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Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou další vydání ročenky, v porevoluč
ní historii Gymnázia Jiřího Ortena již dvacáté páté. V době
masivního rozvoje informačních technologií by se dalo oče
kávat, že obsah ročenky zpřístupníme pouze v elektronické
podobě. Bylo by to jistě v mnoha ohledech úspornější, přes
to si tradiční tištěná podoba této publikace pro svůj nezpo
chybnitelný půvab své místo na GJO stále drží. Tento nad
standard si můžeme dovolit díky štědrým sponzorům, kte
ří její vydání každoročně umožňují, a za to jim patří naše
upřímné poděkování.
V letošním školním roce se nelehkého úkolu tvorby ročenky
zodpovědně ujal náš pedagog a kronikář města Kutné Hory
Lukáš Provaz. Navázal na osvědčenou strukturu z minulých
let a detailně zmapoval nepřeberné množství různých akti
vit uplynulého školního roku.
Přestože cílem tohoto mého úvodníku není – a ani nemůže být – vyjmenování všech úspěchů na
šeho gymnázia v uplynulém školním roce, můžeme, myslím, při zpětném ohlédnutí s klidným svě
domím konstatovat, že se škola i nadále vyvíjí. A výsledky, jichž naši žáci i letos dosáhli, ukazují, že
jde tento vývoj správným směrem. Pro všechny učitele i pro mě osobně je bezesporu velmi milé
sledovat to množství ocenění, která dokázali naši žáci vybojovat v nejrůznějších vědomostních,
diskuzních i sportovních soutěžích, často navíc na krajské, či dokonce celostátní úrovni. Stejně tak
nás musí těšit široký záběr nejrůznějších dalších aktivit, jimž se žáci věnují ve škole nepovinně, ať
už je to oblast kultury, sportu či péče o životní prostředí. To vše samozřejmě přispívá nejen k osob
nostnímu rozvoji každého jednotlivce, ale také pomáhá šířit dobré jméno naší školy, a celkově nás
tak posouvá kupředu.
Při vzdělávání nové generace musíme předpokládat, že může hledat své uplatnění nejen v České
republice, ale i kdekoliv na světě. Z tohoto důvodu klademe důraz nejen na výuku cizích jazyků,
ale v širším smyslu slova i na adaptabilitu, kreativnost, schopnost hledat nová řešení a především
ochotu se neustále vzdělávat, přičemž nesmíme opomenout počítačovou a jazykovou gramotnost,
jež jsou nezbytnou samozřejmostí pro úspěšné uplatnění se na trhu práce.
Rád bych se v této souvislosti vyjádřil také k často diskutovanému tématu, jímž je míra využívání
moderních informačních technologií ve výuce. Protože se dnes i mezi odborníky setkáváme s roz
ličnými přístupy a postoji, je na nás, abychom na základě vlastních zkušeností dospěli k optimální
mu využívání IT na naší škole. A když se v tomto případě omezím na otázku používání tolik zmiňo
vaných tabletů (především žáky nižších tříd), myslím, že se shodneme, řeknu-li, že nejdůležitější je
pro nás efektivita. Informační technologie tak rozhodně nepovažujeme za cíl, nýbrž za prostředek
poskytující nové možnosti při vzdělávání našich žáků.
Školství se stále vyvíjí, avšak v tomto dynamickém procesu je velkou nevýhodou časté střídání mi
nistrů. To s sebou přináší časté diskontinuity, změny koncepcí a malou reálnou podporu klíčovému
prvku, totiž vzdělávacímu procesu a jeho nástrojům. Neustálé diskuze, které se vedou na téma spo
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lečné části maturitní zkoušky, kvality výuky a úrovně testování znalostí žáků, proces vzdělávání
spíše brzdí. Jsme schopni se vyrovnat s libovolnými požadavky na obsah a organizaci maturitní
zkoušky, ale každá změna vyžaduje čas pro kvalitní integraci a následnou stabilizaci nově zavede
ného systému. Pak by i naši žáci – a s nimi i jejich rodiče – přijímali náročnější změny a požadavky
bez obtíží a jistě i s pochopením. Otázka jednou navrhované, jindy naopak zavrhované povinné
„státní“ maturitní zkoušky z matematiky je příkladem takové změny, které je třeba přizpůsobit
celý vzdělávací proces a umožnit všem účastníkům pro tuto situaci dozrát.
Mnohé by se nám také dařilo lépe, pokud by se při řízení celého školství odbouralo množství zby
tečné byrokracie. Získali jsme cenné zkušenosti díky účasti v dotačních programech EU, což je
ukázkový příklad oblasti zatížené nadbytečnou a nic nepřinášející administrativou. Nicméně lze
konstatovat, že to byla určitá příležitost, jak přivést nové informační technologie do centra pozor
nosti většiny našich učitelů a do jisté míry zlepšit materiálně-technické vybavení školy.
Závěrem je třeba podotknout, že se stejným nasazením řešíme také provozní záležitosti školy. Naše
budova již vyžaduje soustavnou péči v podobě nemalých investic. Díky dobré spolupráci s Kraj
ským úřadem Středočeského kraje se nám většina zamýšlených oprav daří realizovat.
Je mou milou povinností poděkovat při této příležitosti nejen žákům za jejich studijní výkony a po
zitivní přístup k naší škole, ale především svým kolegům učitelům a všem provozním zaměstnan
cům za jejich zodpovědnou a neúnavnou práci, vykonávanou mnohdy bez ohledu na čas a hranici
zaměstnanecké povinnosti.
Vladislav Slavíček, ředitel školy
Gympl roku 2015
Březen každého roku s sebou přináší velmi důležité rozhodnutí pro všechny žáky devátých roční
ků – volbu střední školy, např. gymnázia, kde stráví následující čtyři roky studia. V dnešní nepře
berné nabídce středních škol je často poměrně složité se dobře zorientovat. Oficiální stránky ško
ly přinášejí statistické údaje, které ovšem o dalších kvalitách školy příliš nevypovídají. Není proto
divu, že budoucí středoškoláci jsou často zmatení a s volbou střední školy, která by jim plně vyhovo
vala, si neví rady. Právě tento fakt byl již v roce 2011 impulsem pro vznik projektu GymplRoku.cz.
Letos se uskutečnil již 5. ročník této studentské soutěže. Po dobu několika týdnů měli studenti i ab
solventi možnost hodnotit své gymnázium buď pomocí účtu na facebooku, nebo prostřednictvím
SMS. Naše škola obsadila ve Středo
českém kraji 1. místo a celkové vítěz
ství v republice jí uniklo jen o vlásek.
Dne 11. března předseda Studentské
unie Jan Dvořák přijel na GJO předat
diplom za první místo v kraji. Předává
ní se uskutečnilo v aule za hojné účas
ti žáků i učitelů, kde cenu převzali zá
stupci studentského parlamentu Tere
za Doležalová a Lukáš Veverka (V8A).
Během své řeči p. Dvořák upozornil na
výbornou vybavenost naší školy i na
moderní a studentům blízký přístup.
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Nadační fond
Nadační fond Gymnázia Kutná Hora (dále NF) působí na naší
škole od roku 1998. NF spravuje a řídí šestičlenná správní rada,
jejíž funkční období je tříleté. Ve správní radě jsou v současnosti
dva pedagogové a čtyři zástupci z řad rodičů. Veškeré hospoda
ření fondu probíhá v souladu se statutem NF. V počátcích činnos
ti fondu byly finanční prostředky vynakládány hlavně na nad
standardní vybavení nové budovy gymnázia a zahrady, a tak
mohou studenti využívat zahradní altán, lavičky v zahradě nebo příjemné prostředí studovny uvnitř
budovy. V minulém roce přibyla i herna, kde je k dispozici stolní fotbal, Xbox a relaxační koutek.
V majetku NF je i lezecká stěna, která je nainstalována v aule školy. Je využívána jak žáky školy, tak
dětmi i dospělými odjinud. Nemalé prostředky jsou každoročně vynakládány na údržbu a chod této
stěny. Více než dva roky mají žáci i učitelé školy k dispozici bezplatnou celoplošnou wi-fi, která prá
vě v letošním roce prošla modernizací nákladem cca 25 000 Kč. Mezi další aktivity NF patří podpora
a úhrada nezbytných výdajů spojených se zahraničními návštěvami ve škole. Účelem a smyslem NF
je, aby finanční prostředky, které do pokladny fondu přijdou, byly využity smysluplně a účelně. Vel
mi důležité je rovněž poskytování příspěvků těm žákům, kteří se nacházejí v sociálně nevýhodné si
tuaci, a kteří by se proto nemohli účastnit akcí pořádaných školou. Takovým žákům jsou poskytová
ny příspěvky na lyžařské a turistické pobyty či na zahraniční výjezdy. Těm, kteří se účastní různých
soutěží mimo Kutnou Horu, je propláceno jízdné a registrační poplatky. Úspěšní řešitelé školních kol
soutěží dostávají peněžní poukázky na nákup knih. K tomu, aby tímto způsobem mohl NF fungovat,
je třeba, aby se každoročně pokladna naplnila finančními prostředky. Toto se dlouhodobě daří, kaž
doročně rodiče žáků přispějí přibližně částkou 200 000 Kč. Transparentní přehled příjmů a výdajů
NF je k nahlédnutí na webové stránce www.nadacnifondgjokh.cz.
Dana Vepřková
Volby do školního parlamentu
Dne 17. března 2015 proběhlo 1. kolo voleb zástupců tříd do Školního parlamentu GJO. A zde jsou
výsledky: za V1A Samuel Mann a Šárka Juklová, za V2A Irena Coufalová a Vojtěch Höfner, za V3A
Karla Žertová a Krystyna Zheleznyak, za V4A Anna Kuchařová a Karel Pokorný, za V5A Jan Pospí
šil a Vojtěch Hruška, za V6A Jan Havlovic a Martin Kostelecký, za V7A Anežka Daňková a Karolína
Vaníčková, za C1A Lukáš Lázňovský a Martina Veberová, za C1B Tomáš Tvrdík a Natálie Kleibero
vá, za C2A Jan Novák a Filip Zelenka, za C2B Lenka Beznosková a Tomáš Polák, za C3A Matěj Ptá
ček a Iveta Hánělová a za C3B Jiří Řípa a Kristýna Zinková. Absolutním vítězem voleb se stal Tomáš
Tvrdík (C1B), jenž získal ve třídě 21 hlasů z 28.
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GJO je škola s dlouholetou tradicí, která svým žákům nabízí
různorodou paletu aktivit, tvořivé a příjemné prostředí i vy
užívání moderních technologií ve výuce. Sami studenti tento
fakt velmi oceňují, jak se již po několikáté ukázalo nejen v sou
těži GymplRoku. Pevně věříme, že i budoucí studenti budou na
gymnáziu spokojeni tak jako ti stávající.
Martina Veberová (C1A)

Z v ý r o č n í z p r á v y š ko ly 2 014 – 2 015

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ŠKOLY 2014–2015
Základní údaje o škole

Kontakty

Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena
Sídlo: Jaselská 932, 284 80 Kutná Hora
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 61924032
Ředitel školy: RNDr. Vladislav Slavíček
Identifikátor zařízení: 600 007 219
Bankovní spojení: 9313830217/0100
Zřizovatel školy: Středočeský kraj
Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Telefon: 327 586 111
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

Nadační fond Gymnázia Kutná Hora

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)

Předsedkyně: Mgr. et Bc. Dana Vepřková
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. 2014)
Kód a název oboru

Počet žáků

Počet tříd

Průměrný počet
žáků ve třídě

79–41–K/41 – gymnázium čtyřleté

212

8

26,5

79–41–K/81 – gymnázium osmileté

233

8

29

Celkem

445

16

27,81

Údaje o přijímacím řízení do denního studia – dle oborů vzdělání (k 30. 6. 2015)
Kód a název oboru

Počet přijatých žáků

Počet tříd

79–41–K/41 – gymnázium, všeobecné, denní, čtyři roky

63

2

79–41–K/81 – gymnázium, všeobecné, denní, osm let

32

1

Celkem

95

3

6

Výsledky maturitních zkoušek (k 15. 6. 2015)
Kód a název oboru

Žáci konající
zkoušky

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

79–41–K/41 – gymnázium čtyřleté

44

14

25

4

79–41–K/81 – gymnázium osmileté

28

18

10

0

Celkem

72

32

35

4

Třída

Celkem

Prospěli s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

C4A

21

4

14

2

C4B

23

10

11

2

V8A

28

18

10

0

Jeden žák absolvoval pouze písemné zkoušky společné části, z ústní části byl ze zdravotních důvodů
řádně omluven.

Chování žáků (k 26. 6. 2015)
Hodnocení chování

Druh/typ školy

velmi dobré

uspokojivé

neuspokojivé

79–41–K/41 – gymnázium čtyřleté

208

4

0

79–41–K/81 – gymnázium osmileté

233

0

0

Celkem

441

4

0

Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2014)
Počet pracovníků
celkem
(fyzický/přepočtený)

nepedagogických
(fyzický/přepočtený)

pedagogických
(fyzický/přepočtený)

pedagogických –
způsobilost pedagog.
a odborná

54/50,64

16/15,67

37/33,59

37

Počet žáků
na jednoho
pedagogického
pracovníka
12,03

Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2014)
Počet pedag.
pracovníků

nad 60 let

Průměrný
věk

31–40 let

41–50 let

Celkem 37

1

13

14

9

0

0

45

z toho žen 19

0

7

7

5

0

0

45

7

51–60 let

Z toho
důchodci

do 30 let

Z v ý r o č n í z p r á v y š ko ly 2 014 – 2 015

Výsledky maturitních zkoušek po jednotlivých třídách (k 15. 6. 2015)
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Zadní řada zleva: Soňa Poklopová (vedoucí školní jídelny), Zdeněk Maňák, Zdeněk Oliva,
Ilona Gembiczká, Jana Štrůblová, Zbyněk Rudolf, Jiří Kopecký, Lukáš Provaz, Jindřich Bartoň,
Marie Vaňková a Zdeněk Licek
Prostřední řada zleva: Daniela Zatloukalová, Jana Svobodová, Jolana Tůmová, Jana Radlová
(ekonomka), Monika Peková, Dagmar Černá (mzdová účetní), Petr Novotný (zástupce ředitele),
Vladislav Slavíček (ředitel školy), Martina Suková, Milena Krumphanzlová, Romana Doležalová,
Markéta Zelená, Jana Randíková, Irena Čepková a Dana Vepřková
Přední řada zleva: Petr Němeček, Viktor Heřmánek, Štěpánka Králová, Šárka Rosická,
Gabriela Papoušková (asistentka ředitele), Jana Budajová, Věra Vavřinová (asistentka pedagoga),
Ladislav Douša, Marek Mann a Roman Bartoníček
Chybí: Radka Olivová (zástupkyně ředitele), Pavlína Březinová, Ivan Bauer, Vladimír Šmahaj,
Jiří Posselt a Vít Rakušan

Úvazky učitelů 2014–2015
Bartoň Jindřich Mgr. – LIT (V5A, C2A), ANJ
(C2A, C2B, V8A), SLI (4. roč.), AJK (3. a 4. roč.)
Bartoníček Roman Mgr. – ZEM (C1B), ZEMb
(4. roč.), BIO (V2A, V3A, V4A, C1B, C2A, C2B),
SZE (3. a 4. roč.)
Bauer Ivan Mgr. – DEJ (V1A, V2A, V3A, V4A,
C3B), SDE (3. roč.)
Březinová Pavlína Mgr. – ANJ (V1A, C1A,
C1B, C2A, V8A)
Budajová Jana PaedDr. – NEJ (C1A, C1B,
C2A, C3A, C4A)

Čepková Irena Mgr. – MAT (V1A, V7A), FYZ
(V1A, V2A, V3A, V4A, V6A, C2A, C2B, V7A,
C3A, C3B)
Doležalová Romana Mgr. – NEJ (C2B, V7A,
C3A, C4A, V8A)
Douša Ladislav Mgr. – ANJ (V1A, V3A, V6A,
V7A), AJK (3. roč.)
Gembiczká Ilona Mgr. – ONV (V4A), ZSV
(C1A, C1B, C2A, C2B, C3A, C3B, C4A, C4B),
PSY (3. roč., 4. roč.)
Heřmánek Viktor Mgr. – ZEM (V2A, V3A,
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V2A, V3A, V5A, C1A, C1B, V6A, C2A, C2B, V8A,
C4A, C4B), SIT (3. roč.)
Svobodová Jana Mgr. – ANJ (V4A, V5A, C4A),
DEJ (C2B, V7A, C3A)
Šmahaj Vladimír PaedDr. – CHE (V5A),
CHEb (4. roč.), SCH (3. a 4. roč.)
Štrůblová Jana Mgr. – FRJ (V4A, V5A, C1A,
C1B, C3A, V8A)
Tůmová Jolana Mgr. – FRJ (V3A, V6A, C2A,
C2B, V7A, C4A, C4B)
Vaňková Marie Mgr. – FYZ (V5A), FYZb
(4. roč.), CHE (V4A, V6A, C2A, C2B, V7A, C3A,
C3B), SCF (3. roč.)
Vepřková Dana Mgr. et Bc. – LIT (V2A, C1A,
C1B, V7A, C3B, C4B), DEJ (C1A, C1B, C2A),
DEJb (4. roč.), SDE (4. roč.)
Zatloukalová Daniela Mgr. – ZEM (V1A, V5A,
C2B), TEV (V1A, V2A, V5A, V6A, C2A, C2B,
C3A, C4A)
Zelená Markéta Mgr. – ANJ (C1A, C1B, C3A)

Vysvětlivky:
b (blok), AJK, NJK (konverzace), CZM (cvičení z matematiky), DRV (dramatická výchova), EVH (estetická výchova hudební),
EVV (estetická výchova výtvarná), KGE
(konstruktivní geometrie), NHV (nepovinná hudební výchova), NSH (nepovinné sportovní hry), POL (politologie), PSY
(psychologie), SBI (seminář z biologie),
SCF (seminář a cvičení z fyziky), SCM (seminář a cvičení z matematiky), SDE (seminář z dějepisu), SCH (seminář z chemie),
SLI (seminář z literatury), SIT (seminář informatiky a výpočetní techniky)
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U Č I T EL É

V4A, C1A, V6A, C2A, V7A, C3A, C3B), MAT
(V4A), SCM (3. roč.)
Kopecký Jiří Mgr. – IVT (V1A, V2A, V4A, V6A,
C2A, C2B)
Králová Štěpánka Mgr. – ANJ (V2A, C3A,
C4A), EVV (V1A, V3A, V5A, V6A, C2A)
Krumphanzlová Milena Mgr. – LIT (C2B,
V8A), ANJ (V2A, V6A, C2B), AJK (3. a 4. roč.)
Licek Zdeněk Mgr. – EHV (V1A, V2A, V3A, V4A,
V5A, C1A, C1B, V6A, C2A, C2B), NHV (sbor)
Maňák Zdeněk Mgr. Ing., Ph.D. – ZSV (V5A,
V6A, V7A, V8A), POLb (4. roč.), TEV (V1A, V3A,
C1B, V6A, C2A, V7A, C3A)
Mann Marek Mgr. – ANJ (V5A, V7A, C4A),
MAT (C3B, C4A), AJK (3. roč.), NSH
Němeček Petr PhDr., Ph.D. – BIO (V5A,
C1A, V6A, V7A, C3A, C3B), BIOb (4. roč.), SBI
(3. a 4. roč.), NSH
Novotný Petr Mgr. – NEJ (V3A, V4A, V5A, V6A)
Oliva Zdeněk Ing., CSc. – SIT (4. roč.)
Olivová Radka RNDr. Mgr. – MAT (C1B, V6A,
V8A), BIO (V1A)
Peková Monika Mgr. – LIT (V4A, V6A, C3A,
C4A), EVV (V2A, V4A, C1A, C1B, C2B), SLI
(4. roč.), DRV (V3A, V4A)
Posselt Jiří PaedDr. – CEJ (V1A, V2A, V3A,
V6A, V7A, C3A, V8A, C4A), LIT (V1A, V3A),
ONV (V1A, V2A, V3A)
Provaz Lukáš PhDr. – CEJ (V4A, V5A, C1A,
C1B, C2A, C2B, C3B, C4B), DEJ (V5A, V6A),
DEJb (4. roč.)
Rakušan Vít Mgr. et Bc. – POLb (4. roč.)
Randíková Jana RNDr. – MAT (V5A, C2B,
C3A, C4B), CZMb (4. roč.), FYZ (C1A, C1B)
Rosická Šárka Mgr. – ANJ (C3A), MAT (V2A,
V3A, C2A), KGEb (4. roč.), SCM (4. roč.)
Rudolf Zbyněk Mgr. – TEV (V2A, V3A, V4A,
V5A, C1A, V7A, C3B, V8A, C4A), NSH
Slavíček Vladislav RNDr. – CHE (V2A, V3A,
C1A, C1B)
Suková Martina Mgr. – MAT (C1A), IVT (V1A,

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.
Mgr. Věra Vavřinová působí jako asistentka pedagoga. Specializuje se na pomoc žákům s poru
chami autistického spektra při zvládání jejich studijních záležitostí ve výuce i mimo ni.

U Č I T EL É

Nepedagogičtí pracovníci
Mzdová účetní:
Ekonomka:
Asistentka ředitele:
Školník:
Vedoucí školní jídelny:
Školní knihovna:
Správce sítě:
Koordinátor projektů:
Školní jídelna:
Úklid:
Pomocné práce:

Dagmar Černá
Jana Radlová
Gabriela Papoušková
Kamil Papoušek
Soňa Poklopová
Mgr. Věra Vavřinová
Ing. Zdeněk Oliva, CSc.
Ing. Ilja Hron, CSc. (1/10 úvazku)
Eva Skolilová, Jaroslava Procházková, Eva Szendreiová,
Ema Veselková a Jana Sejčková
Eva Bucharová, Zdeňka Říhová, Irena Sobotková, Věra Stehlíková
a Lenka Bičánková
Petr Jirásek (refundace mzdy z Úřadu práce)

Sborovna v nové úpravě
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PORTFOLIA TŘÍD
V1A
PaedDr. Jiří Posselt
32, z toho 19 dívek a 13 chlapců

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

Úspěchy žáků
Šárka Juklová

1. místo

Bobřík informatiky, celostátní soutěž, kat. Benjamin

Šárka Juklová

4. místo

Zeměpisná olympiáda, krajské kolo, kat. A

Šárka Juklová

1. místo

Konverzační soutěž v ANJ, okresní kolo, kat. IB

Šárka Juklová

3. místo

Matematický klokan, okresní kolo, kat. Benjamin

Aneta Silvestrová

2. místo

Zeměpisná olympiáda, krajské kolo, kat. A

Aneta Silvestrová

2. místo

Matematická olympiáda, okresní kolo, 6. roč.

Eliška Rosická

1. místo

Matematická olympiáda, okresní kolo, 6. roč.

