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jejich podpoře jsme nejenom obhájili v rámci
Středočeského kraje loňské prvenství, ale po
prvé jsme dosáhli i celostátního úspěchu v po
době třetího místa.
Za podpory Nadačního fondu jsme se nadále
během roku soustředili na zvelebování inte
riéru školy. Novým počinem byla přeměna
žáky již prakticky nevyužívané počítačové stu
dovny v relaxační místnost, dále bylo v hale
prvního patra svépomocí vybudováno vel
ké akvárium se zástupci našich nejznámějších
sladkovodních ryb.
Díky krajské dotaci jsme mohli zajistit opravu
střechy nad velkou tělocvičnou a z prostředků
školy jsme výměnou dvou vchodových dveří
zefektivnili provoz školy z hlediska výdajů na
energie. Bývalá dílna pana školníka posloužila
k realizaci nových nápadů a byla přestavěna
na ateliér výtvarné výchovy a keramickou díl
nu.  I  přes naši maximální snahu se nám bo
hužel zatím nepodařilo sehnat prostředky na
opravu zatékajících střech nad učebnami. Ná
hodnými sondami byla zjištěna nedostatečná
izolace a absence parotěsné folie. Na hranici
životnosti je také střešní krytina (tzv. kanad
ský šindel). Všechny tyto skutečnosti nás vedly
k rozhodnutí napnout síly k sehnání prostřed
ků na zateplení budovy v rámci vyhlášení ně
kterých dotačních programů Ministerstva ži
votního prostředí.
Nemalé prostředky do provozu školy jsme zís
kali z pronájmů tělocvičen a nově také díky rea
lizaci nostrifikačních zkoušek. V letošním škol
ním roce jsme (převážně o víkendech) umožnili
prostřednictvím těchto zkoušek uznat dosažený
stupeň zahraničního vzdělání českými úřady
63 zahraničním studentům a zároveň jsme tak
získali pro školu více než 45 tisíc korun. Výdě
lečné byly i maturitní plesy. Díky nové koncepci
v organizaci spojené s hrou o ceny, zavedením
vstupenek s čárovým kódem a motivační spolu

Vážení a milí čtenáři,
dovolte, abych Vám představil novou ročen
ku, jejímž prostřednictvím si můžeme připo
menout nejdůležitější a nejzajímavější událos
ti školního roku 2013/14. Každý, kdo sledoval
webové stránky či facebook školy, ví, že jich
bylo požehnaně a ne všechny můžeme v ome
zeném rozsahu ročenky prezentovat.
I tento školní rok se nám podařilo vydat tradič
ní kalendář GJO, v němž jsou zmapovány, pod
le mého názoru, unikátní projektové dny, které
se u našich žáků těší velké oblibě.
Jejich originalitu i celkovou kvalitu výchovně
vzdělávacího procesu na naší škole potvrdila
Česká školní inspekce, která na naši školu po
čtyřech letech opět zavítala.
Stejně cenné jako inspekční hodnocení jsou
pro nás i názory studentů a rodičovské veřej
nosti. Právě oni měli opět možnost odevzdat
svůj hlas naší škole v soutěži Gympl roku. Díky
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účastí studentů v podobě jasně definovaného
podílu na celkovém zisku plesu, přibylo do Na
dačního fondu dalších zhruba 130 tisíc korun.
Nutno dodat, že všechny výše zmíněné aktivity
vedoucí ke zkvalitnění a zpříjemnění interiéru
a stejně tak i udržování již existujícího nadstan
dardního vybavení školy (zahrady, skleníku,
akvárií, terárií a dalších odpočinkových zón)
by nebylo možné realizovat bez vnitřní moti
vace obětavých učitelů. Mnozí z nich zůstávají
v práci dlouho do večerních hodin a zejména
péče o živé tvory vyžaduje jejich přítomnost
i o víkendech a prázdninách. Jsem rád za anga
žovanost jednotlivců z řad žáků, jejichž pomoci
si nesmírně vážíme a blíže se o jejich činnosti
dočtete na stranách 82 a 84.
Rovněž bych chtěl poděkovat všem žákům, kte
ří nás úspěšně reprezentovali na poli jak soutě
ží a olympiád vědomostních, tak sportovních.
Jejich jména zařazujeme, stejně jako loni, k jed
notlivým třídám.
S  koncem školního roku bylo zrušeno mís
to třetího zástupce, neboť po dokončení Škol
ního vzdělávacího programu přestaly existo
vat důvody pro jeho existenci. Vracíme se tak
k původní variantě dvou zástupců a plníme slib
daný v roce 2005, že jmenování třetího zástup
ce bude na dobu určitou. Dosavadnímu statu
tárnímu zástupci panu Dr. Posseltovi za více
než devítiletou spolupráci a koordinaci při vy
tváření a následném zavádění Školního vzdělá
vacího programu do praxe děkuji.
U pedagogického sboru se musíme vyrov
nat s několika výraznými ztrátami. Vzhledem
k organizačním změnám ve struktuře vedení
školy nezbyly hodiny na vynikající jazykářku
paní Alenu Literovou, která, ač v důchodovém
věku, patřila neustále k nejlepším učitelům ve
svém oboru. Druhou změnou je odchod výbor
ného učitele informatiky a angličtiny pana
Lukáše Kačera, kterému se podařilo vyhrát

konkurz na ředitele 6. základní školy v Kolíně.
Velké zklamání u většiny studentů vzbudil avi
zovaný odchod kolegy Vlada Šmahaje. Není
divu, že o tak vynikajícího chemikáře projevilo
zájem pražské prestižní gymnázium J. Kepplera.
Vzhledem k tomu, že se nám doposud za pana
Šmahaje nepodařilo sehnat kvalitní náhradu,
dohodli jsme se k oboustranné spokojenosti
na jeho setrvání na GJO ve zkráceném úvazku
8 hodin týdně.
Věřím, že i přes odchod zmíněných kolegů, se
nám se stávajícími učiteli a s jednou výraznou
posilou vysoce nastavená laťka podaří udržet
a pro mnohé budeme i nadále atraktivní ško
lou, do které se vyplatí dojíždět ze vzdálených
míst našeho i sousedního okresu.
Vladislav Slavíček, ředitel gjo

Dne 30. srpna tohoto roku by se dožil bás
ník Jiří Orten 95 let. Narodil se jako Jiří
Ohrenstein do rodiny židovského obchod
níka v Kutné Hoře. Jiří v ní prožil dětství
a navštěvoval rovněž zdejší reálné gymná
zium. Orten byl velký básnický talent, ale
jeho slibnou uměleckou kariéru nejdříve
pozastavila protektorátní omezení židov
ského obyvatelstva a později, v roce 1941, ji
ukončila tragická smrt. Na jeho počest byl
při slavnostním otevření celé nové budovy
v roce 1999 naší škole udělen čestný název
Gymnázium Jiřího Ortena. Ortenovo výročí
symbolizuje naše letošní ročenka, věnovaná
básníkově vzpomínce, devadesáti pěti uměl
covými portréty na svém přebalu.
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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
www.nadacnifondgjokh.cz
www.jiriorten.cz
www.primakh.cz
www.vytvarkakh.cz

Studijní obory podle
Klasifikace kmenových oborů vzdělávání

Nadační fond Gymnázia Kutná Hora
Telefon: 327 586 122, 327 586 123
E-mail: nadace@gymkh.eu
Bankovní spojení: 12134161/0100

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

Nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k 30. 9. 2013)
Název součásti
(druh/typ školy)
a IZO

Počet žáků
v denním studiu

Přepočtený počet
pedagogických
pracovníků

Počet žáků na přepočtený
počet pedagogických
pracovníků

gymnázium čtyřleté
79–41–K/41
IZO: 600 007 219

212

16,62

12,76

gymnázium osmileté
79–41–K/81
IZO: 600 007 219

239

18,74

12,75

Celkem

451

35,36

12,75

Počet tříd a žáků v denní formě studia – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2013)
Kód a název oboru

Průměrný počet
žáků/tř.

Počet žáků

Počet tříd

79–41–K/41 – gymnázium čtyřleté

212

8

26,5

79–41–K/81 – gymnázium osmileté

239

8

29,88

Celkem

451

16

28,19
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Údaje o přijímacím řízení do denního studia – podle oborů vzdělání (k 30. 6. 2014)
Počet přijatých žáků

Počet tříd

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

Kód a název oboru

64

2

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

32

1

Celkem

96

3

Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2013)

Z v ý ro č n í z p r á v y š ko ly 2 013 – 2 014

Počet pracovníků
celkem
(fyzický/přepočtený)

nepedagogických
(fyzický/přepočtený)

pedagogických
(fyzický/přepočtený)

pedagogických –
způsobilost pedagog.
a odborná

55/52,11

17/16,26

38/35,36

38

Počet žáků
na jednoho
pedagogického
pracovníka
12,75

Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2013)
Počet pedag.
pracovníků

do 30 let

31–40 let

41–50 let

51–60 let

nad 60 let

Z toho
důchodci

Průměrný
věk

Celkem 38

0

14

14

9

1

1

44

z toho žen 20

0

7

7

5

1

1

45

Výsledky maturitních zkoušek (k 20. 6. 2014)
Kód a název oboru

Žáci konající
zkoušky

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

79–41–K/41 – gymnázium čtyřleté

58

16

38

4

79–41–K/81 – gymnázium osmileté

32

22

10

0

Celkem

90

38

48

4*

* Žáci neprospěli v profilové části maturitní zkoušky, ve společné části (tzv. státní) uspěli všichni.

Výsledky maturitních zkoušek po jednotlivých třídách (k 20. 6. 2014)
Třída

Celkem

Prospěli s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

C4A

26

4

20

2

C4B

32

12

18

2

V8A

32

22

10

0

Chování žáků (k 30. 6. 2014)
Druh/typ školy
79–41–K/41 – gymnázium čtyřleté

Hodnocení chování
velmi dobré

uspokojivé

neuspokojivé

210

0

1

79–41–K/81 – gymnázium osmileté

239

0

0

Celkem

449

0

1
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Horní řada zleva: Zdeněk Oliva (správce sítě), Ilona Gembiczká, Zdeněk Maňák, Marie Vaňková,
Jindřich Bartoň, Roman Bartoníček, Jiří Posselt, Romana Doležalová
Prostřední řada zleva: Soňa Poklopová (vedoucí ŠJ), Jana Svobodová, Irena Čepková,
Štěpánka Králová, Jana Radlová (ekonomka), Dana Černá (mzdová účetní), Monika Peková,
Petr Novotný, Vladislav Slavíček, Radka Olivová, Jana Randíková, Jana Štrůblová, Jolana Tůmová,
Věra Vavřinová (asistentka pedagoga), Marek Mann, Ivan Bauer, Zbyněk Rudolf
Dolní řada zleva: Lukáš Kačer, Ladislav Douša, Viktor Heřmánek, Daniela Zatloukalová,
Šárka Rosická, Jana Budajová, Alena Literová, Gabriela Papoušková (asistentka ředitele),
Milena Krumphanzlová, Pavlína Březinová, Vladimír Šmahaj, Petr Němeček, Lukáš Provaz
Chybí: Zdeněk Licek, Vít Rakušan, Dana Vepřková, Markéta Zelená

Úvazky učitelů 2013–2014
Bartoň Jindřich – LIT (C1A, V6A, C2B), ANJ
(C1A, C1B, V8A), SLI (4. roč.), AJK (C3A, 4. roč.)
Bartoníček Roman – ZEM (V3A, V4A), ZEMb
(4. roč.), BIO (V2A, V3A, V4A, C1A, C1B, C2A),
SZE (3. roč., 4. roč.)
Bauer Ivan – DEJ (V1A, V2A, V3A, V4A, C2B,
C3B), SDE (3. roč.)
Březinová Pavlína – ANJ (V3A, C1A, V8A,
C4A), AJK (4. roč.)

Budajová Jana – NEJ (C1A, C2A, C3A, C4A,
C4B)
Čepková Irena – MAT (V6A), FYZ (V1A, V2A,
V3A, V4A, V6A, C2A, C2B, C3B)
Doležalová Romana – NEJ (C1B, V6A, C2A,
C3A, V8A), NJK (3. roč.)
Douša Ladislav – ANJ (V2A, V3A, V4A, V5A,
C4B)
Gembická Ilona – ONV (V1A, V2A, V3A, V4A),
7
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Slavíček Vladislav – CHE (C1A, C1B)
Svobodová Jana – ANJ (V6A, V7A, C3A), DEJ
(C1A, C1B, V6A, C2A, C3A)
Šmahaj Vladimír – CHE (V2A, V3A, V4A,
V5A, V6A, C2A, C2B, C3B, CHEb (4. roč.), SCH
(3. roč., 4. roč.)
Štrůblová Jana – FRJ (V5A, C1A, C1B, V6A,
C3A, C3B)
Tůmová Jolana – FRJ (V5A, C1A, C1B, V6A,
C3A, C3B)
Vaňková Marie – FYZ (V5A, C1A, C1B, V7A,
C3A), FYZb (4. roč.), CHE (V7A, C3A), SCF
(C4A), NSF (3. roč.)
Vepřková Dana – SDE (4. roč.)
Zatloukalová Daniela – ZEM (C1B, C3A,
C3B), TEV (V1A, V4A, V5A, C1A, C1B, C2A,
C3A, C4B)
Zelená Markéta – ANJ (C2A, V7A, C3A, C4B),
AJK (3. roč.)

ZSV (C1B, C2A, C2B, C3A, C3B, C4B), PSY
(3. roč., 4. roč.)
Heřmánek Viktor – ZEM (V1A, V2A, V5A,
C1A, V6A, C2A, C2B, V7A), MAT (V3A, V8A)
Kačer Lukáš – IVT (V1A, V2A, V3A, V4A, V5A,
C1A, C1B, V6A, C2A, V8A, C4A, C4B), NSH
Králová Štěpánka – ANJ (V1A, C2A, C3A),
EVV (V4A, V5A, C1A, V6A, C2A)
Krumphanzlová Milena – LIT (V5A, C1B,
V7A, C3B, C4B), ANJ (V1A, V5A, C1B)
Licek Zdeněk – EHV (V1A, V2A, V3A, V5A,
C1A, C1B, V6A, C2A, V4A), NHV (sbor)
Literová Alena – ANJ (V4A), FRJ (V8A, C4A)
Maňák Zdeněk – ZSV (V5A, C1A, V6A, V7A,
V8A, C4A), POLb (4. roč.), TEV (V2A, C1A, V6A,
C2A)
Mann Marek – ANJ (V6A, C4A), MAT (C1A,
C2B, C4A), AJK (3. roč.)
Němeček Petr – BIO (V5A, V6A, C2B, V7A,
C3A, C3B, BIOb (4. roč.), TEV (V5A, V8A), SBI
(3. roč., 4. roč.), NSH
Novotný Petr – NEJ (V3A, V4A, V5A, V7A)
Oliva Zdeněk – IVT (C2A), SIT (3. roč.)
Olivová Radka – MAT (V5A, V7A, C4B), BIO
(V1A)
Peková Monika – LIT (V1A, V2A, V3A, V4A,
C2A, C3A, V8A, C4A), EVV (V1A, V2A, V3A,
C1B), SLI (4. roč.), DRV (V3A)
Posselt Jiří – CEJ (V4A, V5A, V6A, V7A, C3A,
V8A)
Provaz Lukáš – CEJ (V1A, V2A, C1A, C1B,
C2A, C2B, C3B, C4A, C4B), DEJ (V5A, V7A),
DEJb (4. roč.)
Rakušan Vít – NJK (4. roč.)
Randíková Jana – MAT (C1B, C2A, C3A, C3B),
CZMb (4. roč.), SCM (3. roč., 4. roč.)
Rosická Šárka – ANJ (C2A), MAT (V1A, V2A,
V4A), KGEb (4. roč.), VDG (4. roč.)
Rudolf Zbyněk – TEV (V1A, V2A, V3A, V4A,
V6A, C2B, V7A, C3A, C4A), NSH

Vysvětlivky:
b (blok), AJK, FJK, NJK (konverzace), CZM
(cvičení z matematiky), DRV (dramatická
výchova), EVH (estetická výchova hudeb
ní), EVV (estetická výchova výtvarná), KGE
(konstrukční geometrie), NHV (nepovin
ná hudební výchova), NSF (nepovinný se
minář z fyziky), NSH (nepovinné sportov
ní hry), POL (politologie), PSY (psycholo
gie), SBI (seminář z biologie), SCF (semi
nář a cvičení z fyziky), SCM (seminář a cvi
čení z matematiky), SDE (seminář z děje
pisu), SCH (seminář z chemie), SLI (semi
nář z literatury), VDG (volitelný předmět
deskriptivní geometrie)
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PARTNERSKÉ ŠKOLY
Události konce roku 1989 odstartovaly na naší
škole do té doby nezvyklý cestovatelský boom. Od
roku 1991 jsme pak navazovali trvalejší kontak
ty se školami v zahraničí, počínaje švýcarskou
střední školou v Sargansu, dánským gymnáziem
v Haslevu nebo gymnáziem v nizozemském
Bussumu. Některé kontakty se dříve či později
přestaly rozvíjet, jiné v průběhu let uzrály do
dlouhodobé a pravidelné spolupráce. Za 24 let
cestování se naši žáci vypravili doslova do celého
světa: do Austrálie, USA, Kanady, Číny a navští
vili většinu evropských zemí. Následující strán
ky vám představí současné partnerské školy GJO.

Nová budova církevního gymnázia Johanneum
v saské Hoyerswerdě

partnerské školy

Čína
Partnerství se sedmou střední školou v Jinanu,
šestimilionovém středisku čínské provincie
Shandong, je druhé nejmladší, ale velmi živé.
Myšlenka na něj vznikla při návštěvě bývalé
čínské velvyslankyně J. E. Huo Yuzhen na GJO
roku 2009. V dubnu 2010 navštívilo vedení
školy Jinan, v srpnu 2011 přijela na oplátku ji
nanská delegace spolu s ředitelem Lu Wenwu
a v říjnu 2011 mohla poznávat fascinující Čínu
první studentská delegace. Na jaře 2013 k nám
zavítali čínští studenti a další dvě reciproční vý
měny jsou v plánu na školní rok 2014–2015.
Dánsko
Až do roku 1990 sahá dlouhá historie projektu
„ČED+“. V tomto roce byla navázána spolupráce
s dánským gymnáziem v Haslevu, který v deva
desátých letech pravidelně navštěvovali studenti
i učitelé našeho gymnázia. Samého počátku spolu
práce byli přítomni pan ředitel Vladislav Slavíček
a externí učitelka anglického jazyka paní Jarmi
la Palasová. První oficiální setkání účastníků pro
jektu ČED se uskutečnilo v roce 1999, kdy byla do
skupiny přizvána škola z anglického Lincolnu. Stu
denti se zabývali tématy jako např. demokracie, ži
votní prostředí, zaměstnanost, vzdělávání apod.
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Francie 2
Naše další dvě partnerské školy se nacházejí
v Treillières a v Montaigu. V Treillières se koná
projekt Euro-école, jehož se účastní prima. Od
roku 2004 se uskutečnil již šestkrát. Naši žáci
zde absolvují pestrý program, tradičně zde
předvedou i taneční vystoupení. Po návště
vě ve Francii přivítají malé Francouze z Ecole
Alexandre Vincent u nás na GJO. Škola v Mon
taigu se v roce 2006 připojila k projektu ČED,
který se tak změnil v projekt ČED + (plus v ná
zvu značí právě francouzskou školu). Setkání
žáků zde proběhla 2008, 2010 a 2011.

Francie 1
Od roku 2008 spolupracujeme s Lycée Clémenceau
v Remeši, partnerském městě Kutné Hory. Od
navázání kontaktů proběhly již tři reciproční
výměnné pobyty určené studentům francouzštiny.
Jejich cílem je poskytnout studentům našeho
gymnázia možnost seznámit se s životem ve
Francii a zdokonalit své jazykové dovednosti.
Výměny slouží rovněž jako výborná motivace
pro další studium francouzštiny. Studenti stráví
týden ve francouzském městě, ve francouzské
rodině, ve francouzské škole, a tak získají cenné
zkušenosti a rovněž nezapomenutelné zážitky.

partnerské školy

Itálie
Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei najdete
v sicilském městě Catania. Poprvé se tam naši
studenti vypravili v květnu 1994. Poté probí
haly výměny každoročně, v posledních šesti
letech jednou za dva roky. Sicilští studenti se
k nám dopravovali letadlem, zdrželi se celý tý
den. Naši studenti cestovali autobusem. Na své
cestě strávili pět dní v sicilských rodinách, je
den až dva dny v Římě a na zpáteční cestě byla
zastávka ve Florencii či v Pompejích. Součástí
programu v Catanii byl výlet na Etnu, návštěva
Syrakus, Taorminy či prohlídka Palerma.
Maďarsko
V roce 2008 byla navázána spolupráce se školou
Szilágyi Erzsébet Gimnázium, nesoucím jméno
matky Matyáše Korvína Alžběty ze Szilágyi (dnes
Sălaj v Rumunsku). Škola se nachází v maďarském
partnerském městě Kutné Hory – v Egeru. Kro
mě reciproční návštěvy vedení škol a učitelských
sborů se uskutečnily rovněž dvě výměny tříd
ních kolektivů, a to ve školních rocích 2008–2009
a 2011–2012. Kontakty s maďarskou školou mají
v žácích pěstovat pocit geografické, historické
a kulturní sounáležitosti se zeměmi Visegrádské
čtyřky, tedy s východem střední Evropy.
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Německo – Hoyerswerda
Církevní gymnázium Johanneum v saské Hoyers
werdě patří ke školám, s nimiž probíhají výměny
nejdéle. Každý rok se od jara 1999 vzájemně na
vštíví kvarta GJO a jedna ze tříd odpovídajícího
ročníku Johannea, aby poznaly poměry v zemích
svých sousedů. V bývalé NDR pravidelně navště
vujeme Srbské muzeum v Budyšíně, abychom
žáky seznámili s osudy Lužických Srbů, a sídelní
město saských kurfiřtů Drážďany. Cíli našich ex
kurzí jsou i hnědouhelné doly a v posledních le
tech Krabatův mlýn, známý z knížky z ČSR vysíd
leného Němce Otfrieda Preusslera.

