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SLOVO ÚVODEM
jak už obálka nové ročenky ukazuje, v uplynulém školním roce jsme si připomněli 160. výročí založení naší
školy a 20 let v nové budově. Pro oslavy byla zvolena netradiční forma happeningového průvodu, v němž si studenti zábavnou formou a vlastním přičiněním připomněli všechna významná období v naší dlouhé historii. Každá třída si vylosovala jedno a to ztvárnila nejdříve na fotografii. V den oslav se žáci v dobových kostýmech a s pomocí dalších rekvizit vydali do průvodu, který míjel obě
budovy, ve kterých škola od roku 1857 sídlila.
Žáci tak mohli poznat první působiště tehdejší reálky na
Komenského náměstí (dnešní internát střední průmyslové školy) a také budovu dnešní ZŠ Žižkov, která byla pro
naši školu dostavena r. 1900, když předcházející prostory
na Komenského náměstí přestaly vyhovovat. V této druhé budově jsme sídlili s přestávkami dlouhých 97 let. Důstojná novorenesanční budova naproti chrámu sv. Barbory mohla sice dávat záruku
i působení delšímu, bohužel však majetkové převody, v jejichž důsledku budova po r. 1948 připadla městu a gymnázium se ocitlo v roli nájemníka, a rovněž i nedostatečná kapacita pronajímaných
prostor zamíchaly karty trochu jiným směrem. Po obnovení víceletého gymnázia v 90. letech 20.
století budova doslova praskala ve švech, učilo se na chodbách, v knihovně, družině i přilehlých
dřevěných barácích internátu průmyslové školy. Tyto skutečnosti nás vedly ke snaze postavit novou budovu. Přes počáteční martyrium s hledáním vhodného pozemku i výběrem dodavatele se
podařilo r. 1994 získat ze státního rozpočtu 105 mil. Kč na stavbu nové budovy. Bohužel tato částka nestačila a hrozilo zakonzervování nedokončené budovy. Finanční injekce města (17 mil. Kč)
však umožnila 1. září 1997 otevřít alespoň část budovy, aby se za dva roky (1. září 1999) díky další dotaci od ministerstva financí budova konečně dostavěla. Celkové náklady na výstavbu, vč. vybavení, se vyšplhaly na 137 mil. Kč. Ke stejnému datu obdržela škola souhlas ministerstva školství
užívat čestný název Gymnázium Jiřího Ortena.
Nová budova umožnila vzdělávat naše žáky v mnohem důstojnějších podmínkách a rozvíjet řadu
mimoškolních aktivit. Nedlouho po jejím otevření byla vybudována zimní zahrada s exempláři cizokrajných, zejména užitkových rostlin. Mnozí žáci s oblibou relaxují pohledem do sedmi velkých
akvárií nebo pozorováním zvířat v řadě terárií s hady, ještěry a želvami. Na zahradě vznikla dvě
okrasná jezírka a v jejich okolí se nám pasou ovce kamerunské. V jednom ze zákoutí školního pozemku bylo vybudováno arboretum obsahující prakticky všechny rody dřevin (jak stromů, tak
i keřů) původních ve střední Evropě a nově i sporofytárium. V aule školy byla postavena horolezecká stěna, pro potřeby fotografického kroužku byl zařízen fotoateliér a nově byla vybavena i místnost pro kroužek elektrotechniky.
Bohatá činnost školy je pravidelně mapována v ročenkách školy, které každým rokem vydáváme.
Tu poslední právě držíte v ruce a já bych si moc přál, aby se Vám líbila.
Vladislav Slavíček
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slovo úvodem

Vážení a milí čtenáři,
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Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ŠKOLY 2017–2018
Základní údaje o škole

Kontakty

Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena
Sídlo: Jaselská 932, 284 80 Kutná Hora
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 61 924 032
IZO: 061 924 032
RED-IZO: 600 007 219
Ředitel školy: RNDr. Vladislav Slavíček
Zástupci ředitele:	Mgr. Petr Novotný
Mgr. Roman Bartoníček
Zřizovatel školy: Středočeský kraj
Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Telefon: 327 586 111, 724 854 599
Ředitel: 327 586 140, 775 325 967
E-mail: sekretariat@gymkh.eu
Webové stránky: www.gymkh.cz
Bankovní spojení: 9313830217/0100

Studijní obory podle
Klasifikace kmenových oborů vzdělávání

Nadační fond Gymnázia Kutná Hora
Předsedkyně: Mgr. Jana Štrůblová
Telefon: 327 586 134
E-mail: jana.strublova@gymkh.eu
Bankovní spojení: č.ú.: 12134161/0100

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

Počet tříd a žáků v denní formě studia – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2017)
Počet žáků

Počet tříd

Průměrný počet
žáků ve třídě

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

249

8

31,13

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

234

8

29,25

Celkem

483

16

30,19

Kód a název oboru

Údaje o přijímacím řízení do denního studia – dle oborů vzdělání (k 30. 6. 2018)
Kód a název oboru

Počet přijatých žáků

Počet tříd

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

62

2

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

32

1

Celkem

94

3

4

Výsledky maturitních zkoušek (k 15. 6. 2018)
Kód a název oboru

Žáci konající
zkoušky

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

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

62

21

38

3

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

27

18

9

0

Celkem

89

39

47

3

Třída

Celkem

Prospěli s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

C4A

33

C4B

29

14

18

1

7

20

2

V8A

27

18

9

0

Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2017)
Počet pracovníků
celkem
(fyzický/přepočtený)

nepedagogických
(fyzický/přepočtený)

pedagogických
(fyzický/přepočtený)

pedagogických –
způsobilost pedagog.
a odborná

54/51,66

16/15,79

37/35,87

37

Počet žáků
na jednoho
pedagogického
pracovníka
13,05

Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2017)
Počet pedag.
pracovníků

do 30 let

31–40 let

41–50 let

51–60 let

nad 60 let

Z toho
důchodci

Průměrný
věk

celkem 37

2

4

17

11

3

4

48

z toho žen 20

1

3

10

5

1

2

46

5
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Výsledky maturitních zkoušek po jednotlivých třídách (k 15. 6. 2018)
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zaměstnanci školy

Zadní řada zleva: Jindřich Bartoň, Zdeněk Oliva, Jana Štrůblová, Štěpánka Králová, Jiří Černohorský,
Zbyněk Rudolf, Petr Němeček, Jiří Kopecký, Zdeněk Maňák a Marek Mann
Prostřední řada zleva: Ladislav Douša, Soňa Zuchová, Daniela Zatloukalová, Dana Vepřková, Ilona
Gembiczká, Roman Bartoníček, Vladislav Slavíček, Petr Novotný, Martina Suková, Gabriela Papoušková,
Jana Radlová, Irena Čepková, Monika Peková a Lukáš Provaz
Přední řada zleva: Šárka Rosická, Kristýna Jelínková, Václava Kapitánová, Jana Svobodová,
Jana Budajová, Romana Doležalová, Milena Krumphanzlová, Jana Randíková a Pavlína Březinová
Chybí: Jolana Tůmová, Marie Vaňková, Ivan Bauer, Viktor Heřmánek, Zdeněk Licek, Jiří Posselt,
Magda Culková, Dagmar Černá a Jarmila Chaloupecká