Tadeáš Petrů

1.–2. místo

Matematický klokan, okresní kolo, kat. Benjamin
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P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 1 A

Třídní učitel:
Počet žáků:

P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 1 A

V1A
Adaptační kurz
Před gymnáziem postávaly děti se svými rodi
či. Zkoumavě jsem se na ně dívala. Zapadnu do
kolektivu? Z dětí jsem znala jen svou kamarád
ku ze základní školy, jinak nikoho. Potom při
šel pan učitel I. Bauer s paní učitelkou J. Buda
jovou a panem učitelem Posseltem. Mile nás
přivítali a já se začala těšit. Zavedli nás do stu
dovny a my jsme měli čas na vzájemné pozná
vání! Moje obavy byly tytam. To bude přesně
třída pro mě. Pan učitel Bauer s námi hrál růz
né hry, takže jsme se mohli poznat také v akci.
Jeho humorem jsme se nechali unést, až jsme zapomínali, že je učitel. Pomalu jsme se poznávali
a vyprávěli si o sobě. Teď už vím o každém něco: Áďa nemá sourozence, Zoe je velmi kamarádská
a pak je tu samozřejmě Aneta. Oběd mi moc chutnal a vypadalo to že ostatním také. Odpoledne,
během cesty do mlýna, jsme nezavřeli pusu, a dozvídali se tak o sobě víc a víc. Týmové hry ve mlý
ně nám pomohly pochopit, jak je důležité si pomáhat. Her bylo hodně. Nejvíce mě bavila ta na mo
čál – byla tak skvělá a zábavná! A už tu byl večer; na řízku v Poličanech si všichni pochutnali – a ne
bylo to jen tím, že nám všem při pohybových aktivitách vyhládlo. Už se začalo stmívat a já jsem
měla domluveno, že večer pojedu domů. Se všemi jsem se rozloučila a odjela. Bylo to skvělé! Po
znala jsem fajn kamarády a začala se těšit na školní rok. Budeme skvělá třída!
Markéta Moravcová (V1A)
Zahájení školního roku – pasování
První školní den si pro nás, nové studenty, škola připravila velkolepé pasování ve stylu
Harryho Pottera. V podstatě se na chvíli aula GJO proměnila v Bradavice. Všichni nastávající stu
denti se shromáždili ve studovně, odkud nás postupně vodili do plné auly, centra dění. Tam nás
posadili na stoličku a nasadili nám kouzelný klobouk, který nás rozdělil do jedné ze tří skupin: do
Posseltmoru, Romanzelu, nebo Sukospáru. My, jakožto nastá
vající prima, jsme byli přiřazeni do Posseltmoru, pojmenova
ného podle našeho třídního učitele pana Posselta. Potom nás
čekala překážková dráha, ochutnání nedobrého čarovného
lektvaru, skákání s koštětem přes překážky, a dokonce i famfr
pál! Po překonání těchto překážek jsme otiskem nosu zpečetili
naše přijetí na památeční listinu. Tímto ceremoniálem jsme se
tedy stali oficiálními studenty gymnázia. Nakonec jsme si po
slechli ještě pár povzbudivých slov od učitelů a jako hrdí noví
studenti jsme jeli zpátky domů!
Lea Cielecká (V1A)
Veletrh cestovního ruchu: Indie
Když jsem zjistil, že jsme si vylosovali Indii, přemýšlel jsem, co
bych mohl dělat, a napadlo mě vařit čaj. Myslel jsem si, že to
12

bude lehké, ale to jsem se mýlil. Indický čaj se vaří úplně jinak než ten náš. Čaj jsem sehnal a naučil
jsem se ho vařit. Pak jsem si ještě vymyslel k tomu čaji cukroví. Máma mi pomohla najít na interne
tu recepty. Sehnat všechny ingredience nebylo zrovna lehké. Něco v běžném obchodě, něco v ob
chodě se zdravou výživou a něco přes internet. Ještě že ten internet je. Dali jsme se do pečení. Bu
rákové sušenky byly jednoduché a kokosové indické kuličky celkem také. Nejdéle trvalo barfi; to se
musí cca 2 hodiny svářet mléko, až zhoustne na
pastu, pak se přidá máslo, cukr a vaří se ještě
dál, až se hmota hodně lepí. Pak se může ochu
tit. Já jsem ochucoval skořicí. Přenese se na
máslem vymazaný plech, roztáhne se na placič
ku a nechá vychladnout. Po vychladnutí se krá
jí na malé kousky. Trvá to dlouho a bolí u toho
nohy, ale odměnou bylo, že to všem chutnalo.
Moc mě to bavilo. Už teď se těším na příští vele
trh cestovního ruchu.
Albert Procházka (V1A)
Vánoční hra
Od konce listopadu jsme se třídou pod vedením našeho třídního učitele nacvičovali vánoční pas
týřskou hru. Hlavním důvodem, proč jsme se hru učili, bylo to, abychom poznali staré zvyky, které
hra pěkně předvádí. Dále jsme si vyzkoušeli svou paměť, mluvení před lidmi a také vzájemnou spo
lupráci. V naší hře bylo obsaženo jak herectví, tak i zpěv a tanec. Postavy byly velmi rozmanité: od
normálních vesnických dětí, přes Ambrože, Barborky a pastýře až po Lucky. Naše premiéra se kona
la 18. prosince. Sešli jsme se už před vystoupením, protože jsme museli ještě zkoušet. Všichni jsme
si donesli kostýmy i rekvizity. Po zkoušce se pomalu začali trousit rodiče. Vše bylo nachystáno, už
jsme jen čekali na to, až se náš pan učitel, který sám ve hře účinkoval, převlékne za naši maminku.
Vystoupení jsme si užili, bylo velmi povedené a nejspíš si to myslelo – soudě podle hlasitosti potles
ku – i publikum. Po skončení chodila za naším panem učitelem spousta rodičů, kterým se vystou
pení líbilo. Mezi nimi byla i paní Juklová, která pracuje v Domově Barbora v Kutné Hoře. Společně
nám hned domluvili další vystoupení, abychom zpříjemnili odpoledne seniorům a zdravotně posti
ženým osobám v rámci našeho „community service“. Jenže protože nás čekaly Vánoce, museli jsme
naši vánoční pastýřskou hru v Domově Barbo
ra předvést až v novém roce, a to 6. ledna. V Do
mově se nám vystoupení též povedlo, až na to,
že jsme asi nemluvili všichni dost nahlas. I tak si
myslím, že diváci byli se zpestřením odpoledne
spokojení stejně jako my s našimi výkony. Tak
tedy proběhl náš „community service“, za kte
rý patří hlavní poděkování našemu panu učite
li, ale samozřejmě i všem, kdo se na představení
podíleli.
Šárka Juklová (V1A)
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P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 1 A

V1A

V2A

P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 2 A

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Rosická
Počet žáků:
33, z toho 18 dívek a 15 chlapců

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

Úspěchy žáků
Anežka Špátová

1. místo

Matematická olympiáda, okresní kolo, 7. roč.

Anežka Špátová

1. místo

Fyzikální olympiáda, okresní kolo, kat. G

Anežka Špátová

1. místo

Archimediáda, okresní kolo

Anežka Špátová

1.–2. místo

Matematický klokan, okresní kolo, kat. Benjamin

Anežka Špátová

3. místo

Konverzační soutěž v ANJ, okresní kolo, kat. IIB

Irena Coufalová

1. místo

Mladý Demosthenes, regionální kolo, I. kat.

Irena Coufalová

2. místo

Fyzikální olympiáda, okresní kolo, kat. G

Irena Coufalová

2. místo

Archimediáda, okresní kolo

Vojtěch Höfner

2. místo

Pythagoriáda, okresní kolo, 7. roč.
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Veletrh cestovního ruchu: Izrael
Letos se naše třída poprvé seznámila s neobvyk
lou akcí této školy. Na losování zemí jsme přišli
skoro všichni a napjatě jsme čekali… Když jsme
si vytáhli Izrael, moc nadšení jsme nebyli, navíc
o této zemi nikdo z nás moc informací nevěděl.
První dojmy však brzy vyprchaly a my se vrhli,
v touze po vítězství, do prvních příprav. Nejprve
jsme se nedokázali na ničem jednohlasně shod
nout, objevily se i hádky, ale všechno jsme to
přežili a nakonec se dohodli. Zjistili jsme, že do
kážeme fungovat jako docela dobrý tým. Když
se velký den přiblížil, dělali jsme, co se dalo. Na
konec se zapojovali i ti, kteří předtím skoro nepohnuli prstem. A pak přišel 14. listopad! Všichni byli
natěšení a celá škola byla naladěna na zvláštní kouzelnou atmosféru. Celý den jsme si náramně užili
a navíc se naučili i něco ze zeměpisu a dějepisu :)
Dokonalou třešničkou na dortu bylo, když se naše třída umístila jako 3. za originalitu a 2. za typic
ké jídlo. Myslím, že na sebe můžeme být hrdí!
Julie Horčáková (V2A)
Lyžařský kurz v Janských Lázních
V sobotu 17. ledna jsme vyrazili na lyžařský výcvik do Janských Lázní. Hned druhý den ráno nás če
kal přesun na vlek Košťálka. Rozdělili jsme se do družstev, ve kterých jsme zůstali celý týden. Kaž
dý den jsme měli společenský večer: Zpívali jsme a nechybělo ani UBS („učitelé baví studenty“)
a SBU („studenti baví učitele“). Užívali jsme
si scénky, spartakiádu v provedení pacientů
z psychiatrické léčebny a velmi nás pobavila
oblékací hra, ve které vyhráli naši milí učitelé.
Ve scénkách jsme si připomněli, jak se nemá
me chovat na sjezdovce či na běžkách, dozvě
děli jsme se, jak vznikla horská služba, nebo že
je dobře, když posloucháme učitele.
Ve středu jsme si byli vyzkoušet běžky. Spousta
z nás na nich stála poprvé. Musím říct, že to ob
čas vypadalo opravdu zajímavě. Myslím, že se
nám tento nový sport všem zalíbil. Celý čtvrtek
jsme strávili lyžováním na Černé hoře. V pátek se konal závod ve slalomu. Vítězi se stali Patrik Sou
ček a Bára Málková. Odpoledne jsme společně uspořádali závěrečný karneval na lyžích, kde se ob
jevila včelka Mája, Červená karkulka, Meluzína nebo Sněhurka a její trpaslíci.
Z lyžáku jsme dorazili všichni zdraví a se všemi končetinami. Moc jsme si tento týden užili a těšíme
se na další společnou akci.
Irena Coufalová (V2A)
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P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 2 A

V2A

P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 2 A

V2A
Boty
O výtvarné výchově jsme celý měsíc měli projekt na téma „Boty“. Nejdříve jsme kreslili profil boty pod
le skutečnosti a pak přišla na řadu naše vlastní kolekce. Mohli jsme tvořit jakoukoliv technikou: pas
telkou, temperou, voskovkami, nebo vodovkami. Všechny tyto techniky jsme využili a vznikly z toho
opravdu zajímavé nápady. Až na
samý konec projektu jsme si ne
chali asi pro nás nejzábavnější
a nejzajímavější práci, a to přemě
nu obyčejné boty, či celého páru
na umělecké dílo. Zde se oprav
du potvrdilo tvrzení, že fantazii
se meze nekladou… Co vše se dá
z boty vyrobit, bylo možné po
soudit ve třetím patře vedle učeb
ny výtvarné výchovy.
Irena Coufalová (V2A)
Sekunda tvořila bajky (ukázka žákovské literární tvorby)
Zadání: V rámci monotematického dne Člověk a zvíře si měli žáci na internetu vyhledat
libovolné rčení či přísloví a zpracovat ho jako bajku:
Liška a vlk
Jednoho dne šel vlk hrát karty,
přišel k jakési noře a hned šup do party.
Dva dny a dvě noci hrál,
stále však jenom prohrával.
Prohrál skoro i svůj ocas.
Vyhodili ho z herny ven,
zaryl se tlamou tak hluboko,
že ochutnal tamní zem.
Nemohl se zvednout,
nemohl se pohnout.
V tom kolem proběhla liška
krásná jako pampeliška.
Pomohla vlkovi zvednout se,

vlk myslel, že má halucinace.
Když probral se z hlubokého spánku,
zjistil, že je v zámku.
Nevěřil tomu, protože je smolař:
Když nedávno hledal práci,
zbyl na něj jen jeden post – pracovat začal
jako hrobař.
Ale v tom k němu přistoupila,
v šatech krásných jak slunce z rána,
ta liška ze včerejška a hned ho políbila.
Inu, jak se říká:
Neštěstí ve hře, štěstí v lásce.
Diana Vosecká (V2A)
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V3A
Mgr. Ladislav Douša
27, z toho 18 dívek a 9 chlapců

Zadní řada zleva: Vladimír Švec, Adam Grabherr, Jakub Müller, Krystyna Zheliznyak,
Anna Grabherrová, Karla Žertová a Lucie Šuhajová
Prostřední řada zleva: Damián Kislinger, Jan Dostál, Vojtěch Ryšavý, Marek Svoboda, Vít Zelený,
Alžběta Petrová, Michaela Řepová, Barbora Marešová, Lucie Vaštová, Alexandra Strnadová
a Ladislav Douša (třídní učitel)
Přední řada zleva: Michaela Čermáková, Anna Mašínová, Kristýna Lázňovská, Karolína Šušková,
Amálka Dvořáková, Bára Kuchařová, Evelína Zecová, Daniela Korečková a Barbora Hájková
Chybí: Radan Poppe

Úspěchy žáků
Anna Grabherrová

1.–2. místo

Pythagoriáda, okresní kolo, 8. roč.

Anna Grabherrová

3. místo

Matematický klokan, okresní kolo, kat. Kadet

Jan Dostál

2. místo

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, kat. C

Daniela Korečková

3. místo

Olympiáda v českém jazyce, okresní kolo, I. kat.

Veletrh cestovního ruchu: Argentina
Naše třída si vylosovala Argentinu. Měsíc před začátkem celé akce jsme se rozdělili do několika sku
pin a každý pracoval na své části. Fotbalisté sháněli dresy, branku a něco zeleného, co mělo simulo
17
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vat trávník. Nakonec se vše vyřešilo nastříhaným zeleným krepovým papírem, který se ukázal jako
nejpraktičtější možnost. V naší „argentinské třídě“ nesmělo chybět proslulé tango, které doprová
zela živá hudba v podání našich spolužáků, a samozřejmě také taneční páry, které vás naučily zá
kladní kroky tohoto tance. Na stanovišti s patem, národním Argentinským sportem, jste si mohli
zkusit házet na koš v sedle koně. Bohužel pouze dřevěného. Své vědomosti o Argentině jste si moh
li otestovat u stánku, kde byl pro návštěvníky připraven kvíz. Na konci trasy jste si mohli dopřát
odpočinek a ochutnat některé z typických argentinských jídel ať už ve slaných, nebo sladkých va
riacích. Všechna jídla měla úspěch a my si odnášeli jen prázdné tácy. Lidem úplně nejvíce chutnaly
naše steaky (respektive „steačíčky“), pro které si přišli i několikrát. Po čtyřech hodinách byla akce
ukončena a celá škola se, jako obvykle, sešla v aule, kde proběhlo vyhlášení vítězů. Nejdříve přišlo
vyhlášení vedlejších cen, jako bylo například nejlepší jídlo. V této kategorii jsme se k našemu pře
kvapení umístili a jako odměnu obdrželi poukázky do restaurace šéfkuchaře, který měl tuto kate
gorii na starost. Po vyhlášení dalších několika cen přišlo na řadu očekávané vyhlášení celkových
vítězů. Tam jsme se sice neumístili, ale i tak jsme měli z akce velmi dobrý pocit, jelikož jsme praco
vali jako tým a náš kolektiv se opět ještě více scelil.
Michaela Čermáková (V3A)
Tercie na exkurzi ve sklárnách
Konec února vyrazila tercie na exkurzi do sázavské sklofoukačské firmy MIKAGLASS, která se za
bývá výrobou a prodejem ručně foukaného technického a dekorativního skla. Studenti měli mož
nost vidět, jak vznikají například laboratorní baňky, svícny či skleničky. Sami si s nadšením vy
zkoušeli broušení, výrobu vinutých perel a foukání skleněných koulí.
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Terciánky hrály pohádky
Terciánky odehrály 17. června v aule školy divadelní představení pro holčičky a kluky z MŠ Pohád
ka. Na programu sice byly notoricky známé pohádky O perníkové chaloupce a Červená karkulka,
ale oba kusy byly pod vedením paní učitelky Moniky Pekové nacvičeny s vtipnými inovacemi. Pu
blikum napětím ani nedutalo, zejména během dvou nejvypjatějších scén: házení Ježibaby do pece
a požírání Karkulky. Nakonec všechno dobře dopadlo a naše herečky byly odměněny bouřlivým
potleskem dětských ručiček.
Ladislav Douša

Skládání origami
19
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Tercie v pralese
Studenti tercie se v rámci projektového týd
ne na jaře vypravili do Horního Bradla v Že
lezných horách, aby pod vedením pana učite
le Romana Bartoníčka porovnali smrkovou
monokulturu a prales. Ve vyměřených pixelech
10 × 10 metrů počítali druhy rostlin, měřili ob
vody stromů a výšku hrabanky a zaznamená
vali výskyt živočichů. Cílem projektu bylo, aby
si studenti porovnáním biodiverzity a násled
ným statistickým vyhodnocením uvědomili dů
ležitost druhové rozmanitosti přírody a kolobě
hu látek a energie v přírodě.

V4A
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Třídní učitelka: Mgr. Jana Svobodová
Počet žáků:
33, z toho 22 dívek a 11 chlapců

Zadní řada zleva: Julie Posseltová, Josef Král, Jiří Hozman, Petra Hríbiková, Michaela Kouřimská,
Anna Jeřábková, Klára Zatloukalová, Kateřina Vančurová, Kateřina Mazurová, Petra Novotná
a Veronika Marie Kokošková       
Prostřední řada zleva:  Jana Svobodová (třídní učitelka), Šimon Klazar, Matěj Masopust,
Andrea Kuttelwascherová, Anna Kuchařová, Jorika Maňáková, Kateřina Melounová, Kateřina Rosická,
Marie Matějková, Barbora Poláková a Štěpán Král
Přední řada zleva: Karel Pokorný, Kryštof Stočes, Simona Havlovicová, Marie-Anna Kociánová,
Lucie Krumphanzlová, Vasyl Zheliznyak, Veronika Tupá, Anděla Nováková, Benjamin Kmoch
a Tomáš Chlumský
Chybí: Eliška Moravcová a Vojtěch Ptáček

Úspěchy žáků
Kateřina Rosická

1. místo

Fyzikální olympiáda, krajské kolo, kat. E

Kateřina Rosická

3. místo

Zeměpisná olympiáda, krajské kolo, kat. C

Kateřina Rosická

1. místo

Matematická olympiáda, okresní kolo, kat. Z9

Kateřina Rosická

1. místo

Matematický klokan, okresní kolo, kat. Kadet

Kateřina Rosická

1. místo

Chemická olympiáda, okresní kolo, kat. D

Anna Jeřábková

1. místo

Konverzační soutěž v NJ, okresní kolo, kat. IIB

Marie Matějková

1. místo

Mladý Demosthenes, regionální kolo, II. kat.
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Veronika Tupá

2. místo

Chemická olympiáda, okresní kolo, kat. D

Veronika Tupá

2. místo

Konverzační soutěž v ANJ, okresní kolo, kat. IIB

Kateřina Mazurová

3. místo

Chemická olympiáda, okresní kolo, kat. D

Výměnný pobyt s Hoyerswerdou
Ve dnech 13.–17. října 2014 hostila část naší
třídy studenty, kteří k nám přijeli z němec
ké Hoyerswerdy. Za týden jsme je seznámi
li s pražskými a kutnohorskými památkami,
zavítali jsme do liberecké IQ Landie, pokusi
li se naše německé přátele naučit základní čes
ké fráze a také naši hymnu. Po společném pro
gramu s učiteli následovalo volno, a tak bylo
na nás, abychom vymysleli co nejzajímavější
aktivity, kterými bychom naše hosty zabavili.
Za zmínku jistě stojí bowling, kde jsme se na
konec sešli téměř všichni, a dále večeře v čínské restauraci, pizzerii a dalších podnicích, kam jsme
se vydávali v menších skupinkách. Těchto krásných pět dní jsme zakončili závěrečným večírkem
v domě naší spolužačky Aničky Kuchařové. Tímto bychom jí a jejím rodičům všichni rádi poděko
vali za jejich pohostinnost a toleranci k nadměrnému počtu pubertálních živlů v jejich domě. Celý
pobyt se vydařil!
Marie-Anna Kociánová – Julie Posseltová (V4A)
Veletrh cestovního ruchu: Keňa
Když si naše třída vylosovala na veletrh Keňu, rozhodně jsme neoplývali nadšením. Začali jsme
si tedy klást otázku: „Co s tím?“. A tak se nám přeci jen v hlavě urodilo mnoho nápadů, které daly
podobu našemu stánku. A i když se to nejdřív nezdálo, čas na přípravu utekl jako voda a najed
nou byl čtvrtek, kdy jsme se sešli, abychom všechny naše připravené materiály, v podobě nejen
černých stínů zvířat při západu slunce, umístili do třídy. I přes veškerý zmatek, který panoval, to
navečer ve třídě vypadalo víc než skvostně (a to píšu s největší objektivitou, které jsem schop
na). A pak přišel den D. Když návštěvník vkro
čil do třídy, uvítaly ho milé sestřičky, které mu
píchly injekci proti různým nemocem, kterými
by se v Keni mohl nakazit, dále si ho převzali
průvodci a mohlo se vyrazit na pouť Keňou. Zá
kladní informace, Královská cestovní agentu
ra, fotografování s domorodci z Keni nebo tam
ními zvířaty, následovala chýše, kde domorod
ci hráli na typické hudební nástroje, pokračo
valo se přes další chýši, kde čekaly keňské spe
ciality jako avokádová pomazánka, masové taš
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tičky nebo chlebové placky. Posledním „stanovištěm“ byl stánek UNICEF, kde mohli návštěvníci
přispět do kasičky, odkud peníze putovaly přímo do Keni, nebo si zakoupit nějaké propagační
předměty, z nichž výtěžek putoval na stejné místo. Když přišel čas vyhlášení, zmocnila se nás leh
ká nervozita. Byli jsme na sebe všichni pyšní, protože se vše povedlo podle našich představ. Ovšem
při vyhlášení přišlo velké zklamání. Z osmnácti
cen jsme si odnesli jednu, a to třetí místo v ka
tegorii o nejlepší výtvarný počin. I přesto, že
jsme čekali lepší umístění, s chutí jsme si sněd
li náš vyhraný dort.
Navzdory všem trablům, které nás prováze
ly jak přípravami, tak samotným veletrhem, si
myslím, že nám vše vyšlo, i přes neúspěch jsme
si tuto akci užili, ale jsme rádi, že už je za námi
a máme svým způsobem klid.
Julie Posseltová (V4A)
Kvarta na skládce
Jako odměnu za úspěch na podzimním Veletrhu cestovního ruchu absolvovala třída V4A ve středu
3. června exkurzi v centru pro komplexní nakládání s odpady, jejž v Čáslavi provozuje firma
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Za doprovodu vedoucího provozu Karla Mikeše, který po
skytl i odborný výklad, se mohli žáci seznámit s celým procesem zpracování komunálního i nebez
pečného odpadu, historií centra i plány na jeho budoucí rozvoj.
Jindřich Bartoň
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Lucie Krumphanzlová (V4A): Božena Němcová (ukázka z žákovské divadelní scénky)

Druhý obraz
MLADÁ BOŽENA (sedí u stolu, má v ruce tužku a před sebou papíry. Zamyšleně do tužky kouše. Rychle něco zapíše a znovu si dá tužku do úst. Podívá se na papír a zamyšleně si nahlas přečte úryvek, který právě napsala.): Ženy české, matky české! Slib si dejme
a v něm stůjme, pro blaho, pro blaho… Blaho čeho?!
(Na scénu přichází Nebeský, mladá Božena si ho nevšimne.)
NEBESKÝ: Blaho vlasti?
MLADÁ BOŽENA (lekne se, upustí tužku i papír): Áh, vy jste mne vylekal! Pane… pane…?
NEBESKÝ: Václav Bolemír Nebeský, vážená dámo. Račte mi prominout to nezdvořilé vyru
šení. Chytla mne múza, jakmile jsem zaslechl úryvek vaší nádherné básně. Víte, já jsem to
tiž básník.
MLADÁ BOŽENA (se na něj se zájmem zahledí): Ano? A co píšete? […]

Chemická olympiáda

Kateřina Melounová – Kateřina Mazurová
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[…]
THEODORA: To je nespravedlivé. Mladá dívka si musí vybrat jednoho muže, se kterým po
tom stráví celý svůj život.
STARÁ BOŽENA: No, nemysli si, Doro. (Theodora se na matku překvapeně podívá.) Myslím,
že teď už jsi natolik stará, že ti můžu povědět něco víc o mém životě.
THEODORA: Co myslíte?
STARÁ BOŽENA: Je tu něco, o čem jsem ještě nikdy s nikým nemluvila. Ale chci, abys věděla
všechno, má drahá. Jak jsi tedy jistě vyrozuměla, tvůj otec mi nebyl dost dobrý. Ani psaní mě
z věčné samoty nedokázalo vytrhnout. No tak jsem si od samoty trochu pomohla.

V5A
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Třídní učitel:
Počet žáků:

PhDr. Lukáš Provaz
27, z toho 13 dívek a 14 chlapců

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

Úspěchy žáků
Pavel Holinka

1. místo

Mladý Demosthenes, krajské kolo, III. kat.