Německo – Rathenow
Každoroční výměnné pobyty žáků v Rathe
now (SRN, Braniborsko) započaly ve školním
roce 1998–1999. Rathenow leží 70 km západ
ně od Berlína, velikostí odpovídá Kutné Hoře.
Původní partnerskou školou bylo DunckerGymnasium, po jeho sloučení s Jahn-Gymna
sium pokračuje spolupráce s tímto gymnáziem.
Žáci, zpravidla druhého ročníku, během týden
ního pobytu navštíví také hlavní město SRN Ber
lín (např. Bundestag, East Side Gallery, poslední
souvislé zbytky Berlínské zdi, a muzeum Story
of Berlin) a hlavní město Braniborska Postupim.

partnerské školy

Polsko
V roce 2009 byla podepsána spolupráce mezi
GJO a Hornickým technickým lyceem v Jaworzně.
Stotisícové město Jaworzno se nachází v polské
části Slezské metropolitní oblasti, v níž na pol
ské straně žijí přes 4 miliony lidí, tj. desetina
obyvatel Polska. Výměna tříd se konala v břez
nu 2010, od roku 2011 se naše kontakty ome
zují na pravidelnou účast skupiny deseti žáků
naší školy na setkání škol zemí Visegrádské
skupiny v Katovicích. Tato setkání žákům při
pomínají, že zajímavou historii a kulturu nemá
jen Západ.
Slovensko
Teprve v letošním roce se nám podařilo navá
zat spolupráci s jednou ze slovenských škol.
Zájem o ni projevila Spojená škola (Střed
ní odborná škola technická a Střední umělec
ká škola) se sídlem v Nižné v Žilinském kraji.
Nižná se nachází v údolí řeky Oravy. Škola sa
ma, její umístění i milí lidé regionu Orava jsou
do budoucna příslibem zajímavé náplně po
bytu našich žáků na Slovensku. Prvním kro
kem vzájemného poznávání bylo setkání s ve
dením slovenské školy na půdě GJO. Poté na
vštívili naši školu také učitelé z Nižné.
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Slovinsko
Od roku 2000 probíhá každé dva roky výměna
žáků mezi GJO a školou Gimnazija in srednja šola
Rudolfa Maistra, která je pojmenována po gene
rálu, rodáku ze sídla školy Kamniku, jemuž se při
pisuje zásluha na získání části dříve rakouského
území. Dvanáctitisícové město je centrem územně-správní jednotky (občiny). Učitelky Janežič a Trš
kan připravují pro naše žáky vždy nezapomenutel
ný týdenní program plný poznávání krás Slovin
ska. Nikdy nechybí návštěvy Kamnických ani Jul
ských Alp, Škocjanských jeskyní, výlet do Ljublja
ně nebo vyjížďka do přímořského letoviska Koper.

partnerské školy

USA
Výměnné pobyty s americkou partnerskou ško
lou Glen Rock High School ve státě New Jersey
probíhají od roku 2003. Naši studenti mají tak
zhruba každé 2 roky možnost proniknout do sys
tému amerického školství a okusit každodenní ži
vot v amerických rodinách. Vzhledem k výborné
mu spojení do nedalekého New Yorku jsou naše
tamní pobyty soustředěny především na návště
vy památek a zajímavých míst této metropole.
Díky obětavé práci americké koordinátorky pro
gramu Joan Hirning několikrát proběhly i pozná
vací výlety do Washingtonu, D. C., a Philadelphie.
Velká Británie
Byla to naše škola, která dala dohromady
v roce 1992 anglickou a dánskou školu.  Ten
to kontakt nám zajistil náš bývalý profesor
angličtiny pan Jiří Zalužanský. Další výměny
s touto anglickou školou proběhly v letech
1992, 1994 (pedagogický sbor), 1994, 1996,
1999 (první ČED), 2001 (ČED), 2002, 2004,
2007 (ČED), 2009 (ČED), 2011 (ČED), 2013
(ČED). Garanty těchto i jiných partnerských
setkání ČED+ byli například Jana Svobodová,
Alena Literová, Pavlína Březinová, Marek
Mann a Lukáš Kačer.
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PORTFOLIA TŘÍD
V1A

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

2. pololetí
Celkový průměrný prospěch

1,53

1,72

prospěl s vyznamenáním

15

prospěl s vyznamenáním

11

prospěl

15

prospěl

21

neprospěl

0

neprospěl

1

nehodnocen

2

nehodnocen

0

Zameškané hodiny

993

Zameškané hodiny

1 346

průměr na žáka

31,03

průměr na žáka

40,79
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P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 1 A

Třídní učitel:
Šárka Rosická
Počet žáků celkem:
32/33, z toho 18 dívek a 14/15 chlapců
Příspěvek do nadačního fondu: 18 300 Kč od 25 dárců

V1A
Adaptační kurz
Dne 26. a 27. srpna 2013 proběhl adaptač
ní kurz žáků budoucí primy, který již tradič
ně zajišťuje agentura Hobit. Během dvou
dnů plných her, sportu a zábavy se ze sku
piny dosud neznámých dětí stali kamarádi.
A jejich první dojmy?
„Bylo to úžasný! Před adapťákem jsem
se trochu bála, protože jsem tu skoro ni
koho neznala, ale teď je to skvělý pocit.“
„Jsem ráda, že se z nás stává dobrá parta. Dou
fám, že to tak bude i nadále. Byla tu legrace
a zábava. Jsem ráda, že tu jsem!“
P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 1 A

Monotematické dny
Běžnou výuku studentů nižšího gymnázia již
tradičně zpestřují čtyři monotematické dny
a projektový týden, a tak o ně ani letošní pri
máni nepřišli. Pohádky se staly prvním téma
tem, které se žáci i jejich učitelé snaží jako při
všech projektech uchopit netradičně a tvořivě.
Primáni si tak třeba ověřili, že už jsou schop
ni sehrát pohádku v angličtině. Během dalších
monotematických dnů žáci hodně soutěžili, ale
i spolupracovali, odhalovali a zdůvodňovali
různé zákonitosti, s kterými se setkávají v běž
ném životě.
Projektový týden
V rámci projektového týdne jsme se věnovali prů
řezovému tématu Environmentální výchova. Ná
vštěvou nejstarší české botanické zahrady v Liber
ci jsme si ověřili poznatky o biomech. Nové vědo
mosti i obrazový materiál získaný během exkur
ze jsme následně využili při tvorbě prezentací na
předem zadaná témata – tropický deštný prales,
poušť, masožravé či užitkové rostliny. Multikultur
ní výchova byla zastoupena malou vycházkou do
dějin matematiky. Už nás nepřekvapí „podivné“
letopočty na některých kutnohorských stavbách
a zvládneme vyznačit pravý úhel pomocí provazu.
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V1A
Třídění odpadů je zábava
O tom, že třídění odpadů může být i zábava,
se přesvědčili naši nejmladší studenti, primá
ni. V předvánočním čase se zapojili do soutěže
kutnohorské firmy Herold o nejdelší řetěz vy
robený z plastových lahví. Podařilo se jim vyro
bit 461 metrů řetězu a zpracovat tak přibližně
500 lahví. Soutěž sice nevyhráli, ale je jim jas
né, že třídění odpadu pomáhá nejen našemu
životnímu prostředí. Vytříděné plasty mohou
udělat spoustu radosti, třeba právě jako sklu
zavky pro naše mladší kamarády.

P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 1 A

Francouzi aneb náš první výměnný pobyt
Ve středu 9. dubna 2014 odpoledne naše tří
da nedočkavě nakukovala do zatáčky, kde
se měl každou chvíli objevit autobus plný
Francouzů. Když konečně dorazili, někte
ří spolužáci hned svého budoucího kamará
da poznali, ale jiní s tím měli kapku problém.
V následujících dnech si prohlédli naši ško
lu, Kutnou Horu i Prahu. Ve středu brzy ráno
jsme se s nimi rozloučili a Francouzi odjeli
směr letiště. Už se těšíme do Francie.

Euro-école
Primáni se v letošním roce účastnili projek
tu Euro-école ve francouzském Nantes. Při ho
dinách hudební výchovy si připravili taneč
ní vystoupení, které pak ve Francii předvedli
spolu s dalšími účastníky projektu z několika
evropských zemí. Děti se tak seznámily nejen
se spoustou nových kamarádů a jejich školou,
ale i s každodenním životem v rodinách svých
hostitelů. Během svého pobytu ve Francii se na
učili třeba připravit palačinky a vafle a také po
měřili své síly na Euroolympiádě. Na zpáteční
cestě je čekala nezapomenutelná Paříž.
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V1A

P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 1 A

IQ pobyt
V rámci hodin matematiky jsme navštívili in
teraktivní výstavu IQ pobyt, která se konala
ve Spolkovém domě. Vyzkoušeli jsme svůj po
střeh na světelné tabuli, pohráli si s těžištěm,
s různou úspěšností jsme řešili různé hlavola
my. Prozkoumali jsme také spoustu optických
klamů, rozlišovali jsme nejrůznější zvuky, vy
zkoušeli vodivost svého těla, potrápilo nás blu
diště. Při přenášení „břemene“ jeřábem jsem
si ověřili, že je třeba táhnout za jeden provaz.
Za to odpoledne jsme se toho spoustu naučili
a přitom si to skvěle užívali.
Úspěchy žáků
Vojtěch Höfner

1. místo

Zeměpisná olympiáda, kategorie A, okresní kolo

5. místo

Matematická olympiáda, kategorie Z6, okresní kolo

2. místo

skok daleký, Městské hry 6. olympiády

Valerie Chocholová,
Klára Heczková, Kateřina
Hrůzová, Barbora Málková

2. místo

basketbal, Městské hry 6. olympiády

Veronika Judytková

2. místo

šplh, Okresní přebor ZŠ

Barbora Málková, Kateřina
Hrůzová, Klára Heczková

3. místo

basketbal, Okresní přebor ZŠ

Ukázky z tvorby žáků

Valerie Chocholová a Irena Coufalová, Čiko

Vojtěch Cielecký, Básník Jiří Orten
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V2A

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

2. pololetí
Celkový průměrný prospěch

1,71

1,82

prospěl s vyznamenáním

9

prospěl s vyznamenáním

7

prospěl

18

prospěl

19

neprospěl

0

neprospěl

1

nehodnocen

0

nehodnocen

0

Zameškané hodiny

1 227

Zameškané hodiny

1 333

průměr na žáka

45,44

průměr na žáka

49,37
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P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 2 A

Třídní učitel:
Ladislav Douša
Počet žáků celkem:
27, z toho 18 dívek a 9 chlapců
Příspěvek do nadačního fondu: 21 300 Kč od 16 dárců

V2A
Sekunda s primou za jeden řetěz
Společně s primou jsme se zapojili do soutě
že, kterou v předvánočním čase vyhlásila fir
ma Herold. Ta se rozhodla vytvořit světový re
kord v tvorbě nejdelšího Vánočního řetězu z re
cyklovaných PET lahví. Soutěž poukázala na
třídění odpadu a na skutečnost, že i z odpadu
může vzniknout třeba dětská skluzavka. Našich
816 metrů řetězu na vítězství nestačilo, a tak
jsme přišli o radost z výhry v podobě dětského
hřiště, které jsme chtěli darovat některé mateř
ské školce. Alespoň jsme si zpestřili adventní
čas a užili si legraci.
P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 2 A

Na lyžáku v Janských Lázních
Sníh jsme z okének autobusu uviděli až těs
ně před cílem – Janskými Lázněmi. Zpočátku
nám počasí moc nepřálo, ale v druhé půlce
kurzu už to bylo lepší. S  výjimkou jednoho
dne, kdy jsme nešli na sjezdovku, ale do ba
zénu a na běžky, jsme lyžovali denně. Rozdě
lili jsme se do skupin, vymysleli název, vlaj
ku a pokřik a každý večer jsme hráli různé
soutěže o body, což byla zábava. Hlavně že
jsme se jako třída zase více poznali a více teď
držíme při sobě.
Projektový týden
V rámci týdenního projektu zaměřeného na vý
chovu k myšlení v evropských a globálních sou
vislostech jsme se seznámili s některými vý
značnými evropskými matematiky a jejich obje
vy. Nejvíce nás zaujala Fibonacciho posloupnost
odvozená z příkladu o množení králíků. Nauči
li jsme se také sestrojit třeba pravidelný sedmi
úhelník nebo „narovnat“ kružnici. V hodinách
zeměpisu jsme vytvářeli plakát na téma Co dala
Evropa světu a svět Evropě, v biologii jsme zhoto
vili model biologické sukcese a v chemii jsme po
mocí destilace získali silici z pomerančové kůry.
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V2A
Zachraňujeme želvy
Využili jsme své šikovnosti a výtvarného nadá
ní a připojili se k ekologickému projektu Moř
ské želvy. Peníze vybrané za prodej našich ke
ramických želv, které jsme vytvořili v hodi
nách výtvarné výchovy, posloužily k podpoře
projektu na ochranu mořských želv v Indoné
sii. V roce 2014 oranizace plánuje opravit chrá
něnou část pláže, kam jsou ukládána želví vej
ce, protože tam jim nehrozí nebezpečí od lidí
či predátorů. Peníze přispějí k nákupu škol
ních pomůcek pro místní děti, jejich vzdělávání
o přírodě a k výuce anglického jazyka.
P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 2 A

Monotematické dny
Ani v sekundě nechyběly monotematické dny,
ve kterých se jednotné téma prolínalo napříč
různými předměty. Například téma s názvem
Afrika nebylo využito pouze v příznačném ze
měpise, ale i v hodině výtvarné výchovy či při
angličtině. Tam jsme s pomocí iPadů nad mapou
a Internetem studovali národní jídla a kulinář
ské speciality v různých částech černého kon
tinentu. Osvojili jsme si tak slovní zásobu pro
nejrůznější zemědělské plodiny, koření, maso
a jiné ingredience. Další témata byla Člověk
a zvíře, Vzduch a Objevujeme Evropu a svět.
Týden za školou na Vysočině
Díky čtyřdennímu pobytu nedaleko Telče jsme
se seznámili s dalším městem, jehož historické
jádro je zapsané na Seznamu světového kultur
ního dědictví. Během pečlivě naplánovaných
pěších túr jsme také poznali místní krajinu a na
vštívili zajímavá místa obklopená přírodou Vy
sočiny: památnou lípu v malebných Práskole
sích, zatopený žulový lom nedaleko Řásné či zří
ceninu hradu Štamberk. V podvečery jsme pořá
dali turnaje v kopané a přehazované, večer jsme
si opekli buřty na ohni a nechyběly ani společen
ské hry. Jen ten psí hřbitov v lese jsme nenašli.
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Úspěchy žáků
Marek Svoboda

1. místo

Archimediáda, okresní kolo

Jan Dostál

2. místo

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo

Radan Poppe

4. místo

Soutěž hlídek mladých zdravotníků, II. stupeň ZŠ,
krajské kolo

Radan Poppe

2. a 3. místo

taneční soutěž O kutnohorský groš

Vladimír Švec

2. místo

Přiletěl k nám drak, výtvarná soutěž DDM Dominik

Krystyna Zheliznyak

2. místo

Středočeský taneční pohár

Anna Grabherrová,
Adam Grabherr

1. místo

street dance, taneční soutěž Čáslavský čtyřlístek

Krystyna Zheliznyak

2. místo

street dance, taneční soutěž Čáslavský čtyřlístek

Bára Kuchařová

2. místo

plavání 100 m motýl, Přebor Středočeského kraje

Bára Kuchařová

3. místo

plavání 200 m motýl, Přebor Středočeského kraje

Bára Kuchařová

3. místo

plavání 50 m volný způsob, Přebor Středočeského kraje

Amálie Dvořáková,
Anna Grabherrová,
Barbora Hájková, Bára
3. místo
Kuchařová, Lucie Šuhajová,
Krystyna Zheliznyak

basketbal, Okresní přebor ZŠ

Bára Kuchařová

1. místo

plavání 50 m prsa, Městské hry 6. olympiády

Bára Kuchařová

1. místo

plavání 50 m volný způsob, Městské hry 6. olympiády

Amálie Dvořáková

1. místo

plavání 50 m prsa, Městské hry 6. olympiády

Amálie Dvořáková

2. místo

plavání 50 m volný způsob, Městské hry 6. olympiády

Adam Grabherr

1. místo

cyklistika, Městské hry 6. olympiády

Jakub Müller

3. místo

cyklistika, Městské hry 6. olympiády

Lucie Šuhajová

1. místo

hod kriketovým míčkem, Městské hry 6. olympiády

Adam Grabherr, Jakub
Müller, Damián Kislinger,
Vojtěch Ryšavý

3. místo

štafeta 4 × 300 m, Městské hry 6. olympiády

Amálie Dvořáková, Anna
Grabherrová, Barbora
Hájková, Bára Kuchařová,
Lucie Šuhajová,
Krystyna Zheliznyak

2. místo

basketbal, Městské hry 6. olympiády
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Ukázky z tvorby žáků

Lucie Vaštová

Barbora Marešová

Anna Mašínová

21

V3A

P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 3 A

Třídní učitel:
Jana Štrůblová
Počet žáků celkem:
32, z toho 22 dívek a 10 chlapců
Příspěvek do nadačního fondu: 18 000 Kč od 17 dárců

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

2. pololetí
Celkový průměrný prospěch

1,67

1,74

prospěl s vyznamenáním

12

prospěl s vyznamenáním

12

prospěl

20

prospěl

20

neprospěl

0

neprospěl

0

nehodnocen

0

nehodnocen

0

Zameškané hodiny

1 107

Zameškané hodiny

1 750

průměr na žáka

34,59

průměr na žáka

54,69
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Španělsko
Koncem září 2013 jsme za doprovodu pana
Kačera a paní Králové odletěli do španělského
města Alicante, abychom navštívili přátele,
kteří u nás strávili týden na jaře téhož roku.
Během pobytu v teplých krajích jsme pozna
li tamní kulturu, zvyky, strávili příjemné chví
le u moře a okusili španělské speciality, jako
třeba Paellu, tradiční rizoto s mořskými plo
dy. Nezvyklý byl pro nás španělský klid. Zatím
co je čekání neznervózňovalo, my jsme ho vní
mali spíše negativně. I přesto jsme si pobyt bá
ječně užili.
P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 3 A

Malování třídy
Dne 29. listopadu 2013 jsme se sešli v učeb
ně 206, abychom ji společně proměnili na
„jinou“. Odpoledne příjemně uběhlo ve víru
práce, smíchu a naděje, že se náš plán poda
ří. Když odbila pátá hodina večerní, už se na
stěně skvěla malba hodná takových umělců
jako Picasso nebo Lada. Samozřejmě nás ješ
tě čekalo uklízení zamazaných štětců a pocá
kaných igelitů, ale v euforii z toho, že se nám
třídu povedlo vyzdobit přesně podle našich
představ, nám šel úklid skvěle od ruky.
V Pohádce
Dne 12. prosince se naše třída doprovázená
paní učitelkou Pekovou vydala za dětmi z Mateř
ské školky Pohádka, abychom si společně s nimi
zahráli předem nacvičenou vánoční hru. Jed
nalo se o klasické vánoční představení, tedy na
rození Ježíška. Když jsme své vystoupení s dět
mi předvedli, konala se dražba čokoládových
kaprů, jejíž výtěžek půjde na pomoc dětem,
které se nemají tak báječně jako ty v Pohádce.
Vrcholem programu, alespoň pro nás, bylo vý
borné občerstvení v podobě horkého čaje a do
mácího vánočního cukroví.
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Hračky pro nemocné děti
Na začátku školního roku se naše třída dala
do hledání prospěšné činnosti, kterou by
bylo možno vykonat v rámci Community
service. Nakonec jsme se rozhodli, že dětské
mu oddělení kolínské nemocnice darujeme
své zachovalé, ale již nepoužívané hračky.
Půl roku jsme shromažďovali plyšáky, pa
nenky, autíčka, stolní hry a knížky, až jsme
naplnili šest velkých tašek, nalepili na ně
logo školy a vydali se do Kolína. Věříme, že
každá z našich bývalých hraček již našla ces
tu k malým pacientům.
Ukázky z tvorby žáků

Kateřina Mazurová

Kateřina Rosická

Zima? (text z hodiny českého jazyka, který obsahuje zadané [podtržené] dvojice slov,
od Lucie Krumphanzlové)
Sedím a zírám z okna. Toužebně hledím do dáli a přeju si jediné – sníh. Na okapech ale žád
né rampouchy nevisí, zahrada není bílá, děti se venku nekoulují a maminky starostlivě ne
dávají dětem šály a čepice.
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Vše je ponuré a šedé. Stromy jsou holé, bez života. Lidé se z práce vracejí unavení a jejich po
tomci zmazaní od bláta, nikoli promáčení od sněhu.
Nic není tak, jak má být. Proč jsou tedy pravidla a zákony, když počasí nikdo nesoudí?
Vzdávám snahu přimět nebe, aby mi poslalo trochu sněhu, a jdu zhlédnout film s polár
ní tematikou. Naposledy shlédnu z okna na zablácený dvorek a přeju si, abych tuto zimu
mohla smazat ze své paměti.