Úvazky učitelů 2017–2018
Bartoníček Roman Mgr. – ZEM (C1B), BIO
(C2A, C2B, C3B), ZEMb (4. roč.), SZE (3. roč.)
Bartoň Jindřich Mgr. – ANJ (V5A, C1A, V6A,
C3A, V7A), LIT (C2A, V8A)
Bauer Ivan Mgr. – DEJ (V1A, V3A, V4A, C1A, C3B)
Březinová Pavlína Mgr. – ANJ (V1A, V3A,
V5A, V6A, C4A)
Budajová Jana PaedDr. – NEJ (C1B, C2B,
C3A, C4A, C4B)
Čepková Irena Mgr. – FYZ (V1A, V2A, V3A,
V4A, C2A, C3B), MAT (V2A, V3A, V4A)

Černohorský Jiří Mgr. – FYZ (V5A, C1A, C1B,
V6A, V7A, C3A), FYZb (4. roč.), SCF (3. a 4.
roč.), MAT (C3A)
Doležalová Romana Mgr. – NEJ (C1A, C2A,
C3B)
Douša Ladislav Mgr. – ANJ (V2A, V4A, C2B),
AJK (3. roč.)
Gembiczká Ilona Mgr. – ZSV (C1A, V8A,
C4A, C4B), LIT (C1A, C1B), PSY (3. a 4. roč.),
SSV (4. roč.)
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Posselt Jiří PaedDr. – CEJ (V4A, C1A, V6A,
C2A, C4B), LIT (V4A, V6A), NEJ (V4A, V7A)
Provaz Lukáš PhDr. – CEJ (V1A, V5A, C1B,
C2B, C3A, C3B, V8A, C4A), DEJ (C2A), DEJb
(4. roč.), SDE (4. roč.)
Randíková Jana RNDr. – MAT (V5A, C2A, C3B,
V8A), SCM (3. roč.), CZMb (4. roč.)
Rosická Šárka Mgr. – MAT (C2B, V7A, C4B),
VDG (4. roč.), ANJ (C1A, C4A)
Rudolf Zbyněk Mgr. – TEV (C2A, C2B, C3A,
C3B, V8A, C4A)
Slavíček Vladislav RNDr. – CHE (V3A, V3A,
V4A, C1A, C1B)
Suková Martina Mgr. – IVT (V1A, V2A, V3A,
C1B, V6A, C2A, C2B), SIT (3. roč.), MAT (C1B,
C4A), SCM (4. roč.)
Svobodová Jana Mgr. – ANJ (C1B, V8A, C4B),
AJK (3. roč.), DEJ (C1B, V6A, C3A)
Štrůblová Jana Mgr. – FRJ (C2B, V8A, C4A,
C4B), DEJ (V5A)
Tůmová Jolana Mgr. – FRJ (V4A, V5A, V6A,
V7A, C3A), FJK (4. roč.)
Vaňková Marie Mgr. – CHE (V5A, V6A, C2A,
C2B, V7A, C3A, C3B), SCH (3. a 4. roč.), CHEb
(4. roč.)
Vepřková Dana Mgr. Bc. – LIT (V5A, C2B,
V7A, C3A, C4A, C4B), DEJ (V2A, C2B, V7A),
SDE (3. roč.)
Zatloukalová Daniela Mgr. – ZEM (V5A),
TEV (V1A, V2A, V3A, V4A, V5A, C1A, C2A, C2B,
V7A, C3B, V8A, C4B)

Vysvětlivky zkratek volitelných předmětů:
b (blok), AJK (konverzace v anglickém jazyce), CZM (cvičení z matematiky), DRV (dramatická
výchova), DVU (dějiny výtvarného umění), EHV (estetická výchova hudební), EVV (estetická
výchova výtvarná), FJK (konverzace ve francouzském jazyce), POL (politologie), PSY (psychologie), SBI (seminář biologie), SCF (seminář a cvičení z fyziky), SCM (seminář matematiky),
SDE (seminář dějepisu), SCH (seminář chemie), SIT (seminář informatiky a výpočetní techniky), SLI (seminář literatury), SSV (seminář společenských věd) a SZE (seminář zeměpisu)
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Heřmánek Viktor Mgr. – ZEM (V1A, V3A,
V4A, C1A, V6A, C2A, C2B, V7A, C3A, C3B), SZE
(4. roč.)
Jelínková Kristýna Mgr. – FRJ (V3A, C1A),
ONV (V1A, V2A, V3A, V4A), ZSV (C1B, C2A,
C2B, V7A, C3A), SSV (3. roč.)
Kapitánová Václava Mgr. – BIO (V1A, V2A,
V3A, V4A)
Kopecký Jiří Mgr. – MAT (V1A, C1A), IVT
(V1A, V2A, V4A, V5A, C1A, V6A, C2A, C2B)
Králová Štěpánka Mgr. – ANJ (V1A, C3B),
EVV (V1A, V2A, V4A, C1B, C2B), DRV (V4A),
DVU (3. roč.)
Krumphanzlová Milena Mgr. – ANJ (V3A,
C2A, V7A), AJK (4. roč.)
Licek Zdeněk Mgr. – EVH (V1A, V2A, V3A,
V4A, V5A, C1A, C1B, V6A, C2A, C2B)
Mann Marek Mgr. – ANJ (V2A, C3A, C4B,
V8A), AJK (4. roč.), MAT (V6A)
Maňák Zdeněk Mgr. Ing., Ph.D. – ZSV (V5A,
V6A, C3B), POLb (4. roč.), TEV (V1A, V2A, V3A,
C1B, V6A, C4A, C3A)
Němeček Petr PhDr., Ph.D. – BIO (V5A, C1A,
C1B, V6A, V7A, C3A), BIOb (4. roč.), SBI (3. a 4.
roč.), TEV (V5A, C1A, C1B)
Novotný Petr Mgr. – NEJ (V3A, V5A, V6A, V8A)
Oliva Zdeněk Ing., CSc. – SIT (4. roč.)
Peková Monika Mgr. – CEJ (V2A, V3A), LIT
(V1A, V2A, V3A, C3B), SLI (4. roč.), EVV (V3A,
V5A, C1A, C2A, V6A), DRV (V3A)
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Výchovné poradenství
PaedDr. Jana Budajová se ve své práci orientuje na výchovné a kariérní poradenství, na pre
venci rizikového chování a na organizování adaptačních kurzů pro primu a první ročníky.
Mgr. Ilona Gembiczká pracuje s žáky se specifickými poruchami učení a speciálními vzděláva
cími potřebami. Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny koordinuje práci vyučujících s těmito žáky jak během studia, tak při uzpůsobení podmínek u státní maturitní zkoušky.
Magda Culková působí jako asistentka pedagoga. Specializuje se na pomoc žákům s poruchami
autistického spektra při zvládání jejich studijních záležitostí ve výuce i mimo ni.
Nepedagogičtí pracovníci
Mzdová účetní:
Dagmar Černá
Ekonomka:
Jana Radlová
Účetní:
Jarmila Chaloupecká (od 1. dubna 2018)
Asistentka ředitele:
Gabriela Papoušková
Školník:
Kamil Papoušek
Vedoucí školní jídelny: Soňa Zuchová
Školní knihovna:
Magda Culková
Správce sítě:
Ing. Zdeněk Oliva, CSc.
Školní jídelna:
Eva Skolilová, Eva Szendreiová, Ema Veselková, Jana Sejčková
a Eva Šlapáková
Úklid:
Eva Bucharová, Zdeňka Říhová, Irena Sobotková,
Lenka Bičánková, Nang Ram Tamdang Shinkhun,
Jana Růžičková a Zdeňka Ruszová (od 2. ledna 2018)

NOVÍ ZAMĚSTNANCI

Jarmila Chaloupecká
(účetní)