Huynh Dang Khoa

9. místo

Fyzikální olympiáda, krajské kolo, kat. D

Kvinta v Jizerských horách
Psalo se pondělí 12. září, bylo to kolem příjemné desáté hodiny ranní, když se skoro celá naše tří
da sešla s krosnami narvanými k prasknutí a (ne na dlouho) voňavými a čistými vlasy i oblečením
na „hlaváku“. Před námi stála několikahodinová cesta do Josefova Dolu, městečka v Jizerských ho
rách a zároveň městečka nejblíž chatě, v níž jsme strávili následující všední týden. To jsme zvládli,
řekla bych, prakticky bez větší fyzické či psychické újmy.
24

Bohužel, netrvalo to dlouho a my jsme stanuli proti naší první pořádné strasti, kterou představo
val asi tři kilometry dlouhý kopec. Vyjít ho s krosnami však nebyl ten nejnáročnější zážitek: Hned
jak jsme celí zpocení a uřícení dorazili na místo, uvědomili jsme si, že strávit pět dní na chatě, kte
rá odpovídá obydlí z 18. století, tzn. přežít bez elektřiny, záchodu, ale především bez tekoucí vody
možná nebude to nejpohodlnější, obzvláště pro děvčata. Naštěstí jsme si na žádné přirozené těles
né pachy zvykat nemuseli, protože na několik následujících dní se našimi nejlepšími kamarády sta
ly deodoranty, vlhčené ubrousky a suché šampony.
První den jsme si pouze zvykli na nové prostředí, úterý jsme strávili lehkou prací na chatě a men
ší procházkou do civilizace na oběd, ve středu jsme dokončili práci na chatě a potom jsme vyrazi
li na delší procházku (nebo kratší túru, chcete-li). Čtvrtek, poslední plnohodnotný den, jsme jako
dobrovolníci pracovali v mokřadech v Jablonném, o které se stará nezisková organizace Čmelák.
Té taky musíme poděkovat za ubytování na chatě, protože ji vlastní. V pátek jsme už jen uklidili
a vyrazili zpátky domů.
Závěrem bych chtěla říct, že jsme si to v „Jizerkách“ užili, navzájem jsme se líp poznali a viděli jsme
se i v té nejméně reprezentativní formě. Doufáme, že si i následující třída tento pobyt užije mini
málně stejně jako my.
Klára Kopčiková (V5A)

Veletrh cestovního ruchu: Japonsko
Jednou za dva roky se na půdě Gymnázia Jiřího Ortena pořádá projekt Veletrh cestovního ruchu.
Naše třída si jako zázrakem vylosovala zemi vycházejícího slunce, prastaré kultury, bohaté fau
ny, matku sushi a origami – Japonsko. Musíte pochopit naši radost, jelikož na motivy této země se
toho dá vytvořit požehnaně, popustili jsme tedy uzdu naší kreativity. Samozřejmě vám tady ne
budu nalhávat, že to pouštění uzdy bylo čistě z našich hlav, přece jen internet je studna nápadů
a používá ho každý. Musím ale uznat, že jako třída jsme toho nabídli dost – od historických fak
tů (které stejně zajímaly především porotce) přes skládání origami (originál od našeho zručného
kamaráda), předvedení japonského bojového umění (musím říct, že hoši vypadali při těch soubo
jích velmi přesvědčivě), až po tradiční jídlo (přesně tohle je ta věc, která zajímá 95 % studentů).
Tímhle vším jste si mohli projít za přítomnosti krásných gejš, a když vám to chození nebylo moc po
25
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chuti (mysleli jsme opravdu na všechno), moh
li jste si udělat pohodlí u pravého japonského
čaje (dobře, přiznávám, že nevím, jak moc pra
vý byl, ale ten malovaný, drahý porcelán dodá
val na opravdovosti). Co se týče rekvizit, byla
třída stylizována do stánků, rozdělená na pří
rodu i civilizaci a stěny polepeny krásnými ob
razy (nepřeháním!) města a krajin. Velmi ori
ginální byl nápad přelepit okna velkým vyob
razením vycházejícího slunce. Abychom tomu
propůjčili nádech tajemna, růžové krepové papíry posloužily skvěle jako stínítka na světla a hou
pající se lampióny byly pomyslnou třešničkou na dortu.
Osobně jsme na náš výtvor byli moc pyšní. Už fakt, že si kluci byli ochotni namalovat za pomocí
děvčat linky na oči, byl důkazem, že jim to není lhostejné. I děvčata se činila: japonské panenky
z anime, vyšívané župany nošené právě v Japonsku. A přesně pro tohle všechno jsme doufali, že je
den z dortů pro vítěze bude náš…
Aneta Hamplová (V5A)
Frankofonie 2015
Dne 18. března se v Praze konala přehlídka příznivců francouzské kultury alias Frankofonie. Na tuto udá
lost jsme si v naší třídě V5A (respektive v její francouzské polovině) měli vymyslet vlastní představení.
Rozhodli jsme se pro píseň La Pluie od populární francouzské zpěvačky Zaz a na tuto písničku jsme
v rytmu valčíku vymysleli vlastní choreografii. Konečně nadešel den přehlídky, která se konala
v prostorách Národního technického muzea v Praze. Zúčastnila se jí spousta škol z různých míst ce
lého Česka a musím uznat, že tu panovala opravdu příjemná atmosféra. Jednotlivá vystoupení byla
dobře promyšlená, nacvičená a samozřejmě inspirována francouzskou kulturou. Viděli jsme spous
tu písní, tanců a například divadelně zpracovaný příběh Viktora Huga Les Misérables.
Myslím, že nás tato akce obohatila o nové zkušenosti a že na ni budeme s radostí vzpomínat.
Veronika Kučerová (V5A)
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Každý si pod pojmem domov představí něco jiného. Někdo má domovů spousty, ale jsou tu
i lidé, kteří nemají domov žádný. Pro mě je domovem celý můj městys.
Jistě každý zná ten pocit, kdy se vrací z dovolené, z práce nebo zkrátka z místa, kde byl. Už
když vidí ceduli s názvem svého města nebo obce, něco na něj spadne. Nevím, jaké je to pro
lidi z města, ale pro mě to znamená mnoho.
Ale domov pro mě neznamená jen můj městys, je to také můj dům. Pocit, když otevřu jeho
dveře, několikanásobně převyšuje pocit z příjezdu do mé obce. Říká se „vůně domova“
a myslím, že je to celkem trefné, protože vůně linoucí se ze dveří domova mě vždy nabije no
vou energií a radostí.
Pocit domova nevytvářejí stěny ani teplo, které v domě je. Vytvářejí ho lidé. Vytváří ho naše
rodina. Domov je místo, kde se cítíte nejlépe. Existují samozřejmě místa, kde jsem v tu chví
li raději, ale vždycky se rád vracím domů. Proto si nedokážu představit, jaké to je domov ne
mít. Nemyslím tím jen lidi, kteří dům nemají. Myslím i lidi stále na cestách, kteří žádné mís
to na světě nemohou nazývat domovem.
Vojtěch Hruška (V5A)

Taneční v Lorci

27

P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 5 A

Domov (líčení) (ukázka školní studentské slohové práce)

V6A

P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 6 A

Třídní učitel:
Počet žáků:

PhDr. Petr Němeček, Ph.D.
27, z toho 10 dívek a 17 chlapců

Zadní řada zleva: Tomáš Kořistka, Hana Brzobohatá, Tereza Opasková, Adam Žert, Štěpánka
Tvrdíková, Julia-Maria Finková, Lucie Draslarová, Kristýna Uhrová, Petr Němeček (třídní učitel),
Martina Roubíčková, Adéla Zittová, Lukáš Dostál, Michaela Pospíchalová, Jakub Masopust,
Vojtěch Hríbik a Martin Gajdoš
Prostřední řada zleva: Vojtěch Jeřábek, Tomáš Sklář, Jan Franěk, Jan Paďouk, Jan Kraus,
Martin Kostelecký, Jan Havlovic, Tereza Papoušková, Albert Púry a David Herel
Ležící zleva: Pavel Seidl a Aleš Novák

Úspěchy žáků
Julia-Maria Finková

1. místo

Němčinář roku, celostátní soutěž

Julia-Maria Finková

1. místo

Konverzační soutěž v NJ, krajské kolo, kat. IIIB

Tomáš Kořistka

1. místo

Soutěž O cenu Munkovy nadace (ANJ)

Hana Brzobohatá

3. místo

Biologická olympiáda, krajské kolo, kat. B

Albert Púry

2. místo

Konverzační soutěž v ANJ, okresní kolo, kat. IIIA

Vojtěch Jeřábek

3. místo

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, kat. D

Braniboři v Čechách 2014
V neděli 12. října 2014 nás přijeli navštívit studenti z partnerské školy Fridrich Ludwig Jahn
Gymnasium (Rathenow, Německo). Dva dny věnovali Kutné Hoře a podnikli dva výlety do našeho
hlavního města. Proběhla návštěva nejdůležitějších památek, plavba po Vltavě, procházky Prahou
a Kutnou Horou, nechyběla ani důkladná prohlídka školy a lekce češtiny.
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Vyrovnat se školnímu programu jsme se snažili v odpoledních a večerních hodinách my. Jelikož se
první den nevydařil předpokládaný příjezd, úspěšně jsme si Němce vyzvedli po jejich hodinovém
čekání, ubytovali je v rodinách a společně strávili večer na bowlingu. Vše šlo podle plánu, každý
večer procházela naším městem skupina téměř celé německé i české třídy. Pestr ý program tedy
pokračoval v pondělí v restauraci poblíž Vlašského dvora, příjemný úterní večer byl stráven v ča
jovně. Ve středu jsme se pobavili na zahradě Martiny Roubíčkové, která nám zde poskytla zázemí.
Poslední večer se uskutečnil v předem rezervované pizzerii Vyžlovka, kde jsme se dobře najedli
a opět si skvěle popovídali.
Adéla Zittová (V6A)
Veletrh cestovního ruchu: Nový Zéland
Přestože je naše třída vyhlášená spíše tím, že se dlouhodobě zhoršuje, přece jen se najde něco,
v čem jsme čím dál lepší, a to je Veletrh cestovního ruchu. Ten jsme letos zažili už potřetí a opět
jsme postoupili o krok blíže k tomu být úplně nejlepší. Tento rok jsme s Novým Zélandem skon
čili druzí, a to i díky haka tanci v podání sexy rugbistů, svůdným letuškám, dortům, které pek
la doslova celá třída, a i exkluzivnímu vystoupení zpěvačky Lorde, která si našla čas, aby přijela
z Nového Zélandu až do Kutné Hory.
Martin Kostelecký (V6A)
Amongst the Tea Drinking Gentlemen
V březnu 2015 jsem se díky svému umístění v soutěži O cenu Munkovy nadace dostal do Spo
jeného království Velké Británie a Severního Irska, konkrétně do města Bournemouth na jihu
Anglie. Bournemouth je krásné malé letovisko, čítající zhruba 200 000 stálých obyvatel, z nichž
zhruba 10 % studuje na místní Bournemouth University.
Přeprava z České republiky až za moře do Anglie trvala autobusem zhruba 24 hodin. Hned po pří
jezdu jsem byl vyzvednut hostitelskou rodinou a ta mě zavezla do své rezidence. Byl to malý, ty
picky anglický dům.
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Během svého pobytu v Anglii jsem samozřejmě měl školní docházku, která byla hlavním důvo
dem mé návštěvy. Studoval jsem na Richard Language College ve stejném městě. Byl jsem ve tří
dě se studenty z celého světa: s Poláky, Francouzi,
Japonci, Švýcary a dalšími.
Co se týče mých dojmů a pocitů, musím říct, že An
gličané jsou neskutečně příjemní lidé. Jsou klid
nější, mírnější a pohodovější než my Češi, aspoň
podle toho, co jsem tam zažil já.
Jsem velmi rád, že jsem tuto příležitost dostal a vy
užil ji. Naskytne-li se vám v příštích letech studia
na gymnáziu možnost zúčastnit se zmíněné soutě
že, zkuste to. Věřte mi, stojí to za to.
Tomáš Kořistka (V6A)
Můj pobyt ve Windomu
Místem mého studijního pobytu v USA se stal Windom. Nachází se v jihozápadní části Minnesoty
a je to malé, ale velice prosperující město s 5 000 obyvateli. Žije v něm rovněž velice významná far
mářská komunita, která pěstuje především sójové boby a kukuřici.
Když jsem dorazil, velikým překvapením pro mě bylo, že jsme jako první věc s mou americkou
rodinou jeli do školy sestavit můj rozvrh. Mohl jsem si vybrat z množství předmětů: od zaměře
ní na malé motory přes všechny možné vědy až po vysokoškolské obory. Předměty jsem si mohl
zvolit jak na první, tak na druhé pololetí. Středoškolák zde má každý den osm předmětů. Kaž
dá hodina pak má 45 minut, až na pátek, kdy je kratší den a hodiny jsou zkráceny o 8 minut.
Dalším překvapením bylo, že nemám vlastní stálou
třídu. I když jsem byl zařazen do „Juniors“, navště
voval jsem předmět se studenty z jiných tříd. Přijde
mi, že to přináší velkou svobodu, ale také zodpověd
nost pro studenty, kteří si sice mohou zvolit před
měty, které je baví, a specializovat se již od nižšího
věku, ale také musí počítat s předměty, které je nut
né absolvovat, aby mohli maturovat. Pro každého
studenta platí ten samý seznam tříd, které musí ab
solvovat. Je to velice zajímavý systém s mnoha plu
sy, ale také několika mínusy.
Velký rozdíl pro mě byl, když jsem se dozvěděl, že
nosit batoh ve škole je zakázáno. Je to z důvodu bez
pečí, a to především kvůli bombovým atentátům –
výbušniny by se mohly schovat do batohu a pak
explodovat.
Na oběd se stojí fronta jako u nás, ale co pak do
stanete, se liší. Pokud někomu školní oběd nevy
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Rathenow 2015
Neuplynul ani rok a třída V6A, společně se skupinou žáků z paralelních tříd, se opět mohla setkat
se svými přáteli z německého města Rathenow. V neděli 31. května se všichni společně s panem
učitelem Petrem Novotným vydali za hranice na návštěvu našich budoucích hostitelů. První set
kání s novou rodinou pro
každého z nás bylo určitě
v prvních chvílích vel
mi rozpačité, ale věděli
jsme, že nás čeká několik
velmi zajímavých dní.
Jedním z bodů programu
byla i návštěva Berlína,
což bylo pochopitelně
pro každého asi to nej
zajímavější a všichni byli
patřičně natěšení. Naším
cílem byla budova Říš
ského sněmu, sídlo Bun
destagu, kde jsme měli
možnost pobesedovat
s poslancem. Po besedě
a návštěvě vyhlídkové terasy a kopule jsme autobusem projeli centrum Berlína a vydali se po sto
pách bývalé Berlínské zdi. Tato zkušenost mnohým dala úplně jiný pohled na to, jak to v dobách
východního bloku vlastně vypadalo.
Čtvrtek byl už pro nás takovým oddychovým dnem, dalo by se říct. Autobusem jsme se vydali
do Postupimi, hlavního města spolkové země Braniborsko. Poté co jsme si prošli zdejší zahrady
a parky zámeckého komplexu Sanssouci, jsme měli spoustu času na nak upování a oběd. Nej
krásnější a nejzajímavější z centra byla nepochybně Holandská čtvrť. Celý den jsme zakončili
společnou večeří a nakonec i sportovní vložkou.
Lukáš Dostál – Jakub Masopust (V6A)
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hovuje, tak si buď může přinést oběd z domova, nebo odejít na jídlo domů. V tomto případě je
zde ale háček: opuštění budovy se zde považuje za privilegium, a tak pouze studenti s průmě
rem 2 a lépe mohou opustit školní budovu v době oběda. Je to důkladně kontrolováno při od
chodu z budovy.
Americká škola je celkově mnohem více uzavřená a je v ní méně svobody, než na co jsme v Če
chách zvyklí. Přestávky jsou například pouze na přechod z třídy do třídy, trvají pouhé 4 minuty,
takže jestli jste zapomněli něco ve skříňce, budete muset utíkat. Pokud byste chtěli jít v průběhu
vyučování na WC, musíte se při odchodu ze třídy zapsat do knihy odchodů (zaznamenat kdo, kam
a kdy šel) a po návratu zapsat čas svého návratu. A pokud je student na chodbách v době vyučo
vání, musí u sebe mít „Hall Pass“ (chodební průkaz).
Adam Žert (V6A)
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Třídní učitelka: Mgr. Irena Čepková
Počet žáků:
27, z toho 19 dívek a 8 chlapců

Zadní řada zleva: Jan Přívora, Vojtěch Vondráček, Matyáš Rousek, Vasile Vlas, Miroslav Louda
a Jan Kubát
Prostřední řada zleva: Nicol Schmidová, Iva Adámková, Kateřina Piskačová, Karolína Vaníčková,
Veronika Martínková, Ondřej Švarc a Irena Čepková (třídní učitelka)
Přední řada zleva: Jitka Trojanová, Anežka Daňková, Anna Křemenáková, Kristýna Hegerová,
Veronika Vobořilová, Eliška Lokajová, Jana Kubátová, Veronika Táborská a Tereza Petrová
Chybí: Kamila Jahodářová, Jana Lipská,  Barbora Morysková, Terezie Panasová, Vlastislav Ryšavý
a Šárka Žáčková

Úspěchy žáků
Veronika Martínková

2. místo

Konverzační soutěž ve FRJ, regionální kolo, kat. A2

Veronika Martínková

1. místo

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, kat. D

Veronika Martínková

3. místo

Studentská agora, celostátní kolo

Anna Křemenáková

3. místo

Studentská agora, celostátní kolo

Jan Kubát

3. místo

Studentská agora, celostátní kolo

Tereza Petrová

3. místo

Studentská agora, celostátní kolo

Veronika Vobořilová

2. místo

Soutěž O cenu Munkovy nadace (ANJ)
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Veletrh cestovního ruchu: Čína
Ačkoliv letošnímu veletrhu v naší třídě chybě
lo poněkud dětské nadšení z prvního ročníku,
musím uznat, že i tak jsme se ho za těch pár ho
din příprav den předtím zhostili nad očekává
ní všech přítomných. A snad ještě lépe než ten
ročník minulý. Tím chci říct, že předloňské regi
ony České republiky nebyly zrovna nejlépe vy
brané (především proto, že to byly regiony Čes
ké republiky). Takže i když výběr tří, pro laika
naprosto stejných asijských zemí nepovažuji za
nejšťastnější a indické placky se v soutěži nikdy
nevyrovnají izraelskému falafelu, uznávám, že
letos to mělo daleko větší „kouzlo“. A snad ne
budu jediná, když řeknu, že mě překvapilo, že
se aktivně zapojily i třídy z vyšších ročníků,
protože u nás to tak až do onoho rána teda ne
vypadalo. A protože tu většina z nás příští ve
letrh už (snad) nebude, dovolím si přidat pár
rad pro soutěžící: za prvé ještě nic se s týden
ním předstihem nepovedlo líp než den předtím
(volně aplikovatelné na celé studium) a za dru
hé tma schová spoustu nepořádku. A pro orga
nizátory – těch dortů se držte.
Kateřina Piskačová (V7A)
Úspěch B. Moryskové
Na Mistrovství ČR ve snowboardingu (disciplí
na slopestyle), konaném 21. března, obsadila
Barbora Morysková (V7A) druhé místo v kate
gorii žen a obhájila celkovou třetí příčku v čes
ké snowboardové tour. Současně také získala
možnost startovat na Evropském poháru ve
Švýcarsku, který se konal v dubnu.
Cena Munkovy nadace aneb Studijní pobyt v Anglii
Po velmi dlouhé a poměrně náročné cestě,
kdy jsme byli několikrát kontrolováni na hra
nicích, nás v Londýně uvítalo typické anglické
počasí – zima, vítr a déšť. Představou, že tako
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vé počasí mě bude provázet po celé dva týdny,
jsem si ale nenechala zkazit náladu a k mému
překvapení se takový deštivý den neop akoval
už ani jednou.
Bournemouth je krásné město, které nabízí
nepřeberné množství volnočasových aktivit
a pyšní se více než 10 kilometr y písečných plá
ží. Jazyková škola Richard Language College,
kde jsme trávili šest hodin denně a zlepšovali
svoji angličtinu, je jednou ze 42 (!) jazykových
škol v Bournemouth a musím říci, že vedení
i učitelé vynakládají veškerou snahu, aby byla
výuka pro studenty přínosná a zábavná. Byli jsme rozděleni do malých skupin, dopolední výuk a
byla zaměřena především na gramatiku, v odpoledních hodinách jsme zlepšovali své vyjadřovací
a komunikační schopnosti. Díky tomu, že na RLC studují lidé z celého světa, jsme měli možnost po
znat mnoho nových kultur a studentů z jiných zemí. Jenom v naší skupině jsem se během prvního
týdne seznámila s lidmi z Francie, Polska, Kuvajtu, Pobřeží slonoviny a Švýcarska.
Celkově musím říci, že těchto 14 dní strávených v Anglii mi přineslo spoustu dobr ých věcí, no
vé zkušenosti a nová přátelství. Strávit dva týdny v hostitelské rodině bylo také velmi přínosné,
člověk tak pozná mentalitu místních lidí a naučí se komunikovat v přirozeném prostředí. A to, že
Britové jsou suchaři, vůbec není pravda.
Veronika Vobořilová (V7A)
Mise s názvem Kanada
Nejdobrodružnější rok mého života se začal odvíjet již v září 2013, kdy jsem si podal přihlášku
k desetiměsíčnímu studijnímu pobytu u společnosti Into Education. Mým cílem byla od začátku
Kanada. Tahle země pro mě vždy představovala stát plný svobody, neomezených možností a ideá
lů na první pohled nedosažitelných pro Čechy. Koncem srpna 2014 jsem tedy odletěl z Prahy smě
rem Toronto, kde jsem strávil několik dní s ostatními „exchange students“, a poté Calgary, kde
jsem se seznámil se svou hostitelskou rodinou.
Po několika dnech jsem začal chodit do školy – navštěvoval jsem Immanuel Christian High Scho
ol v městě Lethbridge. Moje představy o tom, jak zábavný tento kanadský školní rok bude, se
rozplynuly hned první den ve škole a mně došlo, co přesně svým slavným výrokem Sokrates
myslel – skutečně jsem „věděl, že nic nevím“. Všechno bylo zkrátka jiné, složité, neznámé…
Cítil jsem, že jazyková bariéra skutečně existuje. Nicméně to byli mí kanadští spolužáci a zejmé
na učitelé, kteří mi strašně pomáhali se vším možným a snažili se mě alespoň trochu povzbudit.
Kanaďané jsou velmi milí, obětaví a vstřícní lidé, věděl jsem proto, že se na ně mohu vždy spo
lehnout a že mi můžou pomoci. Velice mě překvapilo, jak mě ve škole přijali – nejen učitelé, ale
i spolužáci se velice zajímali o mou zemi, rodinu, bavili se se mnou o čemkoli, a tím mi pomáhali
překonávat překážky.
Kanadský školní systém se velmi odlišuje od toho českého, na který jsem byl zvyklý. Výuka začí
ná v 8.45, končí v 15.10 a je rozdělena do dvou semestrů. V obou semestrech mají studenti Senior
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High každý den čtyři předměty. Jedna vyučovací hodina trvá téměř 90 minut, nicméně ani tento
fakt intenzivní výuce nebrání. Žáci nepíší tolik testů, dostávají ale mnoho domácích úkolů, které
jsou téměř vždy známkovány. Výuka je rozdělena do lekcí (units), v každé se píší menší testy (quiz
zes) a celá lekce je zakončena celohodinovým testem (unit test). Známky jsou udělovány ze vše
ho v procentech, výsledné procento tvoří vážený průměr všech známek. Vyjádřeno slovy, jsou zde
čtyři stupně: výborný prospěch (excellent), nadprůměr (above average), podpůměr (below avera
ge) a nedostatečný prospěch (fail). Já jsem se v prvním semestru zabýval chemií, francouzštinou,
matematikou, sportem (Phys Ed) a Outdoor Education, kde jsme se učili rozličná fakta o Albertě,
její fauně apod. Tento předmět je v Kanadě nabízen, jelikož mnoho lidí se ve volných chvílích za
bývá lovem zvěře, zejména v zemědělsky orientovaných provinciích, jako je Alberta, Britská Ko
lumbie či Saskatchewan. Ve druhém semestru jsem se učil biologii, chemii, angličtinu, CALM, což
je kanadský předmět rozvíjející finanční gramotnost a vyučující jakýsi všeobecný přehled o světě
z křesťanského hlediska. Rovněž jsem se věnoval sportům.
Na konci semestrů (leden a červen) skládají studenti z určitých předmětů zkoušky. Jedná se o tes
ty obsahující látku z celého semestru, na je
jichž řešení jsou vymezeny dvě hodiny čistého
času. Grade 12 students (u nás maturanti) sklá
dají z daných předmětů tzv. Diploma Exam. Jde
o jakousi kanadskou verzi naší státní maturity,
kterou je potřeba splnit k tomu, aby bylo umož
něno studovat na univerzitě.
Kanadský školní systém mě velmi zaujal, hlav
ním cílem výuky je, aby žáci neměli problém
vyjádřit svůj vlastní názor. Vztah učitel – stu
dent je považován za přátelský a prakticky
rovnocenný. Učitelé se snaží žákům pomá
hat se všemi problémy, i za cenu obětování
svého volného času. I když výkon není dokona
lý, vždy je oceněna snaha.
Na Kanaďanech mě překvapila hromada věcí,
nejen jejich školní systém, ale i jejich povaha,
vstřícnost, ochota, hodnoty, volný čas atd. Přes
všechny problémy, které mě tady potkaly, jsem
velmi rád, že jsem ten pobyt podstoupil. Poznal
jsem nepoznané, rozšířily se mi obzory, viděl
jsem zajímaná místa… Ale hlavně jsem poznal
skvělé lidi, kteří mi budou moc chybět. Udě
lal jsem si přátele doslova na celý život. Touto
cestou bych chtěl všechny povzbudit ke studiu
v zahraničí, je to cenná zkušenost.
Vlastislav Ryšavý (V7A)
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Třídní učitel:
Počet žáků:

Mgr. Ing. Zdeněk Maňák, Ph.D.
27, z toho 14 dívek a 13 chlapců

Zadní řada zleva: Jakub Kersch, Jiří Zinek, Vojtěch Dolejší, Tomáš Kouřil, Daniel Jehlička,
Lukáš Provazník, Viktor Matějka, Jiří Hessler, Jan Musil a Ondřej Suk
Prostřední řada zleva: Jana Kružíková, Markéta Marešová, Tereza Frýbortová, Šárka Hučíková,
Kateřina Berková, Iveta Zatočilová, Zdeněk Maňák (třídní učitel), Anna Mastná, Šárka Štěpánková,
Eliška Dlouhá a Michaela Sadílková
Přední řada zleva: Denisa Vondráčková, Martina Novotná, Jakub Lázňovský, Lukáš Veverka, Petr Suk,
Tereza Doležalová a Michaela Dušková