Kateřina Rosická

4. místo

Zeměpisná olympiáda, kategorie C, krajské kolo

Kateřina Rosická

1. místo

Fyzikální olympiáda, kategorie F, okresní kolo

Kateřina Rosická

1. místo

Matematická olympiáda, kategorie Z8, okresní kolo

Kateřina Rosická

1. místo

Pythagoriáda, kategorie Z8

Kateřina Rosická

1. místo

Matematický klokan, kategorie Kadet

Simona Havlovicová,
Marie Matějková

4. místo

Soutěž hlídek mladých zdravotníků, II. stupeň ZŠ,
krajské kolo

Klára Zatloukalová

1. místo

oštěp, Městské hry 6. olympiády

Klára Zatloukalová

2. místo

běh 150 m, Městské hry 6. olympiády

Klára Zatloukalová

3. místo

běh 300 m, Městské hry 6. olympiády

Klára Zatloukalová

3. místo

disk, Městské hry 6. olympiády

Eliška Moravcová

2. místo

cyklistika, Městské hry 6. olympiády

Marie Matějková

3. místo

cyklistika, Městské hry 6. olympiády

Klára Zatloukalová,
Michaela Kouřimská,
Kateřina Mazurová,
Jorika Maňáková

3. místo

štafeta 4 × 60m, Městské hry 6. olympiády

Klára Zatloukalová,
Michaela Kouřimská,
Kateřina Mazurová,
Jorika Maňáková,
Eliška Moravcová,
Anna Kuchařová,
Simona Havlovicová,
Anna Jeřábková, Veronika Tupá

3. místo

košíková, Městské hry 6. olympiády
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Úspěchy žáků

V4A

P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 4 A

Třídní učitel:
Roman Bartoníček
Počet žáků celkem:
32/31, z toho 16 dívek a 16/15 chlapců
Příspěvek do nadačního fondu: 10 700 Kč od 15 dárců

Horní řada zleva: Kryštof Krejčí, Filip Slavíček, Petr Havlovic, Jan Pospíšil, Pavel Holinka,
Jakub Rejfek, Huynh Dang Khoa, Matěj Heczko
Prostřední řada zleva: Jáchym Ingr, Aneta Hamplová, Linda Valentová, Kateřina Daňková,
Klára Kopčiková, Romana Valentová, Veronika Kučerová, Barbora Lázňovská, Zuzana Vyskočilová,
Veronika Vindušková, Kristýna Nývltová, Roman Bartoníček (třídní učitel)
Dolní řada zleva: Ondřej Peller, Vojtěch Hruška, Samir Al Sharua, Lucie Borovičková, Nikol Hartová,
Eliška Petrová, Adéla Machačková, Adam Křenovský, Jan Křemenák, Kristián Kislinger
Chybí: Eliška Holubová, Johanna Prokopová

1. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2. pololetí
Celkový průměrný prospěch

1,84

1,79

prospěl s vyznamenáním

6

prospěl s vyznamenáním

9

prospěl

21

prospěl

20

neprospěl

5

neprospěl

2

nehodnocen

0

nehodnocen

0

Zameškané hodiny

1 125

Zameškané hodiny

1 645

průměr na žáka

35,16

průměr na žáka

53,07
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Hoyerswerda
Náš první výměnný pobyt přišel až v září 2013,
kdy jsme před naším gymnáziem přivítali sku
pinu Němců. Provedli jsme je po Kutné Hoře,
poslali je do Prahy, ale hlavně jsme je poznali.
V červnu jsme dorazili do Hoyerswerdy a opět
jsme se shledali. Poznali jsme jejich město, po
věst o Krabatovi, navštívili jsme slovanské hra
diště a zajezdili jsme si na Sprévě. Předposlední
den přišlo nakupování a výklad o Budyšíně. Ve
čer nám přichystali velkou večeři pro všechny.
Ráno jsme se rozloučili s rodinami, objali naše
německé kamarády a zamířili jsme do Drážďan.

Projekt Hornické město
Ve dnech 28.–30. dubna probíhal projekt Hornické město. V pondělí jsme se během dějepisu dozvě
děli od pana Provaze zajímavé informace z historie památek Kutné Hory. O hodinách matematiky
s paní Rosickou jsme rýsovali charakteristické prvky gotiky (jako je výzdoba oken), a to nejen na pa
píře, ale i na počítačích. Pan Posselt nám předal informace hlavně o osídlování Kutné Hory, havířství
a výrobě mincí. Na závěr jsme si s panem Bauerem prohlédli historické jádro města. Za ty tři dny jsme
o našem městě získali opravdu nespočet nových poznatků.
Úspěchy žáků
Eliška Holubová

5. místo

Olympiáda z francouzského jazyka, celorepublikové kolo

Jan Křemenák

1. místo

Konverzační soutěž v anglickém jazyce, krajské kolo

Huynh Dang Khoa

4. místo

Olympiáda z chemie, okresní kolo

úspěšný řešitel

Olympiáda z fyziky, krajské kolo

úspěšný řešitel

Olympiáda z chemie, krajské kolo

1. místo

Konverzační soutěž v německém jazyce, okresní kolo

3. místo

Olympiáda z chemie, okresní kolo

úspěšný řešitel

Olympiáda z chemie, krajské kolo

Nikol Hartová

2. místo

Konverzační soutěž v německém jazyce, okresní kolo

Lucie Borovičková

2. místo

Olympiáda v anglickém jazyce, okresní kolo

1. místo

Olympiáda z chemie, okresní kolo

Jakub Rejfek

úspěšný řešitel

Olympiáda z chemie, krajské kolo

Barbora Lázňovská,
Veronika Vindušková

4. místo

Soutěž hlídek mladých zdravotníků, II. stupeň ZŠ,
krajské kolo

Adam Křenovský

5. místo

Konverzační soutěž v anglickém jazyce, krajské kolo
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Čištění Vrchlice
V pátek 11. dubna 2014 vyrazila kvarta opět
po roce čistit okolí vodního toku od odpa
du, který částečně zanechala řeka, ale zce
la určitě větší část udělal člověk. Pro letoš
ní rok jsme si vybrali Vrchlici. Ve spolupráci
se sdružením Lípa pro venkov jsme vyčistili
asi 1 km obou břehů řeky Vrchlice. Zajisté
bychom toho udělali více, kdyby nám v cestě
nestála ilegální skládka odpadu. Snad se po
daří Technickým službám Kutná Hora celou
černou skládku zlikvidovat.

V5A
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Třídní učitel:
Petr Němeček
Počet žáků celkem:
29, z toho 12 dívek a 17 chlapců
Příspěvek do nadačního fondu: 8 300 Kč od 12 dárců

Horní řada zleva: Vojtěch Jeřábek, Vojtěch Hríbik, Tomáš Kořistka, Jakub Masopust, Martin Kostelecký,
Aleš Novák, Jan Franěk, Adam Žert
Prostřední řada zleva: Julia Maria Finková, Štěpánka Tvrdíková, Lucie Draslarová, Kristýna Uhrová,
Johana Jeřábková, Tereza Papoušková, Veronika Charvátová, Adéla Zittová, Michaela Pospíchalová,
Tereza Opasková, Hana Brzobohatá, Petr Němeček (třídní učitel)
Dolní řada zleva: David Herel, Jan Kraus, Lukáš Dostál, Jan Paďouk, Jan Havlovic, Martin Gajdoš,
Albert Púry, Martina Roubíčková, Tomáš Sklář
Chybí: Pavel Seidl
1. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2,32

2,17

prospěl s vyznamenáním

0

prospěl s vyznamenáním

3

prospěl

24

prospěl

23

neprospěl

5

neprospěl

3

nehodnocen

0

nehodnocen

0

Zameškané hodiny

1 357

Zameškané hodiny

1 284

průměr na žáka

46,79

průměr na žáka

44,28
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Jizerské hory
Na začátku září roku 2013 se většina z nás
zúčastnila projektu Jizerské hory. Byla to tak
trochu zkouška, jestli vydržíme týden bez
teplé vody a elektřiny. Ubytování jsme měli
výměnou za odvedenou práci, a to přímo
v okolí chaty. Zkoušku jsme všichni zvládli
na jedničku a odnesli jsme si s sebou zajíma
vé zážitky.

Community service
Naše třída se již čtvrtým rokem účastní projek
tu Adopce na dálku. Každý rok je vybírána část
ka, kterou posíláme do Afriky pro Oumou Ca
maru. Za peníze je uhrazeno školné, jsou na
koupeny školní po
třeby a uniforma.
Od Oumou nám
jednou za půl roku
chodí dopis s fot
kou, vysvědčením
a ukázkou škol
ních prací.
P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 5 A

Lyžařský kurz 2014
Uprostřed ledna jsme se všichni vydali na lyžař
ský výcvik do Italských Alp. Přežili jsme cestu
autobusem a těšili se, až konečně budeme moci
nazout lyže. Když jsme se dočkali, užívali jsme
si hromady sněhu a jezdili jako o život. Jelikož
jsme všichni už lyžovat uměli, mohli jsme se už
jen tedy zdokonalovat v naší technice a stávat
se lepšími lyžaři. Každé dopoledne a odpoled
ne jsme strávili na svahu a pak jsme se přesu
nuli do chaty a společně si užívali volnou zába
vu. Kurz nám dal možnost zlepšit se v lyžování,
ale i obnovit staré nebo vytvořit nové vztahy se
všemi zúčastněnými.
Třídní bulvár
• PaedDr. P.: Julie na mě může posílat
všechny germánské bohy, ale to má smů
lu, já jsem s nimi totiž za dobře, ti by mi
nezkřivili ani vlas. To totiž nedokážou ani
germánští bohové.
• Po zazvonění se čekalo, než žák odpoví
správně na otázku.
Mgr. N.: Jdete na oběd?
My: Ano.
Mgr. N.: Tak to tam bude docela fronta, co?

Improvizovaná liga
Projekt s tématem psychologie osobnosti nás
12. června 2014 prověřil, zda jsme celý rok dá
vali pozor. První ročníky se rozdělily do šesti
týmů, z toho dva tvořila právě naše třída. Loso
vali jsme si různá témata týkající se psycholo
gie osobnosti a pokoušeli se na ně sehrát krát
ké improvizované scénky. Naše znalosti a do
vednosti jsme potvrdili 1. místem – tým Perry
a 2. místem – tým Katy. Cíl projektu, dokonale
se seznámit se strukturou osobnosti z psycho
logického hlediska, byl splněn.
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Úspěchy žáků
Julia Maria Finková

1. místo

Konverzační soutěž v německém jazyce, krajské kolo

Julia Maria Finková

7. místo

Konverzační soutěž v německém jazyce, celostátní kolo

Julia Maria Finková

Němčinář roku, účast v soutěži

Martin Kostelecký

1. místo

Jan Kraus, Jakub Masopust,
Jan Franěk, Vojtěch Jeřábek

Technoplaneta, účast v celostátním kole šifrovací soutěže

O cenu Munkovy nadace

Ukázky z tvorby Kristýny Uhrové

P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 5 A

Podzim

Kreslený v teplých barvách, ač studený je dost,
vidět ho přicházet často přináší zlost.
Loučení s teplými dny,
večery hladové brzké tmy.
Podzim zlatý sluncem poslední radosti,
čas kochat se odcházející ladností.
Do zpěvu větru, dívkám vlasy cuchajícím,
tancují víly, co vyhýbají se listům padajícím.
Melodie zdá se být odporná,
mráz volá, ta část otravná.
Pak, než vše bude pryč, bude to chvíle,
barvy zblednou a vše bude jen bílé.
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V6A

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

2. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2,12

2,24

prospěl s vyznamenáním

8

prospěl s vyznamenáním

6

prospěl

16

prospěl

18

neprospěl

2

neprospěl

3

nehodnocen

1

nehodnocen

0

Zameškané hodiny

1 536

Zameškané hodiny

1 874

průměr na žáka

56,89

průměr na žáka

69,41
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Třídní učitel:	Irena Čepková
Počet žáků celkem:
27, z toho 19 dívek a 8 chlapců
Příspěvek do nadačního fondu: 8 000 Kč od 11 dárců

V6A
Rathenow
První den jsme měli možnost navštívit muzeum
optiky a vše si i pořádně vyzkoušet. Úterý i středu
jsme strávili v Berlíně. První den byla návštěva
Bundestagu a projížďka městem. Středeční do
poledne jsme strávili v muzeu Story of Berlin.
Ve čtvrtek jsme vyrazili do Postupimi, kde jsme
navštívili zámek Sanssouci a k němu přilehlý
park. Večer jsme se pak shromáždili v restauraci,
kde proběhla závěrečná večeře. Zdokumentovat
večeři se nám nepodařilo, záhadou zůstává, kolik
věcí se dá zkazit na řízku (omáčka je pouze jed
nou z několika správných odpovědí).
P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 6 A

Projekt Město
V dubnu 2014 jsme v rámci projektu Město
první den tvořili půdorys chrámu sv. Barbory
v programu zvaný Geogebra za pomoci paní
učitelky Randíkové. Druhý den jsme strá
vili pár vyučovacích hodin s paní učitelkou
Rosickou rýsováním gotických prvků, zkou
máním jejich zákonitostí a v závěru jsme se
pokusili ztvárnit gotické okno. Seznámili jsme
se s jednotlivými stavebními slohy, které byly
užity při výstavbě historického centra Kutné
Hory. K historii nás přiblížili páni učitelé Bauer
a Provaz.
Úklid na basketbalovém hřišti
Dne 16. června se i zbytek třídy V6A, který se ne
účastnil organizace festivalu, pokusil nějak při
spět naší škole pomocí community service, a to
konkrétně čištěním našeho školního basketbalo
vého hřiště, které již léta nebylo udržováno a ne
bylo možno jej kvalitně využít. Nyní, díky šesti
hodinám práce, je hřiště zase schopno provozu
a my ho můžeme o volném čase využívat, místo
toho, abychom pouze leželi ve studovně na po
hovkách. Většinu třídy navíc potěšil pohled na
naše spolužáky, konečně jednou využívající koš
ťata a jiné podobné náčiní.
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V6A
Úspěchy žáků
Vlastislav Ryšavý

1. místo

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce, kat. B2, krajské kolo

Vlastislav Ryšavý

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce, účast v celostátním kole
1. místo

Konverzační soutěž v německém jazyce, účast v celostátním kole

Konverzační soutěž v německém jazyce, kat. 3A, krajské kolo

Konverzační soutěž
Na konci března jsem se spolu s dalšími dvěma spolužačkami zúčastnil krajského kola Konverzační
soutěže ve francouzštině. Přestože jsem nijak neočekával, že bych mohl uspět (konkurence byla
velká a úkoly složité), vyhlásili mě jako vítěze mé kategorie B2. Nemohl jsem uvěřit, že postupuji
do celostátního kola. Musím přiznat, že po počáteční euforii se přeci jen dostavily obavy, co mě
v Praze bude čekat. Na konci dubna ten okamžik přišel – mnoho odvahy mi nepřidalo, když jsem
při ústní části mluvil s rodilou Francouzkou, přesto to byla obrovská zkušenost.
Přestože jsem ve své kategorii skončil poslední, nelituji toho. Neuměl jsem si představit, že bych se
někdy vůbec dokázal dostat až sem, proto to beru jako cennou zkušenost, protože vidím, na čem je
třeba zapracovat. I tak chci poděkovat paní Tůmové za to, že jsem se tak daleko vůbec dostal a gra
tuluji Elišce Holubové k fantastickému 5. místu, které zde vybojovala.
Vlastislav Ryšavý
Ukázky z tvorby žáků
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Anna Křemenáková
Anna Křemenáková

V7A
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Třídní učitel:
Zdeněk Maňák
Počet žáků celkem:
28, z toho 14 dívek a 14 chlapců
Příspěvek do nadačního fondu: 7 600 Kč od 11 dárců

Horní řada zleva: Matouš Přívora, Petr Suk, Jakub Lázňovský, Jiří Hessler, Lukáš Provazník,
Daniel Jehlička
První prostřední řada zleva: Jakub Kersch, Jana Kružíková, Šárka Štěpánková, Anna Mastná,
Tomáš Kouřil, Viktor Matějka, Ondřej Suk
Druhá prostřední řada zleva: Vojtěch Dolejší, Michaela Sadílková, Denisa Vondráčková,
Tereza Doležalová, Markéta Marešová, Tereza Frýbortová, Eliška Dlouhá, Iveta Zatočilová
Dolní řada zleva: Kateřina Berková, Martina Novotná, Jiří Zinek, Šárka Hučíková,
Zdeněk Maňák (třídní učitel), Lukáš Veverka, Jan Musil
Chybí: Michaela Dušková
1. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2. pololetí
Celkový průměrný prospěch

1,96

1,99

prospěl s vyznamenáním

8

prospěl s vyznamenáním

6

prospěl

17

prospěl

21

neprospěl

3

neprospěl

1

nehodnocen

0

nehodnocen

0

Zameškané hodiny

1 559

Zameškané hodiny

1 996

průměr na žáka

55,68

průměr na žáka

71,29
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V7A
Divadlo
Dne 20. prosince 2013 jsme pro celou školu při
pravili prvotřídní vánoční představení pod ná
zvem Zbloudilá ovce z dílny Šárky Hučíkové
a Jakuba Kersche. Díky přesvědčivým výkonům
našich herců jsme se přenesli do ubohého sirot
čince, kde se celý náš příběh odehrával. Na pub
liku bylo zřejmé, že naše bravurní hra s geniál
ním Lukášem Veverkou v hlavní roli zapůsobila
na všechny jejich smysly. Nebyla to naše první
ani poslední hra, avšak toto naše vlastnoručně
napsané dílo vzbudilo zatím největší ohlas z řad
studentů i profesorů.
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Studentská Agora
Poslední březnový den znamenal pro nás ces
tu do Prahy na krajské kolo soutěže Studentská
Agora. Dvacet témat, hodiny příprav a trochu
nervozity. S  napětím jsme čekali, jak moc se
bude krajské finále lišit od školních kol. Na mís
to jsme dorazili mezi prvními, začali pozoro
vat naše pomalu přicházející soupeře, se kte
rými nás čekalo několik debat na předem při
pravená témata. Boj byl tvrdý, výsledek těsný.
I když jsme nenavázali na úspěchy z minulých
let, s výkonem jsme odjížděli spokojeni a dou
fáme, že příští rok to třeťákům třeba vyjde lépe.
Pomoc při Euro-école
Jako každý druhý rok jsme i letos mohli zno
vu uvítat skupinu francouzských žáků z Nan
tes. Uspořádat program pro ně nebylo snadné,
ale my jsme se s tím poprali a v úterý 15. dub
na jsme sebrali všechny síly a veškerou odva
hu a připravili zábavné dopoledne, při kterém
se naučili i některá česká slova a svými výtvory
nám dali najevo, že je pobyt v ČR zaujal, i přes
občasný stesk po domově. Nakonec můžeme
říci, že tento pobyt měl přínos pro obě strany –
my jsme si procvičili francouzštinu a oni pozna
li novou zemi.
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V7A
Darování krve
Dne 27. května 2014 jsme se v hojném poč
tu sešli před transfuzní jednotkou nemoc
nice Čáslav, abychom v rámci community
service darovali krev. Všichni zúčastnění na
štěstí darovat krev mohli, takže jsme čáslav
skou nemocnici obohatili o 3,5 litru prvo
třídní „gymplácké“ krve, o kterou se pří
jemci krve budou možná i prát. Od dárců se
očekává, že budou darovat krev pravidelně,
a proto se těšíme na další setkání s těmi mi
lými sestřičkami, které nás svým humorem
udržovaly nad vodou.
P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 7 A