Kristýna Jelínková
(vyučující FRJ a ZSV)
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Václava Kapitánová
(vyučující BIO a CHE)

ŠKOLNÍ parlament

ŠK O LNÍ P A RL A MEN T

Letos, stejně jako minulé roky, fungoval na našem gymnáziu studentský parlament, kde mají zástupci tříd možnost vyjádřit svůj názor k tématům týkajícím se školy.
Co se školního parlamentu týče, přinesl letošek mnoho změn. Zasedání byla pravidelná, a to jednou do měsíce. Další novinku také představovaly zprávy z každého zasedání, které zpracovávali místopředsedové Adam Uličný (C4B) a Josef Král (V7A). Zprávy jsou k dispozici na webu školy,
díky čemuž se studenti i učitelé mohou dozvědět o průběhu jednotlivých parlamentních schůzí.
Celý parlament měl na starost pan učitel Roman Bartoníček, který se účastnil všech zasedání.
Předsedkyní pro tento rok byla zvolena Irena Coufalová (V5A).
Letošní hlavní témata představovalo obnovení projektu Community service, který se úspěšně realizoval ve všech třídách. Parlament také na naší škole zorganizoval takzvaný Suit-Up Day, stejně
jako první ročník turnaje ve stolním fotbálku. Povedlo se rovněž zajistit háčky na zavěšení tašek
u školní jídelny.
Již druhý rok se GJO zapojil do projektu Lepší místo. Letos mu ovšem byla věnována mnohem větší
pozornost, protože třídy C2A a C1B vypracovaly hned tři projekty na zlepšení naší školy.
Irena Coufalová (V5A)
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pomáháme

A

K

Nadační fond GKH
Školní rok 2017/2018 je u konce, a tak přichází chvíle,
kdy bych ráda upozornila na některé z investic Nadačního fondu GKH.
Nadační fond na našem gymnáziu každoročně finančně pomáhá s realizací řady školních projektů a pořizuNADAČNÍ FO
NÁ HORA
UT
N
D
je nadstandardní vybavení pro studijní a zájmovou činI
GY
Z
M NÁ
nost studentů. Financuje také startovné a cestovné na
nejrůznější soutěže, kterých se žáci v průběhu školního roku účastní – ať už se jedná o soutěž v hraní piškvorek, Robotiádu či o okresní a krajská kola
olympiád a konverzací v cizích jazycích. Co se týče soutěží organizovaných ve škole, přispívá na
ceny pro vítěze. Namátkou můžeme jmenovat soutěž řečníků Mladý Demosthenes nebo soutěž ve
sběru papíru.
Již během letních prázdnin byla provedena instalace nových dopadových ploch pod lezeckou stěnu v aule gymnázia. Od začátku školního roku tak mohou žáci během Sportovních her využívat
zbrusu nové, blankytně modré žíněnky, zhotovené podle současných bezpečnostních norem. Vybavení bylo financováno z prostředků NF.
Vzhledem k dalšímu nárůstu zájmu o školní lezeckou stěnu bylo příslušenství potřebné pro sportovní lezení obohaceno o nové boty „lezečky“ pro malé horolezce, kteří se i díky naší stěně úspěšně naučí překonávat překážky, které jim do cesty připraví sám život. Jak podotkl jeden z instruktorů lezecké stěny, děti objevují svaly, jejichž existenci ani netušily, a učí se je využívat.
V loňském roce Nadační fond GKH pokračoval v dovybavení školního fotografického ateliéru tak,
aby v tvořivém prostředí Ortenova gymnázia mohly vznikat snímky osobitě zachycující nevšední
pohled na svět očima našich studentů. Letos účastníci kroužku realizovali školní projekty výstav
v Tylově divadle v Kutné Hoře a v polském Krakově, na které získali finanční příspěvek právě z NF.
Z prostředků fondu na podzim rovněž zakoupen klávesový syntezátor Yamaha, využívaný školními sbory Gaudeamus a Piccolini. Mimo jiné byl využit ve školním projektu Hudba pomáhá, v jehož
rámci studenti našeho gymnázia uspořádali charitativní koncerty v prostorách školy. I k realizaci
zmíněných projektů fond přispěl.
Dalším z řady úspěšných školních projektů, které na naší škole v letošním školním roce proběhly,
byl 2. ročník tzv. Ortenálií, tj. vystoupení dramatických kroužků pro rodiče a přátele GJO. Opět se
konal za finanční podpory fondu.
Klání o mistra futsalové ligy je název jiného školního projektu. Jedná se o půlroční akci, do níž se
zapojilo na sedmdesát žáků. Ceny pro vítěze byly financovány nadačním fondem.
Aby naše škola poukázala na problémy spojené s plýtváním potravin ve společnosti (i v naší školní
jídelně) a také na nespravedlnost v přerozdělování zisků v globálním zemědělství, připojili jsme
se k happeningu s letitou tradicí. Školní projekt s názvem Férová snídaně přilákal učitele, studenty
i jejich rodiče. Společně jsme za finanční spoluúčasti Nadačního fondu GKH připravili a poté posnídali „dobroty“ od lokálních producentů doplněné fairtradovými výrobky (káva a čaj).
Během přestávek ve výuce mohou žáci relaxovat v příjemném prostředí školní zahrady, kde pro
ně byly již v počátcích činnosti fondu nainstalovány lavičky a zahradní altán. V něm za letních dní
10
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probíhá i výuka. V letošním školním roce byla do školní zahrady zakoupena ke studijním účelům
ptačí budka s kamerou.
Ve výčtu aktivit by ještě neměly chybět následující položky: pracovní pláště do hodin chemie a fyziky, finanční příspěvky pro studenty v hmotné nouzi, které mají pomoci spolufinancovat jejich
účast na školním projektu jako je například výměnný pobyt, či obědy ve školní jídelně, tiskárna
do fotografického kroužku, trička s logem dramaťáku, kulisy do dramatického kroužku, vybavení pro terária (plazi), do zahrady (plašící maketa havrana), materiál na údržbu akvárií, rostliny do
skleníku a zahrady, lana na lezeckou stěnu, nebo míčky na stolní tenis. A výčet by mohl pokračovat dál a dál…
V tuto chvíli je proto namístě nahlas a zřetelně poděkovat všem přispěvatelům do Nadačního fondu GKH, kteří tak mají na popsaném průběhu vzdělávání na Gymnáziu Jiřího Ortena svůj nemalý
podíl. A ráda bych zde zmínila i studenty maturitních ročníků, kteří z výtěžku svých plesů poskytují každoročně nemalý příspěvek na budoucí projekty svých mladších spolužáků.
Jana Štrůblová
Dobročinný koncert pro Terezku
Dne 5. ledna se na našem gymnáziu uskutečnil charitativní koncert, pořádaný přímo studenty školy. Aulou se rozezněly poslední koledy a vánoční písně, které nám připomněly ty pravé hodnoty – přátelství, lásku a chuť pomáhat druhým. Díky tomu panovala po celou dobu konání koncertu krásná, až rodinná atmosféra a společně jsme zažili nejeden dojemný okamžik. Navštívilo nás
mnoho významných hostů, a to především desetiměsíční Terezka trpící dětskou mozkovou obrnou
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a genetickou vadou. Právě Terezku
mohl každý, kdo byl na koncertu přítomen, podpořit libovolnou finanční
částkou. Vystoupili zde umělci z Kutné Hory a okolí, jako je Milan Hroch,
Martin Matyska, Jonáš Šneberg a Tadeáš Petrů. Zazpíval také dětský pěvecký sbor Sluníčka ze zámku pod vedením sbormistryně Lucie Procházkové. Bylo nám ctí, že naše pozvání
přijala i kapela GJO Band, která je složena ze studentů našeho gymnázia:
Vilém Licek (C4A), Tereza Roubíčková (C4A), Lukáš Lázňovský (C4A), Alice Hromčíková (V4A), Vojtěch Charvát (C3A), Barbora Dušková (C3A) a Samuel Frengl (C3A). Další studenti se podíleli na organizaci, moderování a na samotné
přípravě prostor, které nám škola v čele s panem ředitelem ochotně poskytla. I díky jeho pomoci se
mohla akce vydařit a vůbec uskutečnit. Paní učitelka Jana Štrůblová nám dala cenné rady k organizaci a pomohla se vším, s čím bylo třeba. Na závěr akce jsme spočítali vybrané peníze a nestačili se
divit! Terezce jsme předali krásných 19 400 Kč, které budou dále investovány do ozdravných pobytů a další léčby. Jsme rádi, že jsme udělali dobrý skutek a inspirovali další studenty k uspořádání podobných akcí.
Veronika Šnebergová (C4A)
Pomáhat má smysl
Pomáhat má smysl, a proto jsme se rozhodli pomoci lidem v našem okolí. Je nás dvanáct: Štěpánka Schreierová (C3B), Nikola Mistrová (C3B), Tereza Šranková (C3B), Tereza Patlejchová (C3B),
Marie Kunášková (C4A), Markéta Fialová (C4A), Veronika Šnebergová (C4A), Romana Valentová
(V8A), Aneta Hamplová (V8A), Kristýna Nývltová (V8A), Klára Kopčiková (V8A) a Johanna Prokopová (V8A). Pomoc má hodně tváří a tou naší je komunikace: Ve svém volném čase docházíme do
nemocnice v Kutné Hoře, konkrétně na oddělení LDN. Našim cílem – a i osobním přáním – je zpříjemnit tamním pacientům čas strávený v nemocnici. Na oddělení jsou hospitalizováni povětšinou
staří lidé, kteří už někdy ani nemají nikoho blízkého. My s nimi nejsme proto, abychom jim nahrazovali rodinu nebo přátele, ale proto, aby se nám mohli svěřit, ať už se svými smutky, nebo radostmi. Věřím, že každou z nás tato práce nějak naplňuje. Naší odměnou nejsou velká gesta, ale ty pomyslné malé jiskřičky v očích starých lidí. Těm se zlepší nálada vždy, když si s nimi povídáme, protože vědí, že mají někoho, kdo s nimi stráví chvilku času. Tato činnost nám nedává jen zkušenosti a přátele, ale hlavně smysl bytí. Každý má právo vyjádřit své pocity a tito lidé je mohou vyjádřit
skrze nás. A to je ta největší odměna.
Prošli jsme několika kurzy, např. kurzem efektivní komunikace se zaměřením na komunikaci s nemocným a seniorem, kurzem první pomoci a kurzem práce s dětmi. Ty všechny rozšířily naše znalosti a pomohly nám zvýšit stupeň naší komunikace.
Tak jako jsou různí lidé, jsme různí i my, a tak každý z nás do této práce vnáší kus sebe. Kus, který
je tak jiný – a přitom má za cíl jen jediné…
Štěpánka Schreierová (C3B)
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I kapka krve může pomoci
Pomáhat lidem je pro někoho samozřejmostí, ale pro někoho ne. Proto se plnoletí žáci z C3B rozhodli 16. dubna darovat svou krev. Cesta prvodárce se zdá být lehká, ale není tomu tak. Celé to začíná samotným rozhodnutím vůbec s dárcovstvím začít. Krev jsme darovali v kolínské nemocnici.
13
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Repríza charitativního
koncertu pro Terezku
Ve čtvrtek 22. února odehrála studentská skupina GJO Band koncert na pomoc statečné a krásné slečně Terezce. Na účtu pro nemocnou Terezku je po koncertu o 14 600 Kč více! A kdo že to
vlastně je GJO Band? Anička Coufalová (absolventka GJO), Vilík Licek (C4A), Sam Frengl (C3A), Vojta Charvát (C3A) a Lukáš Lázňovský (C4A) založili v loňském roce
studentskou hudební skupinu s příznačným názvem GJO Band a vedle mnoha „mimoškolních“ vystoupení zahráli s velkým úspěchem také např. na Dnech otevřených dveří.
Na začátku letošního roku padl během Tříkrálového koncertu na GJO spontánní nápad uspořádat
druhý charitativní koncert, jejž realizovala kapela právě 22. února v aule naší školy. Hudebníci si
pro diváky připravili dvě hodiny plné příjemných tónů i občerstvující atmosféry a zhmotnili myšlenku, že hudba může pomáhat.
Dovoluji si jim proto za nás přátele Gymnázia Jiřího Ortena poděkovat a popřát, ať jim jejich GJO
Band přináší takovou radost, jakou rozdávali sami na zmíněném charitativním koncertě. A Terezce držíme pěsti v její cestě za zdravím. Terezko, je nás na GJO 500!
Jana Štrůblová