Úspěchy žáků
Vojtěch Dolejší

2. místo

Středoškolská odborná činnost, regionální kolo, obor Historie

Daniel Jehlička

3. místo

Matematický klokan, okresní kolo, kat. Student

Veletrh cestovního ruchu: Rusko
Už při představování jednotlivých zemí v hudebně školy před samotným losováním bylo zá
stupcům naší třídy jasné, že si to Rusko vylosovat musíme, že ho chceme, a že jestli si ho nevy
losujeme, budeme dost zklamaní. Samozřejmě že na námi vybraném lístečku to kouzelné slůvko
„Rusko“ bylo, a zavládlo tak nadšení a radost, jako bychom celý Veletrh vyhráli. Hned jsme se vrhli
na přípravy, už před dvěma lety jsme si totiž organizovali cely stánek sami, bez zásadní pomoci na
šeho třídního učitele pana Maňáka. Minule to však byla tragédie, která nám ukázala, jak to oprav
du nedělat. Věděli jsme tedy, že jestli chceme vyhrát, musíme udělat spoustu věcí jinak. Chtěli jsme
letos s Ruskem být originální, zajímaví, zvláštní, zároveň jsme ale nezapomínali na základ – před
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stavit návštěvníkům Rusko. Začalo to tvorbou
našeho dvacetivteřinového videa, pokračovalo
věšením reklamních vlaječek a končilo stre
sem den před samotným Veletrhem, kdy jsme
zhlédli krásu ostatních stánků. Ale když pak
v pátek v naší třídě 208 několikrát nastala si
tuace, kdy byla místnost naprosto plná, tušili
jsme, že všichni průvodci v roli ruských osob
ností plány plní a zároveň překračují, že skvě
lý boršč lidem chutná a že to vlastně všechno
funguje tak, jak jsme si představovali. Před vyhlášením výsledků v nás zase ožil ten optimismus,
který jsme cítili při losování. A pak to přišlo: 3krát první místo a jednou druhé z celkového počtu
šesti kategorií. Čtyři dorty! Čtyři dorty, které byly symbolem veškeré té práce a veškerého snažení.
Čtyři dorty, které se snědly během pár minut. Myslím si proto, že je důležitější ten dlouhodobý
efekt: dobrý pocit z dobře odvedené práce, který zbude v každém z nás, a dokázání si, že můžeme
jako kolektiv dosáhnout něčeho možná i nemyslitelného.
Daniel Jehlička (V8A)
Filozofický projekt
Ve čtvrtek 26. února se časoprostorem sešli v Alexandrijské knihovně (hudebně GJO) filozofo
vé, kteří byli připraveni diskutovat na téma Svoboda. Průvodce konferencí přizval k diskuzi filo
zofy Alexise de Tocqueville (Lukáš Veverka), Eckharta Tolleho (Šárka Hučíková) a Machiavelliho
(Ondřej Suk), vědce Rudolfa Steinera (Jiří Zinek) i bojovníka za svobodu M. L. Kinga (Petr Suk).
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Filozofický projekt byl letos dobrovolný, a tak odvahu nakonec měla pouze třída V8A. Na první pohled
málo početné obsazení, ale o to byla úroveň diskuze na vybrané téma lepší a přínosnější pro všech
ny účastníky. Studenti v rolích filozofů vystupovali sebevědomě a již na první pohled byla vidět jejich
skvělá připravenost. Dodržovali názor představovaného filozofa a dovedli ho hájit připravenými ar
gumenty. Vyhodnocovací skupina měla někdy potíže bodově vyzdvihnout nejlepšího filozofa a o vítě
zi musel rozhodnout závěrečný duel mezi Eckhartem Tollem a Machiavellim. Eckhart Tolle v podání Š.
Hučíkové nakonec přesvědčil porotu svými argumenty, a stal se tak filozofem školního roku 2014/15.
Rádi opakujeme slova bývalého studenta našeho gymnázia Martina Slepánka, že tento projekt je
projektem, který boří mýty. Máme z toho dobrý pocit, a rádi proto budeme organizovat tuto akci
i v příštím roce. 	
Zdeněk Maňák – Ilona Gembiczká
Maturitní ples V8A
Oktáva se vždy jevila jako kolektiv schopných a kreativních lidí
a 6. března 2015 se ukázala v úplně jiném světle – světle ele
gance a krásy. Proběhl totiž maturitní ples této nezapomenu
telné třídy. Tématem plesu byla Velká Británie, a i díky nepře
konatelnému výkonu moderátora Mgr. Jindřicha Bartoně se
všichni přítomní mohli cítit jako ve víru toho nejlepšího veče
ra ve Velké Británii a spolu se studenty se přesunout do doby
Williama Shakespeara, nesmrtelných Beatles, Queenů nebo
Harryho Pottera.
Tereza Doležalová (V8A)
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Zadní řada zleva: Jiří Vokřál, Ondřej Špaček, Pavel Grauer, Vilém Licek, Dominika Výborná,
Marie Kunášková, Denisa Kleinová, Jakub Vladyka, Lukáš Lázňovský a Matěj Mokrý
Prostřední řada zleva: Petr Němeček (učitel biologie), Martina Veberová, Jana Balvínová,
Markéta Fialová, Veronika Šnebergová, Nikola Vladyková, Tereza Roubíčková, Tereza Stránská,
Miloslava Chalupová, Michaela Švarcová, Miloslav Vach a Martina Suková (třídní učitelka)
Přední řada zleva: Filip Culek, Eliška Červenková, Michaela Karásková, Kristýna Marková,
Kamila Zadražilová, Lucie Krausová, Dominika Nováková, Kristýna Nevolová, Rút Procházková,
Kristýna Šibravová, Nhi Ha Yen (Nina) a Filip Vlach

Adaptační kurz C1A
Ve dnech 29. a 30. srpna 2014 ožily ještě stále
prázdné chodby a třídy novými studenty, kte
ří si zde užívali svůj adaptační kurz. Zpočát
ku byly pocity budoucích spolužáků a poten
ciálních kamarádů smíšené. Ale během dvou
dnů všechny obavy z neznámého prostředí
a nových lidí vystřídala jistota, že se v „té nové
škole“ neztratíme. Za všechny spolužáky může
me říci, že adaptační kurz pomohl nejen nám,
ale i všem ostatním začínajícím studentům.
Kristýna Šibravová (C1A)
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Třídní učitelka: Mgr. Martina Suková
Počet žáků:
32, z toho 22 dívek a 10 chlapců
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C1A
Drakiáda v MŠ Pohádka
V rámci dlouholeté spolupráce GJO s Mateřskou školou Pohádka v Kutné Hoře se naše třída C1A
zúčastnila jedné z již tradičních akcí školky – Drakiády. Naším prvním úkolem bylo vyrobit o ho
dině EVV papírové kostry draků, které jsme s dětmi později malovali. Už to se ale ukázalo jako po
řádný oříšek! Přestože jsme se na děti velmi tě
šili, ve chvíli, kdy jsme měli poprvé překročit
práh školky, byla v nás i trocha zdravé nervo
zity. Jak bude naše komunikace s dětmi probí
hat? Nebudou se nás příliš bát? Kam půjdeme
a jak to vlastně bude všechno probíhat?
Naše obavy se ale později ukázaly jako neopod
statněné. Děti z nás měly radost a k naší všeo
becné úlevě se před námi ani trochu nestyděly.
Po vzájemném představení a rozdělení do sku
pinek jsme se svými malými svěřenci usadili ko
lem malých stolečků, které pro nás byly malé až
příliš, a konečně přišla hlavní náplň tvořivého dopoledne – malování draků. I když naším úkolem
bylo na děti především dohlížet, ale jinak vše ponechat jejich fantazii, ve výsledku jsme byli barev
nější než ony samy. Namalováním veselých a strašidelných obličejů ale naše práce rozhodně nekon
čila – čekala nás výroba ocasu. A to byl úkol téměř nad naše síly. Smáli jsme se, když se naši kamará
di zamotávali do metrů provázků a krepáku, a nakonec se ztratili na koberci mezi nadšenými dětmi.
Po tak náročné práci nás všechny čekala svačinka. Pak ještě trocha hraní a náš návrat zpět do školy.
Za týden jsme se do školky opět vrátili, tentokrát připravení na další úkol – pouštění draků na hřiš
ti „Sokolák“. Draci byli usušení, s přidělanými ocásky a k našemu velikému překvapení přišpendle
ní na nástěnkách! S dětmi jsme celkově strávili čtyři hodiny, ale i tak krátká doba nám toho hodně
přinesla. Myslím, že bychom se shodli alespoň na jedné věci – že ve školce se nám všem moc líbilo.
Jen nás trochu mrzí, že my se do tak bezstarostného věku už nikdy nevrátíme.
Martina Veberová (C1A)
Veletrh cestovního ruchu: Jihoafrická republika
Vše pro nás začalo vylosováním země. Prvotní zděšení z prezentace JAR rychle vystřídala spousta
nápadů. Jak udělat video, jak vyzdobit třídu… I přes počáteční problémy se nám podařilo natočit
video, do kterého byli zapojeni prakticky všichni žáci naší třídy. Náš krátký klip začal mít sledova
nost a sbíral zvednuté palce na youtube.
Čím více se blížil veletrh, tím větší byla snaha naší třídy upoutat pozornost ostatních studentů gymná
zia. O hodině EVV jsme připravili plakáty, které jsme zavěsili do prostoru schodiště. Největší výtvar
ný počin byl ale určitě obraz se západem slunce a siluetami žiraf a slonů, umístěný na zadní stěně třídy.
Dne 14. listopadu to vypuklo. Již předchozí dva dny si naše třída zdobila učebnu k obrazu své
mu. V pátek ráno jsme si ji dozdobili a všichni si namalovali obličeje. Někdo vypadal jak domo
rodec, jiný měl na tvářích vlajku JAR. Když v půl deváté začala chodit porota, všichni byli velice
nervózní. Pro nás nováčky to byla první velká společná akce. Nikdo nevěděl, jak bude naše spolu
práce fungovat. Každý stánek měl ovšem precizní program, kterého se držel. Když přišli porotci,
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Matematiko, jsi to ty!
V pátek ráno 9. ledna se žáci C1A zúčastnili programu v Galerii Středočeského kraje. Jejich původní
zděšení ze spojení matematiky a výtvarného umění se rychle vytratilo. Každý účastník si nejdříve na
svém pracovním listě vyplnil myšlenkovou mapu, do které zapsal pojmy související s oběma tématy.
Poté zapsal na lístek jednu věc, tedy jeden pojem týkající se obou té
mat. Společně s průvodkyněmi se studenti pokusili skloubit vědní
disciplínu s uměním a následně si prošli část stálé expozice. Při pro
hlížení uměleckých děl měl každý účastník vybrat obraz, o němž si
myslel, že ho mohl vytvořit výtvarník-matematik.
Matematika je určitě hodně rozporuplným předmětem. Po zhlédnutí
expozice se všichni žáci přesunuli k obrazu Linie č. 115 od Zdeňka Sý
kory. Dozvěděli se, že Z. Sýkora byl předním českým umělcem a jeho
díla se prodávala a prodávají za miliony korun. Ke svým obrazům
využíval matematické vzorce a kódy, proto jsou jeho díla tak cenná.
Na úplný závěr programu si studenti vyzkoušeli tvorbu podobné
ho obrazu, jako byla již zmiňovaná Linie č. 115, pomocí umělých
kostek.
Jiří Vokřál (C1A)
Masopust v MŠ Pohádka
V úterý 10. února pořádala Mateřská škola Pohádka v pořadí již 17. masopustní průvod Kutnou Horou.
K dětem se připojili také studenti C1A, kteří měli na starosti nejmenší účastníky masopustního reje, spo
lečně s profesorkami Monikou Pekovou a Martinou Sukovou. Masky byly opravdu vydařené, a tak jste bě
hem dopoledne mohli v ulicích města potkat nevěsty, selky, řezníky, pekaře, koně nebo medvědy a jiné
postavy, které jsou s masopustem spjaty. Celý průvod doprovázela kapela, která hrála během cesty i za
stávek pro radost a k tanci. Při každé zastávce nejprve zahráli muzikanti a zatančil ženich s nevěstou
z řad studentů gymnázia, poté děti z mateřinky zarecitovaly básničku či zazpívaly písničku. Za to dostaly
plné košíky sladkostí, které paní učitelky ve školce rozdělily. S průvodem dětí šlo i mnoho rodičů a pra
rodičů, kteří nabízeli domácí koblihy nebo pečivo, které se tradičně podávalo právě v den masopustu.
41

P O R T F O L I A T Ř ÍD – C 1 A

návštěvníci nebo žáci z jiných tříd, potkali nejdříve naše domorodé „vítače“. Nejprve jsme všem
nabídli zájezd do JAR a následoval stručný výklad jejích dějin. Prohlídka potom pokračovala ke
stánku o fotbalovém mistrovství světa a známých osobnostech země. Každý náš host si také mohl
vyzkoušet rýžovat diamanty, ochutnat naše domorodé placky, občerstvit se a přispět na nadační
organizaci UNICEF.
V půl dvanácté bylo po veletrhu. Všichni značně unavení pomohli s úklidem třídy a shromáždili se
spolu s ostatními studenty gymnázia v aule. Vyhlašování začalo velmi pozitivně. Odnesli jsme si
cenu za 3. nejlepší videoklip a následovalo ocenění za kuchařský počin – 4. místo. Většinu katego
rií opanovalo Rusko a třída V8A. Proto když přišla cena nejdůležitější, Cena poroty, nedávali jsme
si velké šance. Ovšem přišel velký šok: Vítězem se stává třída C1A, Jihoafrická republika! Obrovské
nadšení. Všichni jsme si užili vyhrané dorty a zjistili jsme, že jsme rozhodně schopní spolupraco
vat a máme v sobě velký potenciál!
Jiří Vokřál (C1A)

C1A
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Celkem bylo naplánováno dvanáct zastávek, mezi nimi i návštěva kutnohorské radnice ve Vlašském
dvoře, kde byl přítomen starosta Martin Starý a místostarostové Zuzana Moravčíková a Josef Vik
tora. Ti také měli pro děti připravenou odměnu v podobě sladkostí. Po návštěvě radnice se průvod
vydal zpět ke školce s naplněnými košíky a všichni
účastníci radostně provolávali: „Ať žije masopust!“
Masopustní rej byl ukončen před školkou, kde ka
pela naposledy zahrála, děti si naposledy zatanči
ly a ředitelka školky Zdeňka Slavíčková poděkova
la všem zúčastněným za zodpovědnost a nadšení,
s jakým se do letošního masopustu zapojili. Mateř
ská škola a gymnázium tak společně oslavily obdo
bí mezi dvěma půsty, a to období masopustní.
Martina Veberová (C1A)
Nejzajímavější bydlení (ukázka žákovské slohové práce z českého jazyka)
Slyšeli jste už o budově ve Vídni, jmenující se Hundertwasserhaus? Pokud ne, ráda bych vám
ji přiblížila. Jde o významnou budovu v městské části Vídně a jejím stavitelem byl Friedens
reich Hudertwasser. Dům tvoří celé nároží rušné ulice a zaujme vás na první pohled. Je tak
originální, že jde stěží popsat.
Ve spodní části neobyčejného domu se nachází různá podloubí, podchody, jakési nádvoří
i fontána. Všechno je barevné, zdobené různými mozaikami, sloupy, soškami, útvary z růz
ných materiálů a co víc – nic není rovné. Všecičko se kroutí, vlní, klikatí, zahýbá a zakřivuje.
Jde o typický znak, podle kterého se vám dům hned vybaví.
Prostřední část budovy je ještě zajímavější: Celá je pokrytá okny různého tvaru, různé velikos
ti, s různými okenními tabulkami. Všechna jsou ale zasazena do budovy a nad každým z nich je
namalován obrácený barevný trojúhelníček, jehož vrchol jako by se ztrácel v okně. Čtyři sou
sední okna jsou vždy ohraničena černou čarou, překvapivě rovněž vlnitou. Každý takto ohra
ničený obdélník je potom vybarven různou barvou: od blankytně modré přes čistě bílou, svíti
vě žlutou až ke krásné červené. Tím je fasáda ještě neobyčejnější a veselejší a dům vypadá jako
postavený z dětských kostiček. Kontrast těmto barvám dělá zachovaná část původní omítky,
která není nijak zdobená ani ohraničená, a vyniká tak na celém domě. Některá okna mají i vý
klenky nebo malé balkonky a kousky omítky jsou také porostlé břečťanem.
Horní část domu je stejně nepravidelná a veselá. Nejde přesně určit, kolik má dům pater,
protože každá jeho část zasahuje do jiné výšky. To ale není zdaleka vše, čím se od sebe jed
notlivé části liší: Jednu totiž pokrývá střecha, jiná je zakončená věžičkou se zlatou kopulí, na
zbytku střechy rostou košaté stromy, díky kterým vypadá celý dům ještě bláznivěji.
Interiér domu je také zdobený. Najdeme v něm mozaiky, jimi zdobené podlahy, zajímavá zá
bradlí i výmalby. Určitě bych tento dům chtěla navštívit a třeba i posedět v kavárničce, kte
rá je jeho součástí. A co vy, stěhujete se?
Lucie Krausová (C1A)
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C1B
Mgr. Roman Bartoníček
32, z toho 23 dívek a 9 chlapců

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

Veletrh cestovního ruchu: Mexiko
Kdybychom měli jedním slovem popsat letošní Veletrh cestovního ruchu, asi by to bylo slovo
následující: nervozita. Jakožto prváci a navíc třída, o kterou pečuje pan profesor Roman Barto
níček, tedy vyhlášená hvězda předchozích dvou ročníků veletrhu, jsme doufali, že nezklame
me. Za naší výhrou studentské ceny (studenti přece vědí nejlépe, co je dobré!) stála spousta slz,
mléka (od testování těch nejpálivějších chilli papriček na našich spolužácích) a bolesti (od kak
tusů), ale také menších neshod, kdy nás právě pan třídní dal dohromady. Nakonec všechno
dobře dopadlo a my odcházeli spokojení a umazaní od čokoládového dortu. Proto chceme tuto
možnost využít spíše k poděkování panu Bartoníčkovi než k mluvení o samotném veletrhu.
Děkujeme!
Michaela Koděrová (C1B)
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Třídní učitel:
Počet žáků:
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C1B
C1B v Nizozemsku
Celkem 22 studentů z C1B absol
vovalo na přelomu června a čer
vence premiérový výměnný po
byt v nizozemském Doornu se
svými protějšky z Revius Lyceum.
Tato škola s téměř 1 500 studenty
vyučuje většinu předmětů v an
gličtině, a kutnohorští gymnazis
té tak měli skvělou příležitost pro
cvičit si světový jazyk číslo jedna,
mj. nácvikem zajímavé verze Snu
noci svatojánské. Navštívili také
Amsterdam, kde se zastavili ve
Van Goghově muzeu, Den Haag,
Scheveningen a Utrecht. Kon
cem září 2015 pak přivítají své
„matches“ v Kutné Hoře.
Jindřich Bartoň
Příhoda ze zahraničí (ukázka žákovské slohové práce z českého jazyka)
Víte, jak je velký takový Londýn? Víte, kolik má obyvatel? Šest milionů! A dokážete si před
stavit, jaké je se tam ztratit? Já tu zkušenost bohužel mám. Přečtěte si příběh, při kterém vám
zamrzne dech a ztuhne krev v žilách!
Do Londýna jsem jel za svým kamarádem, který tam pracoval. Chtěl jsem poznat jeho přáte
le, po případě nějakou pěknou Britku. Psal se rok 2012, rok plánovaného, možná spíš očeká
vaného konce světa, a pro mě málem byl! Probíhala zrovna paralympiáda – a právě ta se mi
stala osudnou! Šel jsem s Dannym, jak si můj kamarád Dan v Anglii říkal, a jeho přáteli přes
Trafalgarské náměstí – a v tom vidíme „hejno“ policejních motorek a ještě větší „hejno“ běž
ců. Právě jsme se stali svědky Marathonu slepců!
„Úžasné!“ říkal jsem si sám pro sebe, „Dane, vidíš...“ Ale k mému zděšení Danny nikde! Roz
hlížím se. Pobíhám jako králík kličkující před autem, co ho už už drtí koly. Najednou mi
Londýn přijde větší a větší. Běžci už jsou dávno pryč. A já se cítím jako zrnko prachu, část
londýnského smogu, zapadnuvší mezi miliony zdejších dlažebních kostek. Ony jediné jsou
svědky mého martyria…
Pak uvidím smějící se bandu pokuřujících náctiletých, motajících se kolem bronzového lva
– a v jejich čele? Dan! Pusa od ucha k uchu a od čela ke kotníkům! Pak mi dochází, jaká muse
la být sranda pozorovat mě v mém zmatku, a vlastně se ani nezlobím. Vím totiž, že kdybych
měl tu šanci, bez váhání to udělám taky!
Tomáš Tvrdík (C1B)
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C2A
Mgr. Jindřich Bartoň
29, z toho 22 dívek a 7 chlapců

Zadní řada zleva: Jitka Sojková, Barbora Vítová, Kristýna Jiránková, Filip Zelenka, Ondřej Sedlák,
Kristýna Mazaná, Barbora Pekařová a Jan Novák
Prostřední řada zleva: David Procházka, Kateřina Strnadová, Dominika Nováčková,
Markéta Krulišová, Tereza Hanušová, Kateřina Vlasáková, Michaela Weissová, Adéla Krejcarová,
Petra Morávková, Eliška Neumanová a Jindřich Bartoň (třídní učitel)
Přední řada zleva: Jakub Vičar, Simona Vrbová, Anna Šolínová, Nikola Knížová, Sára Vodičková,
Tereza Knížová, Tereza Nováková, Kateřina Nováčková, Sára Vilímová a Marek Suk
Chybí: Jiří Sechovec

Veletrh cestovního ruchu: Kanada
Na školní rok 2014/2015 podle tradice připadl Veletrh cestovního ruchu. Tento ročník byl pro naši
třídu premiérový a rozhodně zde neplatilo pravidlo, že štěstí se drží začátečníka. Naše třída v roz
losování, které měli na starost naši zástupci parlamentu, dostala velmi sympatickou zemi – Kanadu.
Jako první na řadu přišla videoukázka, ve které jsme se rozhodli demonstrovat národní zvyklosti Ka
nady, jako je třeba javorový sirup, nebo dlouhou tradici dřevorubectví. Samotná soutěž se nám jako
celku nevyvedla úplně podle našich představ a musíme se do příštího ročníku poučit, abychom se
v žebříčku umístili rozhodně o něco výš než tento ročník.
Filip Zelenka (C2A)
Bulvár C2A
Ve třídě C2A byl letos zaveden nový kázeňský trest: Napomenutí třídního učitele bylo nahrazeno
pobytem ve skříňce na dobu 24 hodin. Nejčastěji byla takto potrestána Sára Vodičková, jak ukazu
je snímek na následující straně. :)
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Třídní učitel:
Počet žáků:
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Francie – země mých snů (ukázka žákovské slohové práce z českého jazyka)
Vše začalo pátkem 12. března, kdy jsem se spolu se svými spolužáky vydala na týdenní po
byt do Francie. Už po cestě do této překrásné země jsme nadšeně pozorovali, jak se celá kra
jina a okolí mění a stává se čím dál tím lákavější.
Po několikahodinové cestě jsme konečně byli na místě – v zemi módy, dobrého jídla
a velmi pohostinných Francouzů. Zdálo se to jako splněný sen, všude spousta krásných
budov, parků, obchodů a především krásných Francouzů, ze kterých nám šla hlava ko
lem. Hned první den mne uchvátilo, jak pozorní a ochotní zdejší lidé jsou. Naši přízeň
si získali hned poté, co nás pozvali na oběd do velice vyhlášené restaurace ve městě.
Na chuť jejich kuřecího masa se salátem a zálivkou budu ještě dlouho vzpomínat. Jíd
lo však nebylo na tomto pobytu zdaleka to nejlepší, já osobně jsem byla naprosto une
sená pohledem na Eiffelovu věž, která se v rozlehlé Paříži náramně vyjímala a dodá
vala všemu úžasnou atmosféru. Návště
vou Eiffelovy věže naše putování za pa
mátkami zdaleka nekončilo, měli jsme
možnost procházet se po vyhlášené ulici
Champs Elysées stejně jako zdejší majetní
lidé. Spatřili jsme také Vítězný oblouk, ne
spočet katedrál a dalších památek, ze kte
rých jsem byla zcela unesena, a vřele pro
to všem jejich návštěvu doporučuji. Jak už
jsem zmínila, Francie je vyhlášená přede
vším dobrým vkusem a světoznámou mó
dou, a tak se není čemu divit, že mé oči
planuly při každém pohledu do výloh ob
chodů, jako je Louis Vuitton, Dior, Cartier
a další světové značky.
Tato země je zkrátka zemí mých snů
a opustit vše, co nabízí, bylo velmi těžké.
Doufám ale, že ještě někdy spatřím všech
ny její krásy, zažiji tu úžasnou atmosféru
a ten pocit, když jsem se procházela krás
nými, upravenými ulicemi, ve kterých se
to jen hemžilo turisty, kteří doufali, že
spatří její krásy stejně tak jako já. Fran
cie je a vždy bude v mé mysli zemí číslo
jedna.
Tereza Knížová (C2A)
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C2B