Na kole dětem
Středa 11. června byla doposud nejteplejším
dnem letošního roku, a proto jsme se vydali
na téměř stokilometrový výlet na kolech. Úče
lem této vyjížďky byla účast v pelotonu cha
ritativního projektu „Na kole dětem“, jehož
hlavní personou je Josef Zimovčák se svým
historickým vysokým kolem, který udával
tempo celé skupině cyklistů. Cesta směřovala
k Železným horám, a poté zpět ke kolínským
břehům Labe, kde jsme se od zbytku jezdců
odpoutali, a unaveni, leč s dobrým pocitem,
jsme se spokojeně vraceli směrem k domovu.
Úspěchy v taneční soutěži
Fotografie pořízená během CZECH OPEN
CHAMPIONSHIP 2013/Mistrovství světa WADF
(World Artistic Dance Federation) konaném
mezi dny 29. října – 2. listopadu 2013, kterého
se účastnili studenti GJO – Lukáš Veverka (V7A)
a Tomáš Tvrdík (C1A). V konkurenci zahranič
ních i domácích párů se Lukáš dvakrát umístil
na 1. místě, dvakrát na 2., čtyřikrát na 3. a dva
krát na 4. místě. Vyfoceni spolu s párem mezi
národní taneční třídy M Pavlem Slukou a Eliza
vetou Kuklinovou.
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V7A
Úspěchy žáků
Ondřej Suk

3. místo

Zeměpisná olympiáda, krajské kolo

Daniel Jehlička

2. místo

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo

Ondřej a Petr Sukovi, Jiří Zinek, Viktor Matějka,
Jakub Lázňovský, Michaela Sadílková,
Studentská Agora, účast v krajském finále
Martina Novotná, Tereza Doležalová, Anna Mastná,
Iveta Zatočilová
Petr Suk

3. místo

O cenu Munkovy nadace

Ukázky z tvorby žáků

Pokud se podíváme na mapu světa, která ukazuje míru korupce ve všech zemích světa, zjistí
me, že Česká republika na tom není zas tak špatně. Jak to tedy musí vypadat ve státech, kde je
míra korupce ještě větší než u nás? Já osobně si to nedokážu představit. I když možná ano, ale
realita bude určitě jiná.
A co říci závěrem?
Je to špatným výběrem.
Volíme politické strany,
co pokřivené mají mravy.
A pak divíme se záhy,
když uštědřují procitnutí hodné rány.
Po volbách se opět děsíme,
co se ještě dozvíme.
Mají své kolegy v base,
k vládnutí ale cpou se zase.
Kdy ohlupování lidí bude konec,
to neví ani pohádkový zvonec.
Český občan za slunečního svitu matného,
má společníka zdatného.
Nejistota, tak se společník nazývá,
a každý den se ozývá.
Moje přesvědčení je zlomené jak tyč,
chce to protikorupční politický bič.
A co bude dál?
Jakoby tu pach hrozby vál!
Lukáš Veverka
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Denisa Vondráčková
Demokracie a moje přesvědčení

V8A

P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 8 A

Třídní učitel:
Viktor Heřmánek
Počet žáků celkem:
32, z toho 15 dívek a 17 chlapců
Příspěvek do nadačního fondu: 7 600 Kč od 13 dárců

Stojící zleva: Jan Tichý, Adam Sirotek, Štěpán Princ, Barbora Veselá, Filip Kersch, Lenka Švarcová,
Petr Pokorný, David Marvan, Kamila Lupínková, Klára Šuhajová, Viktor Heřmánek (třídní učitel),
Petr Švejda, Martina Liberská, Kateřina Drtinová, Martin Šafránek, Adéla Pospíšilová, Karolína Lipská,
Jan Kořistka, Tereza Kopalová, Zuzana Pekárková, Jan Grenar, Jiří Kubelka, Aleš Rezler, Vít Veverka
Klečící zleva: Kryštof Koten, Karolina Ondrová, Denisa Henzlová, Simona Choutková,
Adéla Prokopová, Dalimil Peša, Otto Pospíšil, Kristýna Bartůňková
Chybí: Martin Kostelník

1. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2. pololetí
Celkový průměrný prospěch

1,93

1,97

prospěl s vyznamenáním

5

prospěl s vyznamenáním

3

prospěl

26

prospěl

29

neprospěl

1

neprospěl

0

nehodnocen

0

nehodnocen

0

Zameškané hodiny

2 461

Zameškané hodiny

1 704

průměr na žáka

76,91

průměr na žáka

53,25
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V8A
Community service
Navázali jsme na dobrou tradici a i letos jsme
se vydali darovat krev. Druhý únorový pá
tek se nás ale sešlo před kolínskou nemoc
nicí o pět méně než vloni. Všichni jsme byli
plně odhodláni své poslání splnit. Někteří si
vedli jako zkušení mazáci a svým půllitrem
nejvzácnější tekutiny obohatili místní krev
ní banku. Jeden žák, který se vloni zúčast
nit kvůli nezletilosti nemohl, se bohužel
slavnostní premiéry nedočkal. Při zákroku
omdlel, a odběr se tedy nekonal.
Úspěchy žáků
Karolína Lipská

3. místo

Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie, krajské kolo

Martin Šafránek

8. místo

Olympiáda z matematiky, kategorie A, krajské kolo

Karolina Ondrová

6. místo

SOČ, obor č. 15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby,
celostátní kolo

David Marvan

3. místo

SOČ, obor č. 6 – Zdravotnictví, krajské kolo

Dalimil Peša, Aleš Rezler,
1. místo
Martin Šafránek

Piškvorky, okresní kolo

Filmový klub Martina Kostelníka
V pořadí již třetí ročník školního filmového
klubu opět nabízel milovníkům kinematogra
fie nejenom z řad žáků našeho gymnázia pří
ležitost zhlédnout každý týden audiovizuální
díla nejrůznějších žánrů, ladění a provedení,
která se kromě interesantní zápletky povětši
nou vyznačovala také myšlenkovým či morál
ně-filozofickým přesahem hodným zamyšle
ní. Pod vedením oktavána Martina Kostelníka
se zájemci o filmové umění scházeli tentokráte
nově každou středu od 16.30 v hudebně, kde si
ještě před začátkem samotné projekce vyslech
li organizátorovo úvodní slovo nastiňující zá
kladní informace o promítaném snímku a jeho
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Třídní bulvár

V8A
tvůrcích. Loňský ročník byl oproti dvěma předešlým zaměřen převážně na nejzajímavější kinema
tografické počiny posledních deseti let, které tuzemskému divákovi doposud spíše unikaly. Níz
ká návštěvnost klubu, způsobená hlavně jeho pozdním začátkem a snadné dostupnosti filmů na
internetu, s níž se tento ojedinělý projekt potýkal již od svých začátků v roce 2011, v minulém
školním roce mírně vzrostla. Poslední projekce v podobě velkolepé filmové noci se na půdě naší
školy uskutečnila zkraje dubna 2014 a po jejím skončení byla existence klubu oficiálně uzavřena.
Po dobu svého trvání se mu však podařilo nabídnout svým několika málo divákům úctyhodný po
čet filmů (celkem 68) z nejrůznějších koutů světa.
Výčet filmů, které byly za školní rok 2013–2014 ve filmovém klubu promítnuty:
1. Nákaza – režie: Steven Soderbergh

P O R T F O L I A T Ř ÍD – V 8 A

2. Monstrum – režie: Matt Reeves
3. Duna – režie: David Lynch
4. Zjizvená tvář – režie: Brian De Palma
5. Paralelní světy – režie: Juan Diego Solanas
6. Insidious – režie: James Wan
7. Zátah – režie: Gareth Evans
8. Dororo – režie: Akihito Shiota
9. Potomci lidí – režie: Alfonso Cuarón
10. Amélie z Montmartru – režie: Jean-Pierre Jeunet
11. Americká krása – režie: Sam Mendes
12. Rodinná oslava – režie: Thomas Vinterberg
13. Osudový dotek – režie: Jonathan Mackye Gruber, Eric Bress
14. Děkujeme, že kouříte – režie: Jason Reitman
15. Až vyjde měsíc – režie: Wes Anderson
16. My Sassy Girl – režie: Jaye Young Kwak
17. Strážci – Watchmen – režie: Zack Snyder
18. Poslední jednorožec – režie: Jules Bass, Arthur Rankin Jr.
19. Looper – režie: Rian Johnson
20. Rivalové – režie: Ron Howard
21. Konečná – režie: Ji-un Kim
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V8A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 – Kristýna Bartůňková, 2 – Kateřina Drtinová, 3 – Jan Grenar, 4 – Denisa Henzlová,
5 – Simona Choutková, 6 – Filip Kersch, 7 – Tereza Kopalová, 8 – Jan Kořistka, 9 – Kryštof Koten,
10 – Jiří Kubelka
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2006 a 2014

V8A
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2006 a 2014

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11 – Martina Liberská, 12 – Karolína Lipská, 13 – Kamila Lupínková, 14 – David Marvan,
15 – Dalimil Peša, 16 – Petr Pokorný, 17 – Otto Pospíšil, 18 – Adéla Pospíšilová, 19 – Štěpán Princ,
20 – Adéla Prokopová
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

21 – Aleš Rezler, 22 – Adam Sirotek, 23 – Martin Šafránek, 24 – Klára Šuhajová, 25 – Lenka Švarcová,
26 – Petr Švejda, 27 – Barbora Veselá, 28 – Vít Veverka,
29 – Michal Hrčkulák (2006)/Karolina Ondrová (2014), 30 – Jan Wasserbauer (2006)/Jan Tichý (2014),
Martin Kostelník viz str. 39
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2006 a 2014

J I Ř Í O R T EN – R O D I N A

jiří orten – rodina
Básníkovi rodiče Eduard Ohrenstein (narozen 1881 ve Zruči nad Sázavou, zemřel 1936 v Praze)
a Berta Rosenzweigová (narozena 1890 v Neus tupově, zemřela 1970 v Praze) byli oddáni v roce
1912 v Neustupově. Oba pocházeli z maloobchodnických rodin a do Kutné Hory se novomanželé
Ohrensteinovi odstěhovali v roce 1913. Tehdy zde převzali od Bertina strýce Julia Rosenzweiga
obchod se střižním a galanterním zbožím na Kollárově třídě, dnes čp. 185.
Více než deset let bydlela rodina obchodníka Ohrensteina v Kollárově ulici v pseudogotic
kém domě čp. 315, který patřil MUDr. Josefu Jandovi. Zde se jim také narodili první dva synové
Otto (1913) a Jiří (1919), jenž má na domě také pamětní desku. Koncem roku 1924 koupili Ohren
steinovi od pana Antonína Mašína menší část domu čp. 185, kde měli svůj obchod, a nastěhovali
se do ní. Druhou část domu koupil ve stejném roce Jaroslav Moravec, kter ý zde měl lahůdkářství.
V Ohrensteinově části domu je dnes herna, v Moravcově části obchod s látkami. V roce 1929 se zde
Eduardovi a Bertě narodil nejmladší ze synů, Zdeněk.
Velké dluhy, které se Eduardovi a později ani samotné Bertě nepodařilo nikdy splatit, způsobi
ly neshody v rodině a později i soudní žaloby ze strany věřitelů. Otec rodiny zemřel na leuké
mii v roce 1936 v pražském sanatoriu Sanopz, pohřben byl na malešovském židovském hřbitově.
Vdova Berta vedla živnost sama až do června 1942, kdy byl obchod zarizován. Poté následovala
její deportace a pobyt v terezínském koncentračním táboře. Válku přežila, vrátila se do Kutné Hory
a vedla svůj obchod, jehož vlastníkem se až koncem roku 1961 stal Československý stát. Poslední
roky života žila Berta Ohrensteinová v Praze, kde v roce 1970 zemřela.

Eduard a Berta Ohrensteinovi, kolem roku 1914

Jiří Ohrenstein, kolem roku 1921
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Horní řada zleva: Filip Zelenka, Jitka Sojková, Kristýna Jiránková, Sára Vodičková, Marek Suk,
Michaela Weissová, Eliška Neumanová, David Procházka
Prostřední řada zleva: Ondřej Sedlák, Barbora Vítová, Kristýna Mazaná, Kateřina Nováčková,
Dominika Nováčková, Kateřina Strnadová, Martina Balvínová, Tereza Hanušová, Eliška Havránková,
Adéla Krejcarová, Petra Morávková, Jindřich Bartoň (třídní učitel)
Dolní řada zleva: Jakub Vičar, Kateřina Vlasáková, Barbora Pekařová, Simona Vrbová, Anna Šolínová,
Markéta Krulišová, Jan Novák, Tereza Knížová, Nikola Knížová, Tereza Nováková, Tomáš Tvrdík

Community service
Třída C1A adoptovala afrického chlapce jménem
Clifforn Ogolla Owino, resp. převzala adopci po
třídě C4B, která matu
rovala na jaře 2013. Clif
forn je z Keni, je mu 14 let
a dnes navštěvuje 5. tří
du ve škole Nyawita Nur
sery School. Právě naše
adopce mu umožňuje
školní docházku.

1. pol. 2. pol.
Celkový průměrný prospěch

2,28

2,16

prospěl s vyznamenáním

4

5

prospěl

23

21

neprospěl

3

4

nehodnocen

0

0

991

1 414

33,03

47,13

Zameškané hodiny
průměr na žáka
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Třídní učitel:
Jindřich Bartoň
Počet žáků celkem:
30, z toho 23 dívek a 7 chlapců
Příspěvek do nadačního fondu: 7 500 Kč od 14 dárců

C1B

P O R T F O L I A T Ř ÍD – C 1 B

Třídní učitel:
Milena Krumphanzlová
Počet žáků celkem:
29, z toho 20/19 dívek a 9/10 chlapců
Příspěvek do nadačního fondu: 12 500 Kč od 15 dárců

Horní řada zleva: Adéla Sůvová, Adriana Lebedová, Markéta Babičková, Tereza Kratochvílová,
Simona Coubalová, Dagmar Svobodová, Zuzana Beníšková, Lenka Beznosková
Prostřední řada zleva: Jan Pospíšil, Karolína Blažejová, Nikola Burdová, Anna Bartošová,
Karolína Růžičková, Ladislava Helerová, Anna Coufalová, Tereza Benešová, Romana Pešková,
Nela Nešetřilová, Milena Krumphanzlová (třídní učitelka)
Dolní řada zleva: Tomáš Polák, Martin Vocl, Marek Parvonič, Martin Peroutka, Jan Moc,
Pham Van Tiep, Petr Novák, Martin Fiala, Vojtěch Šimon
Chybí: Lucie Vojtěchová, Adéla Bašková
1. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2,06

2,04

prospěl s vyznamenáním

5

prospěl s vyznamenáním

7

prospěl

23

prospěl

19

neprospěl

0

neprospěl

3

nehodnocen

1

nehodnocen

0

Zameškané hodiny

1 552

Zameškané hodiny

1 852

průměr na žáka

53,52

průměr na žáka

63,86
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Aprica 2014
V lednu jsme absolvovali lyžařský kurz v ital
ské Aprice. Cestování autobusem bylo dlou
hé, ale užili jsme si spoustu legrace. Po pří
jezdu jsme se ubytovali v krásném hotelu,
ze kterého jsme chodili na sjezdovku vzdá
lenou přibližně 400 m. Celý týden byl plný
lyžařských zážitků, společných akcí a dobro
družství. Učitelé si s námi užili plno kruš
ných, ale i zábavných chvílí. Až na pár úra
zů. Všichni na to s úsměvem vzpomínáme
a těšíme se na další školní výlet.

P O R T F O L I A T Ř ÍD – C 1 B

Výstava k výročí Bible kralické
Bible kralická slaví letos čtyři sta let od posled
ního předbělohorského vydání. Výročí připo
mněla výstava v Českém muzeu stříbra. Po
krátké originální přednášce se nejstatečnější zá
stupci naší třídy přímo zúčastnili historické re
konstrukce slavného zápasu Davida s Goliášem.
Poté jsme se již rozprchli po výstavním prostoru
k jednotlivým exponátům, abychom z nich vy
četli potřebné informace k vyplnění pracovních
listů. A těm nejzvídavějším neuniklo ani speciál
ní vydání Bible pro vojáky a vodáky, které jsme
podrobili praktické zkoušce – koupeli v akváriu.
Monotematické dny
V rámci 1. ročníku na GJO jsme všichni úspěšně
absolvovali čtyři monotematické dny. Na prv
ním, s tématem Kutná Hora, nás paní Svobo
dová provedla okolím chrámu sv. Barbory,
Jezuitské koleje, Vlašského dvora, Hrádku
a kostela sv. Jakuba. S  panem ředitelem jsme
absolvovali prohlídku VHS u Svaté Trojice,
paní Zatloukalová nás protáhla na výpravu
do Bylan a okolí a celou čtveřici pomyslně uza
vřeli paní Krumphanzlová informacemi o Jiřím
Ortenovi a pan Bartoníček prohlídkou školní
zahrady a zdejší květeny.
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Úspěchy žáků
Marek Parvonič

2. místo

Matematický klokan, kategorie Junior

Dagmar Svobodová

1. místo

Okresní přebor SŠ v odbíjené

Třídní bulvár
• Zuzka na hodině francouzštiny k paní Tůmové:
Kde máte kabinet? Že bych k vám na třídní
schůzky poslala tátu. Abych ho nějak potěšila.

P O R T F O L I A T Ř ÍD – C 1 B

• Na adaptačním kurzu jsme měli každý ano
nymně napsat na lísteček věc, které se ohled
ně našeho studia na GJO nejvíce obáváme. Je
den z nich zněl: Bojím se, že bezedný automat
nalezne dna.

• Pan Kačer kontroluje návrhy prezentací.
Vše promítá na zeď. Dostává se k prezentaci
Terky K., která má žluté pozadí a na něm modré
lentilky.
Pan Kačer: Změň žluté pozadí na bílé.
Terka: To je ale takové hrozně smutné, ne
mocniční!
Pan Kačer: A tohle je zase jako žloutenka.

• O francouzštině rozebíráme rozdíl slovesa
nesnášet a nenávidět.
Tom: Není v tom teda rozdíl?
Paní Tůmová: Není.
Tom: Takže kráva nesnáší vejce a kráva nená
vidí vejce znamená totéž?

• V hodině literatury se prezentující ptá: Ja
kou nejznámější knihu napsal Komenský?
Vojta: Orbis světa.

• Paní Vaňková: Běž si na tabuli vypočítat ten
příklad, co neumíš vypočítat!
Ukázky z tvorby žáků

V rámci monotematického dne napsala skupina žáků (Burdová, Moc, Nešetřilová, Parvonič,
Šimon) Jiřímu Ortenovi vzkaz z 21. století.
Milý Jiří Ortene,
je to již několik desetiletí, co jste nás opustil. Věříme, že pokud se na náš dnešní svět odně
kud díváte, naplňují Vás pocity jak štěstí a hrdosti, tak rozporuplnosti a vzteku. Naše gene
race již nepamatuje druhou světovou válku ani to, co přišlo po ní. Žijeme dnes ve světě bez
strachu o vlastní život a bez větších starostí, tedy alespoň my mladí. Náš národ se vyvíjel jak
po správné cestě, tak se dostal i na zcestí. Myslíme, že se stále neučíme z vlastních chyb. [...]
Učíme se o Vašem díle a životě a nacházíme v něm i varování pro nás.
Srdečně zdravíme z 21. století!
Studenti GJO
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Dvě slova: SOUCIT A SLITOVÁNÍ. Tak právě
s těmito slovy je úzce spjata akce třídy C1B
našeho gymnázia, která se rozhodla uskuteč
nit poněkud netradiční a originální „dobro
činnou akci.“ A o jakou událost že se to vlast
ně jednalo? Studentům z této třídy se poda
řilo odbourat ostych a předsudky a v úterý
17. prosince 2013 odpoledne se vydali vstříc
novým zážitkům, se kterými se dosud ještě neměli šanci setkat. Jednalo se o předvánoční
setkání s lidmi bez domova, které proběhlo v denním centru pro bezdomovce Oblastní
charity Kutná Hora.
Shromáždili jsme se v hlavní místnosti tzv. duhového atria, kde nás srdečně přivítala ve
doucí střediska Mgr. Slávka Kunášková a ředitel Oblastní charity Kutná Hora RNDr. Mojmír
Otruba. Všem nám vřele poděkovali za vynikající nápad a seznámili s tím, co nás vlast
ně v následujících minutách čeká a co lze od lidí bez domova očekávat. Všichni jsme byli
mírně nervózní, ale mile nás překvapila skutečnost, že lidé bez domova se na nás velmi
těší a že kvůli nám dokonce vyzdobili svou denní místnost a přichystali nám malé dárečky
(ozdobené perníčky). To zmírnilo naše obavy a konečně nastala chvíle setkání.
V prvních chvílích bylo vidět, že se před námi někteří lidé stydí, z tváří jiných však vyzařo
vala zvědavost a náznak radosti. Ovšem jejich chování předčilo naše očekávání, vypadali
velmi vlídně a člověka spíš při sledování jejich ostychu přepadal soucit a lítost.
Prvním naším překvapením pro ně byl hrnec guláše, který připravily a obstaraly dvě naše
spolužačky z Libodřic, a vánoční cukroví z domácí kuchyně. Následoval společný zpěv koled,
který jak se říká, prolomil ledy. Jednu ženu dokonce i rozplakal, což bohužel nebyl úplně náš zá
měr. Všichni ale doufáme, že to byl pláč štěstí a radosti. Naše setkání doplnil poutavý, zamyšlení
hodný příběh mladého člověka, jenž ještě před nedávnem žil rovněž na ulici. Když už se tedy
obě strany „otrkaly“, přišel zlatý hřeb. Každý student předal dárek člověku, jehož jméno si před
pár dny vylosoval. V této části si někteří klienti centra vymohli i polibek na tvář od našich po
hledných spolužaček, avšak ne všem to bylo p. Kunáškovou povoleno.
Hodina strávená s těmito lidmi zanechala v každém z nás zajisté nemálo emotivní zážitky. Avšak
nejen v nás, ale především v lidech, kteří přišli o vše, někdy i o vlastní úctu a hrdost. V lidech,
kteří se uzavřeli ve svém zoufalství a nevědomosti a zapomněli hledat cestu zpět, nebo i v těch,
co tuto cestu dále dychtivě a beznadějně hledají. Jsme velmi rádi, že jsme dotyčným mohli po
skytnout alespoň malé rozptýlení a pár pěkných chvil v jejich těžkém životě. Tato akce byla
přínosná jak pro ně samotné, tak i pro nás. Zamyslet se sami nad sebou a nad lidskostí, která
se i přes svou nezastupitelnost v současném světě s přibývajícími desetiletími pomalu vytrácí.
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Tereza Benešová
Kde můžeme, pomůžeme!