Tam nás nejprve po důkladném vyšetření posadili do odběrových křesel, v nichž jsme čekali na vlastní odběr krve. Celých
patnáct minut proběhlo hladce a bez vážných komplikací.
Odcházeli jsme s dobrým pocitem z toho, že jsme mohli někomu poskytnout naši pomoc. I tento – zjevně malý krok pro
nás – může znamenat velkou naději pro někoho jiného. Protože i trocha krve může někomu pomoci.
Štěpánka Schreierová (C3B)
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Sluníčkový den
I rozutekli se chlapci a děvčata do nejrůznějších ulic, náměstí, institucí, škol, supermarketů a jiných exponovaných míst
svých měst a městeček, aby prodejem drobných předmětů
nasbírali co nejvíce peněz pro opuštěné děti a náhradní rodiny. Takový byl Sluníčkový den charitativní nadace Rozum a cit, kterého se 25. dubna aktivně zúčastnila třída C2B.
Ladislav Douša

Uklízíme Česko
Žáci z třídy V5A se pod vedením paní učitelky Daniely Zatloukalové v Kutné Hoře 6. dubna připojili k celostátní akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Od odpadků vyčistili břeh říčky Vrchlice pod Vlašským dvorem, zatímco další dobrovolníci z řad veřejnosti ve spolupráci s technickým oddělením
Městského úřadu Kutné Hory a s Technickými službami Kutné Hory čistili oblasti Královské pro14