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

Úspěchy žáků
Marek Parvonič

1. místo

Matematický klokan, okresní kolo, kat. Junior

Slovinsko: Malá země velkých možností!
Dne 6. září 2014 se naše třída C2B spolu s několika dalšími milovníky Slovinska, k nimž určitě pa
tří i paní učitelky Milena Krumphanzlová a Pavlína Březinová, vydala na již tradiční výměnný po
byt do slovinského Kamniku. Cesta měla hladký průběh a vpodvečer už na nás s otevřenou náručí
čekaly naše slovinské hostitelské rodiny.
Po krátkém loučení se spolužáky jsme se odebrali do našich „náhradních“ domovů, kde už jsme se
museli nějak domluvit. Snaha mluvit anglicky nás občas zmáhala, a tak došlo i na pantomimu a vy
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Třídní učitelka: Mgr. Milena Krumphanzlová
Počet žáků:
28, z toho 17 dívek a 11 chlapců
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C2B

užití podobnosti obou příbuzných slovanských jazyků. Neděli jsme tedy prožili s rodinami a v pon
dělí už pro nás byl přípraven krátký program ve škole a prohlídka města. Počasí se vydařilo, a tak
jsme ochutnali i pravou slovinskou zmrzlinu.
Úterní zážitky jsou nezapomenutelné, protože jsme měli jedinečnou možnost se za nádherného
letního počasí vykoupat ve slovinském moři. Ještě před koupáním jsme navštívili Škocjanske jame,
což jsou překrásné jeskyně, které nás ohromily neuvěřitelnou rozlohou.
Středa patřila hlavnímu městu Slovinska Lublani. Nejdříve nás prováděla slovinská paní učitel
ka a ke každému důležitému místu nám řekla nějaké zajímavosti. Odpoledne si nás vyzvedli naši
Slovinci a vzali nás do obchůdků se suvenýry a oblečením, a tím nám ukázali své hlavní město
v trochu jiném světle.
Ve čtvrtek se naše velká skupina i se Slovinci vypravila do termálních lázní Slovnik, kde jsme se vy
koupali v horké léčivé vodě a užili si „letních radovánek“ i v deštivém počasí.
Poslední den si užili milovníci přírody a sportu. Byli jsme se podívat na jezero Bled, kde jsme
ochutnali tradiční Cream cake a viděli kos
tel na ostrůvku uprostřed jezera. Dalším zá
žitkem byla Planica, což je název pro obří
lyžařské skokanské můstky. Dokonce jsme
viděli i pár odvážlivců na travních lyžích,
kteří tu trénovali na zimní sezónu. Něko
lik z nás se statečně po schodech vyšplha
lo až na vršek jednoho z můstků. Byl to
překrásný rozhled a zážitek. Doporučuji.
Ráda bych jménem naší třídy poděkovala
za úžasný týden.
Adéla Sůvová (C2B)
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Veletrh cestovního ruchu: Indonésie
Naše třída v projektu Veletrh cestovního ruchu
dostala velmi složitý úkol: Představit návštěv
níkům a žákům gymnázia naši tajuplnou vy
losovanou zemi Indonésii. Tento stát v jihový
chodní Asii a Oceánii není příliš známý, ale my
se s projektem statečně vypořádali. Pro naše
návštěvníky byla připravena skvělá podívaná:
Průvodci je provedli po pláži kolem břišních ta
nečnic skrz džungli až k baru, kde na návštěvní
ky čekalo exotické ovoce i červi nakládaní v ka
ramelu. Na závěr této dobrodružné a naučné
stezky za doprovodu naší kapely byl návštěvní
kům nabídnut zájezd do této pohádkové země
plné ostrovů. Nezískali jsme sice žádný diplom,
ale přesto jsme na sebe a na náš výtvor hrdí.
Nevzdáme se! Za dva roky se vrátíme a vyhra
jeme!
Tereza Kratochvílová (C2B)
Den Země aneb Přiložme ruku k dílu!
Dne 10. dubna obětovala naše třída při příležitosti blížícího se Dne Země poslední dvě vyučovací
hodiny ekologii a vydala se na pomoc té nejpotřebnější a nejdůležitější, která má o pomoc v po
slední době nouzi, přestože si ji opravdu zaslouží. Naším úkolem bylo osvobodit přírodu v okolí
říčky Bylanky od návalu odpadků a jiného harampádí, které hyzdí její přirozený půvab. Tedy osvo
bodit ji lidskou rukou od škod, které napáchala jiná lidská ruka. Sama dotyčná nám vyšla pro tyto
účely vstříc, a tak jsme měli možnost těšit se nejen z pocitu užitečnosti, ale i z nádherného a po
dlouhé době konečně jarního počasí!
To, co jsme měli šanci zhlédnout, bylo poměrně zdrcující. Nechtělo se nám uvěřit tomu, jak se my
lidé dokážeme chovat k přírodě, a ještě méně uvěřitelné bylo, čeho všeho je člověk schopný zbavit
se způsobem „hodíme to do roští“, neboli kam až lidská lenost, sobeckost a lhostejnost dosahuje.
Na místech, která rozhodně ne
jsou a nikdy nebyla určena pro
skládku, jsme našli mnoho věcí,
počínaje klasickými odpad
ky, jako například různé papír
ky a igelity, přes pneumatiky,
tiskárnu, použité kondomy až
např. po injekční stříkačky, za
krvácenou mikinu, či dokon
ce kočárek nebo jakýsi povrch
garážové střechy. Bohužel při
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takto nízkém počtu lidí a za tak krátký čas jsme sice stihli naplnit pět pytlů do popelnice, ale stále
to byl pouze zlomek toho, co v přírodě leželo a ležet zůstalo.
Skutečný stav našeho okolí mnohé z nás přiměl zamyslet se nad tím, co pro nás příroda zname
ná a jak je důležité si ji chránit. Nejen pro nás, ale i pro naše potomky. Zamyslet by se měli i ostat
ní. Vzpomenout si na důležitost údržby přírody alespoň ten jeden den v roce, kterým je Den Země.
Avšak prvním a nejdůležitějším krokem k úspěchu je naučit se přírody si vážit, vážit si všeho, co
máme a co nám dosud zbylo. Lidí znečišťujících přírodu je spousta, my ostatní ale nemusíme jen
nečinně přihlížet, můžeme vstát a přiložit ruku k dílu. Zdraví máme jen jedno, přírodu také a jistě
jako inteligentní lidé víme, že oba pojmy spolu velmi úzce souvisejí.
Tereza Benešová (C2B)
Národní bohatství – peníze, nebo činy?
(ukázka žákovské práce pro projekt MF Dnes: Studenti čtou a píší noviny)
Národní bohatství pro každého znamená něco jiného. Pro některé státy je to prostě to ty
pické bohatství – zlato ve státní pokladně. Bohužel, či bohudík, u nás je to asi trochu jiné.
Naše „bohatství“ totiž nespočívá v HDP nebo v bilionech, které dlužíme dalším státům. Naše
bohatství spočívá v našich lidech.
Vezměme si jenom Mendela. Ano, toho Gregora Mendela, který objevil základy genetiky i zá
kladní zákony dědičnosti. Byl to opat z Brna a měl by o něm bez nadsázky vědět snad celý
svět. Většina cizinců si ale myslí, že byl Rakušan. Dobře, asi je trochu omlouvá, že žil za Ra
kouska-Uherska, ale my se pak nesmíme divit, že Francouzi, Američani a další neznají snad
jediného Čecha.
To samé platí o vynálezci silonu. Se slávou Otto Wichterleho je to snad už trochu lepší, pro
tože jeho kontaktní čočky nosí snad všichni, kdo mají nějaké problémy se zrakem. Chemik,
který svůj slavný stroj na odlévání čoček sestavil ze stavebnice Merkur, měl téměř po celý ži
vot problémy s režimem.
A to je podle mě jedna z příčin toho, proč o nás a o našem bohatství nevíme často ani
my sami, natož ostatní. Kolik vědeckých mozků a vynikajících umělců muselo z naší
země odejít! Počínaje Janem Ámosem Komenským v 17. století přes Jiřího Voskovce,
Huga Haase, Tomáše Baťu, Miloše Formana, Karla Kryla, Josefa Škvoreckého, Jana Třís
ku a Milanem Kunderou nekonče! My Češi za to vlastně ani kolikrát nemůžeme. Naše
lidské bohatství se prostě vlivem jiných událostí vytratilo. Můžeme na ně ale stejně být
hrdí. U těchto lidí je to totiž většinou naopak: v zahraničí je znají, zato my o nich nic
moc nevíme.
Máme však pár bílých vran, které sice svou kariéru budují v jiném státě, ale ta je tak velká, že
ji zaregistrujeme i my. Zmíním jenom jednu, a to tu nejaktuálnější: Bohdana Pomahače. Bra
vurního chirurga, který jako první provedl úplnou transplantaci obličeje v USA.
Myslím si tedy, že národní bohatství máme, jenom o něm často ani nevíme. Náš úkol je tedy
snažit se bohatství stále zvyšovat. Aby další generace o tomto českém bohatství věděla.
Anna Coufalová (C2B)
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Zadní řada zleva: Jakub Mazura, Ondřej Nedavaška, Antonín Sojka, Erik Baše a Matěj Ptáček
Prostřední řada zleva: Daniela Březinová, Edita Kavříková, Karolína Štěrbová, Gabriela Poláková,
Nikola Lubinová, Martin Zámečník, Nikola Skalová a Jana Randíková (třídní učitelka)
Přední řada zleva: Barbora Svobodová, Kristýna Hynková, Jana Zemanová, Adéla Bělinová,
Jiří Pivoňka, Anna Koldová, Anežka Součková, Iveta Hánělová a Jiřina Sedláčková
Chybí: Matouš Ondra

Úspěchy žáků
Anna Koldová

3. místo

Studentská agora, celostátní kolo

Gabriela Poláková

3. místo

Studentská agora, celostátní kolo

Marek Zámečník

3. místo

Studentská agora, celostátní kolo

Anežka Součková

2. místo

Olympiáda v českém jazyce, okresní kolo, II. kat.

Veletrh cestovního ruchu: Saudská Arábie
V pátek 14. listopadu proběhl na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře jeden z nejzajímavějších
projektů, na kterých má student této školy možnost se během svého studia podílet.
Budova školy se na jeden den proměnila v rušnou křižovatku šestnácti zemí světa. Po chodbách se
linuly nejrůznější vůně z dalekých krajin, běhali domorodci, tančily baletky. Nebylo žádným pře
kvapením, když jste potkali velblouda nebo jiné cizokrajné zvíře. Velká pozornost byla letos vě
nována kuchyni daných zemí, a tak studenti prokazovali své kulinářské dovednosti v samostatně
hodnocené kategorii. Ochutnávání zahraničních specialit bylo velkým lákadlem jak pro studenty
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Třídní učitelka: RNDr. Jana Randíková
Počet žáků:
22, z toho 14 dívek a 8 chlapců

C3A
samotné, tak pro ostatní návštěvníky. Naše třída návštěvníkům představovala exotickou Saudskou
Arábii.
Porota měla velmi těžké rozhodování. Hodnotilo se několik kategorií a potom i celkový vítěz, jímž
se stala Jihoafrická republika. Díky vícečetnému hodnocení mohly být třídy oceněny za konkrét
ní silné stránky jejich dopoledního výkonu, ve kterém se z velké části promítly i předchozí přípra
vy. V průběhu veletrhu nebyla jiná možnost než spolupracovat jako kolektiv, což prospělo vzta
hům mezi spolužáky. Do budovy školy vnesl tento projekt příjemnou atmosféru, která bude zajis
té k užitku při dalším studiu.
Anežka Součková (C3A)
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Hlášky studentů GJO aneb Co se učitelé dověděli v testech
LIT
„Maryšu napsali bratři Karamazovi.“
Jaké jsou znaky vypravování? – „Musí obsahovat přímou řeč a pointa by se taky hodila.“
CEJ
„Cyril a Konstantin přišli do České republiky, aby vymysleli písmo cyrilici a jazyk hlaholici.“
Jaké jsou oficiální jazyky ve Švýcarsku? – „Angličtina, ruština, švícarština a němčina.“
„Mezi ugrofinské jazyky patří ugrofinština.“
Co je cyrilice? – „Písmo vymyšlené Metodějem na počest Cyrila.“
Co je ortografie? – „Věda zabývající se materiální strukturou slova.“
Jaká hláska a proč se vyslovuje na konci slova OBĚD? – „Na konci se vyslovuje D, protože kdy
by se tam vyslovovalo T namísto D, byl by to nesmysl.“
ZSV
„Našim prvním prezidentem byl T. G. Masarigue“
Co je to pasivní volební právo? – „To je, že za člověkem, který nechce jít volit, přijdou domů
i s urnou.“
Co je to časová mzda? – „Mzda vyplácená v pravidelných časových intervalech.“
Co je to čistá mzda? – „Mzda, kterou zaměstnanec dostane po ukončení pracovní smlouvy.“
DEJ
V čem je význam bitvy u Lipan? – „Bojovali v ní husiti proti husitům a prohráli husiti.“
Co řešil Dekret kutnohorský? – „Tím se nařizovalo, že každý může věřit v co chce.“
ANJ
What are the main institutions of the European Union? – „NATO, OSN and EUROATOM”
MAT
Co je to těžnice trojúhelníku? – „Těžnice je bod, který je tvořen třemi úsečkami.“ – „Těžnice
se tvoří pomocí kružítka. Jsou to úhly v rozých trojúhelníku a poté se odměří kudy mají jít
těžnice.“
Co je to střední příčka trojúhelníku? – „Střední příčka trojúhelníku je střední příčka trojúhel
níku která se protíná v jednom bodě.“ – „Když je narýsujeme v jejich středu můžeme udělat
kružnici opsanou když do něj zapíchneme kružítko.“
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C3B
Mgr. Marek Mann
22, z toho 15 dívek a 7 chlapců

Zadní řada zleva: Lucie Zinková, Lucie Tvrdíková, Lucie Kosová, Petra Janečková, Anežka Dvořáková,
Tabea Eicher a Zuzana Chalupová
Prostřední řada zleva: Petr Němeček (učitel biologie), Barbora Suchomelová, Tereza Lengerová,
Simona Mašínová, Kristína Nešporová, Veronika Řeháková, Tereza Kuželová a Marek Mann (třídní učitel)
Přední řada zleva: Michal Jarůněk, Matěj Keblovský, Kristýna Zinková, Michal Piskač, Vítek Piskač,
Stanislav Bříza, Jiří Řípa a Dominik Jiráň
Chybí: Mária Šujaková

Úspěchy žáků
Tabea Eicher

3. místo

Němčinář roku, celostátní soutěž

Tabea Eicher

3. místo

Studentská agora, celostátní kolo

Kristýna Zinková

3. místo

Studentská agora, celostátní kolo

Jiří Řípa

3. místo

Studentská agora, celostátní kolo

Matěj Keblovský

3. místo

Studentská agora, celostátní kolo

Lucie Kosová

3. místo

Studentská agora, celostátní kolo

Poláci na GJO
Na začátku září jsme plni očekávání přijali na výměnný pobyt polské studenty. V Polsku jsme pre
zentovali naše gymnázium již minulý rok začátkem června, oni nás na oplátku poctili svou přítom
ností po letních prázdninách. Výměnný pobyt provázely všemožné akce od návštěvy Prahy až po
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Třídní učitel:
Počet žáků:
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grilování a bowling. Největším adrenalinem a zároveň nejvtipnějším zážitkem se stal den, kdy se
rozhodlo, že Češi budou mluvit pouze česky a Poláci pouze polsky. Ač se to může zdát nemožné (ně
kteří z Čechů nerozumí ani Slovákům), tak jsme kupodivu vždycky šli stejným směrem a vždycky
mluvili o stejné věci. Naše přátelské chvilky byly zakončeny jak jinak než zpěvem – Češi se pokou
šeli zpívat polskou hymnu (opravdu jenom pokoušeli) a Poláci si vystřihli tu naši. A jelikož k sobě
nemáme daleko ani řečí, ani kroky, rozhodli jsme se si zase někdy udělat výlet za našimi polskými
přáteli.
Kristýna Zinková (C3B)
Veletrh cestovního ruchu: Egypt
Po dvouroční pauze to opět přišlo. Den, kdy si měl
zástupce každé třídy vylosovat stát do projektu Ve
letrh cestovního ruchu. Den, kdy v celé naší třídě pa
novala nervozita, jelikož při prvním losování před
dvěma lety nám štěstí nepřálo a my si „vytáhli“ pro
nás neznámý region Lašsko. Den D. Letos už byla
přichystaná šťastná ruka, která nám vytáhla Egypt!
Po prvních plánech, co se jak udělá, kdy se to udělá,
s kým se to udělá, se neudělalo vůbec nic, a tak jsme
začali poctivě pracovat „by oko“ 14 dní před oficiál
ním začátkem. Díky našemu hereckému antitalentu
se nejmenované Lucce Tvrdíkové zrodil v hlavě ná
pad na video! „Neuděláme video, ale sestříháme
obrázky, alespoň nebude tolik práce,“ pomyslela si
určitě. Nicméně tomu tak opravdu bylo, do animo
vané mapy Egypta se přidalo pár našich ksichtíků
spolu s naším panem učitelem třídním M. Mannem.
Nu což, video bylo hotové, dostalo se mu – k našemu překvapení – dobrých ohlasů a náš animá
ček vyhrál druhé místo… Ale k samotnému veletrhu: Poctivá příprava probíhala celé dva dny,
kdy holky pilně pracovaly na výzdobě
– a kluci s nadšením hráli stolní fotbá
lek. Máme ale Matěje, který náš stánek
oživil svou čajovnou spolu s vodní dým
kou, holky na finálové dopoledne při
pravily něco dobrého k snědku – čistě
egyptského samozřejmě –, návštěvníci
si prošli pyramidou – samozřejmě také
čistě egyptskou –, a tak si náš stánek za
sloužil celkové třetí místo v hodnocení
studentů!
Jiří Řípa (C3B)
C3B při Vánočním projektu

54

Cesta od prokrastinace k výhře v Debatní lize
V letošním roce jsme sobě i učitelům v mnohých příkladech dokázali, že jazyk je naší silnou zbraní
a vymluvit se umíme opravdu ze všeho. Už od září nás paní prof. I. Gembiczká připravovala na dal
ší z projektů společenských věd – Debatní ligu. Mnohé z nás překvapilo, že i mluva má svá pravi
dla, a počátky proto nebyly nikterak jednoduché. Po pár měsících rozmlouvání se uskutečnilo tříd
ní kolo na předem připravená témata typu „Rusko-ukrajinský konflikt vyvolá třetí světovou vál
ku“. Dva týmy si vylosovaly stanoviska a po uplynutí tří debat byli vybráni ti nejlepší, nejodvážněj
ší či „nejukecanější“. Dohromady jsme my, třída C3B, tvořili desetičlenný tým. Naším úkolem byla
příprava na školní kolo a utkání s ostatními třídami třetího ročníku. A jak už tomu tak bývá u nás
studentů, přípravu ovládla odporná a nelítostná prokrastinace. Až do posledního momentu jsme
si naší přípravou nebyli jistí, ale s úsměvem na tváři a rétorickým nasazením jsme školní kolo, kte
ré se konalo 13. února, vyhráli. Co nám to dalo? Naučili jsme se jak slušně oponovat někomu, s kým
nesouhlasíme, vyzkoušeli jsme si zastávat názor, který je nám proti srsti, osvěžili jsme si spisovnou
češtinu v praxi, ale hlavně jsme zvládli pro nás nadlidský úkol – mluvit jako jeden.
Kristýna Zinková (C3B)
Futsalová liga GJO
Jak nás vlastně napadlo zorganizovat Futsalovou ligu? Ač se to tak nemusí zdát, bylo to velmi jedno
duché. V prvním ročníku nám bylo nabídnuto mnoho sportovních aktivit, jichž jsme se mohli účast
nit, žádná z nich ale neobsahovala slovo fotbal nebo futsal. To nás trochu zamrzelo. V tom nám ale
pan P. Němeček dal brouka do hlavy. „Proč si ten futsal nezorganizujete sami?“ řekl. Tento plán jsme
dotáhli do zdárného vítězného konce až ve třetím ročníku. Letos jsme si tedy jen trochu poupravili
pravidla k obrazu svému, informovali jsme o naší připravované akci školní parlament, pana ředitele,
tělocvikáře a u všech se nám dostalo kladného ohlasu. Poslední zbývající věcí už bylo jen oficiální vy
hlášení našeho plánu, tedy nově vzniklé Futsalové ligy GJO.
Do turnaje se nám nakonec přihlásilo osm týmů a po rozlosování mohlo vše začít. Po celý březen a du
ben probíhala základní část turnaje, kterou v květnu vystřídalo všemi očekávané play-off vrcholí
cí svým dnem D. Den D, to byl pro školní futsalisty a futsalistku právě 15. květen, kdy vypukl zápas
o 3. místo, v němž se utkal tým Maňásci (C3A) s týmem Čutálistů z C1B. Po dlouhém boji nakonec vý
sledkem 5:4 zvítězili Maňásci. Match o třetí místo skončil, tudíž nemohlo následovat nic jiného než finá
le. Do něj nastoupilo mužstvo No Homo (C4A) pro
ti týmu Nejkulaťoulinkatější (V6A). Výsledkem 1:4
si pro zlaté medaile došlo právě družstvo s tímto
komplikovaným názvem. Vyhlášeni byli Aneta Do
lejší (C1B) jako nejlepší hráčka a brankář Roman
Bartoníček. Posledním vyhlášeným byl nejlepší
střelec, a to Jan Kraus (V6A) se svými 19 brankami.
Jako organizátoři soutěže bychom chtěli poděko
vat Nadačnímu fondu za zprostředkování cen pro
vítěze, tělocvikářům P. Němečkovi a Z. Rudolfovi
a vlastně celé naší škole.
Jiří Řípa – Michal Jarůněk (C3B)
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Třídní učitelka: Mgr. Monika Peková
Počet žáků:
22, z toho 11 dívek a 11 chlapců

Zadní řada zleva: Marek Zámečník, Evžen Pour, Adam Neckář, Daniel Dvořák, Jaroslav Jasenovský,
Michal Pek a Patrik Vališ
Prostřední řada zleva: Maryna Zheleznyak, Nikola Pazderová, Barbora Vaňková, Kristýna Chvalová,
Monika Peková (třídní učitelka), Iveta Bohatová, Aneta Kličková a Michaela Chlumská
Přední řada zleva: Lukáš Berczik, Jakub Lindner, Adéla Kulhánková, Barbora Strejčková,
Pavla Jiráková a Svatava Krejčová
Ležící zleva: Václav Kotrba a Jakub Novák

Úspěchy žáků
Pavla Jiráková

1. místo

Středoškolská odborná činnost, regionální kolo, obor Filosofie, politologie ad.

Veletrh cestovního ruchu: Vietnam
Při letošním Veletrhu cestovního ruchu představovala naše třída Vietnam. Studenti nezaháleli a k vy
tvoření iluze vietnamského světa použili veškerou svoji kreativitu, která byla také náležitě oceněna
2. místem za nejlepší výtvarný počin, a to především díky všudypřítomnému motivu draků a útulné
atmosféře v záři lampiónů. To ale nebylo jediné, co zde mohli návštěvníci vidět: Mohli také ochutnat
speciality vietnamské kuchyně, dozvědět se něco zajímavého o tamní kultuře, a dokonce i vidět tra
diční vietnamskou pohádku o rýži ve vtipném podání papírových loutek. Přestože to byl náš poslední
veletrh jakožto maturantů, náležitě jsme si ho užili.
Iveta Bohatová (C4A)
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Pozvánka na stužkovací večírek

Náš maturák
Na konci třetího ročníku – když jsme se dozvě
děli, že je potřeba začít organizovat a vymýš
let náš maturitní ples – jsme neměli ani poně
tí o tom, co nás čeká. Po návratu z projásaných
a bezstarostných prázdnin do školy nás však do
hnala krutá realita.
Již po pár týdnech jsme zjistili, že se mezi třída
mi dokážeme pohádat uplně o všem, včetně bar
vy balónků do sítě nad parket, jejichž životnost
měla být kratší než fronta v bufíku. Postupně se
naše nervy napínaly více a více, stejně jako svaly
při nacvičování choreografie předtančení. Místo
očekávaného stmelení kolektivů v krizové situaci
nastala ponorková nemoc s reálným ohrožením
na životě minami, které představovaly problémy,
jež bylo potřeba vyřešit. Lítý boj propukl zejmé
na při prosazování našich růžových šerp s jedno
rožci. (Ale naštěstí to vyšlo…) Mořská hladina na
šeho bytí na GJO byla vířena bombardováním od
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všech lístkuchtivých studentů. Co naplat, legen
dární akce byla beznadějně vyprodána.
A konečně přišel ten únorový večer. Holky do
razily načesány a nalíčeny jako princezny, klu
ci vyzbrojení optimismem. V 19.45 to vypuklo.
Rozveselení jsme naběhli do sálu – a náš úsměv
lehce přituhl při pohledu tisíce tváří. Ale zvládli
jsme to a shodli se na tom, že dva měsíce dřiny
utekly jako 30 sekund. Potom bleskurychlé pře
vlečení do šatů a obleků. Poslední záchvat pani
ky při hledání dárků pro třídní profesorky a pak
už minuty slávy pro každého z nás na červeném
koberci, kde se projevily naše extrovertní rysy.
Čekala nás poslední výzva večera, a to půl
noční překvapení. Na parket dorazili (překva
pivě) všichni a společně jsme předvedli šmou
lí tanec spojený s házením světelných tyček do
publika, totálním vyřáděním se při zašlapávání
šerp a už zmiňovaných balonků.
Večer samotný byl nezapomenutelný a utekl
jako jedno ohlédnutí. A musím říci, že za kýble
stáčených nervů to opravdu stálo!
Svatava Krejčová (C4A)
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C4B

Zadní řada zleva: Michal Hrčkulák, Ondřej Táborský, Ondřej Kačerovský, Jan Tvrdík, Petr Listík,
Kamil Závorka, Lukáš Hoskovec, Jakub Kepka, Daniel Karkoš, Aleš Dlouhý a Jakub Semanský
Prostřední řada zleva: Martina Douděrová, Julie Kovaříková, Kristýna Hartmanová,
Daniela Zatloukalová (třídní učitelka), Michaela Hloušková, Daniela Daňková a Michaela Šancová
Přední řada zleva: Eliška Vavřinová, Adéla Vrzáčková, Barbora Benešová, Martina Jiříková
a Zuzana Štecherová
Ležící zleva: Tomáš Pešl a Martin Zelený

