Kolomazníková, Iva Němcová 
a Hana Kaprálková

1991/1992 36. 4A, 4B a 4C 97 Alice Šimůnková, Václav Šorčík a Josef Förster

1992/1993 37. 4A, 4B a 4C 77 Marie Krepperová, Miloš Panuška a Jana Randíková

1993/1994 38. 4A, 4B a 4C 88 Jana Příhodová, Hana Viktorová a Helena Plačková

1994/1995 39. 4A a 4B 62 Vladimír Císař a Alena Záklasníková

1995/1996 40. 4A a 4B 56 Petr Novotný a Iva Němcová

1996/1997 41. 4A, 4B a S7 82 Věra Benešová, Alice Šimůnková a Hana Potůčková

1997/1998 42. C4C a S7 56 Jiří Posselt a Markéta Kolomazníková

1998/1999 43. C4C a S7 59 Petr Novotný a Václav Šorčík

1999/2000 44. S7A a S7B 56 Marie Krepperová a Jana Randíková

1999/2001 45. C4C, S7A a S7B 70 Hana Potůčková, Jana Příhodová a Hana Viktorová

2001/2002 46. C4B a C4C 52 Alice Šimůnková a Marie Krepperová

2002/2003
47. V8A a V8B 44 Vladimír Císař a Zbyněk Rudolf

48. C4A a C4B 59 Petr Novotný a Václav Šorčík

2003/2004
49. V8A a V8B 48 Dana Vepřková a Vanda Vančurová

50. C4A, C4B a C4C 81 Jana Příhodová, Petr Němeček a Jana Randíková

2004/2005
51. V8A 30 Marie Roudná

52. C4A a C4B 64 Eva Růžičková a Jiří Němeček

2005/2006
53. V8A 31 Vít Rakušan

54. C4A a C4B 59 Roman Bartoníček a Jana Randíková

2006/2007

55. C4A 30 Martin Melcer

56. V8A 29 Zbyněk Rudolf

57. C4B a C4C 57 Lukáš Provaz a Marie Krepperová

2007/2008
58. V8A a C4C 60 Eva Růžičková a Lukáš Provaz

59. C4A a C4B 60 Petr Němeček a Jitka Rybenská

2008/2009
60. C4B a C4C 58 Milena Krumphanzlová a Marek Mann

61. C4A a V8A 56 Jana Příhodová a Irena Čepková

2009/2010

62. C4A 30 Monika Peková

63. V8A 26 Roman Bartoníček

64. C4B 31 Vít Rakušan
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2010/2011

65. V8A 26 Lenka Píchová

66. C4B 29 Zdeněk Maňák

67. C4A a C4C 61 Ladislav Douša a Marie Vaňková

2011/2012

68. C4B 27 Jitka Křičková

69. C4C 24 Jana Randíková

70. C4A 26 Ilona Gembiczká

71. V8A 26 Petr Němeček

2012/2013
72. C4C a V8A 54 Pavlína Březinová a Milena Krumphanzlová

73. C4A a C4B 46 Lukáš Provaz a Jindřich Bartoň

2013/2014

74. C4A 26 Marek Mann

75. C4B 32 Radka Olivová

76. V8A 32 Viktor Heřmánek

2014/2015
77. V8A 28 Zdeněk Maňák

78. C4A a C4B 44 Monika Peková a Daniela Zatloukalová

2015/2016
79. V8A 26 Irena Čepková

80. C4A a C4B 40 Jana Randíková a Marek Mann

2016/2017

81. V8A 26 Petr Němeček

82. C4B 26 Milena Krumphanzlová

83. C4A 27 Jindřich Bartoň

Celkem od 
r. 1990

87 tříd
2 393 

maturantů

Maturitní ples třídy C4C v Lorci 15. února 2008
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sPONZOŘI
Gymnázium Jiřího Ortena děkuje materiálním sponzorům:
•	 Martin	Mistr	a	Jiří	Kraus	–	pletivo	do	školního	arboreta
•	 Antonín	Moravec	–	krmivo	po	ovce
•	 MVDr.	Radek	Mašín	a	MVDr.	Miroslava	Mašínová	–	veterinární	péče	o	zvířata	GJO
•	 KHM-stavitelství,	spol.	s	r.	o.,	Vojtěšská	281/43,	Kutná	Hora	–	úprava	pozemku
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17062802 inzerce Ciaf 2017 A4.indd   1 28.06.17   11:42

Penzion Villa Belvedere 
v Janských Lázních

Nově zrekonstruovaný 
penzion apartmanového 
typu, vhodný pro rodinnou 
dovolenou i aktivní pobyty.