Community service ve V7A
Do vykonávání činností, kterými prospějeme našemu okolí, jsme se letos vrhli ve velkém. Počátkem roku jsme obdarovali kutnohorský psí útulek krmivy, hračkami a dalšími potřebami pro pejsky, kterým milující rodinu supluje zařízení, které o ně sice pečuje ze všech sil, ale z nedostatku
prostředků i zaměstnanců jim rodinu nahradit zkrátka nemůže. V červnu jsme pak vypomohli na
dětském dni Hravá Hora v zahradách GASKu, kde jsme nejen rozdáváním lízátek snad udělali radost všem dětem a poradili i rodičům v případě nejasností.
Obě aktivity nás bavily a nyní nás může hřát pocit, že jsme potěšili několik lidí i zvířat.
Marie-Anna Kociánová (V7A)
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cházky, Na Rovinách, Kuklík, Sukov a Kaňk. K úklidu se následně přidali i žáci V1A, kteří čistili prostor od gymnázia až téměř do Bylan. Nejvíce odpadků však našli v lese hned vedle školy, přestože
bylo toto místo vyčištěno již minulý rok.
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„Komjúnity servis“ v C1A
Dne 6. června se naše třída zúčastnila projektu community service,
který spočíval v úklidu přírody.
Naší zvolenou lokalitou byl les naproti bývalým kutnohorským kasárnám. Ve 14.30 jsme se proto sešli před školou, kde na nás už čekala paní učitelka Ilona Gembiczká
a pan učitel Roman Bartoníček. Ti
nám rozdali rukavice a odpadkové
pytle. Následně jsme se rozdělili do
skupin po třech až čtyřech lidech
a vyrazili do lesa. Tam jsme se rozprostřeli tak, abychom sesbírali co
nejvíce odpadků. Sbírat jsme začali ve spodní části lesa a postupně se
přibližovali k hlavní silnici vedoucí na Miskovice. Při zpáteční cestě jsme sesbírali odpadky i kolem
tamního letního kina. Přestože se
úklidu neúčastnili úplně všichni,
přinesli jsme ke škole šest plných pytlů odpadků. Odpoledne jsme si užili a za nás všechny, kdo
se do akce zapojili, můžeme říct, že jsme rádi udělali něco pro naši přírodu.
Marie Nováková (C1A) – Karolína Matoušková (C1A) –
Monika Loudová (C1A) – Ondřej Zeman (C1A)
GJO Challenge
Od 1. března měl každý student a zaměstnanec GJO možnost zapojit se do jarní výzvy zapracovat na své fyzické kondici a překonat sám sebe. Stačilo vybrat si z nabídnutých disciplín (nebo všechny), zaregistrovat se a následující tři a půl měsíce (do 15. června) pomocí krokoměrů, fit náramků či mobilních aplikací měřit své výkony v rámci zvolené disciplíny a přičítat. V každé disciplíně byly stanoveny tři kvóty, přičemž se do celkového součtu mohly přičítat pouze sportovní výkony delší než dva kilometry. Přihlášeno bylo 98 lidí, z nichž nejvíce se zúčastnilo v chůzi, nejméně na kole. Odměnou se staly odznaky a ceny, za něž děkujeme Nadačnímu fondu GKH, a absolutní vítěz každé disciplíny získal i pohár. Vítězi jednotlivých kategorií se staly Ema Srkalová (V1A) s 754 km chůze, Koleta Moravcová (V5A) s naběhanými 856 km a paní učitelka Martina Suková s 2 268 km ujetými na kole. Přihlášeno bylo
98 lidí a celkový počet nachozených, naběhaných a naježděných kilometrů dosáhl 20 500, tedy
jako cesta ze severního pólu na jižní nebo čtyřikrát vzdálenost z New Yorku do San Francisca.
Z toho je zřejmé, že motivací nebyla jen samotná cena, ale i hřejivý pocit z překonání svých vlastních limitů. Všichni se již těšíme na druhý ročník, kdy se pokusíme zeměkouli obejít dokola.
Štěpánka Králová – Zdeněk Oliva
16

PORTFOLIA TŘÍD
V1A

Zadní řada zleva: Kateřina Krupičková, Karolína Chocholová, Michaela Olivová, Lucie Voncová, Ema
Srkalová, Šimon Macháček, Tadeáš Procházka, Prokop Rydval a Kristýna Novotná
Prostřední řada zleva: Anna Bohatová, Veronika Strnadová, Ema Pajerová, Klára Drahotová, Hermína
Bělohlávková, Viktor Navrátil, Tomáš Havránek, František Drahota, Daniel Procházka a Jiří Kopecký
(třídní učitel)
Přední řada zleva: Viktorie Kulhánková, Anna Vanková, Eliška Podhorová, Karolína Zajíčková, Jakub
Teska, Klára Štěpničková, Kryštof Bednář, Pavel Koděra, Josef Linhart, Marko Pekárek a Vojtěch Beneš
Chybí: Markéta Bohuslavová
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P O R T F O L I A T Ř ÍD

Třídní učitel: Mgr. Jiří Kopecký
Počet žáků: 30 (17 dívek a 13 chlapců)

V1A

P O R T F O L I A T Ř ÍD

Úspěchy žáků
Ema Pajerová

2. místo

Prezentiáda, celostátní kolo (ZŠ)

Ema Pajerová

1. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, dálka

Ema Pajerová

3. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, maraton

Kryštof Bednář

2. místo

Prezentiáda, celostátní kolo (ZŠ)

Eliška Podhorová

1. místo

Matematická olympiáda, okresní kolo (Z6)

Eliška Podhorová

2. místo

Matematický klokan, okresní kolo (Benjamin)

Markéta Bohuslavová

3. místo

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo (A)

Adaptační kurz
Dvoudenní adaptační kurz pomohl naší nové třídě poznat
školu a své nové spolužáky zábavnou formou. Jedna z úžasných her se jmenovala Bez kyslíku a byl to běžecký závod.
Hráli jsme i týmové hry jako například scrabble s hledáním
písmenek po škole. První školní den nás pak příjemně překvapilo pasování na studenty GJO. Obojí bylo moc fajn a jsme
rádi, že nám někdo něco takového připravil. Děkujeme.
Anna Vanková (V1A) – Viktorie Kulhánková (V1A)
Pohádka z otevřené krabice (ukázka z autorské pohádky)
ŠIMON: Už se dávno setmělo. Pokoj zůstal po hraní Dostihů a sázek trochu neuklizený a kluci spali každý ve své posteli. Bylo ticho. Najednou se z otevřené krabice oblíbené hry někdo
šeptem ozval: „Kamarád, svoboda! Pojďte se proběhnout, neuklidili nás do regálů, můžeme
vyrazit do světa!“ Byl to Narcius, tmavě modrý kůň ze špičkové stáje. Právě on nesl stísněné poměry v krabici těžce. „Jsem pro, ale už vyběhněte, já musím jít jako poslední, jsem totiž poslední políčko ve hře, kůň Napoli, a jsem na to prostě zvyklý,“ ozval se s tichým zařehtáním další z bílých dostihových favoritů. (…) Paráda, svítí nám na cestu měsíc a vidím, že
máme obrovské štěstí, dveře jsou dokořán. Koníci se rozhlédli kolem sebe a Gavora zhodnotila situaci nejrychleji: „Další štěstí je, že jsou ti kluci tak nepořádní, dostrkáme si legové
kostky k prahu, abychom se mohli dostat ven z pokoje.“
EMA: Koně vyběhli na chodbu. Byla temná a občas se ozvalo nějaké prapodivné mručení. Gavora vykřikla: „S- strašidlo!“ Ostatní koně se vyděsili a začali pobíhat sem a tam. Napoliho napadlo,
že by bylo dobré vrátit se do krabice, protože už se začal trochu bát. Ale byl sám, takže šli dál. (…)
TADEÁŠ: Dahoman zbystřil a řekl: „Rychle! Pojďte za mnou, vidím pootevřené dveře!“ Když
k nim došli, protáhli se jeden po druhém a ocitli se na balkoně. „To je krása,“ špitl Metál při pohledu dolů na rozsvícené město, které je velmi lákalo. „Kéž bych se mohla proběhnout tím krásným parkem dole,“ povzdechla si Grifel. „To bychom chtěli také,“ přidali se ostatní koně, „ale jak
to udělat?“
Šimon Macháček – Ema Pajerová – Tadeáš Procházka (V1A)
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V2A
Třídní učitelka: Mgr. Irena Čepková
Počet žáků:
32 (19 dívek a 13 chlapců)