C2A

P O R T F O L I A T Ř ÍD – C 2 A

Třídní učitel:
Jana Randíková
Počet žáků celkem:
25/23, z toho 16/14 dívek a 9 chlapců
Příspěvek do nadačního fondu: 12 600 Kč od 10 dárců

Horní řada zleva: Karolína Štěrbová, Jana Zemanová, Matěj Ptáček, Antonín Sojka, Ondřej Nedavaška,
Nikola Skalová
Prostřední řada zleva: Jakub Mazura, Petr Matouš, Anežka Součková, Barbora Svobodová,
Kristýna Hynková, Martin Zámečník, Erik Baše, Gabriela Poláková, Jana Randíková (třídní učitelka)
Dolní řada zleva: Edita Kavříková, Adéla Bělinová, Jiřina Sedláčková, Jiří Pivoňka, Nikola Lubinová,
Iveta Hánělová, Anna Koldová, Matouš Ondra
Chybí: Daniela Březinová
1. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2,28

2,19

prospěl s vyznamenáním

2

prospěl s vyznamenáním

2

prospěl

21

prospěl

19

neprospěl

2

neprospěl

2

nehodnocen

0

nehodnocen

0

Zameškané hodiny

1 303

Zameškané hodiny

1 197

průměr na žáka

52,12

průměr na žáka

52,04
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Rathenow
V září se čtyři studenti z naší třídy zúčastnili vý
měnného pobytu. Nejprve měli naši němečtí hos
té možnost poznat zdejší kulturu, podívali se do
hlavního města a prohlédli si Kutnou Horu. Le
tos v dubnu jsme naopak my plni očekávání vyra
zili do Německa. Navštívili jsme mnoho památek
včetně zámku Sanssouci či známého muzea Story
of Berlin. Výměnný pobyt pro nás znamenal ne
jen zkušenost, ale také zábavu, poznání jiných tra
dic a navázání kontaktů. Vraceli jsme se plni ne
zapomenutelných zážitků a krásných vzpomínek.

Cesta na sever a zpět
Dne 7. června 2014 malá skupinka odvážlivců
vyjela vstříc novému dobrodružství směrem na
sever. Ano je to tak, vydali jsme se do Polska, do
země s katolickou vírou, do země vřelých objetí
a neskutečných možností! Setkání šesti škol ze
zemí Visegrádské čtyřky bylo pro nás prvotním
cílem a v rámci něho jsme se zaměřili především
na upevňování vztahů na mezinárodní půdě.
Na závěr lze říci, že tento jedinečný pobyt nám
potvrdil, že dobří lidé nejsou jen v Čechách.

Ukázky z tvorby žáků
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Community service
Naše třída v rámci Community service uklí
zela okolí školy. Jedna bojová skupina si
vzala na starost klíčovou oblast zvanou „rů
žek“. Zbytky cigaret pokrývaly celé praco
viště, zpočátku nás to celkem zaskočilo, ale
po dlouhém a namáhavém uklízení jsme nad
nepořádkem zvítězili. Poté zavládl na tomto
bohem zapomenutém místě pořádek … ales
poň do dalšího dne. Druhá skupina čistila
okolí jezírka. U pana školníka jsme si půjčili
hrábě, motyčky a kolečko a vyrazili jsme.
Nakonec bylo vše tak, jak má být.

C2B
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Třídní učitel:
Vladimír Šmahaj
Počet žáků celkem:
23, z toho 15 dívek a 8 chlapců
Příspěvek do nadačního fondu: 5 500 Kč od 11 dárců

Horní řada zleva: Michal Jarůněk, Michal Piskač, Stanislav Bříza, Jiří Sechovec, Vítek Piskač,
Matěj Keblovský
Prostřední řada zleva: Petr Němeček (učitel biologie), Anežka Dvořáková, Kristina Nešporová,
Simona Mašínová, Petra Janečková, Tabea Eicher, Zuzana Chalupová, Veronika Řeháková,
Mária Šujaková, Vladimír Šmahaj (třídní učitel)
Dolní řada zleva: Lucie Kosová, Barbora Suchomelová, Kristýna Zinková, Lucie Tvrdíková,
Jiří Řípa, Dominik Jiráň, Lucie Zinková, Tereza Kuželová, Tereza Lengerová
1. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2,16

2,25

prospěl s vyznamenáním

4

prospěl s vyznamenáním

4

prospěl

15

prospěl

18

neprospěl

4

neprospěl

1

nehodnocen

0

nehodnocen

0

Zameškané hodiny
průměr na žáka

583
25,35
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Zameškané hodiny

1 137

průměr na žáka

49,44

C2B
Kroužek biologie
Tento rok jsme společně s panem Němečkem
založili kroužek biologie. Měli jsme snahu se
scházet každý čtvrtek, ale hvězdy tomu ne
byly nakloněny. A tak jsme se scházeli a schá
zeli a postupně jsme se spíše rozcházeli. Na
štěstí i za těch pár schůzek jsme probrali taje
lidského mozku, prasečího srdce, a dokonce
i naší krve, což někteří jedinci rozdýchávali po
měrně těžce. S pocitem toho, že za chvíli „vykr
vácíme“, jsme se rozloučili s kroužkem a těšíme
se do dalšího roku.

P O R T F O L I A T Ř ÍD – C 2 B

Týden bez maminek
Od září, kdy jsme hostili naše německé ka
marády, uteklo šest měsíců jako voda, a tak
jsme se v dubnu vydali poznat život do města
Rathenow. Celou cestu do Německa panovala
v autobuse skvělá nálada, která nás ale přešla,
když jsme uviděli značku „Rathenow“. Uvědo
mili jsme si totiž, že celý týden budeme mít je
nom náhradní maminku. Po vydařeném týd
nu, kdy někdo dokonce přelezl Berlínskou zeď,
jsme si vzali poslední svačiny a radostně pádili
za svými maminkami.

Třídní bulvár
• Pan Mann: Taky bych chtěl, aby mi bylo zase
šestnáct sedmnáct let.
Jirka: Chtěl byste bejt 16letej, jo? A proč?
Pan Mann: Mohl bych se chovat jako hlupák
a nikomu by to nepřišlo divné.
• Rozdávání písemek o matice
Dominik: Rozdáme si to teď nebo až na konci?
Pan Mann: Jako teď a tady? To jsi mě teda pře
kvapil. Tak si to teda rozdáme…
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Ukázky z tvorby žáků
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Jiří Řípa
Jak být správný swagger? (fejeton)
Kdo že je vlastně swagger a co je swag? To zřejmě nikdo neví, tuším zhruba jen to, že význam
tohoto slova bude nejspíš podobný jako fráze „být in“. Ale jak přijít na význam těchto slov?
Doufal jsem, že odpověď najdu v nějakém z odborných časopisů ve stylu Bravo atp. Ale bo
hužel nejsem zrovna velký příznivec odborných textů, a tak jsem doma Bravo nenašel. Zbý
vala mi tedy už jen jediná možnost, podívat se na internet. Po otevření vyhledávače a zadání
fráze: „jak být in“ a „co je swag“ mi strýček Google našel přibližně 16 500 000 výsledků hledání
s jistě ověřenými a odbornými webovými adresami. Nemýlil jsem se. Stačilo se podívat na
první tři odkazy a byl jsem si jistý, že jsem zde správně. Vyhledávač mi nabídl stránky typu:
krasna-divka.blog.cz nebo rebelky13.blog.cz. Jako správný badatel jsem zhlédnul něko
lik webových stránek a co že jsem se na nich vlastně dozvěděl? Zajímavý obsah měla hned
první – mohl jsem vyhrát parfém od Celine Dion! Tato lákavá nabídka mě v hledání informací
na chvíli zastavila, nakonec jsem jí ale odolal a pokračoval jsem v mé výzkumné práci. Na jed
nom perspektivním blogu mi bylo řečeno, že swag je označení pro chlapce, který se vyspal se
spoustou holek. Na tento článek ale zareagoval uživatel „ninjoveolomouc“ příspěvkem, že swag
znamená: so we are gays. Po přečtení tohoto a pár dalších poučných textů jsem byl poněkud
rozpačitý a zjistil jsem, že asi nebudu správný swagger. Jak bych tedy shrnul, co podle mě zna
mená swag? Řekl bych to jako sprostější varianta fráze „být in“.

Závěrem…
Stejně tak, jako končí naše část ročenky, končí
i dva společné roky s třídním profesorem pa
nem Šmahajem. Tímto mu chceme poděkovat
za skvělé zážitky a tak nějak úplně za všech
no. Zároveň bychom mu chtěli popřát hodně
štěstí v nové práci a taky aby si na nás někdy
vzpomněl. Ke konci už řekneme asi jen jedi
né – čekejte na data stužkováku a maturiťáku
a udělejte si u nich reservé s velkým červeným
puntíkem!
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Horní řada zleva: Adam Neckář, Aneta Jelínková, Michal Pek, Daniel Dvořák
Prostřední řada zleva: Patrik Vališ, Barbora Strejčková, Nikola Pazderová, Maryna Zheleznyak,
Svatava Krejčová, Iveta Bohatová, Aneta Kličková, Pavla Jiráková, Monika Peková (třídní učitelka)
Dolní řada zleva: Lukáš Berczik, Marek Zámečník, Jakub Lindner, Adéla Kulhánková, Evžen Pour,
Václav Kotrba, Jakub Novák, Jaroslav Jasenovský
Chybí: Šimon Faltin, Michaela Chlumská, Kristýna Chvalová

1. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2,57

2,57

prospěl s vyznamenáním

0

prospěl s vyznamenáním

1

prospěl

20

prospěl

20

neprospěl

4

neprospěl

3

nehodnocen

0

nehodnocen

0

Zameškané hodiny

2 152

Zameškané hodiny

2 432

průměr na žáka

89,67

průměr na žáka

101,33
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Třídní učitel:
Monika Peková
Počet žáků celkem:
24, z toho 12 dívek a 12 chlapců
Příspěvek do nadačního fondu: 6 500 Kč od 9 dárců

C3A
Catania
Začátkem října jsme vyrazili na dlouho očekávaný
výměnný pobyt do partnerského města Catania
na Sicílii. Dlouhá cesta byla zpříjemněna návště
vou Říma. Svatopeterský chrám, Forum Roma
num, Koloseum nás uchvátily svou velkolepostí.
Po noci strávené v hostelu na břehu moře nám ces
ta rychle ubíhala. V Catánii nás čekalo velkolepé
přivítání a následně skvělý program. Návštěva
Taormini, malebného městečka nad mořem, Pa
lerma a prohlídka Catánie patřily ke zlomkům zá
žitků. Nejvíce nás zaujali samotní Italové. Věříme,
že navázaná přátelství nám zůstanou co nejdéle.
P O R T F O L I A T Ř ÍD – C 3 A

Masopust
Dne 19. února 2014 jsme se již třetím rokem
stali účastníky masopustního průvodu. Spo
lečně s dětmi MŠ Pohádka a jejich rodiči jsme
se vydali na koledování Kutnou Horou. V čele
průvodu kráčel podle tradice ženich s nevěs
tou, za nimi hudebníci, kteří svým umem pod
pořili drobotinu z MŠ. Ti se do průvodu řádně
vystrojili. Malé nevěsty, ženichové, medvídci,
cikánky, selky a další masky vzbuzovali zaslou
žený obdiv kolemjdoucích. Těšíme se na příští
rok, kdy opět společně s našimi malými kama
rády vyrazíme na masopust.
Ukázky z tvorby Kristýny Chvalové
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C3B

Horní řada zleva: Kamil Závorka, Ondřej Kačerovský, Jakub Kepka, Petr Listík, Lukáš Hoskovec,
Jakub Semanský
Prostřední řada zleva: Aleš Dlouhý, Ondřej Táborský, Daniela Daňková, Adéla Vrzáčková,
Martin Zelený, Martina Douděrová, Tomáš Pešl, Daniela Zatloukalová (třídní učitelka)
Dolní řada zleva: Martina Jiříková, Michaela Hloušková, Zuzana Štecherová, Michal Hrčkulák,
Barbora Benešová, Eliška Vavřinová, Julie Kovaříková
Chybí: Michaela Šancová, Kristýna Hartmanová, Daniel Karkoš
1. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2,15

2,20

prospěl s vyznamenáním

3

prospěl s vyznamenáním

3

prospěl

18

prospěl

19

neprospěl

1

neprospěl

1

nehodnocen

0

nehodnocen

0

Zameškané hodiny

1 306

Zameškané hodiny

1 600

průměr na žáka

59,36

průměr na žáka

69,57
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Třídní učitel:
Daniela Zatloukalová
Počet žáků celkem:
23, z toho 11 dívek a 12 chlapců
Příspěvek do nadačního fondu: 3 700 Kč od 7 dárců
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C3B
Putování po rumunském Banátu
Banát není zrovna destinací, kam by ročně proudily davy turistů, ale právě to byla jedna z věcí,
která mě na něm lákala. Navíc v tomto karpatském regionu na jihozápadě Rumunska žije v něko
lika vesnicích už téměř dvě stě let česká menšina. Se zájmem poznat nevšední krajinu se současně
zrodil nápad navštívit české vesnice a na vlastní kůži poznat, jak vypadá každodenní život našich
krajanů tisíc kilometrů daleko od své původní vlasti. Ještě o letních prázdninách, ve středu 28. srp
na 2013, jsme vyrazili na cestu dlouhou tisíc kilometrů, jež autobusem trvala 16 hodin. V Brně
naši školní skupinu doplnila šestice studentů archeologie z Opavy a Nitry. S tou jsme pak vytvořili
25členný expediční tým. […] Odpoledne po postavení stanů a odpočinku jsme se za vydatného
deště vydali ještě na výlet k travertinovým kaskádám Beusnitei. Po návratu nás čekala první spo
lečná teplá večeře. V dřevěném altánu na zahradě hájovny se servíroval výborný pečený pstruh
s polentou a bílým chlebem. Další den nás čekal nejdelší pěší úsek našeho putování – 36 km vzdá
lená česká vesnice Rovensko. Počasí se naštěstí umoudřilo a my ještě za šera vyrazili. První etapa
vedla hlubokým a ve vápencových stěnách sevřeným kaňonem řeky Nery. […] Z Šopotu nás čekalo
ještě pár kilometrů táhlým stoupáním do nejvýše položené české vesnice Rovensko (750m). Ces
tou jsme míjeli rumunské salaše a kochali se výhledy na zalesněné kopce všude kolem nás. Za jed
ním z nich se před námi konečně otevřel pohled na dlouhý hřbet, který lemovala zástavba domků
a polí tvořících vesničku Rovensko. Do cíle jsme dorazili v podvečer po 12hodinové túře. Bylo to
zároveň naše první bližší setkání s krajany, neboť ať už jste ve vesničce potkali kohokoliv, slyšeli
jste od něho český pozdrav. Všichni jsme byli unavení a hladoví a rádi jsme využili možnost se
osprchovat a povečeřet místní specialitu sarmi – mleté maso zabalené v zelném listu. Ráno byl čas
zajít do místního krámku se smíšeným zbožím a prohodit pár slov s paní prodavačkou. Na naše do
tazy, jak se jim tu žije, odpovídala s úsměvem, že těžce, ale zároveň dobře. Její dospělé děti, tak jako
i u jiných, odešli už dříve za prací do Čech a ve vesnici dnes tak žije jen 120 osob, které živí přede
vším zemědělství. Každý dům je zde zároveň samostatné hospodářství s domácími zvířaty. Dnes
nás čekalo jen 15 km do nejpočetnější české vesnice Gernik, kde žije 512 českých obyvatel. Cesta
nám vlnícím se terénem rychle ubíhala a zpestřili jsme si ji zastávkou u dřevěných vodních mlýn
ků, které jsou i v současnosti udržované a využívané na mletí mouky. Poprvé jsme cestou také za
hlédli v dálce řeku Dunaj. V Gerniku byla cílem nejdřív hospoda, kde jsme se občerstvili, a poté se
vydali až na konec vesnice, kde jsme na loučce rozbili další tábor. Na večeři nás naši průvodci za
vedli do rodiny pana Františka, kde už byl na dvoře přichystaný dlouhý jídelní stůl, na který vzá
pětí začala paní domu snášet dobroty. Všichni se po několika chodech zakončených koláči dosy
ta najedli a na závěr se většina postavila do fronty, aby si u pana Františka zakoupila domácí mar
melády. V neděli 1. září jsme vyrazili do Svaté Heleny, nejstarší dochované české vesnice v regio
nu (založena 1824). Po cestě jsme navštívili krasovou jeskyni s rozlehlým dómem – Tureckou díru,
kde se podle pověstí schovávala turecká armáda. Nevynechali jsme ani prohlídku přírodního ka
menného mostu – Kulhavou skálu, která je rozkročena nad potokem Alibeg. […] Až po obědě jsme
udělali malý průzkum okolí a zašli do vesničky Baia Noue (Ujbánye), kde většina mužů z Eibentha
lu pracovala až do r. 2007 v antracitových dolech. Ve vesničce také naši průvodci organizují hu
dební Festival Banát. […] Dalším cílem byla Dunajská soutěska. Část cesty vedla tmavou jeskyní
Ponicova, ve které jsme mohli s baterkami v ruce obdivovat bohatou krápníkovou výzdobu a spí
58

cí netopýry. Nezapomenutelným zážitkem bylo brodění ledovou jeskynní vodou. Přímo z jesky
ně si nás pak vyzvedla loď a my na ní vpluli přímo do majestátního Dunaje! Cestou jsme navštívili
také Veteránskou jeskyni, která je přístupná jen z řeky a v níž se v 17. a 18. století odehrávaly boje
rakouské císařské armády s Turky. Cesta po Dunaji byla zážitkem; projížděli jsme soutěskou Por
tile de Fier (Železná vrata), kde hloubka řeky dosahuje až 90 m. Projížďku jsme zakončili pod im
pozantní sochou posledního dáckého krále Decebala, vytesanou ve skále. […] Zpátky na základně
U Medvěda k nám na naše pozvání zavítal pan Josef Kocman, kterého tu označují za „živoucí kroni
ku kraje“. Pan Kocman je hlavním autorem knížky Vyprávění o Banátu, zachycující jeho vzpomín
ky a postřehy. Na jedno odpoledne jsme se i my stali posluchači jeho vyprávění, které nám mno
hé z historie tohoto kraje osvětlilo. Měli jsme také jedinečnou příležitost vyslechnout si češtinu,
která díky dlouhodobé odloučenosti zněla archaicky. Pan Kocman popisoval strastiplné cesty prv
ních českých kolonistů, kteří sem přišli v první polovině 19. stol. za vidinou volné půdy, lesa, úlev
na daních a zkrácení vojenské služby. Stěhovaly se sem celé rodiny z různých částí Čech a usazo
valy se do vojensky předem určených míst, kde zakládaly vesnice. Větším zalidněním kraje kolem
Dunaje plánovala habsburská monarchie zvýšit ochranu proti opakovaným tureckým nájezdům.
Život osadníků i přes slibované výhody rozhodně lehký nebyl a za všemi postupnými výdobytky
stála tvrdá manuální práce. V některých vesnicích, kam patřil i Eibenthal nebo Svatá Helena, byli
muži postupně zaměstnáváni v místních dolech bohatých na antracit, chrom či měď. Tehdy bylo
59
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běžné, že většina Čechů ovládala kromě mateřštiny také rumunštinu, srbštinu, maďarštinu a něm
činu. Už od počátku osídlení se Češi s ostatními národy nemísili a uzavírali manželství jen mezi se
bou. České vesnice byly díky terénu vzájemně dosti izolované a vzdálené, ale ze strachu z příbu
zenských sňatků a jejich možných důsledků na zdraví potomstva se dbalo, aby se lidé při různých
příležitostech, jako byly např. církevní svátky, poutě či tancovačky, potkávali a měli možnost se se
známit. Tím se dařilo zachovávat český jazyk, zvyky, tradice i víru. Čtvrtek 5. září byl naším po
sledním dnem v Banátu. Využili jsme jej k návštěvě eibenthálské základní školy. Setkání s místní
mi dětmi a jejich českou učitelkou proběhlo v přátelském duchu. Prohlédli jsme si třídy, nástěnky,
prolistovali učebnice a v tělocvičně si společně s dětmi zasportovali a zazpívali české lidové písnič
ky. Zároveň jsme oficiálně dětem předali pár potřebných věcí, které jsme sem, v rámci akce orga
nizované Člověkem v tísni, dovezli. Pak už přišlo loučení a posledních šest kilometrů k Dunaji, kde
už na nás čekal autobus do Čech. Sečteno a podtrženo, za osm dní našeho pobytu jsme nachodili
na 120 km. Asi až doma měla většina z nás čas v klidu zpracovat všechny zážitky. Kromě nádher
né přírody jsme na chvíli poznali, jaké to je žít bez technických vymožeností, nemít internet, kvů
li signálu běhat kilometr do kopce, mít k dispozici jen omezené množství vody, všude chodit pěš
ky, protože autobusy ani vlaky zde nejezdí. Poznali jsme i stinnou stránku tohoto kraje, ve kterém
se díky ubývajícím pracovním příležitostem české vesnice pomalu vylidňují, a nebude snadné ten
to ojedinělý svět zachovat. Návštěva našich krajanů v Banátu byla pro mnohé z nás nezapomenu
telným zážitkem, testem fyzické odolnosti, rozšířením obzorů, velkým srovnáním a připomenutím
toho, co ke svému životu vlastně potřebujeme.
Daniela Zatloukalová
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Úklid Vrchlice
Dne 11. dubna se malá skupinka těch nejodváž
nějších a nejobětavějších členů naší třídy roz
hodla věnovat nemalou část svého volného
času (a také hodiny fyziky) k alespoň částečné
nápravě škod na říčce Vrchlici. Vyzbrojeni čer
nými pytli a jednorázovými rukavicemi jsme
se vydali s profesory a odvážlivci z dalších tříd
proti proudu sbírat namnožený odpad. Pytle se
nám rychle plnily obaly, plechovkami či kovo
vým šrotem. Po vysbírání všeho představitel
ného materiálu se naše šestice statečných moh
la zahřát pocitem vykonání dobrého skutku.
P O R T F O L I A T Ř ÍD – C 3 B