Úspěchy žáků
Kamil Závorka

1. místo

Matematický klokan, okresní kolo, kat. Student

Jakub Kepka

1.–2. místo

Národ se ubránil (DEJ), okresní soutěž, kat. G

Aleš Dlouhý

1.–2. místo

Národ se ubránil (DEJ), okresní soutěž, kat. G

Veletrh cestovního ruchu: Brazílie
Jak se již stalo tradicí, každým druhým rokem probíhá na GJO Veletrh cestovního ruchu. Bylo
tomu tak i 14. listopadu 2014. Losování jednotlivých států světa proběhlo už začátkem října,
takže měla každá třída dost času na natočení své videoupoutávky, rozdání úkolů a připravení
svého stánku.
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Třídní učitelka: Mgr. Daniela Zatloukalová
Počet žáků:
24, z toho 11 dívek a 13 chlapců
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Naše třída C4B si vylosovala Brazílii. Z tohoto losu jsme byli velice potěšeni, protože už předem jsme
si povídali o zemích, které bychom si rozhodně nechtěli vytáhnout, ale Brazílie mezi nimi nebyla.
Dali jsme se tedy do příprav. Začali jsme natáčet videoupoutávku, kterou jsme pojali poněkud hu
morně (ostatně jako každé video). Na natáčení jsme se podíleli všichni, užili jsme si spoustu legrace
a jsme s konečným výsledkem spokojeni.
Každý z nás dostal na starost nějakou část našeho stánku – historii Brazílie, typické pokrmy, tropický
deštný les. Den před začátkem Veletrhu jsme se sešli v naší třídě 219 a začali jsme ji celou přetvářet a při
pravovat jednotlivé brazilské stánky. Jednoznačně nejlepším stanovištěm se stala kavárna – jak jinak
než s šálky dobré brazilské kávy, která byla připravována přímo ze zrn. Na své si v našem stánku při
šli i milovníci fotbalu, kteří si mohli zakopat na bránu nebo v našem kvízu hádat jména slavných brazil
ských fotbalistů. Další kvíz se objevil v našem tropickém deštném lese, který byl plný pralesních zvířat.
V letošním roce byl náš Veletrh cestovního ruchu poctěn zajímavou návštěvou. Tou byl Václav Říha,
finalista soutěže Masterchef, který obešel všechny stánky a ochutnával speciality jednotlivých zemí.
Z nich poté vybral tu nejlepší.
Ale to zdaleka není vše! Přišli se na nás podívat i někteří ředitelé základních škol z Kutné Hory, kteří
byli samozřejmě součástí celé poroty.
Před dvěma lety jsme se s Českým středohořím umístili na 3. místě. Letos tomu tak nebylo, ale my
jsme si to rozhodně všichni užili. Jsme rádi, že jsme měli možnost vyzkoušet si tento zajímavý pro
jekt rovnou dvakrát.
Julie Kovaříková (C4B)
Maturitní ples C4A + C4B
Společný maturitní ples. S tímto faktem jsme byli seznámeni již v prvním ročníku. Přes veškeré úsi
lí, které jsme vynaložili na to, abychom tento (v tu chvíli) nepříjemný fakt změnili, se nám nepoda
řilo vysmlouvat vůbec nic. A tak jsme se s tím postupem času všichni smířili.
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Dvě naprosto odlišné třídy smířené se společ
ným plesem. Dokážeme se shodnout na společ
ném tématu? Dokázali jsme to, avšak úkol to byl
nelehký. Navrženo bylo X témat, proběhlo ně
kolik hodinových hádek, ale bezkonkurenční
řešení každého problému, totiž hlasování, na
konec rozhodlo: Odhlasováno bylo téma „Street
dance“, které se postupem času změnilo na ko
nečné „Street kids“.
Nejdůležitější věc – téma plesu – byla rozhod
nuta. Můžeme začít řešit věci další: technické
zajištění, moderátory, předtančení, šerpy, skle
nice… Dá se říci, že až na drobné komplikace
to šlo všechno celkem hladce. Hlavním pro
blémem byl čas. Datum plesu se blížilo světel
nou rychlostí, a my neměli nacvičený ani krok
z úvodního předtančení. Po Novém roce jsme
začali s nacvičováním, nebylo to nijak slavné,
ale nakonec jsme se vše zvládli naučit – a výsle
dek byl oslňující!
Vůbec nejnáročnější bylo posledních pár dní
před plesem. Dotvářela se poslední výzdoba
a ladily poslední detaily. Kulturní dům Lorec jsme vyrazili zdobit již ve čtvrtek odpoledne, aby
chom se celý pátek mohli soustředit jen na sebe a přípravy na večer.
A je to tu! Náš velký den D! Naše „natěšenost“ stoupala stále víc a víc s postupným plněním celé
ho sálu. Celý ples odstartoval naším předtančením, ze kterého měli mnozí z nás obavy, a pokračo
val přesně podle plánu bez jakéhokoliv problému. Okamžik, na který všichni čekali, bylo šerpová
ní. Každý z nás si cestu po červeném koberci užil do poslední vteřiny, i přes pár schytaných ran od
mincí, házených po nás pro štěstí. Dokonce i půlnoční překvapení se vydařilo na výbornou, přes
tože jsme ho nacvičovali asi jen dvakrát.
Náš maturitní ples jsme si všichni do jedno
ho užili a pevně věříme, že si ho užili i ti, kdo
se na nás přišli podívat a podpořit nás. Byl to
pro nás nezapomenutelný večer, na který bu
deme vzpomínat ještě hodně dlouho. Dokonce
byl tento večer označen za jeden ze dvou nej
lepších plesů sezony! Aby ne, když přilákal bez
mála 1 300 lidí! Jak již bylo psáno na naší face
bookové stránce: Byla to nadupaná party hard,
kterou Kutná Hora ještě nezažila! Kdo nepřišel,
Volná chvilka žáků C4B ve školní herně
prohloupil!
Julie Kovaříková (C4B)
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CELOŠKOLNÍ AKCE
Příběh veletrhu
Příběh začal jednoho pátku na sklonku září. Školu navštívilo šestnáct neobvyklých cizinců z růz
ných koutů světa, aby nás nalákali k návštěvě své země. Jak už to tak někdy bývá, původně přá
telské setkání se zvrhlo v hádku o nejkrásnější, nejúžasnější a prostě nej zemi, kterou ukončila až
výzva našim studentům: „Ať rozhodne veletrh!“
A tak si každá třída vylosovala svou
zemi a příběh pokračoval v pilných
přípravách – zjistit o dané zemi co
nejvíce informací, vybrat ty důle
žité a zajímavé, nastudovat místní
zvyky, seznámit se s národní ku
chyní, porozumět kultuře, zorgani
zovat třídu, rozdělit práci do týmů,
sehnat materiál, vytvořit kulisy,
natočit videoupoutávku…
Dva týdny před stanoveným da
tem veletrhu se světelná tabule
ve vstupní hale rozzářila šestnác
ti krátkými filmy představujícími
originálně a osobitě každou zemi účastnící se veletrhu. Náhl e, takřka přes noc, se škola oděla do
pestr ých plakátů lákajících k návštěvě jednotlivých veletržních stánků – zemí. A jak se termín ve
letrhu blížil, plakátů přibývalo, občas školou prošla tančící skupina Jihoafričanů či mexičtí kuchaři
nabízející nachos…
Den před veletrhem škola připomínala velké mraveniště, přípravy nabraly horečného tempa, kaž
dý pomáhal, jak dokázal, třídy se měnily v deštné pralesy, africké pouště, stepi a tajgy…
V pátek 14. listopadu se příběh dostal do svého finále. Ráno dorazila desetičlenná porota. Školou
se začala šířit vůně vonných tyčinek z daleké Indie, kanadských palačinek s javorovým sirupem,
občas jste museli uhnout z cesty keňskému běžci či uctivě pozdravit samuraje, okouzlilo vás setká
ní s éterickou Kleop atrou, zaposlouchali jste se do Puškinových veršů…
V půl deváté se škola otevřela návštěvníkům – základním i mateřským školám, rodičům, praro
dičům, sourozencům, přátelům, novinářům. Za tři hodiny jste mohli procestovat celý svět. Škola
se stala oním „melting pot“, tavicím kotlem, ve kterém se mísily vůně, chutě, národy, rasy, zvyky,
setkávaly se kultur y a hlavně se zde setkávali lidé. Úžasný zážitek.
A která země že zvítězila? Pro nás to není podstatné. Copak jde říci, která země světa je nejlepší? Co
člověk, to názor. A o tom veletrh vlastně byl, o pluralitě, různosti, kráse jinakosti, a přesto i o poro
zumění a toleranci.
Štěpánka Králová – Monika Peková
Dny otevřených dveří
V pátek 5. a v sobotu 6. prosince proběhly na GJO Dny otevřených dveří. S potěšením můžeme
konstatovat, že zejména v sobotu překonala účast zájemců o studium na GJO naše očekávání. Ná
vštěvníky provázeli prostřednictvím komentovaných prohlídek v prostorách školy naši žáci, kteří
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Vánoční projekt
Poslední den školního vyučování před vánočními prázdninami je
na GJO věnován „Vánočnímu projektu“. Žáci si předem vyberou
„dílnu“, která je svým tématem zaujme, a přihlásí se na ni. Na
bídka je každý rok velice pestrá, a tak je někdy výběr obtížný, zvlášť pokud žáky svou náplní láká
více dílen najednou: Přírodovědně zaměření volili „Pitvu kapra“, technické a matematické typy
upřednostnily výrobu „Vánočních dárků z 3D tiskárny“, „Vánoční počítání s fyzikou“, nebo „Vánoč
ní šifrování“. Kdo má rád umění a literaturu, nebo nechává Vánocům jejich původní, křesťanský vý
znam, ocenil nabízené dílny „Bible – kniha knih“ a „Narození Krista“. V jiných třídách se nabízela
výroba vánočních ozdob a vánočních věnců a svíc
nů, v tělocvičně probíhal „Vánoční turnaj v košíko
vé“, členové studentského pěveckého sboru Gau
deamus se chystali na „Vánoční koncert“ a třída
V8A na svou „Vánoční hru“, kterou pak představi
la celé škole v aule. Francouzštináři si mohli rozší
řit slovní zásobu při „Vánočním sextetu“, kdežto
němčinářům se nabízela dílna „Weihnachtsquiz,
Kreuzworträtzel und Weihnachtslieder“. Snad
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zájemcům ukázali zajímavé učebny,
relaxační místa, zimní zahradu, bio
logickou laboratoř s terárii, 3D tis
kárnu atd. Vedl e dalších doprovod
ných aktivit probíhalo po prohlídce
školy setkání s ředitelem gymnázia
Vladislavem Slavíčkem, kter ý zájem
cům poskytnul další informace o ško
le a zejména o přijímacím řízení.
Největší úspěch zaznamenala tradič
ně chemická show, kde pod vedením
kolegy Vladimíra Šmahaje předvedli
žáci V5A velmi propracovanou, strhující přehlídku chemických pokusů, které byly podbarveny
podmanivou hudbou. Žáci kvinty přistoupili k produkci s maximálním nasazením, a jak prohlá
sil sám kolega Šmahaj na začátku: „Zručnost by žákům Šmahaj-týmu mohla závidět leckterá učitelka chemie.“ Zájem o show
byl tak obrovský, že jsme museli přidat ještě jedno představení
v 12.10 hod., kdy se měly brány GJO pomalu uzavírat.
Chtěli bychom poděkovat všem zájemcům o studium za hojnou
účast a budeme doufat, že jsme se pro ně stali školou číslo jedna!
Děkujeme všem, kteří se s nadšením zapojili do příprav a realiza
ce této vydařené akce. Speciální poděkování za skvělé výkony pa
tří žákům, kteří plnili roli průvodců.
Radka Olivová
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největší výběr měli milovníci angličtiny, kteří volili mezi „Christmas songs“, „Merry Christmas in
English“, „Top 10 Alternative Rock Christmas Songs“, „Christmas crosswords, riddles and songs“
a „American and British Christmas in the most famous stories + homemade pumpkin pie“.
Vánoční projekt má již svou tradici a možnost věnovat se namísto „klasické“ výuky jiným, netradič
ním činnostem rok co rok ve škole přispívá k pohodové předvánoční atmosféře.
Lukáš Provaz

Předvánoční setkání současných zaměstnanců školy s kolegy, kteří jsou již v důchodu, se uskutečnilo
v hotelu U Kata. První řada zleva: Božena Marhanová, Hana Potůčková, Naděžda Finstrová,
Marie Krepperová, Jiřina Procházková, Věra Benešová a Markéta Kolomazníková
Druhá řada zleva: Ilona Gembiczká, Eva Zahradníčková, Irena Čepková, Vladislav Slavíček (ředitel školy),
Jana Randíková a Lukáš Provaz

Jak vznikal kalendář „Jako za starých časů“
aneb Tvůrčí trio PKO (Monika Peková, Štěpánka Králová a Zdeněk Oliva)
Právě v „triu PKO“ se zrodil nápad, že vydáme retro kalendář pro rok 2015. A co všechno bylo tře
ba udělat? Zdaleka to neznamenalo jen samotné focení v režii pana Olivy, které proběhlo v maleb
ných zákoutích Kutné Hory a v příjemném prostředí našeho gymnázia.
Scénář k fotografiím vytvořily paní Peková a paní Králová. A pak následovaly hodiny a hodiny strá
vené při vzniku kalendáře. Volba písma, grafické úpravy, výběr textů, tisk jednotlivých stran a je
jich sešití představovaly dva měsíce práce pro tvůrce našeho kalendáře nezbytné k tomu, aby se
mohl zrealizovat vánoční projekt kantorů
Gymnázia Jiřího Ortena.
Jednalo se o společný příspěvek učitelů, stu
dentů a přátel školy do veřejné sbírky ne
ziskové organizace Zdravotní klaun a kalen
dář byl způsobem, jak jednotlivým dárcům
poděkovat. Vybraná částka, jež zasvítila na
účtu Klauna, dosáhla 20 700 Kč a s úsmě
vem na rtech jsme před Vánoci napsali na
stránky naší školy: „DĚKUJEME, že jste při
spěli k atmosféře adventní sounáležitosti,
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Sběrový den potřetí
Rekordních 2 752 kg papíru se podařilo v lednu nasbírat studentům GJO během III. sběrového
dne pořádaného v rámci soutěže, kterou pro školy regionu pořádá čáslavská firma AVE. Mezi
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která se poslední dva dny doslova linula budo
vou Ortenova gymnázia. Ať je úsměv vaším věr
ným společníkem v roce 2015.“
A pak přišel 20. leden 2015, den „klauniády“
v Oblastní nemocnici Kolín, na niž byly peníze
vybrané v průběhu adventní sbírky věnovány.
Vidět klauny, tedy sestru Pestrou a doktora Hu
bu, v akci byl nezapomenutelný zážitek. Jejich
vtipné improvizace dokázaly vykouzlit úsměv
nejen na tvářích nemocných dětí, ale i všech
přítomných dospělých. Radost se linula po
oddělení jako vůně čerstvě napečených kynu
tých buchet. Kdo plakal, začal se smát, kdo se
ostýchal, na své trable hned zapomínal. Klauni
opravdu pomáhají.
Na začátku bylo trio PKO. Potom přibyli kantoři,
další zaměstnanci školy, studenti a jejich rodiče.
A na konci naší adventní charity stáli ti nejdůle
žitější – rozesmáté děti na dětském oddělení Ob
lastní nemocnice Kolín. Návrh na závěr: Otáčejme
stránky v kalendáři GJO 2015 a přemýšlejme, jak
pomoci příště.
Jana Štrůblová
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třídami zvítězila a exkurzi do TPCA získala V5A, která dodala 658 kg, těsně druhá skončila V7A
s 564 kg a pomyslný bronz patří za 356 kg třídě V1A. Dále přispěly třídy V3A (338 kg), C1B
(309 kg), V2A (213 kg), V4A (148 kg), C2A (63 kg), V6A (60 kg), C4B (34 kg) a C4A (29 kg). Ško
la za vybraný papír od firmy AVE obdržela 4 920 Kč.
Jindřich Bartoň
Středoškolská odborná činnost na GJO
Podmínkou ukončení studia na GJO je i odevzdání seminární práce v požadovaném rozsahu a for
mě. Ze všech prací nominují jejich vedoucí do školního kola soutěže ve Středoškolské odborné čin
nosti ty, u nichž autoři prokázali vlastní přínos i schopnost psaní odborného textu. SOČ je vyhla
šována MŠMT právě jako klání talentovaných středoškoláků, kteří svými pracemi prokazují mimo
řádnou schopnost řešení odborných problémů v jednom z 18 vědních oborů.
Do školního kola letošního 37. ročníku byly na GJO nominovány práce P. Suka Vliv potravin na
glykémii, L. Hoskovce Hydrobiologie rybích druhů řeky Sázavy na úseku Zruče nad Sázavou,
M. Sadílkové Celiakie a její výskyt spolu s jinými onemocněnými, O. Suka Les na vrchu Vysoká,
A. Vrzáčkové Zvládání stresu při sportu – volleyball, E. Dlouhé Poruchy učení, S. Krejčové Vývoj
inteligence, L. Veverky Současná výstavní a galerijní činnost v Kutné Hoře, V. Dolejšího Autobusová doprava bratrů Dolejších v Kutné Hoře, T. Doležalové Příklady propagandy v kronikách
Kutné Hory v době komunismu a P. Jirákové Německá válečná korespondence Waltera Schamse mezi lety 1939–1940. Pro množství prací a pestrost oborů byla početná i porota hodnotitelů,
před nimiž soutěžící práce představovali a obhajovali.
Jako nejlepší byli vyhlášeni P. Suk, M. Sadílková, O. Suk, S. Krejčová, L. Veverka, V. Dolejší a P. Jiráko
vá. A protože SOČ nemá okresní kola, postoupili tito žáci do kola krajského, jež se konalo 28. dub
na v Kladně. V konkurenci zde obstáli a byli příslušnými komisemi hodnoceni velmi pozitivně. Nej
lepších výsledků dosáhla humanitní sekce: P. Jiráková zvítězila v kategorii filozofie a ostatní huma
nitní obory a V. Dolejší, jehož práce byla v K. Hoře následně dokonce publikována, se v kat. histo
rie umístil na 2. místě. Potvrdila se tak tradice výborných prací, s nimiž rok co rok naši žáci sklíze
jí úspěchy v krajských kolech SOČ.
Petr Němeček – Lukáš Provaz (V8A)
Týden za školou
Poslední červnové dny, kdy je již uzavřena klasifikace za druhé pololetí, se na GJO vždy nese ve
znamení tzv. Týdne za školou. Běžná výuka už neprobíhá, učitelé namísto ní nabídnou žákům nej
různější aktivity v rámci svých „dílen“. A výběr to bývá tradičně velice pestrý: Někdo má rád fy
zickou činnost, a tak mu vyhovuje týden na kolech a na vodě nebo putování šumavskými hvozdy,
někdo preferuje sledování filmových zpracování povinné četby k maturitě, někdo se chce věno
vat úpravám školní zahrady, někdo si rád pohraje s geometrií, věnuje se psychickým aktivitám při
sebepoznání nebo třeba upřednostní anglickou konverzaci s rodilým mluvčím. Nejžádanější „díl
nou“ se opět stal zájezd do Velké Británie, během něhož pět desítek žáků poznalo nejen památky
Londýna a Oxfordu, ale také život v hostitelských rodinách.
Lukáš Provaz
Nostrifikační zkoušky
Na konci kalendářního roku 2012 zahájilo GJO spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje
v oblasti realizace nostrifikačních zkoušek. Obecně představuje pojem nostrifikace uznání vzdělá
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ní dosaženého na školách v zahraničí úřady jiné země. V našem případě jde tedy o nostrifikaci ma
turitní zkoušky složené na školách v zahraničí českými úřady.
První příležitost k získání osvědčení o provedení nostrifikační maturitní zkoušky na GJO měli za
hraniční maturanti 23. února 2013. Během více než dvou let odzkoušeli naši učitelé 153 žadatelů,
z nichž 60 konalo zkoušky v letošním školním roce. Nejčastěji se ověřovaly znalosti z angličtiny,
biologie a zeměpisu. Vedle maturantů z Ruské federace, kteří početně dominovali, jsme se setkali
také se studenty Ukrajiny, Ázerbájdžánu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Gruzie, Albánie,
Moldavska, USA, Mexika, Číny, Guatemaly, Kambodži a Afghánistánu.
Zhodnotíme-li po dvou letech přínos
nostrifikačních zkoušek pro GJO, lze
najít pouze pozitiva: Jednak škola zís
kala realizací zkoušek na provoz část
ku 114 000 Kč, jednak jsou oboha
cením i osobní setkání s jednotlivý
mi studenty. Dostalo se nám pozitiv
ní zpětné vazby v podobě zvýšené
ho zájmu konat nostrifikační zkoušky
právě u nás. Studenti kladně vnímají
příjemné prostředí naší školy a pře
devším profesionální přístup našich
zkoušejících.
Radka Olivová

předměty

předměty

Anglický jazyk
XIV. ročník soutěže o cenu Munkovy nadace
Z jedenácti přihlášených studentů jich svou esej na zvolené téma odevzdalo pět. Porota tedy v pon
dělí 8. prosince 2014 hodnotila pět prezentací, s nimiž se soutěžící ucházeli o studijní pobyt ve Vel
ké Británii. Na prvním místě se umístil Tomáš Kořistka z V6A (If I could travel in time: Where would
I go? Who would I meet? What would I do?), který se v březnu vydal na čtyřtýdenní kurz angličtiny
do Bournemouth, přímořského města na jihu Anglie. O dva týdny kratší kurz na téže škole čekal na
Veroniku Vobořilovou z V7A (Are you happier than your grandparents? Compare lives of your generation and that of your grandparents), která
skončila na druhém místě. Třetí místo a peněžní
poukaz na nákup knih v hodnotě 1 000 Kč pat
ří Nikole Burdové z C2B (My top 5 things in this
world I will never understand).
Děkujeme správci nadace, jímž je Klub rodáků
a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze, a všem
soutěžícím, jejichž pracovního odhodlání a od
vahy si velice ceníme.
Ladislav Douša

Dějepis
Exkurze do Lidic
Dne 9. října měl dějepisný seminář, společně se studenty kutnohorské průmyslové školy a čáslavského
gymnázia, možnost podívat se do míst, kde stávala nacisty vypálená a vyvražděná obec Lidice. Nejprve
nám byl promítnut krátký film s autentickými záběry místa a celé tragédie, pak jsme si mohli prohléd
nout fotografie obětí, včetně lidických dětí, které byly poslány na převýchovu, a tím vlastně zachráněny.
Prošli jsme se také celým objektem s pozůstatky domů a zastavili se u památníku lidických dětí – jejich
osud je totiž na lidické tragédii ten úplně nejsmutnější…
Tereza Doležalová (V8A)
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Osvětim, 27. 2. 2015
Odjezd v brzkých ranních hodinách nezní zrovna nejlépe, i přesto se na exkurzi do vyhlazovací
ho tábora Auschwitz v Polsku vypravil celý autobus studentů z 2., 3. a 4. ročníku GJO. Po dlouhé
cestě jsme dorazili na místo, a i když počasí bylo poněkud ponuré, bylo to lepší, než kdyby pršelo.
Tábor Auschwitz I, místo obehnané zrezavělým ostnatým drátem, skrýval asi 30 velkých budov, pů
vodně kasáren. A také jednu, tu menší a původní, ale zároveň jedinou dochovanou plynovou komo
ru, kterou jsme si mohli prohlédnout nejen zvenku. Procházet uvnitř s pocitem, že v té samé míst
nosti umírali nevinní lidé jen kvůli tomu, že byli moc staří, moc mladí nebo nemocní, nebylo pří
jemné. Některé z těch velkých cihlových budov jsou dnes využívány jako muzeum, které jsme sa
mozřejmě také navštívili. Pocit byl možná ještě horší než z plynové komory. Vidět dvě tuny oprav
dových lidských vlasů, 80 000
bot nebo hromadu kufrů, které
byly „zachráněny“ a patřily li
dem, kteří povětšinou zemřeli
právě v Osvětimi, mi neuděla
lo moc dobře. A to byla teprve
první část prohlídky.
Přejezd do druhého tábora,
označovaného Auschwitz II –
Birkenau (česky Březinka), tr
val jen pár minut. Tábor byl
sice větší, ovšem nedochoval
se celý. Koleje vedly bránou až
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Národ se ubránil již po dvacáté
Dne 20. listopadu proběhl na GJO jubilejní XX. ročník soutěže „Národ se ubránil“. Jejím iniciáto
rem je Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Kutná Hora, který se tímto způsobem
snaží připomínat studentům hrůzy nacistické okupace i československý odboj.
Soutěž je určena pro studenty středních škol na Kutnohorsku. Otázky se dosud zaměřovaly pou
ze na události 2. světové války, letos však vzhledem k 100. výročí vypuknutí 1. světové války byly
do testů tematicky zahrnuty oba tyto konflik
ty. Své vědomosti porovnalo osm dvoučlenných
družstev, a protože je hodinová dotace dějepisu
na jednotlivých typech škol značně odlišná, tvoří
gymnázia jednu kategorii a střední odborné ško
ly kategorii druhou.
Jak letošní klání dopadlo? V kategorii gymnázií
se na prvním místě se vzácně shodným počtem
bodů umístilo Gymnázium J. Ortena s Gymnázi
em Čáslav. Vítězné týmy se proto dohodly, že GČ si
nechá putovní pohár a GJO sladkou odměnu v po
době dortu.
Dana Vepřková – Lukáš Provaz

na plácek, kde probíhaly selekce. Rozřazení deportovaných na ty slabé a ty silné, ještě schopné
práce. Opět ten známý ostnatý drát. A dřevěné koňské stáje plné trojpatrových paland, kde spali
muži. Ženy byly „ubytované“ v cihlových budovách, ve kterých byly podmínky možná o něco lep
ší, ale krutost ženských dozorkyň situaci v ženském táboře nezlepšovala. A rozhodně ani přítom
nost hladových krys.
Všude okolo rostla tráva a byly vidět pouze základy dalších budov a trosky čtyř dalších plynových
komor, které se nacistům podařilo zničit. Velký památník na počest zemřelých stojí v zadní části,
zastrčen za stromy, a obsahuje i text v češtině na počest našich obětí holocaustu.
V Auschwitzu (Osvětimi) podle oficiálních čísel zemřelo zhruba jeden a půl milionu lidí – nevin
ných lidí – a údajně jich bylo ještě mnohem víc. Nechápu, jak tak vyspělá společnost mohla do
pustit takovou hrůzu. Doufám, že se lidstvo poučilo a nic podobného se už nestane, protože nikdo
z nás si nedokáže ani představit, co se tehdy vlastně dělo.
Dagmar Svobodová (C2B)
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Estetická výchova hudební
Vánoční koncert sboru Gaudeamus
Už od začátku školního roku jsme se připravovali na vánoční koncerty. V hudebně a prostorách
školy jsme trávili hodiny a hodiny. Not se natisklo na tolik papíru, který by se spotřeboval na mi
nimálně troje vydání Zlatých stránek. Přes všechny potíže, lenost a nemoci spojené především
s hlasem a oslabenou imunitou jsme natrénovali vánoční program a „Stonožkovou mši“, kterou
jsme zpívali v katedrále sv. Víta. Uplynulo necelých čtrnáct dní a přišlo to, čeho se každý z nás obá
val – velký vánoční koncert pro rodiče a poté i pro studenty v aule. Všichni jsme se pilně připravo
vali, ladili své hlasy i nástroje a sháněli poslední listy not, které nám chyběly. Hodiny utíkaly jako
my před písemkou z fyziky, až odbila šestá a na „scénu“ se dostavil náš sbor. Nedalo se ani říct, že
jsme v tu dobu sbor byli – spíše jakýsi spolek vy
stresovaných lidí, kteří se bojí, že všechno poka
zí. Jakmile ale dozněla první píseň, zvedl se ob
rovský potlesk podporovaný pískáním a jásáním
a v tu chvíli jako by z nás všechny starosti a nejis
tota opadly a rázem stál před publikem sbor, kte
rý nakonec dával ještě mnoho přídavků. Nutno
podotknouti, že stejný úspěch měl i koncert pro
studenty v aule.
Lukáš Lázňovský (C1A)