Kontakt: CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.o., tel. 602 161 508, e-mail: jarda.suk@tiscali.cz, www.janske.cz
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KDE NÁS NAJDETE:
Březová u Úmonína
(10 km od Kutné Hory)

Martina Záleská
721 403 670

www.heroland.cz

www.facebook.com/
zemeher.czi

DĚTSKÝ ZÁBAVNÍ PARK SE 
SPOUSTOU ATRAKCÍ 

A TÉMATICKÝM PROGRAMEM 
NEJEN PRO DĚTI
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V OSOBNÍM I V PROFESNÍM ŽIVOTĚ SE ČASTO 
MĚNÍ PODMÍNKY. MÁ-LI VŠAK TÝM SPRÁVNÉ 
INFORMACE, DOKÁŽE SI VŽDY PORADIT.
PROTO JSOU ZDE INFORMAČNÍ SYSTÉMY ICZ.
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Gymnázium Jiřího Ortena is an academic secondary school dating from 1857. The founder of the 
school is the Central Bohemia Region. Since 1997 it has been using its current premises and since 
1999 it has had the name of its famous graduate, Czech-Jewish poet Jiří Orten. In the school year 
2016/2017 it had 480 students in 16 classes, which is on average 30 students per class – a relatively 
high number from the perspective of the Czech Republic as a whole.
The school organises a lot of projects and offers its students a wide variety of extracurricular 
activities. The first year students spend a week on a skiing course in Italy, while the third year 
students have a week course of summer sports in Croatia.
The Open Door Days take place every December. Poten tial students with their pa rents as well as 
members of the general public can visit the school, get a guided tour, and obtain all the information 
needed about studying at our school.
The programme of inter na tio nal exchanges is a very important part of our school life. Our 
network of partner schools includes schools from Germany, France, Poland, Denmark, the 
United Kingdom, Slovenia, Hungary, the Netherlands, Italy, the United States, and China. 
Mutual exchanges take place every year (once in two years) in some cases and give both our 
and foreign students a great opportunity to get familiar with the lives in their respective 
countries, which we consider 
really important in to-
day’s turbulent world. In 
the school year 2016/2017 
our students practised their 
language skills for instance 
during their exchange 
stays at our twin schools in 
Reims (France), Hoyeswerda 
and Rathenow (Germany), 
Glen Rock (USA). Others 
took the advantage of the 
unique opportunity to learn 
about Chinese culture and 
lifestyle within an exchange 
programme with our twin 
school Jinan. Another group of our students also took part in the traditional ČED+ project 
(supported by the Erasmus fund) in Haslev, Denmark. 
We also enjoyed the visit of the Governor of the Central Bohemia Region Mrs Jaroslava Pokorná 
Jermanová, who highly appreciated both the premises of our school and the quality of the 
education we provide.
Our students also succeeded in numerous contests and competitions. Thanks to all the activities 
of the school and its students (which this yearbook tries to describe) the past school year can be 
considered successful – and hopefully so will be the coming ones.

Jindřich Bartoň

ENGLIsh sUMMaRY Of YEaRbOOK 
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Editor: Lukáš Provaz
Obálka: Barbora Zbudilová a Zdeněk Oliva
fotogalerie zaměstnanců: Jiří Černohorský a Martina Veberová 
Výroba ročenky: Městské knihy s. r. o. Žehušice
Vydalo: Gymnázium Jiřího Ortena ve spolupráci s Nadačním fondem Gymnázia Kutná Hora
Texty byly redakčně upraveny. Obrazové materiály vznikly v rámci činnosti školy. 

1. pololetí pondělí 4. září 2017 – středa 31. ledna 2018

2. pololetí čtvrtek 1. února 2018 – pátek 29. června 2018

Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017 

Vánoční prázdniny
sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018 
(vyučování začne ve středu 3. ledna 2018)

Pololetní prázdniny pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny pondělí 26. února – pátek 2. března 2018

Velikonoční prázdniny čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

Hlavní prázdniny
pondělí 2. července – pátek 31. srpna 2018
(Období školního vyučování ve šk. roce 
2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018)

Dny otevřených dveří
pátek 1. prosince 2017 od 9:00 do 14:00 hod.
sobota 2. prosince 2017 od 9:00 do 11:00 hod.

Třídní schůzky
čtvrtek 9. listopadu 2017 od 17:00 hod.
čtvrtek 5. dubna 2018 od 17:00 hod.
(Termíny jsou předpokládané, mohou se změnit.)

Maturitní plesy
pátek 26. ledna 2018 – V8A
sobota 17. února 2018 – C4A
pátek 9. března 2018 – C4B

Přehled akcí je pravidelně aktualizován během školního roku na webových stránkách 
www.gymkh.cz