Sluníčkový den
Jako každým rokem se i letos 1. a 2. dubna
2014 konala sbírka na pomoc dětem v pěs
tounských rodinách s názvem Sluníčkový
den. Jde o sbírku pro nadaci Rozum a cit, kte
rá poskytuje pomoc opuštěným dětem a vše
stranně podporuje náhradní rodinnou péči.
Tentokrát této sbírce pomohla naše třída C3B.
Úkol to nebyl vůbec jednoduchý, jak by se
mohlo na první pohled zdát. Lidé nejsou vždy
příliš chápaví ani obětaví. Ale i přesto jsme to
zvládli na jedničku.
Úspěchy žáků
Daniel Karkoš

3. místo

Zeměpisná olympiáda,
okresní kolo, kategorie D

Michaela Hloušková

1. místo

Volejbalový turnaj – dívky SŠ

Eliška Vavřinová

1. místo

Volejbalový turnaj – dívky SŠ

Lukáš Hoskovec

1. místo

Volejbalový turnaj – chlapci SŠ

Třídní bulvár
• Ondrova máma: V zapomnění neupadla ani mýtická postava naší třídy. Někdo říká, že dokáže
plavat v asfaltu, někdo zas, že jí polívku vidličkou a někdo, že NASA ji sestřelila, jelikož jim vychylo
vala družice z dráhy. My jen víme, že se jmenuje Ondrova máma a žije v každém z nás.
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• Co nehoda, to Julča: Se třetím ročníkem je také spjaté to, že jsme se postupně všichni stali ři
diči, i když někdo až na druhý pokus. Bohužel jsou mezi námi i tací, kteří okusili na silnici i ty ne
příjemné věci. Největším smolařem je asi naše Julča, která už má na kontě tři zářezy v počtu nehod.
Na druhou stranu se ale musí nechat, že ze střetu se srnkou si kromě pomačkaných plechů odnesla
i maso na guláš. Tak teď už jen bez nehod!

P O R T F O L I A T Ř ÍD – C 3 B

• Třeťák nás bavil: Může se to zdát divné, ale jako jedni z mála chodíme do školy rádi. Ani ne
tak kvůli škole, ale hlavně lidem (to víte, že se najdou i výjimky). Navíc třeťák byl obdobím, kdy
jsme všichni pomalu dospěli a s dospělostí přišly také pořádné oslavy. Nutno říci, že to za to stálo
a k vidění bylo mnoho – od hasičských sirén, vstupů do nirvány, kaskadérských kousků až po roz
seknuté hlavy.
Ukázky z tvorby Michaely Hlouškové a Elišky Vavřinové

M. Hloušková

E. Vavřinová

E. Vavřinová

E. Vavřinová

M. Hloušková
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Zadní řada zleva: Petra Zíková, Martina Kopecká, Barbora Semotánová, Martina Cahová,
Adéla Vlčková, Nikola Kuchařová, Jana Chvalovská, Libuše Holoubková, Michaela Dohnálková,
Jana Turková, Petra Kočovská, Markéta Havránková, Kateřina Pavlovská, Michaela Martinová,
Alena Jirsová, Barbora Losenická, Lucie Laštovková, Martina Korejtková
Přední řada zleva: Dominik Kruliš, Petr Jirásek, Ladislav Gryč, Josef Melich, Dominik Dráb,
Marek Mann (třídní učitel), Václav Rejna, Aleš Říha, Rudolf Hervert
Chybí: Zuzana Keltnerová

Úspěchy žáků
1. pol. 2. pol.
Celkový průměrný prospěch

2,13

2,22

prospěl s vyznamenáním

3

2

prospěl

24

24

neprospěl

0

1

nehodnocen

0

0

Zameškané hodiny

1881

1268

průměr na žáka

69,67

46,96

Martina Kopecká

1. místo

Taekwon-Do ITF, Mistrovství Evropy 2014 v Minsku, kategorie tul II. dan

Kateřina Pavlovská

3. místo

Olympiáda v českém jazyce, okresní kolo, kategorie II
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P O R T F O L I A T Ř ÍD – C 4 A

Třídní učitel:
Marek Mann
Počet žáků celkem:
27, z toho 19 dívek a 8 chlapců
Příspěvek do nadačního fondu: 4 500 Kč od 4 dárců

C4B

P O R T F O L I A T Ř ÍD – C 4 B

Třídní učitel:
Radka Olivová
Počet žáků celkem:
32, z toho 15 dívek a 17 chlapců
Příspěvek do nadačního fondu: 10 800 Kč od 12 dárců

Stojící zleva: Radka Olivová (třídní učitelka), Šimon Balham, Barbora Mandlíková, Daniel Dvořák,
Pavla Krtilová, Vojta Šimon, Hana Víšková, Nick Pelikán, Martina Krejčí, Barbora Volfová,
František Pazderka, Eliška Lindnerová, Pavel Pícha, David Hájek, Petra Bojkovská, Richard Jarůněk,
Ondřej Vokál, Martin Pros, Alena Králiková, Denisa Nováková, Michaela Lejnarová, Vilém Dědek,
Barbora Hudcová, Martin Vlasák, Johana Posseltová
Klečící zleva: Matěj Hanousek, David Kupr, Matěj Drahokoupil, Nikola Roudnická, Jakub Drahokoupil,
Karolina Krajcová, Kristýna Mocová, Jan Keltner

1. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2. pololetí
Celkový průměrný prospěch

2,31

2,25

prospěl s vyznamenáním

4

prospěl s vyznamenáním

2

prospěl

23

prospěl

30

neprospěl

5

neprospěl

0

nehodnocen

0

nehodnocen

0

Zameškané hodiny

2737

Zameškané hodiny

1677

průměr na žáka

85,53

průměr na žáka

52,41
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C4B
Maraton čtení aneb učitelé čtou knihy
Tento rok nás Maratonem čtení provázel pan
učitel Provaz, který přečetl úryvky ze tří knih
od jednoho z nejvýznamnějších českých spiso
vatelů druhé poloviny 20. století Bohumila
Hrabala. První z nich byla kniha Ostře sledo
vané vlaky, pokračoval románem Obsluho
val jsem anglického krále a poté nás seznámil
s Hrabalovou již méně známou novelou Taneční
hodiny pro starší a pokročilé. Po přečtení každé
ukázky s námi stručně rozebral děj a jazyk díla
a nakonec s námi pohovořil o životě tohoto oso
bitého českého autora.
P O R T F O L I A T Ř ÍD – C 4 B

Filozofický projekt
Jako každý rok se i letos 4. ročníky zúčastnily
soutěže Filozofický projekt. Sestava filozofů
byla vskutku velkolepá. Napříč místy a časem se
sešlo 13 myslitelů, aby získali odpověď na ne
lehkou otázku – co je to láska? Letošní setká
ní se konalo v indickém paláci za přítomnosti
krásné Šeherezády (Štěpánka Králová) a sul
tána (Zdeněk Maňák). Po několikahodinové de
batě vynesla porota finální verdikt. Akce byla
přínosná jak pro samotné aktéry, tak pro všech
ny zúčastněné. Bylo zajímavé sledovat, jak je
tento cit vnímán ve zcela odlišných kulturách.
Darování krve
Dne 4. dubna 2014 se 15 odvážlivců z třídy C4B
zúčastnilo dárcovství krve. Ráno jsme se se
šli před kolínskou nemocnicí plní očekávání.
Na všech byla vidět lehká nervozita, jelikož to
byla naše první zkušenost s darováním krve.
Naše nervozita stoupala při testovacím odběru,
vyplňování dotazníku a závěrečném pohovoru
s lékařem, který rozhodnul, zda splňujeme
všechna požadovaná kritéria. U některých se
v průběhu odběru objevila i lehká nevolnost,
ale jinak jsme vše zvládli na jedničku.
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C4B
Úspěchy žáků
Denisa Nováková

2. místo

Olympiáda v českém jazyce, okresní kolo, kategorie II

Michaela Lejnarová

2. místo

SOČ, obor č. 4 – Biologie, krajské kolo,

Jakub Drahokoupil

1. místo

Piškvorky, okresní kolo

Matěj Drahokoupil

1. místo

Piškvorky, okresní kolo

Ukázky z tvorby žáků
Martin Vlasák
Pro Míšu

P O R T F O L I A T Ř ÍD – C 4 B

Svět se mi zas hroutí
Jak domeček z karet
Kde je štěstí?
Kam mohlo zmizet?
V každém úsměvu
Ve všech veselých chvílích
Srdce z těla si rvu
Pláč vydávám za smích
Pro tu jedinou chvíli
Život bych dal
Za dotek mé víly
Všeho bych se vzdal
Věci krásné
Ty vždycky pominou
Ty nevěříš, blázne?
Tak to se ti vysmějou
Se srdcem na dlani
Svět nedá se dobít
Jen vzpomeň si na ni
Kdyby nechtěl’s věřit
Byla jsi mé všechno
Teď mi zbyla jenom slova
Tak kde jsi, moje lásko
Chtěl bych zkusit všechno znova
Dnes jsem naposledy slyšel
Tvůj andělský smích
Kdybych to věděl
Nemiloval bych

Kristýna Mocová
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Šestiletý Jiří začal navštěvovat základní školu v Kutné Hoře v roce 1925. Po pěti letech přestoupil
na Státní československou reálku (pokračovatelem této školy je dnes Gymnázium Jiřího Ortena).
Reálka sídlila v letech 1900–1998 v budově, ve které je dnes ZŠ Žižkov v Kremnické ulici.
Gymnaziální studium začalo pro Jiřího 1. září 1930 a podle dochovaných třídních výkazů neměl
začínající básník ve škole ani kázeňské, ani prospěchové problémy. V sekundě nastala nejen změ
na třídní učitelky, kdy Adélu Skřivanovou nahradila Miroslava Kurzová, ale přišly i kázeňské pro
blémy. Hned v prvním čtvrtletí byl Jiří potrestán důtkou ředitele školy za vyrušování při vyučo
vání. Zhoršil se i v prospěchu, a proto se rodiče rozhodli pro Jiřího přestup na jinou školu. Ředitel
školy Karel Mužík vydal 28. června 1932 klauzuli na odchod ze školy.
Ortenova anabáze po školských ústavech pokračovala na kolínském Státním reálném gymnáziu,
kde pobyl čtyři roky. I na této škole zůstal Jiří studentem podprůměrným. Jiřího gymnaziální trápe
ní vyvrcholilo v sextě (školní rok 1935–1936). Protože již v prosinci 1935 vystoupil z církve izraelit
ské, nebyl koncem června roku 1936 známkován z náboženství. Ve všech dalších předmětech byl
hodnocen dostatečně, z francouzštiny ho čekala postupová zkouška. Měl snížený stupeň z chování.
Protože se ale nedostavil k reparátu z francouzštiny, dostal consilium abeundi (česky „rada odejít“).
Většinou šlo o mírnější formu vyloučení, kdy vyloučený odešel na vlastní žádost či žádost rodičů,
čímž si zachoval tvář a zůstal „úředně čistý“. To umožňovalo bezproblémové přijetí na jinou školu
a dostudování jinde. Tou jinou vysněnou školou měla být pro Jiřího pražská konzervatoř.

Prvňáček Jiří Ohrenstein, 1925

Sekundán Jiří Ohrenstein, 1932
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J I Ř Í O R T EN – V Z D Ě LÁNÍ

jiří orten – VZDĚLÁNÍ

kroužky

KR O U Ž KY

Dramatický kroužek
V tomto školním roce se řady dramatického kroužku rozšířily o nové členy. Naši divadelní sezónu
jsme zahájili podzimním představením o sv. Martinovi, které bylo součástí Svatomartinských
slavností organizovaných kutnohorským arciděkanstvím. Atmosféru představení umocnilo
místo a doba konání – schody naproti portálu chrámu sv. Barbory osvětlené svíčkami a poulič
ními lampami. Velké množství spokojených diváků bylo naší odměnou. Nyní probíhá nacvičo
vání hry, jejíž realizaci plánujeme v příštím školním roce. Diváci se mohou těšit na velkou por
ci smíchu a zábavy.

Kroužek mladých zdravotníků
Velmi záslužnou práci konají Kamila Jahodářová, Jana Lipská a Šárka Žáčková tím, že už po něko
likátý rok vedou zdravotní kroužek, kde připravují mladší žáky na vyšší stupeň soutěže Hlídek
mladých zdravotníků. Na kroužek mohou chodit žáci ze všech ročníků nižšího gymnázia. Děv
čata se s nimi scházejí každý pátek v odpoledních hodinách, což je obzvlášť chvályhodné, pro
tože kroužek probíhá v jejich volném čase. Učí je teoretickou a praktickou první pomoc a obva
zovou techniku. Jeden z týmů letos v krajském kole, kam postoupil vítězstvím v kole okresním,
vybojoval 4. místo.
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rodiče píší o škole
Po dni otevřených dveří bylo rozhodnuto
O výběr střední školy jsme se začali zajímat již v 8. třídě. Na dni otevřených dveří Gymnázia
Jiřího Ortena jsme si prohlédli školu. Škola je situována do klidného prostředí. Nejvíce nás
ale zaujala fauna a flóra, která je ve škole velmi rozmanitá. U syna vyhrál pohled na leguána
a ovce, u mne přístup pedagogů, způsob výuky, přístup vyučujících ke studentům, kreditní
hodnocení a mnoho dalšího. Prostě bylo rozhodnuto. Po prvním školním roce jsem opravdu
ráda, že syn Vaši školu navštěvuje.
Mgr. Jana Pospíšilová

Když jsme se s manželkou po zvážení všech pro a proti rozhodli směřovat kroky našich
dětí směrem ke studiu na osmiletém gymnáziu, jako první volba pro mne bylo Gymnázium
Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Možná zpočátku rozhodovaly především pocity – sám jsem zde
před dvaceti lety, ač ještě ve staré budově proti chrámu sv. Barbory, studoval. Ovšem s od
stupem času (nejstarší dcera končí sekundu, syn primu) mohu konstatovat, že volba byla
správná. Jednoznačnou výhodou tohoto gymnázia oproti ostatním v okolí je moderní kon
cepce budovy s veškerým zázemím, kterou jí ústavy v historických budovách mohou jen zá
vidět. Ačkoliv je profesorský sbor věkově různorodý, zvenčí působí jako ucelený kreat ivní
kolektiv.
Já osobně, coby produkt starších výukových metod, mám někdy pocit, že je výuka protkána
tolika moderními prvky, že je pro mě hůře uchopitelná. Kontrola toho, co všechno by měli
studenti zvládnout, není pro mne jednoduchá.
Přivítal bych určitou kontrolu pohybu studentů ve zrádném prostředí internetu, alespoň těch
do 15 let věku. Kladl bych větší důraz na zodpovědný přístup k tomuto médiu ve škole i doma.
Zdá se mi, že se u dnešní mládeže vytrácí schopnost syntetického myšlení a jejich přemýšlení
nad problémem končí u kláves ctrl+c a ctrl+v.
Oceňuji výměnné zahraniční pobyty, které poskytují nedocenitelné životní zkušenosti, bou
rají jazykové bariéry a umožňují studentům získat nadhled nad problémy naší české kotliny.
Držím Gymnáziu Jiřího Ortena palce a věřím, že vychová takové absolventy, kteří přispějí ke
zlepšení klimatu naší společnosti a zvládnou nalézt pravé životní hodnoty pro budování de
mokratického státu.
MVDr. Radek Mašín
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R O D I ČE PÍŠÍ O ŠK O LE

Proč osmileté gymnázium Jiřího Ortena?

D O B Ř Í A B S O LVEN T I S E VR A C E J Í

dobří absolventi se vracejí
Pro celou řadu našich absolventů kontakty s GJO po jeho absolvování nekončí. Mnoho z nich se
pravidelně vrací. Někteří si přijdou pro potvrzení o průběhu a výsledcích svého gymnaziálního
studia, protože se po určitém čase na VŠ rozhodli pro změnu svého dalšího zaměření, jiní zajdou za
svými oblíbenými učiteli, aby jim poreferovali o svých pokrocích během svého vysokoškolského
studia nebo aby je požádali o zapůjčení odborné literatury či o radu, další se vracejí coby prak
tikanti během povinné praxe na pedagogických fakultách; mnoho z nich zavítá za účelem pro
vést mezi současnými žáky GJO průzkum, jejž potřebují pro své referáty, seminární, bakalářské
nebo diplomové práce. Vědí, že dveře GJO jim po opuštění naší školy zůstávají navždy otevřené.
O aktuální téma, které představuje vztah studentů 4. ročníku Gymnázia Jiřího Ortena k Evropské
unii, se v uplynulém roce zajímal předloňský absolvent Jaroslav Veverka, student Vysoké školy
ekonomické v Praze. A protože nás zajímalo, jaké názory na EU naši studenti mají, požádali jsme
ho o výsledky. Jaroslav předpokládal, že respondenti z řad našich nejstarších žáků budou zastávat
eurooptimistické stanovisko. Jeho předpoklad byl dotazníkovým šetřením vyvrácen. Abychom zá
věr Jaroslavova výzkumu dokumentovali, připojujeme se svolením autora několik grafů z jeho se
mestrální práce.
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Výtvarné sympozium A. Németha
I v roce 2013 pořádal kutnohorský výtvarník An
drej Németh v našem městě výtvarné sympozium –
to letošní bylo již desáté. Účastnili se ho mimo jiné
i umělci z Japonska, Maďarska nebo Itálie. Výsledky
jejich práce si mohli zájemci prohlédnout ve vesti
bulu GJO. Umělec A. Németh je duší i srdcem hlav
ně sochař. Autorův um zde však zdaleka nekončí;
jeho experimenty směřují k malbě, grafice, kera
mice nebo sklu. V GJO byla k vidění díla bez jednot
ného tématu, která však spojoval duch místa, kde
byla vytvořena, a idea společné umělecké tvorby.
Lukáš Veverka, V7A (upraveno, zkráceno)
V americkém Glen Rocku
V posledním zářijovém týdnu vyrazila skupina
šestnácti studentů na výměnný pobyt do ame
rického Glen Rocku v New Jersey. Hostili je stře
doškoláci z partnerské Glen Rock High School,
kteří své české kamarády seznámili se svou ško
lou a městem. Během tří celodenních výjezdů do
New Yorku studenti navštívili Sochu Svobody,
Národní památník 11. září, Empire State Building,
Times Square, Central Park a další známá místa
metropole. Historii americké státnosti studenti
nasáli na výletě ve Filadelfii. V příštím školním
roce přivítáme Američany u nás.
Mše pro Stonožku
Studentský pěvecký sbor Gaudeamus spolu
účinkoval na slavnostní bohoslužbě pro hnutí
Stonožka, konané 6. 12. 2013 v Chrámu sv. Víta
v Praze. Spolu s dalšími několika dětskými sku
pinami jsme hudbou i slovem vyjádřili vděč
nost za vše, co bylo v roce 2013 vykonáno pro
střednictvím aktivit stonožkového hnutí pro
potřebné děti v nejchudších oblastech světa,
pro nemocné, hladovějící, pro sužované vál
kou … Příznačně zazněl známý sbor Židů z Ver
diho opery Nabucco a děkovné přímluvné pís
ně k Bohu za lásku, mír a vzájemné přátelství.