Estetická výchova výtvarná
Soutěž MUS – Máš umělecké střevo?
„Příšery minulého století“ – Když se podíváte na tyto dvě sochy, které jsou na první pohled hezké,
líbivé a charizmatické, nepřemýšlíte, co se za nimi skrývá. Když se ale podíváte pozorněji, spatříte
tu zkázu: smrt a krev, na což upozorňuje pozadí.
Snažily jsme se to vytvořit podle sebe, i když je pravda, že jsme to samy nezažily. Temné barvy jsou
symbolické pro všechnu tu zkázu. Tyhle dvě osobnosti sem přišly s režimem, který nebyl dopo
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Výstava v Knihkupectví Kosmas
V půlce června proběhla v kutnohorském Knih
kupectví Kosmas vernisáž výstavy prací žáků
druhých ročníků a sexty. Tématem jejich děl se
stala krajina, a protože ji každý pojal úplně jinak,
byla díky tomu výstava velice zajímavá a pestrá.
Vedle výtvarných děl jsme zde mohli při vernisá
ži vyslechnout hudební vystoupení sboru Gaude
amus a také si pochutnat na drobném občerstve
ní, které žáci pro hosty sami připravili.
Tereza Nováková (C2A)

Fyzika
Návštěva výstavy 60 let CERNu
Slyšeli jste někdy slova Alberta Einsteina „Chci Vystavené hodiny Jana Moce
poznat úmysly Boží – zbytek jsou jen drobnosti“? a Martina Peroutky (C2B)
I těmito slovy Velkého myslitele se dá popsat
smysl CERNu, na jehož výstavě někteří z žáků fyzikálních seminářů a bloků byli 17. září 2014 v Pra
ze. I CERN se z pohledu mikrosvěta snaží zjistit podstatu a smysl života a jako vedlejší „účinky“
těchto výzkumů můžeme brát různé nové léčby, které se zakládají na výzkumech prováděných
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sud znám, a nastolily uspořádání a pravidla jako
z jiné planety, jiného světa. Proto jsou vytvoře
ny částečně jako mimozemšťani a čisté zlo (inspi
race knihou W. Goetha „Faust“). I když Českoslo
vensko nebylo přímou součástí Sovětského sva
zu, perioda vlády Lenina a Stalina měla velký vliv
na vývoj a život dvou dnešních zemí, Česka a Slo
venska.
Závěrem našeho projektu byl dotazník, kde jsme
se ptaly, jak na komunistický režim, tak na tyto
dvě osoby.
Následně jsme se 27. března pod ochrannými kří
dly té nejpovolanější (čti Moniky Pekové) vydaly
do líhně pražské alternativy, centra současného umění DOX. Měly jsme zde obhájit hluboké kon
cepty svých děl: Představily jsme právě „Příšery minulého století“ a kolektiv autorů z V8A před po
rotu předstoupil s videem „Rusko“, které znáte z reklamní kampaně posledního Veletrhu cestov
ního ruchu naší školy.
Z DOXu jsme odcházely duchovně obohacené: Pohroužily jsme se do úvah, co vlastně politické
umění je, a zda umělec, který přemítá o budoucí klasifikaci svých děl, není vždy autorem umění
politického.
Tereza Lasíková (C1B) – Natalia Putintseva (C1B) – Šárka Žáčková (V8A)
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právě v CERNu. Prohlídka pod vedením pana Martina Ry
báře měla své kouzlo nejen díky množství hodnotných in
formací, které nám předal, ale i díky způsobu, jakým nám
byl výklad dávkován. A tak i žák méně zasvěcený do pro
blematiky mohl humorným a názorným způsobem přejít
do stavu vědění.
Eliška Lokajová (V7A)
V pražském planetáriu
V pondělí 20. dubna jsme se společně se svými spolužá
ky z prvních ročníků a kvinty vypravili na exkurzi do pla
netária na holešovické výstaviště v Praze. V planetáriu
pro nás byly připraveny dva programy: „Noční obloha“
a „Tajemství času a hvězd“, který nám přiblížil samotný
vznik vesmíru, jeho hmotu a také nejznámější vědce, kte
ří se studiem vesmíru zabývali.
První program nám umožnil seznámit se se souhvězdími, která vidíme z našich i jiných zeměpis
ných šířek, s historií jejich pozorování, sahající často až do dávných dob antiky, a také s jejich sym
bolikou, která hrála, především v minulosti, významnou roli v životech lidí. Ve druhém progra
mu jsme se přenesli na pole fyziky a zkoumali vesmír opět z trochu jiné strany. Očima Alberta Ein
steina, Isaaca Newtona, Johannese Keplera a Tychona Braha jsme se snažili pochopit vesmírnou
hmotu a její zákonitosti, teorii relativity a „po
četní“ – pro nás zřejmě tu méně pochopitelnou
– stránku vesmíru.
Přestože pro nás jako pro „ne-astronomy“ a „nevědce“ byla především druhá část možná až příliš
odborná, každý si z návštěvy něco odnesl, ať už
to byly nové vědomosti, nebo překvapivé infor
mace. Jedno je však jisté: Noční obloha pro nás
už nebude jen tmavou „střechou“ a pod pojmem
„hvězda“ si představíme více než „sestřičky Mě
síce“ nebo „světlo udávající směr poutníkům“.
Martina Veberová (C1A)

Tělesná výchova
Lyžák aneb První ročníky v Alpách
Konečně přišel pátek 16. ledna a my se rozloučili s rodiči, kteří nás šli vyprovodit ke kutnohor
skému plaveckému bazénu, odkud jsme v 17 hodin odjížděli směr italská Aprica.
V Aprice bylo poněkud jiné počasí: Místo sněžení pršelo a sníh, který tam napadl již dříve, rychle
tál. To nás trochu vyděsilo. Naše prvotní rozpaky nad počasím se rozplynuly, když večer začalo hus
tě sněžit a sněžení vydrželo celou noc. V neděli jsme se tak poprvé postavili na lyže a po rozřazení
do družstev lyžovali až do odpoledne, jen s pauzou na oběd. Celý den nám k lyžování hezky svítilo
slunce a bylo to spíše seznamování se se zdejšími lyžařskými podmínkami a terénem.
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Turistický kurz u moře
Tak jako pravidelně jezdí žáci prvních ročníků v zimě na lyžařský kurz, nese se konec školního
roku pro třeťáky ve znamení turistického kurzu u moře. Slunné Chorvatsko s ostrovem Lošinj,
kam GJO pravidelně jezdí, láká nejen pohodovou atmosférou, ale především možností nejrůzněj
ších sportovních aktivit. I letos v červnu se tak více než čtyři desítky žáků vypravily k Jadranu, aby
se tam věnovali nejen plavání, ale aby si vy
zkoušeli i potápění, pořádali turistické vý
lety chorvatskou přírodou či si zahráli fot
bal, basketbal nebo beachvolejbal. Týmo
vé hry byly součástí celotýdenního progra
mu, kde si žáci zahráli na mafiánské rodiny
a soutěžili o post rodiny hlavní, která pak
měla tu čest zorganizovat poslední večer.
Připočteme-li k těmto aktivitám i poznání
lošinjských památek, relaxování na pláži či
ochutnávku jihoslovanské kuchyně, může
nás jen mrzet, že celý kurz tak rychle utekl.
Lucie Tvrdíková (C3B)
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I v pondělí bylo krásné počasí, a tak jsme si
ho pořádně užívali – a už se těšili na úterý.
To se lyžovalo jen dopoledne, protože tře
tí den bývá kritický. K naší dopolední lyžo
vačce hezky hřály do zad sluneční paprsky,
a tak se nám nikomu nechtělo ze svahu na
hotel. Ale nedalo se nic dělat. Učitelé si pro
nás připravili odpolední program: stavění
soch ze sněhu! K našemu překvapení jsme
si i u toho užili spoustu legrace, obzvláště
když nám svoji sochu prezentovalo první
družstvo, které také zaslouženě vyhrálo
odměnu v podobě čokolády.
Ve čtvrtek se sněžení s větrem vystřída
ly s mlhou, která se roztrhala jen na chvil
ku v době oběda, takže jsme vůbec nevi
děli krásnou scenérii Alp jako v předcho
zích dnech. V pátek, poslední lyžařský den,
se nad námi hory smilovaly a celý den nás
hřálo slunce. Uvědomili jsme si, že už je
celý „lyžák“ za námi, a že si proto musíme
poslední den na lyžích užít, co to půjde. Domů jsme přijeli v neděli ráno. Rozloučili jsme se se sta
rými i novými kamarády a rozjeli se do svých domovů směr postel, vana…
Filip Culek (C1A)
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Základy společenských věd
Návštěva Terezína
Exkurzi do Terezína již několik dní dopředu celá třída – stejně jako obě paralelní třídy druhého
ročníku – napjatě očekávala. Většina z nás žádnou památku týkající se holocaustu ještě nenavštívi
la, tudíž jsme byli nervózní z toho, co nás čeká.
Do Terezína jsme dorazili kolem 11. hodiny dopo
lední, vylidněné ulice se rázem zalily naším křikem
a počet lidí, kteří se v té době ve městě nacházeli,
vzrostl snad dvojnásob. Místo na nás působilo zvlášt
ním dojmem, jako by nás vybízelo k jakési sklíčenos
ti a zamlklosti. V této zvláštní atmosféře jsme zamí
řili na první přednášku, která nás čekala v budově,
kde byli za 2. světové války shromažďováni židovští
chlapci. Přednáška nás provedla celou historií měs
ta Terezína, nevyjímaje vznik, vývoj a vojensko–obranný účel za Rakouska-Uherska. Bylo to pro
nás převážně překvapující, Terezín nám byl totiž dosud prezentován výhradně ve formě ghetta.
Po přednášce jsme protáhli ztuhlé svalstvo a zamířili na komentovanou prohlídku města. Místní
průvodkyně byla jistě zběhlá a provedla nás zajímavými kouty města, jako byla židovská modliteb
na ve sklepě měšťanského domu či kasárna, kde byli Židé shromažďováni před transportem do vy
hlazovacích táborů. Tato energická paní měla ovšem jednu vadu, a to potřebu nám každou infor
maci zopakovat ve stejném znění třikrát až čtyřikrát za sebou. V oblibě měla zejména věty o štěni
cích a jiných parazitech.
Po ukončení prohlídky města nás očekávalo to, čeho se někteří z nás obávali, tj. návštěva Malé pev
nosti – věznice a sídla gestapa. Podél nekonečných řad pomníků jsme prošli proslulou černobílou
bránou, kde se nás ujala další průvodkyně. Celý Terezín jsme prošli s úsměvem na rtech, ten však
ustrnul při prohlídce této věznice. Nejsilnějším dojmem pro nás bylo jistě to, když jsme se v nece
lých 30 lidech nepohodlně nacpali do cely, načež nám průvodkyně řekla, že v ní bývalo až 90 věz
ňů. Chlad a vzpomínky na ztracené lidské životy z toho místa vyzařovaly v celém areálu, byli jsme
proto potěšeni, když jsme se bludištěm chodeb dostali konečně ven a na světlo.
Návštěvu Terezína jsme si jistě jako třída ohromně užili, vždyť zábava ani vtipkování celý den té
měř neustaly. Především jsme se ale vrátili s hluboko vrytými dojmy i se vzpomínkami na místa,
kudy vedly naše kroky, ale před námi i kroky 140 000 Židů, kteří se na rozdíl od nás domů už ni
kdy nedostali.
Hana Brzobohatá (V6A)
Studentská Agora
„Dobře mluví jen ten, kdo řekne všechno, co je třeba, a nic víc, než je třeba.“
(François de La Rochefoucauld)
V pátek 13. února proběhlo školní kolo debatního projektu „Studentská Agora“, ve kterém stu
denti C3A, C3B a V7A měli ukázat, jak dalece pokročily jejich schopnosti argumentace na známá
i neznámá témata. Témata nebyla zaměřena pouze na jednu oblast, ale byla různorodá, a to klad
lo důraz na přípravu i přemýšlení. Přísná porota (ve složení paní učitelka I. Gembiczká z řad uči
telů a vybraní úspěšní studenti z loňského projektu: Tereza Doležalová, Jiří Zinek, Viktor Matějka)
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Exkurze do pracovního tábora Vojna u Příbrami
Dne 11. března jsme se my, žáci druhých ročníků, vypravili na exkurzi do někdejšího pracovního tá
bora Vojna u Příbrami, kam byli zavíráni lidé z řad stoupenců demokracie odsouzení ve vykonstruo
vaných procesech na 10 a více let. Doprovázel nás pan František Teplý, který již dříve pořádal na naší
škole besedu o komunistických pracovních táborech a právě v táboře Vojna prožil část svého života
jako politický vězeň.
Když jsme se blížili k táboru, nejprve jsme míjeli domek, který dříve sloužil jako návštěvní budo
va. Vlastní tábor z něj není vidět, což byl záměr: Domek byl postaven pouze za účelem přísného
utajení pravých prostor a k jakési idealizaci podmínek života v táboře. Samozřejmě to byla jen lest
a pravý tábor je ukryt v lese, obklopený haldami po těžbě uranové rudy.
Současná podoba tábora je pouze napodobeninou, protože původní stavby se z větší části nedocho
valy. Nejprve jsme zhlédli film o komunismu, který nám znovu zrekapituloval události od nástupu
KSČ k moci až do sametové revoluce, a prohlédli si celý tábor z „ptačí perspektivy“ z prosklené věže.
Poté jsme se vydali na prohlídku samotek, ze kterých nám bylo poměrně úzko, vzhledem k tomu, co
nám o režimu vězněných na těchto velmi ma
lých celách pan průvodce i pan Teplý sdělili.
Po ukončení prohlídky jsme si ještě pro
hlédli celý prostor obehnaný ostnatým drá
tem a nechápavě zavrtěli hlavou nad nápi
sem „Prací ke svobodě“, který je umístěn nad
vstupní branou…
Nastoupili jsme do autobusů a se smíšenými
pocity odjeli zpět do Kutné Hory.
Adéla Sůvová (C2B)
Exkurze do Poslanecké sněmovny PČR
V rámci společenskovědního bloku, konkrétně předmětu politologie, měli studenti čtvrtých
ročníků a oktávy šanci navštívit Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Exkurze
proběhla 21. dubna 2015. Prohlédli jsme si nejen originály vystavených ústav, které na našem
území platily, ale hlavně prostory, kde čeští zákonodárci zasedají. Též jsme se setkali s Ing. Vě
rou Kovářovou, poslankyní klubu TOP 09 a Starostové, která nám sdělila své vlastní zkušenosti
a „taktiky“, které jsou na jejím postu nezbytné.
Tereza Doležalová (V8A)
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zodpovědně hodnotila výkony jednotlivých tříd
a také jim předala zkušenosti, které se jim budou
hodit do vyšších kol. Debatní klání, zejména mezi
třídou V7A a C3B, byla na velmi dobré úrovni, kte
rá je srovnatelná i s vyššími koly.
Vítězným týmem se pro tento školní rok stala C3B,
která prokázala největší schopnost argumentace na
zadané téma, prezentace problému a týmové spolu
práce. Nejlepšími debatéry se pak stali Anna Křeme
náková a Jan Kubát z V7A.
Zdeněk Maňák
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VÝBĚROVÉ VÝMĚNNÉ POBY T Y
Kutnohorští gymnazisté opět v Číně
Když se v roce 2011 uskutečnila první návštěva delegace z šestimilionového čínského města Ji
nan v Kutné Hoře jedním z hlavních témat, o nichž se mluvilo, bylo možné navázání spolupráce
mezi školami. Tak se zrodilo partnerství mezi Gymnáziem Jiřího Ortena a 7. střední školou v Jina
nu. Navzdory vzdálenosti několika tisíců kilometrů se vzájemné vztahy začaly rozvíjet až nečeka
ně intenzivně a proběhlo již několik vzájemných výměn. Ta zatím poslední koncem letošního září.
Samozřejmě, návštěva Číny by nebyla kompletní bez prohlídky jejího hlavního města. Hned po
příletu překvapil ty, pro které šlo o čínskou premiéru, všudypřítomný smog. Je to jeden z pro
blémů, s nimiž se potýká nejen třiadvacetimilionová metropole, ale celá země. Po rychlém přesu
nu do hotelu jsme zamířili do centra města. Nejprve náměstí Tien an men, největší náměstí světa,
které se svou rozlohou přesně vyrovná nejmenšímu státu světa Vatikánu. Jeho dominantami jsou
Maovo mauzoleum, památník hrdinů revoluce a obrovský vlajkový stožár.
Pak už následoval přesun do Jinanu, kde nás čekalo pět dní a čtyři noci v partnerské škole a hos
titelských rodinách. Vzdálenost z Pekingu do Jinanu je něco přes pět set kilometrů. Rychlovlak
typu C ji s několika desetiminutovými zastávkami překoná za dvě a půl hodiny.
Po úvodním slavnostním přijetí ve škole se některým studentům začaly údivem měnit oči do
čínských parametrů. Třeba když viděli, že jejich čínští protějšci (7. střední škola v Jinanu má asi
2200 žáků) chodí do školy v jednotných teplákových soupravách. To je praktické zejména o velké
přestávce, kdy mají jednotnou rozcvičku.
Ubytování v rodinách pak dalo studentům zcela unikátní příležitost poznat každodenní život
v Číně. Je to země, která se neskutečně rychle rozvíjí, ale stále zůstává místem obrovských kontras
tů. Příkladem může být nejmenovaná hostitelská rodina, která jezdila v nejnovějším modelu Land
Roveru, v bytě měla snad veškerou nejmodernější elektrotechniku, ale podle způsobu, jakým pro
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Návštěva z Katovic
Ve dnech 7. až 11. června 2014 vycestovala skupina
našich žáků na setkání škol Visegrádské čtyřky do
polských Katovic. Protože všechny naše země spoju
jí společné dějiny, stal se tématem katovického týd
ne rytířský středověk. Jedním z vrcholů společného
programu byl tedy celopolský sraz zájmových šer
mířských skupin. Polští přátelé nás poté navštívi
li ve dnech 28. září až 2. října 2014. Pobyt polských
žáků v ČR byl jako obvykle zaměřen na poznávání
Kutné Hory a Prahy. Návštěvy nejdůležitějších pamá
tek byly zpestřeny i programem ve škole, při němž jsme Poláky mimo jiné naučili českou hymnu nebo
jim předvedli, jak naši sekundáni využívají v hodinách matematiky iPady.
Jiří Posselt
Výměnný pobyt Remeš 2015
V březnu a dubnu 2015 jsme se zúčastnili výměnného pobytu s žáky Lycée George Clemencaeu
z Remeše. Ve Francii jsme pobývali během jednoho březnového týdne. Dojmy? Jeden silnější než
druhý. Počáteční nejistota z nové země, první setkání s korespondenty, historické město Štrasburk
a samozřejmě nezaměnitelná atmosféra Paříže. Většina z nás se vrátila s nedocenitelnou zkušenos
tí, za což vděčíme zejména milým hostitelským rodinám, ve kterých nám byly každý večer servíro
vány tamější speciality.
Na úvod týdne stráveného společně v Čechách jsme Francouze po vyčerpávající cestě přijali do
svých domovů. Víkend strávili naši „ráčkující“ přátelé s námi, českými korespondenty a s progra
mem, který měl každý pečlivě připraven. V průběhu
týdne jsme s „francouzskými polovičkami“ absolvo
vali exkurzi do Prahy, výuku a na konci týdne raut.
Mimo oficiální linku programu jsme se večer co večer
družili v menších či větších česko-francouzských sku
pinkách.
V sobotu v časných ranních hodinách nás Francou
zi opustili, ovšem s příslibem opětovného setkání, až
se zase jednou dostaneme do země vína a sýrů, která
nám je díky této výměně bližší než kdy dřív.
Hana Brzobohatá (V6A)
77