Zadní řada zleva: Jakub Patlejch, Anna Mocová, Markéta Čermáková, Natalie Maria Mušák, Julie
Lukášková, Eliška Zoulová, Tereza Čábelková, Barbora Svobodová, Nela Bičíková a Martin Nedecký
Prostřední řada zleva: Alena Ryšavá, Julie Krejčová, Agáta Šimůnková, Natálie Kapičková, Barbora
Sirotková, Adéla Veselá, Kateřina Lorencová, Matylda Hiršová, Jakub Mach a Irena Čepková (třídní učitelka)
Přední řada zleva: Ondřej Konečný, Daniel Vaněk, Tomáš Pospíšil, Kryštof Dostál, Patrik Novák,
Jan Koleček, Matouš Erben, Vojtěch Bulíček, Jakub Vála a Svatopluk Boček
Chybí: Ema Drozenová, Aneta Strnadová a Nikola Tůmová
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V2A
Úspěchy žáků
Anna Mocová

2. místo

Hlídka mladých zdravotníků, krajské kolo

Matylda Hiršová

2. místo

Hlídka mladých zdravotníků, krajské kolo

Matylda Hiršová

2. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, 50 m volný způsob

Barbora Svobodová

3. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, kriket

Alena Ryšavá

2. místo

Hlídka mladých zdravotníků, krajské kolo

Julie Krejčová

2. místo

Hlídka mladých zdravotníků, krajské kolo

Adéla Veselá

2. místo

Hlídka mladých zdravotníků, krajské kolo

Adéla Veselá

2. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, 50 m prsa

Adéla Veselá

2. místo

Fyzikální olympiáda, okresní kolo (G)

Tomáš Pospíšil

3. místo

Recitační soutěž, oblastní kolo (III)

Natálie Kapičková

1. místo

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo (B)

Natálie Kapičková

1. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, 50 m prsa

Kateřina Lorencová

1. místo

Matematický klokan, okresní kolo (Benjamin)

Agáta Šimůnková

1. místo

Fyzikální olympiáda, okresní kolo (G)

Agáta Šimůnková

1. místo

Matematická olympiáda, okresní kolo (Z7)

Agáta Šimůnková

3. místo

Matematický klokan, okresní kolo (Benjamin)

Markéta Čermáková

2. místo

Hlídka mladých zdravotníků, okresní kolo

Markéta Čermáková

1. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, stolní tenis

Markéta Čermáková

3. místo

Fyzikální olympiáda, okresní kolo (G)

Lyžařský kurz v Krkonoších
V neděli 14. ledna jsme v 9 hod. odjeli autobusem od gymnázia do Svobody nad Úpou v Krkonoších. S kratší přestávkou u benzinové pumpy jsme za necelé dvě a půl hodiny dorazili k hotelu
Prom, vybalili jsme si a po obědě vyrazili na naše první lyžování. Lyžovali jsme na Košťálce, kde
jsme se nejprve rozdělili do tří skupin podle dovedností. Druhý den jsme opět vyrazili lyžovat.
Třetí skupina se učila úplné základy lyžování, kdežto další dvě se jen zdokonalovaly v lyžařském
stylu. Další den vše probíhalo stejně, nic
se nezměnilo. Ve středu dopoledne jsme
šli na běžky, což se neobešlo bez problémů. A tak abychom si zlepšili náladu, vyrazili jsme odpoledne do lázeňského bazénu. Lyžařský kurz zakončily závody ve slalomu, večerní muzikál a karneval. Naší třídě se na horách moc líbilo a v sobotu jsme
ve zdraví všichni odjeli zpět domů.
Markéta Čermáková (V2A)
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Zadní řada zleva: Alex Jarkuliš, Tomáš Karásek, Kryštof Novotný, Šimon Kohoutek, Marek Bílý, Jan
Matušina, Martin Bartůněk a Šimon Borovec
Prostřední řada zleva: Magdalena Hiršová, Kateřina Voldřichová, Alžběta Klimtová, Karolína
Částková, Emma Petrů, Sára Šnajdrová, Klára Zelená, Alena Votavová, Huynhová Khanh Phuon (Diana)
a Monika Peková (třídní učitelka)
Přední řada zleva: Ema Bulandrová, Adéla Němcová, Tereza Silvestrová, Alžběta Botková, Monika Vargová,
Jolana Hromčíková, Nikola Kouřilová, Klára Šťastná, Trinh Mai Hoa (Růženka) a Adéla Novotná
Chybí: Vítězslav Koreček

Úspěchy žáků
Alena Votavová

2. místo

Prezentiáda, krajské kolo (ZŠ)

Sára Šnajdrová

2. místo

Prezentiáda, krajské kolo (ZŠ)

Sára Šnajdrová

3. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, běh 1500 m

Sára Šnajdrová

1. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, maraton

Nikola Kouřilová

2. místo

Prezentiáda, krajské kolo (ZŠ)

Nikola Kouřilová

2. místo

Hlídka mladých zdravotníků, okresní kolo

Emma Petrů

2. místo

Hlídka mladých zdravotníků, okresní kolo

Kateřina Voldřichová

2. místo

Hlídka mladých zdravotníků, okresní kolo

Kateřina Voldřichová

NEJ čtenář roku 2017 Městské knihovny Kutná Hora
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Třídní učitelka: Mgr. Monika Peková
Počet žáků:		 30 (20 dívek a 10 chlapců)

V3A
Marek Bílý

1. místo

košíková, okresní přebor

Alžběta Klimtová

2. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, běh 1500 m

Ema Bulandrová

2. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, běh 800 m

3. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, 50 m prsa

3. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, 50 m volný způsob

Jan Matušina

3. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, 50 m volný způsob

P O R T F O L I A T Ř ÍD

Ema Bulandrová
Ema Bulandrová

Jom ha-šoa
Připomínka obětí holokaustu proběhla 12. dubna
v rámci pietního aktu Jom ha-šoa, kdy se ve vybraných
českých městech veřejně četla jména židovských obětí.
V Kutné Hoře se akce konala popáté, letos před budovou Spolkového domu v Lierově ulici. Vedle představitelů Kutné Hory, pracovníků Městské knihovny či náhodných kolemjdoucích se jí zúčastnili i studenti z kutnohorské průmyslové školy a také třída V3A našeho
gymnázia se svou třídní učitelkou M. Pekovou. I oni si
tak při čtení jmen mohli uvědomit, jak mladí byli někteří z těch, kteří skončili ve vyhlazovacích táborech.
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Zadní řada zleva: Matyáš Danda, Magdaléna Vondráčková, Antonín Krejča, Martin Svoboda, Samuel
Mann, Jakub Šťastný, Vojtěch Zvolský, Jan Danda, Slávek Rydval a Tadeáš Petrů
Prostřední řada zleva: Matěj Koten, Karolína Pavlová, Dora Procházková, Karolína Mazaná, Markéta
Opasková, Šárka Juklová, Albert Procházka, Zoe Vybíralová, Lea Cielecká, Markéta Moravcová, Aneta
Silvestrová, Lucie Abigail Kopelentová a Jiří Posselt (třídní učitel)
Přední řada zleva: Alice Hromčíková, Elisabeth Heroldová, Karolína Richterová, Klára Kloosová,
Štěpán Křenovský, Aneta Benešová, Adéla Velímská, Eliška Rosická a Adéla Buřičová