Listování poprvé
Dne 7. 11. 2013 jsme zavítali na další cyklus scénic
kého čtení „Listování“. Tentokrát nám jeho autoři
představili knihu „Už je tady zas“, jejímž autorem
je německý novinář a spisovatel Timur Vermes. Jde
o politickou satiru představující současné demo
kratické Německo jako zemi, která není ani dnes
imunní proti demagogům a jejich rétorice. Příběh
vypráví, jak se v roce 2011 na louce nedaleko Berlí
na probudí Adolf Hitler, brzy dostane prostor v te
levizi a zahájí novou politickou kariéru. Představe
ní bylo vtipné, živé, srozumitelné a několik žáků
skutečně inspirovalo k četbě knihy, z níž vycházelo.
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PR O B Ě H L O VE ŠK O LNÍM R O C E – A K C E

Proběhlo ve školním roce

PR O B Ě H L O VE ŠK O LNÍM R O C E – A K C E

Bodovaly Kralupy
Stalo se již tradicí, že se na začátku Adventu na
GJO setkávají volejbalová družstva z blízka i z da
leka (dokonce až z Německa) na turnaji Zlatá kří
da. Letos se konal jubilejní desátý ročník a zúčast
nilo se ho rekordních dvanáct mužstev. Jejich klá
ní trvalo déle než deset hodin a bylo během něho
odehráno 34 zápasů. Ve finále, v němž se utkalo
Dvořákovo gymnázium z Kralup nad Vltavou s tý
mem ZŠ Masarykova Kutná Hora, zvítězili hráči
z Kralup, aby se prvně v dějinách turnaje stali jeho
absolutním vítězem. Bronzovou medaili si odvezli
naši němečtí přátelé do braniborského Rathenow.
Vánoční koncert
Ve středu 18. 12. 2013 v podvečer proběhl již tra
diční vánoční koncert pro studenty, rodiče a přá
tele GJO v Kutné Hoře. V programu zazněly zná
mé vánoční koledy, jako např. Nesem vám noviny,
Veselé vánoční hody, Tedy poženem. Nechyběly
posluchačsky oblíbené transkripce písně Tisíc
andělů, originálního spirituálu Bim, bam v ryt
mu rhumby, písně Za sklem dýchá mráz slavného
Johna Lennona či Truvérská mše Petra Ebena. Velké
poděkování patří Adamu Sirotkovi, Štěpánu Princo
vi, Janě Lukačinové, Martině Roubíčkové a Vilému
Lickovi za krásný instrumentální doprovod.
Za fauvisty do Albertiny
Letos se výprava milovníků umění a vánoč
ní atmosféry opět vydala do osvědčené desti
nace – vídeňské Albertiny. Ta nabídla výstavu
„Henri Matisse a fauvisté“. Naše volba se ukáza
la jako výborný nápad, protože umění fauvistů
je snadno srozumitelné a čitelné i pro návštěv
níky, kteří umění příliš neholdují. Teplé odstí
ny žluté, červené a fialové působily na zúčast
něné pozitivně a skvělá nálada jim vydržela
i na vánočních trzích. Ty byly letos také laděny
fauvisticky – Vídeň se oblékla do pestrobarev
ných pletených svetrů, šál a čepic.
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Se Stonožkou jsme oblékli uprchlíky
V lednu jsme uskutečnili sbírku teplého obleče
ní, již uspořádala Stonožka ve spolupráci s Minis
terstvem vnitra ČR. Pomohli jsme tím ulehčit těž
ké životní podmínky syrských uprchlíků v jordán
ském táboře Zaatarí. Nezůstali jsme lhostejní k in
formaci, že z 80 tisíc uprchlíků je skoro polovina
dětí. Mají hlad a jediné oblečení, které mají, je to,
v němž narychlo opustili svoji zemi. To je ovšem
před mrazem neochrání. Zástupci hnutí Stonožka
od nás odvezli bezmála čtyřicet igelitových pyt
lů teplého oblečení. Věříme, že alespoň některé
z uprchlíků naše úsilí „zahřálo“.
Vyhráli jsme ŠKODOVKU
Pod heslem „Přineste starý papír a vyhrajte
ŠKODOVKU“ jsme se snažili žáky již druhým
rokem získat pro sběr starého papíru. K této
z pohledu školy retrospektivní akci nás inspi
rovala soutěž vyhlášená firmou AVE CZ odpa
dové hospodářství, s. r. o. Přes Vánoce se v do
mácnostech nashromáždilo papíru dost, a tak
se žáci snažili. Vítězové, v letošním roce třída
C4A, dostali slíbenou ŠKODOVKU. Přirozeně
se nejednalo o vůz této značky, nýbrž o exkur
zi ve firmě Škoda Auto, a. s., a v muzeu škodo
vek v Mladé Boleslavi.
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Můj život po životě
V předvánočním čase jsme opět zamířili do
Městské knihovny, kde se 17. 12. 2013 konala
beseda s nejvydávanějším českým spisovate
lem současnosti Michalem Vieweghem. Setkání
se čtenáři se konalo právě rok poté, co známé
mu spisovateli praskla aorta. Podle jeho slov
se jednalo o jeho vůbec první samostatný vý
jezd autem mimo Sázavu. Posluchače zaujal ne
jen úryvky ze své poslední knihy, nýbrž i poví
dáním, které ani po dlouhé a náročné rekonva
lescenci neztratilo vtip.

Týden v Lincolnu
V rámci projektu ČED+ (ČR, England, Denmark,
France) skupinka deseti žáků a dvou učitelů vy
razila do Lincolnu v Anglii. Projektové téma
bylo stejné jako při minulém setkání v Dánsku –
Education. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit
ideální školu. Po mnoha exkurzích jsme se dozvě
děli, jak se vzdělávají angličtí studenti. Za zmínku
stojí i návštěva univerzity v Cambridge. Celý tý
den jsme zakončili konferencí, následovanou spo
lečným programem ve škole, který zahrnoval vý
uku tradičních anglických lidových tanců. Týden
strávený v Lincolnu jsme si velmi užili.
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Listování podruhé
Dne 20. 1. 2014 se konalo další „Listování“. Zájem
o ně – a to nejen z řad našich žáků – byl tak vel
ký, že se akce musela přesunout do prostor kina
Modrý kříž. Lukáš Hejlík se tentokrát pustil do
zdánlivě nemožného projektu, neboť v jeho pro
vedení sehráli dramatickou zápletku „Inferna“ od
Dana Browna pouze dva herci. Představení bylo
pozoruhodné a i tentokrát přivedlo několik žáků
k četbě na scéně působivě ztvárněné knihy. Zá
jem o akce knihovny mezi našimi studenty stou
pá; doufejme, že to není jen kvůli bodům do před
mětu český jazyk, které dostanou nádavkem.

Opět v Městské knihovně Kutná Hora
Další akcí pořádanou knihovnou byla bese
da se Stanislavem Motlem, publicistou zná
mým zejména díky pořadům Na vlastní oči
(TV Nova) a Stopy, fakta, tajemství (ČRo 2 –
Praha). Tentokrát si Stanislav Motl připra
vil téma „Po stopách slavných i zapomenu
tých“, v rámci něhož se zaměřil nejen na
Antoine de Saint-Exupéryho, ale i na osudy ně
kterých méně známých souputníků legendár
ního Nikoly Šuhaje. Přednáška se konala ve
čtvrtek 6. 2. 2014 ve večerních hodinách.

Maraton čtení
Březen je měsíc knihy a rok 2014 je v našem li
terárním prostředí spojen hlavně se jménem
spisovatele Bohumila Hrabala. Ten by se le
tos dožil 100 let. Téma pro letošní Maraton čte
ní tedy znělo Bohumil Hrabal. Většina ze za
pojených učitelů si vybrala ukázku z jeho díla
a představila ji žákům. Někteří propojili čtení
z jeho děl s promítáním pasáží z četných filmo
vých adaptací děl v zahraničí nejznámějšího
českého autora druhé poloviny 20. století.
Do projektu se zapojilo 17 učitelů.

GJOu fest
Školní parlament v čele s A. Daňkovou a M. Hrčku
lákem zorganizoval studentský hudební festival
GJOu. První ročník se konal v září 2013 v parku
pod Vlašským dvorem a vystoupily na něm pou
ze skupiny, které měly něco společného s naší ško
lou: Mood Indigo, Van, The Roundies, Palindro
mes a kolínští Rock Base. Na druhý ročník do kul
turního domu Lorec přijeli opět The Roundies,
Mood Indigo a Palindromes, kutnohorský písnič
kář Pekař, pražští Marek Dusil Blend a nizozemská
skupina Scotch. Protože se oba ročníky vydařily,
vznikla nejspíš nová „gymplácká“ tradice.
Setkání žáků ze zemí V4
Ve dnech 7. až 11. 6. 2014 vycestovala již počtvrté
skupina žáků na setkání škol ze zemí Visegrád
ské skupiny do polských Katovic. Tématem letoš
ního roku byl rytířský středověk, a tak byl jed
ním z vrcholů společného programu celopolský
sraz zájmových šermířských skupin, jež publiku
předvedly svou výstroj a svůj um. V naučné části
programu představili žáci svým partnerům stře
dověkou kulturu svých zemí. Naši žáci se ukázali
v tom nejlepším světle. Za své znalosti angličtiny,
s ohledem na maďarskou delegaci společného ja
zyka setkání, se rozhodně stydět nemusejí.
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Koncert v rámci MHF Kutná Hora 2014
Ve středu 11. 6. 2014 přivítalo naše gymnázium
deset vynikajících mladých instrumentalistů, kteří
účinkovali v Kutné Hoře v rámci 7. ročníku Mezi
národního hudebního festivalu. Během hodino
vého koncertu v aule školy zazněly komorní sklad
by převážně českých autorů – Smetany, Dvořáka,
Suka, Kramáře, Schulhoffa. Slovem provázel umě
lecký ředitel MHF a známý violoncellista Jiří Bár
ta. Pozornost všech přítomných studentů, učitelů
a příznivců vážné hudby inervovala brilantní in
terpretace jednotlivých skladeb a sami umělci byli
nakonec odměněni dlouhotrvajícím potleskem.
Městské hry 6. olympiády dětí a mládeže
Ve dnech 12. až 20. 6. 2014 proběhly Městské
hry 6. olympiády dětí a mládeže. Hry byly za
hájeny slavnostním ceremoniálem na nově zre
konstruovaném stadionu Olympie za přítom
nosti Zuzany Hejnové – mistryně světa v běhu
na 400 m překážek. Všechny kutnohorské ško
ly mezi sebou soupeřily v řadě kolektivních
i individuálních soutěží, mezi nimiž domino
valy míčové hry a atletické disciplíny. Žáci naší
školy se ve sportovním klání rozhodně neztra
tili a podařilo se jim v silné konkurenci vybojo
vat řadu cenných medailí.
Hmyzí bašta
Ochutnali jste již někdy hmyzí pochoutky? Říká
se, že kdo v Thajsku nejedl hmyz, tak tam ani
nebyl. Vlastně jste tam ani být nemuseli. Stačilo
se totiž zúčastnit jednoho dne v týdnu za ško
lou. Kolega Bartoníček pozval již podruhé do
školy Pavla Hanáka a Filipa Kerekeše z Klubu
cestovatelů a ti připravili na místě čtyřiceti na
těšeným žákům menu ze sarančat, švábů, cvrč
ků, moučných červů a larev potemníků. Ohlas
byl velký, a že všem chutnalo, potvrdil prázdný
tácek každého strávníka.
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Klub mladých diváků 2013/2014
K zájmovým aktivitám patří Klub mladých di
váků, na jehož členy čeká každoročně šest celo
večerních představení v Praze. Letos se začalo
v Dlouhé hrou „Oněgin byl Rusák“, hodnocenou
mnohými jako vůbec nejlepší drama. Listopad
přinesl v ABC „Dobře rozehranou partií“, po níž
následoval na Vinohradech „Dvojitý agent“. Le
den patřil commedii dell’arte „Lhář“, jehož v Ro
koku vystřídala tragikomedie „A voda stoupá“.
Šestici uzavřel v březnu v Celetné klasický „Viš
ňový sad“. Zájem o KMD je tradičně velký: do di
vadla jezdí pravidelně 48 studentů.

Moře, slunce, zábava, sport
Na konci školního roku jsme odjeli k moři na
ostrov Malý Lošinj, kde nás čekal kurz sportů
v přírodě. Jak to všechno vypadalo? Takto:
• rozcvička na získání energie na celý den,
• po snídáni nastal lítý boj mezi rodinami
ve fotbale, volejbalu a basketbale,
• plavání a potápění se závěrečnou „štafetou“,
• celodenní plavba okolo ostrova a výstup na
nejvyšší bod ostrova Televrinu,
• závěrečné párty,
• západ slunce,
• výborná nálada, jídlo a skvělý kurz.

O kmotrech s Jaroslavem Kmentou
Dne 30. 9. 2013 jsme pozvali známého novináře Ja
roslava Kmentu, autora knih o českém kmotrov
ství. Doprovázel ho náš bývalý žák, nyní již ostří
lený Kmentův kolega z Mladé fronty Dnes, Tomáš
Syrovátka. Oba se věnují kauzám, jejichž cílem je,
jak shrnul D. Kruliš, žák C4A, „přijít na kloub ne
kalým praktikám v politice, ve státních úřadech,
u policie a soudů, rozplést je a poukázat na ko
rupci, nebo dokonce odhalit zločiny. […] V samém
závěru besedy položil novinář studentům několik
jednoduchých dotazů. Za správné odpovědi odmě
nil studenty knihou s vlastnoručním věnováním.“
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Lestari pomáhá orangutanům
Dne 18. 10. 2013 jsme si v rámci cyklu „Taky mezi
námi“ povídali se zástupci občanského sdružení
Lestari, které upozorňuje evropské spotřebitele
na nebezpečí, které v sobě skrývá naše dychtivost
po laciném zboží: řada potravin, jež denně kon
zumujeme, obsahuje levný palmový olej pěstova
ný na rozsáhlých plantážích vytlačujících původní
pralesy na Borneu. V důsledku toho trpí řada živo
čišných druhů, včetně orangutana. Spolu s pralesy
ustupují plochám pro pěstování palmy olejné i po
líčka místních domorodých zemědělců, což z nich
činí loutky závislé na zvůli nadnárodních firem.
Izraelci kontra Palestinci – kdo je v právu?
Studentům, kteří se před časem účastnili be
sedy s J. E. Jacobem Levim, velvyslancem Státu
Izrael v ČR, jsme chtěli poskytnout možnost
podívat se na problematiku izraelsko-palestin
ských vztahů ze širšího pohledu. Za tím účelem
jsme 22. 10. 2013 do školy pozvali novináře,
cestovatele a fotografa Jiřího Kaláta, který po
býval na Blízkém východě, a mohl tak žákům
přiblížit, jak vleklý konflikt ovlivňuje životy
lidí na obou stranách. Žáci pochopili, že nic
není černobílé a že cesta k míru mezi Izraelci
a Palestinci bude dlouhá.
Od Slunce k tokamaku a zpět
Ing. Milan Řípa, CSc., který se dlouhodobě za
bývá jadernou fúzí, navštívil GJO ve středu
6. 11. 2013, aby nám vysvětlil, jak jaderná fúze
probíhá a jak ji člověk dokáže nastartovat a ří
dit. Hovořil o vývoji fúzní elektrárny a o poten
ciálních rizicích s ní spojených. Předvedl nám
rovněž model francouzského tokamaku, tedy
fúzního reaktoru. Na závěr jsme se symbolicky
vrátili od tokamaků zpět ke Slunci, když nám
pan inženýr představil několik vesmírných
jevů, k jejichž vysvětlení se právě tokamaky
používají.
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Budeme volit komunisty?
Dne 7. 11. 2013 absolvovali žáci v rámci projektu
Totalitní režimy besedu s Augustinem Bubníkem
a Františkem Teplým, jež spojuje stejná životní zku
šenost – odsouzení ke čtrnácti letům vězení za „pro
tistátní“ činnost. Oba vzpomínali na své nedobro
volné pobyty v komunistických jáchymovských
lágrech a na pracovní podmínky v uranových do
lech. Oba rovněž žákům přiblížili atmosféru 50. let.
Pan Bubník se navíc ve svém vyprávění vrátil
ke své slavné hokejové kariéře, již v roce 1950 pře
rušilo jeho zatčení. Ačkoliv byl v roce 1955 omilost
něn, do reprezentace se již vrátit nesměl.
Češi operují v Afghánistánu
Dne 15. 11. 2013 mnozí z nás přijali pozvání na
besedu s npor. Ing. Bronislavem Němcem, kte
rý nám vyprávěl o zemi, jejíž jméno nevymize
lo od počátku 80. let ze světového zpravodaj
ství – o Afghánistánu. Hlavní témata – islámské
právo, náboženské tradice, postavení žen
v afghánské společnosti, vojenské intervence
a bezpečnostní situace v zemi, doplnilo rov
něž povídání o přírodě a kuchyni. Pan Němec
se s námi podělil i o pohnutky, které ho vedly
k tomu, aby se připojil k české vojenské misi na
území tohoto státu.
Idol gymnazistek – Lukáš Hejlík
V rámci besed zaměřených na známé osobnosti
mezi námi navštívil GJO dne 20. 1. 2014 herec
Lukáš Hejlík, našim žákům důvěrně známý z cyk
lu scénického čtení Listování, jejž s nimi pravi
delně navštěvujeme v Městské knihovně Kutná
Hora. Populární herec přijal pozvání žáka třídy
V8A Martina Kostelníka, který povídání s ním rov
něž moderoval. Řeč se přirozeně netočila pouze
kolem projektu Listování, jež na improvizovaných
podiích po celé ČR představuje obsahy nově vy
cházejících knih; žáky zajímaly i hercovy začátky
v divadle a jeho role v televizních seriálech.
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Rozkoš bez rizika
Dne 28. 2. 2014 se v hudebně sešli zájemci o be
sední cyklus „Taky mezi námi“. Tentokrát jsme se
věnovali prostituci. Ačkoliv se toto téma v dnešní
společnosti už zdaleka netabuizuje takovou mě
rou jako dříve, víme, že je opředeno řadou nezod
povězených otázek: Kdo jsou vlastně ženy nabíze
jící své tělo za peníze? Co je k tomu vede? Kdo jsou
ti, již jejich služby vyhledávají? Trpí všichni kolem
sexbyznysu nedostatkem sebeúcty a sebeovládá
ní? Chybí jim morálka? Na tyto otázky žákům za
svěceně odpovídala paní Zuzana Siváková, pra
covnice organizace Rozkoš bez rizika.
Dobrovolnictví s Maltézskou pomocí
Dne 25. 4. 2014 k nám zavítal pan Petr Jakeš,
aby nás seznámil s charitativní a humanitární
organizací Suverénního řádu maltézských rytí
řů s názvem Maltézská pomoc. Ta se zaměřuje
na pomoc trpícím, ať už se jedná o staré a opuš
těné lidi, o děti, vozíčkáře, lidi s kombinova
ným postižením, vězně, nemocné či občany
postižené přírodními katastrofami. Vychází při
tom z téměř tisícileté tradice řádu, kter ý byl za
ložen kolem roku 1048 v Jeruzalémě zbožnými
rytíři, kteří si vytyčili cíl chránit poutníky do
Svaté země ke Svatému hrobu.
Charizmatický spolupracovník Billa Gatese
Posledním hostem byl v letošním školním roce
Jan Mühlfeit, prezident firmy Microsoft pro
Evropu, který nám již po třetí (první návštěva
se uskutečnila v roce 2007, druhá 2009) věno
val dvě hodiny svého vzácného času, aby nám
přiblížil nejen vývoj v oblasti informačních
technologií, ale aby se s námi rozdělil i o své
další názory. Žákům poradil, co mohou udělat
pro to, aby dokázali uspět ve stále tvrdším kon
kurenčním boji na pracovním trhu, a doporučil
jim, aby hledali ten správný kompromis mezi
ekonomickým úspěchem a osobním štěstím.
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o zvířatech a rostlinách
Květnice není určena pro „poznávačku“
V rámci monotematického dne zaměřeného
na naši školu se letos prvně uskutečnil krátký
projekt, který žáky seznámil s úskalími „pořád
kumilovnosti“, s níž přistupujeme k péči o nej
bližší okolí našich domů. Panická hrůza z kaž
dé sedmikrásky či smetánky na našem trávní
ku, z cihly vyviklané ze zdi kůlny, ze ztrouchni
vělé laťky v plotu nebo z hromádky dřeva a lis
tí výrazně ovlivňuje biodiverzitu našeho oko
lí. Posedlost dokonalostí naší zahrady nás nutí
k nákupu kilogramů hnojiv, pesticidů a her
bicidů, abychom co nejefektivněji přeměnili
naši zahradu v zelenou poušť. Bílé kopretiny
jsme vyměnili za bílý zahradní nábytek, záři
vou oranžovou jestřábníků za oranžovou bar
vu sekaček Mountfield, modř zvonků za Azuro
bazény… Pro mnoho druhů brouků a motýlů,
pro žáby, ještěrky, vrabce a ostatní pěvce ani
pro drobné savce není v našem sterilním oko
lí místo. Na našem trávníku se dobře cítí leda
zahradní grily, zavlažovače a k nim vedoucí
hadice. Podobné je to s biodiverzitou i na síd
lištích, kde zateplením budov ucpeme každý
otvor, jejž dosud vděčně využívali např. rorýsi,
a ze zelených ploch mezi domy křovinořezem
úzkostlivě odstraníme každý hvozdík, kohou
tek nebo chrastavec. Ne, nebojte se, při projek
tu jsme nenaváděli žáky k tomu, aby přestali
upravovat prostředí, v němž žijí. Jen jsme se
jim snažili ukázat, že existují způsoby, jak lze