V ý b ě r o v é v ý m ě n n é p ob y t y

váděli hygienu (nutno říci, že nikoli každodenní), si záhy vysloužila přezdívku Škopkovi. Sprcha či
vana prostě v jejich domově poněkud chyběly.
Pak už následovalo dojemné rozloučení a zpáteční cesta. Při mezipřistání v Amsterdamu jsme si
uvědomili různé věci, které v Číně přece jenom chyběly: modrá obloha, slunce (to jsme neviděli
ani jednou), personál s dokonalou angličtinou, Facebook, točené pivo… Ovšem stejně tak si všich
ni uvědomovali, kolik toho při výměnném pobytu poznali a jak užitečná pro ně tato návštěva byla
a ještě být může.
Jindřich Bartoň
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Návštěva z Glen Rocku
V polovině května nás navštívilo 14 studen
tů a 2 učitelé z americké partnerské školy
Glen Rock High School, se kterou pořádáme
výměnné pobyty studentů již jedenáctým ro
kem. Prohlédli si školu, krátce se zúčastnili
výuky a samozřejmě navštívili všechny dů
ležité kutnohorské památky včetně středo
věkého stříbrného dolu. Dvakrát zavítali do
Prahy, kde se krom jiného prošli Královskou
cestou na Pražský hrad, dále navštívili Karl
štejn i sousední Kolín, kde jim tamní starosta
ukázal chrám svatého Bartoloměje a synago
gu s židovským hřbitovem. Především však
strávili 7 dní v rodinách našich studentů, a navázali tak nová přátelství s těmi, kteří se již nemo
hou dočkat na náš výjezd do USA v září 2015. Tam na ně vedle prestižní střední školy a pohostin
ných amerických rodin čeká nedaleký New York.
Ladislav Douša
Setkání škol Visegrádské skupiny v Katovicích
Od 30. května do 3. června 2015 jsme se zúčastnili výměnného pobytu v Polsku, jehož součástí
bylo setkání škol Visegrádské skupiny v polských Katovicích. Polsko na nás působilo velmi dob
rým dojmem, myslím si, že mezi námi a jím nejsou žádné razantní rozdíly. Když jsme dorazili na
místo, odvezla nás část polských kantorů do školy, která se nachází od Katovic asi 20 minut jízdy.
Při příchodu do sálu jsme cítili sucho v puse a měli velké obavy, jaký ten „náš Polák“ bude. Ale jak
mile za mnou ten „můj“ přiběhl, hned jsem věděl, že následujících pár dní bude výborných.
V pondělí ráno se část z nás vzbudila s nervózním pocitem na dně žaludku, čekal nás velký den – Den
prezentací. Po odprezentování se zbytek pobytu zdál neuvěřitelně bezstarostný. Povinnost umět text
polské hymny a „stručný” výtah z dějin této země (sestavený panem profesorem J. Posseltem) se ná
hle zdála jako prkotina. Výkony všech prezentujících i neprezentujících byly odměněny jedním z roz
todivných klenotů polské kuchyně, jakýmsi gulášem. Po obědě nás čekala prohlídka Katovic.
Posledním oficiálním dnem tohoto se
tkání bylo úterý. Byl pro nás připraven
pestrý program, počasí nám přálo. Den
začal návštěvou bunkru, který byl po
čátkem 2. světové války součástí slez
ského opevnění. Poslední zloté, kte
ré nám zbyly, jsme ochotně utratili za
laskominy a suvenýry na nádraží. Pak
už jen hurá do vlaku směr Kutná Hora!
Uvidíme se v září!
Jan Havlovic –
Hana Brzobohatá (V6A)
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Česká hlavička
V pátek 20. března proběhla na GJO beseda s Tomášem
Jorem, laureátem ceny Česká hlavička, kterou uděluje spo
lečnost Česká hlava na podporu mladých vědeckých talen
tů. Samotná Česká hlava vznikla roku 2002 jako dobrovolný projekt podporující vědce a popula
rizátory vědy. Ceny mladým vědcům, tedy například studentům středních škol, kteří se intenziv
ně zajímají o vědu v jakékoli oblasti, která je jim blízká, se pak udělují od roku 2007, a to každo
ročně v šesti kategoriích.
V rámci přiblížení vědecké činnosti středoškolským studentům nyní společnost organizuje nový
projekt: Jedná se o besedy, kde mají studenti středních škol možnost setkat se s laureátem ceny
Česká hlavička a jeho školitelem a pohovořit s nimi
nejen o jejich vědecké činnosti, ale také o tom, jakým
způsobem se dostat k vědě, popřípadě jak začít budo
vat svou vlastní odbornou kariéru.
Tomáš Jor, student Gymnázia Jiřího z Poděbrad, při
jel pohovořit o svém vítězném projektu v kategorii
Genus na téma vřetenuška mokřadní. Ve své práci ře
šil především výskyt a množství vřetenušek v určité
oblasti, jako závěr práce doporučil také jejich ochra
nu, aby se počet těchto denních motýlů zvýšil. Spo
lečně s ním jsme na gymnáziu přivítali také jeho školitele Mgr. Oldřicha Čížka, odborného pra
covníka Biologického centra Akademie věd ČR, v. v. i., a Mgr. Jiřího Noska, pracovníka projektu
Česká hlavička.
Tato beseda byla pro studenty velmi přínosná a poučná. Přiblížila vědu i z druhé strany a snažila se
je motivovat k osobnímu rozvoji. Cílem bylo také ukázat, že slovem „vědec“ můžeme nazývat nejen
dlouholeté pracovníky Akademie věd, ale právě i mladé a talentované studenty. Z celé besedy pro
nás vyplývá jedna zásadní myšlenka: Vědu je třeba objevovat, nikoli se jí bát.
Martina Veberová (C1A)
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Taky mezi námi
Prvním hostem cyklu besed „Taky mezi námi“ v tomto škol
ním roce byl v pátek 9. října major Ing. Pavel Štrůbl. Tento
armádní pilot ve své prezentaci nejprve blíže představil dů
ležité letouny vojenského systému České republiky a v ná
sledné debatě popsal začlenění čáslavské základny do kon
ceptu NATO. Přítomné studenty ale též zajímalo, jak náročná
je profese pilota, jestli se může student gymnázia vůbec pilo
tem stát nebo kam nasazuje Armáda ČR „švédské“ Gripeny.
Pan mjr. Štrůbl svými odpověďmi ukázal, že díky zkuše
nostem je právem řazen mezi výjimečné osobnosti naší spo
lečnosti.
Daniel Jehlička (V8A)

B E S EDY A H O S T É

Beseda s politickým vězněm
V pátek 6. března se na GJO konala další z besed. Tentokrát bylo setkání určeno pro žáky druhých
ročníků a sextu, kteří se sešli s p. Františkem Teplým, bývalým politickým vězněm. Beseda se kona
la v poklidném duchu a pan Teplý, který strávil řadu let jako vězeň těžkou prací v dolech, vyprávěl
svoje osobní pocity a zážitky z 50. let. Na besedě
se sešlo kolem tří desítek zájemců, kteří poslou
chali opravdu pečlivě a se zájmem.
Na začátku se žáci od pana Teplého dozvěděli
něco z jeho osobních zkušeností a pak se vypravo
vání přesunulo do osobních vzpomínek z dětství.
Pro mě byl tento moment klíčový: Když jsem sly
šela o tom, jak se jako malý dozvídal o hrůzných
životních podmínkách ve 30. letech na Ukrajině,
vzalo mi to dech. Dalším bodem na programu be
sedy bylo povídání o tom, jak a za co byl p. Teplý
vlastně souzen. Svůj trest v dolech si ale naštěstí
neodpracoval celý, protože přišla záchrana v po
době amnestie. V jedné z dalších částí besedy při
pomínal, jak moc je důležité se o takových věcech, jako byly vykonstruované politické procesy, ba
vit. Konstatoval také, že jsme si komunistický režim v minulosti vlastně vybrali sami, přesněji naši
prarodiče. Je tedy důležité, aby se něco takového, kvůli čemu mnoho lidí přišlo nevinně o léta svo
body, nebo dokonce o život, neopakovalo. V této části svého povídání pan Teplý zmínil jméno jedi
né ženy popravené v československých politických procesech – JUDr. Milady Horákové.
Na závěr náš host shrnul, co bychom si z besedy měli odnést jako ponaučení: Pomocí textu písně,
který zarecitoval, řekl, že nejdůležitější ze všeho je láska. Bylo to velmi příjemné zakončení bese
dy, která trvala okolo jedné hodiny. Mně osobně se na tomto setkání líbilo především to, že jsme
se mohli dozvědět události z 50. let přímo od pamětníka. Zaujalo mě, jak si pan Teplý vše dokona
le pamatoval, včetně přesného zařazení do doby, kdy se jednotlivé události staly. Velmi oceňuji to,
že nám o svých vzpomínkách povyprávěl, i když to pro něj musí být dodnes osobně velmi citlivé
téma. Tuto zkušenost beru jako velký přínos, abych si udělala lepší obrázek o tom, jak to v té době
probíhalo.
Adéla Sůvová (C2B)
Meze svobody
Dne 13. března se v prostorách GJO konala v rámci projektu Free2choose veřejná beseda k pracím
studentů politologického bloku Meze svobody. Besedu organizoval spolek Asi-milování a studenti
bloku. Ti prezentovali dvě témata:
„Zakázat KSČM?“ Na toto téma diskutovali kolínský starosta, politik a pedagog Mgr. Vít Rakušan
a představitel Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Milan Bárta.
„Povolení eutanazie?“ Zde měli hlavní slovo MUDr. Pavel Kopelent a ředitelka sociálního centra do
mácí péče Bc. Patricie Daňková.
Úvodní slovo měla paní Danael Gabalová, garant projektu, která nejprve představila organi
zaci Asi-milování a stanovila pravidla debaty. Poté si slovo vzala první skupina studentů (Šárka
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Beseda s mjr. Ivo Zelinkou
V pátek 17. dubna mělo Gymnázium Jiřího Ortena vzácnou možnost přivítat při besedě z cyklu
Také mezi námi svého bývalého absolventa mjr. Ivo Zelinku, zástupce velitele elitního 43. výsad
kového praporu Chrudim.
V diskusi, kterou uvedl armádní pilot Ing. Pavel Štrůbl, byla řeč o výběrovém řízení k výsadká
řům, o jimi používaných zbraních, o taktice i výcviku. Nakonec došlo i na nasazení našich vojá
ků v zahraničních misích, což mnoha přítomným přišlo jako téma nejzajímavější. Major Zelinka
je ostřílený veterán, obroušený afghánským větrem
i kulkami Talibánců. Má za sebou totiž již několik za
hraničních misí, mimo jiné v Afghánistánu. A je mi
mochodem i úspěšným absolventem kurzu Rangers,
jednoho z nejtěžších v americké armádě.
Součástí besedy byly i ukázky z činnosti výsadko
vého praporu a vedle videa představujícího tak
tiku výsadkové jednotky jsme zhlédli také sestřih
záběrů z šest měsíců trvající mise I. Zelinky právě
v Afghánistánu.
Mě osobně velmi zaujalo povídání o afghánských
rodinách, konkrétně o situaci, kdy tyto rodiny po
šlou jednoho svého syna k Talibánu a druhého
k armádě, aby „měly jistotu“ na obou stranách.
Beseda na nás udělala výborný dojem, všichni jsme
si z ní odnesli nejen plno dojmů, ale i faktů, o kte
rých jsme dosud neměli ani ponětí.
Filip Slavíček (V5A)
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Hučíková, Tereza Doležalová a Lukáš Vever
ka), která uvedla diváky do problému, a ná
sledně hosté vyjádřili svůj názor na mož
ný zákaz KSČM. M. Bárta se vyjádřil pro zru
šení, a to z důvodu jakéhosi pomyslného
morálního odškodnění obětí komunismu.
V. Rakušan byl sice také pro zrušení této po
litické strany, ale hned v době po sametové
revoluci – naopak dnes by to již nebylo funk
ční. V tématu eutanazie, pod vedením studen
tů (Eliška Dlouhá, Michaela Dušková, Václav
Kotrba) byl vidět zejména P. Kopelent, který se snažil všem tento pojem vysvětlit. Řekl, že na
eutanazii je nutné nahlížet z několika hledisek, neboť je to otázka těžko uchopitelná. P. Daňková
nahlížela na eutanazii z pohledu těžce nemocných.
Děkujeme všem studentům, učitelům i občanům za jejich účast na besedě a doufáme, že si po ní vy
tvořili, upevnili, nebo i změnili názor na probíraná témata.
Zdeněk Maňák
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kroužky a kluby
Pěvecký sbor Gaudeamus
Studentský pěvecky sbor Gaudeamus, vedený panem Zdeň
kem Lickem, má na GJO opravdu mnohaletou tradici. Stu
denti, učitelé i rodiče si oblíbili nejen Vánoční koncerty,
které se na naší škole staly již tradiční kulturní akcí přispí
vající k předvánoční pohodě, ale s vystoupeními sboru se
setkávají i při jiných příležitostech během školního roku. Na
konci května Gaudeamus obohatil svým zpěvem slavnostní
předání maturitních vysvědčení čerstvým absolventům v Je
zuitské koleji a o týden později rozezněl spolu se svými só
listy prostory studentské galerie GJO na historicky prvním,
vpravdě již letním koncertu. Ten se konal vpodvečer 5. čer
vna a i přes velmi horké počasí se sešlo na 150 lidí! Zazněly
známé písně a melodie – od renesanční úpravy tradicionálu
„Scarborough“ přes velmi známou píseň z filmu Lví král „The
Lion Sleeps Tonight“, hit švédské skupiny ABBA „Money, Mo
ney, Money“ až po písně současných interpretů Alexandra
Rybaka „Oah“ či Eda Sheerana „Thinking Out Loud“ s krásným tanečním ztvárněním Tomáše Tvr
díka (C1B) a jeho taneční partnerky Elišky Novotné. Pomyslným zlatým hřebem večera bylo prove
dení swingového hitu Glena Millera „In The Mood“. Velké poděkování za skvělý hudební doprovod
patří panu Zdeňku Olivovi a studentům Lukáši Lázňovskému a Vilému Lickovi (C1A).
Anna Coufalová (C2B)
Klub mladého diváka 2014/15
Již desítky let na GJO nepřetržitě funguje Klub mladého diváka. Patří tedy k nejstálejším a nejpra
videlnějším akcím vůbec, a přestože by se mohlo na první pohled zdát, že zájem studentů o návště
vy divadelních představení klesá, opak je pravdou: Poptávka tradičně převyšuje nabídku a všech
47 nabízených míst je takřka okamžitě rozebráno. Organizátorem KMD je pražské Divadlo v Dlou
hé. Samotné členství v klubu stojí 640 Kč (k čemuž je však ještě nutné připočítat cestovné autobu
sem do Prahy a zpět), za což studenti postupně navštíví šest představení v různých pražských di
vadlech. A protože se každému líbí jiný žánr a jiné prostředí, snaží se být i výběr her a divadelních
budov co nejpestřejší:
Letošní divadelní večery jsme zahájili říjno
vou návštěvou Rokoka, kde nás pobavil E. Kis
hon svou komedií „Oddací list“. V půlce lis
topadu následoval Na Fidlovačce již klasický
Steinův „Šumař na střeše“. Předvánoční před
stavení v Divadle ABC se sice jmenovalo „Bed
řich Smetana – The Greatest Hits“, nejedna
lo se však o výběr z oper, nýbrž o velmi zda
řilou komedii prokládanou písněmi. Po ledno
vé pauze jsme se za další hrou vydali koncem
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Zlatá křída se po roce zase vrátila domů aneb Sportovní kluby na GJO
Jak už bývá na GJO pravidlem, první prosincová sobota patří volejbalovému turnaji Zlatá křída.
Ani letošní rok nebyl výjimkou, a tak jsme mohli, již v 11. ročníku, přivítat 12 mužstev z různých
koutů naší republiky. Během 12hodinového maratónu bylo dohromady sehráno 34 zápasů. Ve vel
mi napínavých utkáních doslova o úspěchu, či neúspěchu rozhodovaly jediné body, a tak se vypla
tilo v každém duelu bojovat o každý míč až do konce. Ze dvou skupin po 6 týmech se nakonec do
semifinálových bojů probojovaly týmy Hotelové školy Třebíč, kutnohorských Pohodářů, Exstu
dentů GJO a pořadatelského týmu Učitelé GJO. Ve velmi napínavých duelech si nakonec vítězství
odnášejí Učitelé GJO, kteří tak po 2 letech opět vrací trofej zpět na naši školu.
Na dalších postech se umístili: ZŠ Masar ykova, studenti GJO, PORG (První obnovené reálné gymná
zium), německé Rathenow, Gymnázium Kralupy nad Vltavou, Chobotnice, Středočeský kraj a Měs
to Kutná Hora.
Velmi si vážíme přízně našich partnerských škol a družstev z řad široké veřejnosti, stejně tak
jako našich sponzor ů. Příští rok bude dvanáctý ročník, doufejme, že pro GJO stejně tak úspěšný
jako ten letošní.
Roman Bartoníček
Kroužek Mladých zdravotníků
Již třetím rokem vedeme na našem gymnáziu kroužek Mladých zdravotníků, který je otevřen pro
všechny studenty nižšího gymnázia. Letos jsme se rozhodly zdokonalit své znalosti v oblasti první po
moci a udělaly jsme si kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“, pořádaný Českým červeným křížem. Pro
šly jsme si školením a díky tomu můžeme nejen kvalitněji učit mladší studenty první pomoc a připra
vit je na soutěž v první pomoci, ale také jezdit
na lyžařské kurzy a jiné zotavovací akce jako
zdravotnice. Na zaplacení kurzu jsme dostaly
grant od Města Kutná Hora a podpořil nás i Na
dační fond GJO.
Mladí zdravotníci naší školy pak zvítězili ve
II. stupni oblastního kola soutěže Hlídek mla
dých zdravotníků, pořádaného v květnu Ob
lastním spolkem ČČK K. Hora.
Jana Lipská – Šárka Žáčková –
Kamila Jahodářová (V7A)
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února: Tentokrát nás ve Stavovském divadle čekalo současné absurdní drama „Z prachu hvězd“.
Scénu s mimořádnou historií vystřídalo v březnu divadlo malých forem Troníček, jež nám předsta
vilo zajímavou psychologickou hru „Žena a Megera“. A cesty za jevištním uměním uzavřela jarní
návštěva Divadla v Dlouhé, kde jsme zhlédli Stroupežnického „Naše furianty“, považované mno
hými studenty za letošní vůbec nejzdařilejší představení.
Vzhledem k velkému zájmu studentů bude škola v činnosti Klubu mladého diváka, který v letoš
ním školním roce oslavil již 50 let své existence, pokračovat i v dalších letech.
Lukáš Provaz – Ilona Gembiczká

z historie školy

Z H I S T O R I E ŠK O LY

25 let od sametové revoluce
(ukázka z Kroniky školy 1968–1990, uložené ve Státním okresním archivu Kutné Hory)
17. 11. 1989 – Ohlasy „černého pátku“ (Národní třída – masakr vysokoškolských studentů) pronikly na naši školu v úterý 21. listopadu 1989 (zprávy ze zatímního totalitního tisku a televize ostře kontrastovaly se zprávami získanými studenty a profesory poslechem
zahraničního rozhlasu (Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, Deutsche Welle, radio Vatican, BBC London) a se zprávami očitých svědků zvl. zbitých studentů, našich absolventů
G[ymnázia] (student [Tomáš] Jursík, st. [Jolana] Zahradníková a jiní). V úterý 21. 11. 1989
na škole […] se dostavil se svým dezinformujícím, fanatickým, komunistickým „proslovem“ do duší vyučujících sám hlavní okresní šéfideolog s.[oudruh] RSDr. Jaroslav Jílek.
Zaražení vyučující přijali jeho výlevy a názorové slovní obraty o obraně „chudáků“ bílých
přileb a rudých baretů „pořádkových“ sil před rozvášněnými studenty s květinami v rukou a masivním mlčením. Na výzvu […], aby se ptali skvěle informovaného s. tajemníka,
mlčeli dále. „Snad jste mi rozuměli, ne?“ nesla se ještě na chodbě slova s. tajemníka za členy našeho sboru. […] Vyhlášení stávky na škole se setkalo se spontánní podporou všech
studentů bez rozdílu a převážné většiny vyučujících […].
Ve středu 22. 11. 1989 přijel s novými informacemi vedle delegací studentů – vysokoškoláků prof. [Josef] Förster (v úterý 21. 11. končil studium marxismu-leninismu (ó ironie
osudu) v rámci výchovného poradenství a zúčastnil se mítinku na Václavském náměstí v 16.00 hod. odpoledne). Jeho zvěsti o náladách v Praze byly přijaty se zlobným mlčením starých struktur na škole. Nové a nové návštěvy našich absolventů studujících v Praze a přinášejících stále nové materiály jen nutily [některé učitele] k hysterickým výlevům
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Následující reakce studentů a profesorů naší školy:
Podpora prohlášení stávkových výborů VŠ, účast na generální stávce, besedy se studenty místo výuky, účast na úklidu města a práce – pomoc OÚNZu (Okresního ústavu národ
ního zdraví – pozn.) spolu se studenty SPŠ (Střední průmyslové školy – pozn.), rozpuštění
SSM (Socialistického svazu mládeže – pozn.), výroba transparentů, odstranění parazitních
totalitních hesel (zvl. heslo na průčelí školy: Socialistickou výchovou ke komunismu, odstranění hvězd a nevhodných vývěsek na chodbách školy, hesel ve třídách, nástěnek), promítání videokazety z Národní třídy, kolportování a rozšiřování letáků a materiálů, akce
na přejmenování ulic v Kutné Hoře, zrušení oslovování vyučujících potupným soudruhu
(„souhu, souško“ na zdvořilé pane profesore, paní profesorko), intenzivní četba necenzurovaného tisku, účast na všech akcích OF zvl. na Generální stávce 27. 11. ve 12.00 hodin
na Palackého náměstí. Akce – mítinky „na Havlíčku“ apod. zpestřovány vystoupením našich studentů zvl. st. Michala Novotného a st. Lucie Nosové, dcery „agenta CIA“ zpěváka
Pepy Nose s písničkami zvl. J.[aroslava] Hutky (Náměšť a pod.), účast na mítinku ve čtvrtek 23. 11. ve 14.00 pod Vlašským dvorem aj. aj. aj. […]
Nespokojenost s ředitelem školy L.[adislavem] Teplým vrcholila jeho rezignací na funkci a odchodem do důchodu (řádného). Vyvstala otázka nového vedení, na základě ankety navrženi na ředitele školy či zástupce zvl. dr. [Josef] Förster, [Vladislav] Slavíček,
[Naděžda] Finstrová. Konečným řešením byla realizace návrhu, aby ředitelem školy
byl ustanoven OŠ SKNV (Odborem školství Středočeského krajského národního výboru –
pozn.) dr. Vladislav Slavíček a ing. Finstrová pak zástupkyní ředitele školy. Dr. Förster
zdůvodnil otázku nepřijetí funkce ředitele G svými rodinnými a osobními problémy (dojíždění, studium, nechuti k administrativě aj. aj.). V novém dění těsně po listopadu se nejvíce angažovali na
škole dr. [Vladimír] Zubov, dr. Slavíček, A.[lice] Šimůnková, členové KC OF (Koordinačního centra Občanského
fóra – pozn.) v Kutné Hoře, dr. Förster, prof. [Helena]
Plačková, [Markéta] Kolomazníková aj. […]
Gymnázium v Kutné Hoře v listopadových dnech 1989
a následujících dnech i roku 1990 čestně obstálo. Postavilo se za osobnost p. Václava Havla, podpořilo jeho
kandidaturu na funkci prezidenta republiky (dopisem
ZO OS (Základní organizace odborového svazu – pozn.) +
studentů), většina žáků navštívila výstavu Kde domov
můj (Palác U Hyberů v Praze – 72 let ČSR (květen-červen 1990) atd. atd.
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a hlasitým komentářům o telefonátech pro SNB (Sbor národní bezpečnosti – pozn.) za účelem zatčení zvl. st. Jursíka, apod. zuřivé strhávání písemných prohlášení na nástěnkách,
srocování studentů na školách. […]
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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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Tito pomocníci vám
zahradu pod vodou zajistí.

AQUASCAPING!
Seznamte se s jeho zásadami a vybudujte
si vlastní podvodní říši – ať už s vodními
živočichy anebo „jen“ s rostlinami.

SERA CZ, Chlístovice 32, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 595 092, mob. +420 776 112 064
simecek@sera.biz, www.sera.cz

89

SPONZOŘI

Akvaristé, teraristé i vy, kdo
se tomuto hobby chcete
teprve věnovat – POZOR!
Znáte nejnovější trend
této sféry?
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Působnost: Kutnohorsko, Kolínsko, Uhlířské Janovice,
Čáslavsko, Zruč nad Sázavou
Mobil:
602 231 301
Internet:
www.autoskolacezik.cz (přihláška a lékařské
potvrzení ke stažení)
www.facebook.com (Autoškola Jiří Čežík)
E-mail:
cezik.j@seznam.cz

 rozložení školného na splátky
 do kurzu se lze přihlásit kdykoli
 možnost skupinové slevy
 v případě zájmu pošlete SMS ve tvaru Jméno a Příjmení
na uvedené číslo a my Vám zavoláme zpět a vše potřebné
vysvětlíme
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Gymnázium Jiřího Ortena is an academic comprehensive 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 2014/2015 it had 445 students in 16 classes. In the four-year track there were
212 students in eight classes, in the eight-year track there were 233 students in eight classes.
37 teachers and 16 other employees worked at the school.
The school traditionally enjoys a good reputation. In the voting of the most popular academic
secondary school (“Gympl roku”), in where students and graduates of all such schools in the Czech
Republic can participate, it was voted the best academic secondary school in the Central Bohemia
Region and the second best in the Czech Republic.
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 Trade Fair of Tourism is held every two years. Each class picks one country of the world and
prepares a stand where it presents the places of interest, history, cuisine, traditions and other
interesting things about the country.
The Open Door Days take place every December. Potential students with their parents as well as
members of the general public can visit the school, get a guided tour and obtain all the information
about studying at our school.
International exchanges are in important part of the school life and our school has relations with
school in many European countries, USA and China. In September 2014 a group of students and
teachers visited China and our partner school,
High School No 7 in Jinan, Shandong Province.
In March and April 2015 some of our students
of French visited Lycée George Clemencaeu
in Reims, the twin city of Kutná Hora. In May
a group of students attended a meeting of
secondary school from the countries of Visegrad
Four in Katowice, Poland. In late June and early
July we visited our new partner school, Revius
Lyceum in Doorn, the Netherlands, for the first
time. In return, our school hosted students from
Glenn Rock in New Jersey, USA, from Reims and
Our students during their visit to the Netherlands
from Jaworzno.
Other extracurricular activities include the successful singing choir “Gaudeamus”, the Club of
Young Theatregoers, which gives its members a chance to see performances in leading theatres
in Prague, the Club of Young Medics and the volleyball tournament “Golden Chalk”, which takes
place in December.
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.
Jindřich Bartoň
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ENGLISH SUMMARY OF YEARBOOK

ha r m o n og r a m š k o l n í ho r o k u 2 0 1 5 – 2 0 1 6

Harmonogram
školního roku 2015–2016
1. pololetí

úterý 1. září 2015 – čtvrtek 28. ledna 2016

2. pololetí

pondělí 1. února 2016 – čtvrtek 30. června 2016

Podzimní prázdniny

čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015

Vánoční prázdniny

středa 23. prosince 2015 – neděle 3. ledna 2016
(vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016)

Jednodenní pololetní prázdniny

pátek 29. ledna 2016

Jarní prázdniny

8. února – 14. února 2016

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 24. dubna a pátek 25. dubna 2016

Hlavní prázdniny

pátek 1. července – středa 31. srpna 2016
(Období školního vyučování ve školním roce
2016–2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016)

Dny otevřených dveří

pátek 4. prosince 2015 od 9.00 do 14.00 hod.
sobota 5. prosince 2015 od 9.00 do 11.00 hod.

Třídní schůzky
(předpokládaný termín)

čtvrtek 12. listopadu 2015 od 17.00 hod.
čtvrtek 7. dubna 2016 od 17.00 hod.

Maturitní plesy

pátek 19. 2. 2016 – V8A
pátek 11. 3. 2016 – C4A, C4B

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

Redakce ročenky: Lukáš Provaz a kol.
Návrh obálky: Lenka Beznosková (C2B)
Výroba ročenky: Městské knihy s.r.o. Žehušice
Texty byly redakčně kráceny a upraveny.
Vydáno ve spolupráci s Nadačním fondem Gymnázia Kutná Hora.
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