Úspěchy žáků
Eliška Rosická

9. místo

Matematická olympiáda, krajské kolo (Z9)

Eliška Rosická

3. místo

Dějepisná olympiáda, okresní kolo

Eliška Rosická

2. místo

Hlídka mladých zdravotníků, okresní kolo

Šárka Juklová

4. místo

Konverzační soutěž v FRJ, krajské kolo (A1)

Šárka Juklová

2. místo

Olympiáda v českém jazyce, okresní kolo (I)

Šárka Juklová

3. místo

Chemická olympiáda, okresní kolo (D)

Karolína Pavlová

2. místo

Konverzační soutěž v NEJ, okresní kolo (II.B)

Aneta Silvestrová

2. místo

Zeměpisná olympiáda, krajské kolo (C)

Aneta Silvestrová

4. místo

Chemická olympiáda, krajské kolo (D)

Lea Cielecká

4. místo

Konverzační soutěž v ANJ, krajské kolo (II.B)

Matěj Koten

1. místo

Matematický klokan, okresní kolo (Kadet)

Matěj Koten

1. místo

košíková, okresní přebor
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Třídní učitel: PaedDr. Jiří Posselt
Počet žáků: 31 (19 dívek a 12 chlapců)

P O R T F O L I A T Ř ÍD

V4A
Vojtěch Zvolský

3. místo

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo (C)

Vojtěch Zvolský

1. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, 50 m prsa

Vojtěch Zvolský

1. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, 50 m volný způsob

Tadeáš Petrů

2. místo

Chemická olympiáda, krajské kolo (D)

Tadeáš Petrů

1. místo

Fyzikální olympiáda, okresní kolo (E)

Jakub Šťastný

1. místo

košíková, okresní přebor

Antonín Krejča

1. místo

košíková, okresní přebor

Antonín Krejča

1. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, dálka

Antonín Krejča

2. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, běh 300 m

Martin Svoboda

1. místo

košíková, okresní přebor

Martin Svoboda

1. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, oštěp

Martin Svoboda

3. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, koule

Jan Danda

1. místo

košíková, okresní přebor

Matyáš Danda

1. místo

košíková, okresní přebor

Štěpán Křenovský

1. místo

košíková, okresní přebor

Štěpán Křenovský

2. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, stolní tenis

Štěpán Křenovský

3. místo

Olympiáda dětí a mládeže KH, 50 m prsa
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Exkurze na Pražský hrad
V pondělí 30. dubna jsme se spolu s naším třídním učitelem Jiřím Posseltem a paní Janou Budajovou vydali na dlouho slibovaný výlet do Prahy. Němčinářská skupina naší třídy již podobný výlet
absolvovala v záři v rámci návštěvy Němců z Hoyerswerdy, ale ten nebyl tak podrobný.
Začali jsme na Malé Straně a po Starých zámeckých schodech jsme vystoupali k Hradu. Velmi pečlivě jsme postupně navštívili baziliku sv. Jiří, katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, v níž jsme se zastavili u všech oltářů i hrobů a nakoukli do Svatováclavské kaple, nejsvětějšího místa v České republice. Poté jsme šli do Starého královského paláce a pohlédli z oken, odkud byli shozeni místodržící Slavata a Martinic. Následovně jsme prošli i Vladislavským sálem a poslední místo, které jsme
na Hradě viděli, byla Zlatá ulička.
Naše další kroky vedly přes Malostranské náměstí a Karlův most až na Staroměstské náměstí.
Uchození a zahlcení velmi zajímavými informacemi jsme pak na Václavském náměstí měli krátký
rozchod na oběd a poté jsme vyrazili domů. 	
Vojtěch Zvolský (V4A)
Muzeum čokolády
Dne 15. května jsme se vydali na exkurzi do Muzea
čokolády v Celetné ulici v Praze. Nejprve jsme si prohlédli prodejnu s různými výrobky a poté se již přesunuli do expozice. Viděli jsme největší čokoládový
vodopád v České republice, dozvěděli se něco o historii čokolády a kakaa a plně využili zdejší neomezené ochutnávky. Také jsme v malém kinosále zhlédli
film o výrobě čokolády od kakaových bobů až po finální výrobek. Později jsme si i vyzkoušeli práci s čokoládou, a své výrobky jsme si dokonce mohli odvézt domů. Po odchodu z muzea jsme se ještě prošli po historickém Starém Městě pražském a před odjezdem zpět domů jsme dostali rozchod na Václavském náměstí. Celý den jsme si velice užili, a proto
příští rok o tuto odměnu za sběr starého papíru zabojujeme znovu.
Vojtěch Zvolský (V4A)
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Frankofonie 2018
Dne 26. března jsme se s paní učitelkou J. Tůmovou zúčastnili Frankofonie, přehlídky představení
škol z celé České republiky. Akce probíhala v Praze ve Francouzském institutu poblíž Václavského
náměstí. Zavedli nás do kina, kde jsme si připravili kostýmy a rekvizity, a poté jsme sledovali vystoupení ostatních skupin. Všechna byla ve francouzštině. Studenti zpívali, tancovali, hráli divadlo
a přednášeli básně. S naším hudebním a tanečním programem jsme přišli na řadu jako desátí. Věřím, že se nám vše povedlo, jak jsme si předsevzali. Každý, kdo se akce zúčastnil, dostal na konci
odměnu a diplom. Pro velký úspěch plánujeme účast na Frankofonii i příští rok.
Klára Kloosová (V4A) – Karolína Richterová (V4A)

V5A

P O R T F O L I A T Ř ÍD

Třídní učitelka: Mgr. Daniela Zatloukalová
Počet žáků:
31 (16 dívek a 15 chlapců)

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

Úspěchy žáků
Anežka Špátová

2. místo

Prezentiáda, krajské kolo (SŠ)

Irena Coufalová

2. místo

Prezentiáda, krajské kolo (SŠ)

Valérie Chocholová

2. místo

Prezentiáda, krajské kolo (SŠ)

Veronika Judytková

3. místo

Prezentiáda, krajské kolo (SŠ)

Adéla Doležalová

3. místo

Prezentiáda, krajské kolo (SŠ)

Diana Vosecká

3. místo

Prezentiáda, krajské kolo (SŠ)