Inspirativní ekoprvky na zahradě GJO –
hmyzí úl a hnízdo v jedné z ptačích budek

do zušlechtěných lidských sídel vrátit rostliny
a živočichy, kteří z nich čím dál rychleji mizí.
Seznámili jsme je s hmyzími úlky, různými
typy ptačích budek a zahradním jezírkem, vy
právěli jsme jim o snaze některých institucí
a organizací vracet do našich vesnic a měst
původní rostlinné a živočišné druhy. Na zá
věr žáci ve skupinkách srovnali počet rostlin
ných druhů na pozemku, na kterém je udržo
ván klasický trávník, a na loučce nazvané čes
ká květnice, kterou jsme za tímto účelem něko
lik let pracně vytvářeli a která se seká po vzo
ru našich předků dvakrát ročně (senoseč a ota
va). Výsledky žáky přesvědčily: jednoznačně
vyšší heterogenita organismů se nacházela
v naší květnici (v závislosti na přiděleném m2
převyšovala květnice klasický trávník co do
počtu rostlinných druhů dvoj- až trojnásobně).
Přestože v úvodní anketě u žáků jednoznačně
vítězily moderní upravované zahrady, po pro
jektu se ochota žáků přenechat část své budou
cí zahrady organizmům, na které se dnes zapo
míná, výrazně zvýšila.
Sherwood, okénko do školního skleníku
Osmý ročník původní soutěže v Sherwoodu
sloužil letos v některých třídách k získání dob
rovolných bodů do předmětu biologie. Za vyře
šení otázky se udílelo půl bodu; vyřešení všech
šestnácti otázek tedy mohlo žákům přinést až

Inspirativní ekoprvky na zahradě GJO –
čmeláčí úlek vně a uvnitř
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Studenovodní akvárium
Díky stěhování firmy Mořské akvárium Pepi
nův útes z areálu Obily, a.s., do Malína jsme
zdarma získali akvárium o rozměrech 3 × 1,2 ×
× 0,45 m. Po náročném převozu akvária rozře
zaného na jednotlivé díly jsme se po jejich sle
pení pustili do jeho instalace na chodbě v prv
ním patře budovy. Dnes se ve zhruba 1 500 li
trech prohánějí cejni velcí, kapři, karasi a líni
obecní, okouni říční, plotice obecné, dvě slu
nečnice pestré, a dokonce jeden úhoř říční.
Žáci tak získali možnost pozorovat naše nejběž
nější domácí druhy ryb z bezprostřední blíz
kosti. Věřme, že to ocení. Některé ryby jsme zís
kali od Jana Pospíšila z C1A, jiné od pana Su
chého z Malešova. Čistotu stěn akvária pravi
delně udržují žákyně tercie Petra Hríbiková
a Julie Posseltová. Všem děkujeme.

Čerstvě narozené jehně
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Ovce
V úter ý 14. ledna 2014 došlo v našem ovčí
ně k takřka historické události: poprvé v dě
jinách našeho školního chovu se narodila
jehňata dvě, ovečka a beránek. Ačkoliv to
prý u zimních vrhů bývá obvyklé, neboť za
březnutí bahnice se odehrává v období, kdy
mají ovce optimální stravovací režim, u nás
k tomu tentokrát došlo prvně. Připomeňme
si stručnou rekapitulací údajů ze stájového
registr u GJO naše chovatelské úspěchy – prv
ní jehně (ovečka) se narodilo 14. července
2011, druhé (beránek) 28. února 2012, tře
tí (beránek) 8. zář í 2012, čtvrté (beránek)
12. dubna 2013. Tentokrát se tedy jedná
o naše páté a šesté jehňátko.
Jejich odchov však neproběhl právě hladce.
Po měsíci přestala Píšťalka svou dceru krmit,
patrně proto, že byla o poznání slabší než její
bratříček. Jednoho rána jsme ovečku po mra
zivé noci našli v ovčíně polomrtvou, a tak
jsme ji začali krmit uměle. Po dvou dnech
jsme se obrátili na našeho obětavého veteri
náře pana MVDr. Radka Mašína z Uhlířských
Janovic, který nám poskytl materiál pro infu
ze a jemuž za jeho pomoc touto cestou ještě
jednou děkujeme. Během několika následu
jících dní stála ovečka opět na nohou a při
pojila se k ostatním. Nyní by na ní dřívější
komplikace s výživou a následné totální vy
čerpání blízké smrti nikdo nepoznal.
Beránka jsme mezitím prodali, zamluvená je
i naše někdejší pacientka. Prodejem jehňat
Nadační fond dosud získal prostředky, které
pokryly již 2/3 výdajů na ovčín. Za krmení se
finanční prostředky nevydávají, neboť je ob
staráno ze sponzorských dar ů. Za ně bychom
na tomto místě rádi poděkovali především
panu Miroslavu Prosovi z Červených Peček
a manželům Moravcovým z Horních Krut.

osm bodů navíc. Možnosti přilepšit si využilo
kolem 70 žáků z šesti tříd. Nejvytrvalejšími ře
šiteli byli Tomáš Přívora (V1A), Michaela Čer
máková (V2A), Kateřina Rosická (V3A), Jakub
Rejfek a Huynh Dang Khoa (V4A). Jediným ne
zištným řešitelem byl Matouš Přívora (V7A).
Tématem druhého pololetí byly některé v po
slední době upozaďované pokojové rostliny.

O Z VÍ Ř A T E C H A R O S T L I NÁ C H

Jan Pospíšil a jeho chráněnec Čiko
Jan Pospíšil má odmala rád zvířata. Už jako ško
láček se začal věnovat chovu suchozemských
želv zelenavých (Testudo hermanni). Před čtyř
mi roky se zaměřil na suchozemské plže, jichž
má na 64 druhů (včetně poddruhů a forem),
jež obývají více než 50 terárií! V tomto obo
ru spolupracuje s chovateli po celé ČR a jako
prodejce navštěvuje teraristické burzy. V roce
2013 se s prezentací o chovu plžů umístil na
3. dětské vědecké konferenci pořádané na Pří
rodovědecké fakultě UK na 1. a 3. místě. Pra
videlně se účastní všech akcí organizovaných
PřF UK pro zájemce z řad veřejnosti. Ačkoliv je
z Vrd, dojíždí denně do Kutné Hory. Naši školu
si vybral, jak říká, proto, že zde máme spous
tu zvířat. Čika si prý zamiloval od první chvíle
a od září 2014 o něj starostlivě pečuje a v zim
ním období mu dodává podstatnou část jeho
každodenní potravy z vlastních zdrojů. Svůj
volný čas věnuje též naší ovčí rodince. Honzo,
moc ti za tvoji práci děkujeme.

při provozu akvárií ušetřili nadačnímu fondu,
rovných 50 000 Kč. Touto cestou děkujeme ře
diteli firmy panu Ing. Oldřichu Šimečkovi za
velkor ysou podporu. Dík patří i všem zaměst
nancům firmy Sera CZ, s. r. o., v Chlístovicích,
jmenovitě pak paní Denise Koudelové, za vlíd
nost, s níž se v sídle firmy vždy setkáváme.

Prodej rostlin
Letos jsme během posledních třídních schůzek,
konaných 3. dubna 2014, završili pátý rok veřej
ných sbírek na vybavení a údržbu školní zimní za
hrady a akvárií, které probíhaly formou prodeje
přebytků ze zimní zahrady. První prodej se usku
tečnil pod vedením paní kolegyně Václavy Kapi
tánové ve školním roce 2009–2010 a zapojily se
do něho letošní sextánky (tehdy sekundánky),
z nichž do dnešních dnů vydržely Jana Lipská,
Kateřina Piskačová a Šárka Žáčková. Loni prvně
se k nim přidaly i terciánky Petra Hríbiková a Ju
lie Posseltová. Společnými silami získaly letos na
obou třídních schůzkách 9 891 Kč (6 622 Kč na
podzim a 3 269 Kč na jaře). Za pět let konání sbír
ky shromáždila děvčata na provoz i na rozšíření
sbírek částku, kterou by jinak musel vydat nadač
ní fond. Díky nim ji mohl investovat jinde. Všem,
kteří se na realizaci sbírky podíleli, patří samo
zřejmě naše upřímné poděkování. Děkujeme i ro
dičům, kteří koupí našich výpěstků na provoz
zimní zahrady přispívají, a těšíme se na podzim
2014 u našich prodejních stolků na shledanou!

Sera CZ, s. r. o.
V roce 2006 jsme díky iniciativě kolegy Roma
na Bartoníčka získali první sponzorský dar
od firmy Sera CZ, s. r. o., obchodující s akva
ristickými a teraristickými potřebami. Od té
doby jsme se příjemci finančního příspěvku
stali každoročně. Nyní, v roce 2014, činí cel
ková částka, již jsme obdrželi a kterou jsme
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Když byl Jiří Ohrenstein v červnu 1936 vyloučen z kolínského gymnázia, přihlásil se ke zkouškám na
pražskou konzervatoř. Tam ho ale nepřijali, a proto začal v Praze studovat jazykovou školu. Zároveň si
přivydělával prací v archívu. V následujícím roce byl již přijat na dramatické oddělení Státní konzerva
toře hudby. Již v době studií, ale hlavně po svém vyloučení ze školy z rasových důvodů (1939) publiko
val pod cizími jmény. Aktivně se podílel na přípravě recitačních večerů a studentského divadla.
Pozoruhodným svědectvím o Ortenově životě jsou tři knihy jeho deníků – Modrá, Žíhaná a Čer
vená kniha, do nichž si zaznamenával své postřehy, básně i výpisky z četby (Modrá kniha vznikala
od 10. ledna 1938 do 12. prosince 1939, Žíhaná kniha od 13. prosince 1939 do 9. prosince 1940
a konečně Červená kniha od 9. prosince 1940 do 29. srpna 1941).
Poté, co mu v roce 1936 zemřel otec a co jeho starší bratr Ota odešel do Anglie, stal se Jiří oporou
matce a malému bratrovi Zdeňkovi, kteří stále žili v Kutné Hoře. Pouto k rodině však bylo naru
šeno tím, že Orten jako Žid nesměl opouštět území Prahy. Zbytek jeho života poznamenal rovněž
rozchod s herečkou Věrou Fingerovou (1920–1990). Dívkou, kvůli které předtím odmítl emigrovat
a zachránit si život. A když s ním Věra otěhotněla, nechtěl se ženit a ani si nepřál stát se otcem. Přišel
potrat, rozchod a posléze i podezírání z nevěry. Cítil se stále osamělejší. Přinucen okolnostmi střídal
byty i zaměstnání. Stále častěji píše o beznaději a smrti. Ta přišla nečekaně, když byl dne 30. srp
na 1941 sražen v Praze na Rašínově nábřeží rychle jedoucím sanitním vozem. Jediným svědkem této
tragické události, která se stala mezi Železničním a Palackého mostem, byla Eliška Kleinová, tehdej
ší Jiřího přítelkyně. Nejdříve byl Jiří Orten odvezen do nemocnice na Karlově náměstí, ale později
převezen do Kateřinské ulice, kde bylo v pátém poschodí zvláštní oddělení pro židovské pacienty.
Tam následkům těžkého zranění dne 1. září 1941 podlehl. Bylo mu dvaadvacet let.

V ulici Na Příkopě

S Věrou Fingerovou
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J I Ř Í O R T EN – V PR A Z E

JIŘÍ ORTEN – V PRAZE

POMÁHALI

p o m á ha l i

Nově zřízené prostory
Hned tři prostory budovy GJO dostaly zásluhou učitelek výtvarné výchovy a jejich žáků nový ka
bát. Počítačová studovna v prvním patře se proměnila v hernu, školní dílna ve druhém patře se sta
la výtvarným ateliérem a chodba v prvním patře počítačovou studovnou. Hernu si oblíbili všich
ni žáci naší školy. Není divu. Pohodlí a relaxaci studentů slouží dva fotbálky, odpočinkový kout
a Xbox. Ateliér již začal sloužit jako keramická dílna. Po nákupu nezbytného zařízení se stane i díl
nou grafickou. Atmosféru počítačové ministudovny dotvářejí popartové portréty Gatese a Jobse.

IT pomocníci
Mnoho žáků pomáhalo ve svém volném čase správci sítě Ing. Zdeňku Olivovi, CSc. Mezi nej
obětavější patřili letošní maturanti Jan Grenar, který se zapojil při instalaci sítě, dataprojek
torů a při ozvučování přednášek a koncertů,
a Nick Pelikán, jenž svou pomoc nabídl při in
stalaci a zavádění počítačů MAC a při opera
cích s iPady. Lucie Šuhajová, Evelína Zecová
a Karla Žertová, děvčata z V2A, skenovaly vý
roční zprávy z let 1991–2008/2009 a další
školní dokumenty. Pomáhaly rovněž při ka
tegorizaci dílů a kabelů k počítačům a při in
venturách. Významnou a pravidelnou výpo
moc poskytoval správci sítě Jakub Potměšil
z V1A. Měl na starosti nejen aktualizaci a in
stalaci programů na iPady, ale pomáhal i při
složitějších úkonech, jako např. při instalaci
nových počítačů a nových programů na škol
ní počítače. Přečísloval rovněž IP adresy.
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Zleva: Věra Benešová, Naděžda Finstrová, Božena Marhanová, Marie Krepperová, Jiřina Procházková,
Jana Příhodová, Alice Šimůnková, Eva Zahradníčková, Vladislav Slavíček, Hana Potůčková

Radko Šťastný (1928–2013)
Dne 8. října 2013 zemřel ve věku 85 let v Kutné
Hoře PhDr. Radko Šťastný, bývalý člen profesor
ského sboru. Narodil se v K. Hoře, kde absolvo
val gymnázium. Vystudoval český jazyk a filozofii
na Univerzitě Karlově a učil postupně na několika
školách. Od roku 1966 vyučoval na našem gymná
ziu, zvaném dočasně střední všeobecně vzdělávací
škola. Během pražského jara se zasazoval o zbudo
vání Tylova pomníku, podepsal výzvu Pro záchra
nu Kutné Hory a stál u obnovy Klubu rodáků a přá
tel Kutné Hory. Roku 1976 byl normalizačním reži
mem nuceně přeložen do Čáslavi a nesměl publi
kovat. Změny přinesla sametová revoluce, kdy se
znovu zapojil do společenského dění: Podílel se na
obnově pomníku TGM a stal se členem městské
ho zastupitelstva i rady. Z jeho publikační činnos
ti jmenujme díla „Čeští spisovatelé deseti století“
či „Kutná Hora literární“. Dr. Šťastný byl dlouho
letým členem redakce časopisu Krásné město i čle

nem Obce spisovatelů. Roku 2012 ocenilo rodné
město jeho přínos udělením titulu čestný občan.

Radko Štastný na fotografii Jaromíra Procházky
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Tradiční setkání s bývalými učiteli a zaměstnanci našeho gymnázia

SPONZOŘI

SPONZOŘI
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CZECH
INTERNATIONAL
AIR FEST 2014
Letiště HRADEC KRÁLOVÉ 6. – 7. září
Největší prezentace letecké techniky v České republice
The largest presentation of aviation in the Czech Republic

CZECH AIRSHOW AGENCY, s. r. o., Ocelářská 799, 190 00 Praha 9, Czech Republic
tel.: +420/266 034 683, 266 035 226, fax: 266 034 678
e-mail: airshow@airshow.cz, http:www.airshow.cz

Penzion Villa Belvedere
v Janských Lázních
14070202 inzerce ciaf 2014 A4 dalsi.indd 1

02.07.14 11:12

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
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Akvaristé, teraristé i vy, kdo
se tomuto hobby chcete
teprve věnovat – POZOR!
Znáte nejnovější trend
této sféry?
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SPONZOŘI

ROZVOJ OSOBNOSTI
• Moderace skupinových procesů, programy pro menší skupiny
• Koučování
• Rekonektivní léčení
Ing. Světlana Vaštová • Tylova 390 (budova KB) • Kutná Hora • telefon: 602 709 706
svetlana.vastova@gmail.com • www.cestakoucovani.cz
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GJOu Festival
This year, for the first time and completely in
dependently, the school parliament organized
the students’ music festival GJOu. The first fes
tival took place in September 2013, in the park
below the Italian Court where bands connec
ted with our school performed. Besides the
Roundies, Mood Indigo, and Palindromes,
Pekař, who is a songwriter from Kutná Hora,
Marek Dusil Blend from Prague, and the Dutch
band Scotch came to the former Kutná Hora
brewery Lorec to play for the second festival,
which was held in June 2014.
Aquarium
Our school acquired a free aquarium whose
dimensions are 3 × 1.2 × 0.45 m. After re
construction it was installed in the corridor
on the first floor. Bream, carp, tench, perch,
roach, sunfish, and even an eel swim in
approximately 1,500 litres of water. Our
students can watch ordinary Czech fish
species at close quarters. The aquarium
serves as a supplement to biology lessons and
its surroundings have changed into a new
relaxation zone. We believe that our students
will appreciate both its purposes.
Playroom
Three rooms in our building have taken
a new shape thanks to art teachers and their
students. The IT room on the first floor has
been changed into a playroom, the school
workroom on the second floor has become
an art studio, and the corridor on the first
floor has been converted into an IT study. It is
no wonder that the playrooms have become
popular with all our students. There are two
table-football games, a relaxation corner,
and an Xbox. The art studio has also become
a pottery workroom.
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Bohumil Hrabal
March is the month of books and the year 2014
is connected with the writer Bohumil Hrabal.
This year he would have been 100 years old.
The topic of this year’s Reading Marathon was
Bohumil Hrabal. Most teachers involed chose
extracts from his work and presented them to
students. Some connected readings were pass
ages from numerous film adaptations of this
world-famous Czech author of the second half
of the 20th century. 17 teachers were involved
in this project.
A new partnership
This school year we establised cooperation
with a school from Slovakia. The Secondary
Technical School of Nižná, in the Žilina region,
expresed an interest in exchange programmes.
The school, its location, and nice people from
Orava promise interesting contents for our
students’ future stay in Slovakia. Thanks to our
partners from Hungary, Poland, and Slovakia,
our students will be able to learn about life in
central European countries which have closely
cooperated on their way to integration into
Europe.
Jiří Orten
On 30 August 2014 the poet Jiří Orten would
have been 95 years old. He was born as Jiří
Ohrenstein into a family of a Jewish mechant in
Kutna Hora. Jiří spent his childhood in this town
and attended the local grammar school. Orten
had great poetic talent but his promising artistic
career was cutailed at first by the protectorate
restrictions on Jewish inhabitants and later in
1941 by his tragic death. In 1999 during the
official opening of the new school building,
our school was named the Jiří Orten Grammar
School, in his honor.
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ha r m o n og r a m š k o l n í ho r o k u 2 0 1 4 – 2 0 1 5

Harmonogram
školního roku 2014–2015
1. pololetí

pondělí 1. září 2014 – čtvrtek 29. ledna 2015

2. pololetí

pondělí 2. února 2015 – úterý 30. června 2015

Podzimní prázdniny

pondělí 27. října a středa 29. října 2014

Vánoční prázdniny

pondělí 22. prosince 2014 – pátek 2. ledna 2015
(vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015)

Jednodenní pololetní prázdniny

pátek 30. ledna 2015

Jarní prázdniny

2.–8. února 2015

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015

Hlavní prázdniny

středa 1. července – pondělí 31. srpna 2015
(období školního vyučování ve školním roce
2015/2016 začne v úterý 1. září 2015)

Dny otevřených dveří

pátek 5. prosince 2014 od 9.00 do 14.00 hod.
sobota 6. prosince 2014 od 9.00 do 11.00 hod.

Třídní schůzky
(předpokládaný termín)

čtvrtek 13. listopadu 2014 od 17.00 hod.
čtvrtek 9. dubna 2015 od 17.00 hod.

Maturitní plesy

pátek 20. 2. 2015 (C4A, C4B)
pátek 6. 3. 2015 (V8A)

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