Adéla Zajíčková

3. místo

Prezentiáda, krajské kolo (SŠ)
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Mariánskohorské boudy
Naše třída zahájila školní rok poněkud netradičně, a to na hlavním nádraží v Kutné Hoře v teplákách a s krosnou na zádech. Čekal nás totiž pětidenní výlet do Jizerek. A to bez elektřiny a teplé vody. Po relativně dlouhé cestě jsme konečně dorazili do Josefova Dolu. To ovšem nebyl cíl.
Náš cíl byly Mariánskohorské boudy asi tři kilometry odsud. První odhodlání ke zdolání této na
první pohled docela krátké cesty
nás přešlo hned po sto metrech.
Sice to byly pouze tři kilometry,
ale do kopce. Bylo to to nejnáročnější, co nás za celý pobyt potkalo.
K našemu údivu jsme ale nakonec
všichni dorazili na místo. Chalupa
byla obklopená lesem v krásném
prostředí. Úterý bylo pracovním
dnem. Několik holek šlo s paní učitelkou na nákup a zbytek se vydal
do lesa pracovat – nosit klády pořezané lesníky do vozíku a ty odvážet k chalupě. Největší otužilci
se po návratu odhodlali vykoupat
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V5A
v tůňce vedle chalupy, ale to bylo opravdu jen pro odvážlivce. Ve středu nás čekal celodenní pěší
výlet po nejzajímavějších místech Jizerských hor. Naplánovaná trasa byla dlouhá cca 23 km, což
v terénu znělo opravdu hrozivě. Přesto jsme si to nakonec užili, i když nás ošklivé počasí donutilo zkrátit výlet o pár kilometrů. Viděli jsme mnoho krásných míst, např. Jizerku anebo rašeliniště. Vrátili jsme se sice celí promáčení, ale spokojení. Čtvrtek byl nejchladnějším dnem a pracovali jsme jako v úterý. Závěrečný večer jsme hráli hry a proběhlo i rozdávání diplomů, které vznikly
díky Ivče Čuchalové. Poslední den našeho pobytu byl uklízecí: Zametalo se, mylo nádobí, vymetala kamna a uklízelo okolí chalupy. Myslím si, že společné vaření večeří atd. posunulo naši třídu někam dál. Děkujeme paní D. Zatloukalové, panu J. Posseltovi a panu R. Bartoníčkovi, že nás na toto
kouzelné místo vzali a vydrželi naše občasné remcání. Sice jsme se už těšili na sprchu a elektřinu,
ale i tak na náš dobrodružný pobyt jen tak nezapomeneme.
Irena Coufalová (V5A)

P O R T F O L I A T Ř ÍD

Moje cesta do školy – popis (ukázka ze slohové práce)
Strčím klíč do klíčové dírky, otočím a prudce do dveří zatlačím. Dřevěná vrátka se s namáhavým skřípěním otevřou a já vyjdu na asfaltovou silnici, která v ranním šeru působí až strašidelně.
Zhluboka si povzdechnu, v kapse bundy nahmatám průkazku na autobus a telefon a vydám
se na cestu k zastávce. Kolikrát mi tato cesta připadá úmorná a zbytečná… Schovám se pod
ztrouchnivělou, malinkatou stříškou vesnické zastávky a naslouchám, jestli neuslyším dunivý zvuk starého autobusového motoru.
Jakmile nastoupím do autobusu, posadím se na jedno ze sedadel s motivem zvláštních modrofialových bublin. Skrz špinavé skleněné okno pozoruji krajinu, která kolem mě ubíhá. Nekonečné pláně bezlesé vyschlé půdy, bezvýznamné vesnice, které pomalu upadají do zapomnění, malé ostrůvky listnatých stromů. Z nacpaného školního batohu vytahují knížku, která mi zkrátí dlouhou, půlhodinovou jízdu.
Posléze vystoupím na jedné z předposledních zastávek u kutnohorské nemocnice. Kolem
mě se začínají shromažďovat skupinky dětí z dalších autobusů. Popotáhnu si popruhy školní
tašky a vydávám se na pěší cestu až k budově gymnázia. Cestou pozoruji právě kvetoucí stromy a několik toulajících se koček a poslouchám cvrlikání ptáčků. Když se přede mnou objeví žlutá budova GJO, sundám si tašku, abych si mohla vyndat čip na otevření školních dveří…
Anežka Špátová (V5A)
Prostě kvinta
Každá třída má své chvíle smíchu, a proto se pojďme ponořit do hlubin té vtipné stránky naší třídy. Za 5 let jsme toho zažili skutečně mnoho a tady je pár perliček:
– David a včelka Mája: Náš spolužák David se letos rozhodl dát na včelaření. Tohoto si nemohla nevšimnout paní učitelka J. Randíková, která Davidovu včelku okomentovala při hodině matiky se
slovy: „Davide, vem si to na chodbu.“
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– Neslušná literatura: Testy z literatury byly pro paní učitelku D. Vepřkovou také pobavením. Při
opravování testu na téma „Středověká literatura“ se mohla dočíst o první erotické písni „Hospodině, pomiluj mi“.
– Zeměpisné chvilky s panem V. Heřmánkem: Nyní se však dostáváme poněkud do biologie, i když
bychom se měli věnovat spíše zeměpisu. Musím však zmínit pár zajímavých pojmů, a to heřmánek
pravý, heřmánek terčovitý, ale hlavně hrdina další vtipné chvilky (pan) Heřmánek Viktor. Ten se
od nás mohl např. dozvědět, že Eskymáci jsou vlastně zmrzlí indiáni. Jeho hodiny jsou vždy velmi
zajímavé – hlavně protože je připravuje on, jak sám pronesl.
– Nové informace pro pana R. Bartoníčka, který se v jednom testu dočetl o hibernaci: „Je to jako
když vezmete tučňáka na savanu.“
– Červená Karkulka v poušti: Prezentace na zeměpis jsou důležitou součástí těchto hodin. Při zajímavé prezentaci o pouštích a polopouštích jsme se mohli dozvědět něco o fauně. Třeba, že fenek
má velké uši, aby lépe slyšel.
Veronika Judytková (V5A)
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Třídní učitel: Mgr. Ing. Zdeněk Maňák, Ph.D.
Počet žáků: 26 (17 dívek a 9 chlapců)

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

Úspěchy žáků
Barbora Marešová

4. místo

Biologická olympiáda, krajské kolo (B)

Vojtěch Ryšavý

7. místo

Chemická olympiáda, krajské kolo (C)

My z V6A…
Uplynulý školní rok – pro naši třídu již šestý – se nesl v poměrně poklidném duchu, neboť jsme
se stále nacházeli, a dokonce i opětovně udrželi mezi „elitou“. Poměrně dobrou zprávou je, že
sexta, jak už bývá naším velmi dobrým zvykem, se mezi ostatními třídami ani v letošním roce
rozhodně neztratila, ba naopak byla téměř nepřehlédnutelná, a kam jste se podívali, našli jste
naši stopu. Někdy i v dobrém smyslu slova. Již v polovině září jsme si, tedy alespoň část z nás,
připsali první pomyslný „zářez na pažbě“, a to když se o nás psalo při výměně s našimi německými protějšky z Rathenow. Následně jsme se jakožto poslední článek zúčastnili oslav 160 let našeho gymnázia, kde jste nás mohli spatřit pod vedením našeho vrchního „klonátora“ a zároveň
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třídního učitele Zdeňka Maňáka. Dokázali jsme si přemalovat třídu 208 k obrazu svému, a to dokonce bez ztráty na lidských životech či sebemenší škody na majetku. Naši výraznou stopu nese
i letošní lyžařský kurz v Aprice, kde se ke kvintě připojila část naší třídy. Další spolužáci mířili
do Irska, Francie a Německa, kam se vydali poznat jiné kultury a učit jazyky Lucie Šuhajová, Radan Poppe a Karla Žertová. Výměnný pobyt se však netýkal pouze německé části třídy, ale i té
francouzské, která v říjnu zamířila do daleké Bretaně. Nadále jsme také pokračovali v peněžní podpoře malého afrického chlapce.
Tohle vše jsme stihli během pouhých čtyř měsíců.
Druhé pololetí však bylo pro nás poněkud hektičtější, např. kvůli výběru seminářů pro další školní rok. Mohu tak vlastně z celého druhého pololetí zmínit pouze třídenní stanování v Sedmihorkách,
kterého se však zúčastnila kvůli nedostatku času
jen zhruba polovina třídy. Takové je ohlédnutí za
končícím rokem a nyní už můžeme pouze doufat, že
i příští rok se ponese v podobném duchu, ať už na
nás čeká cokoli.
Vojtěch Ryšavý (V6A)
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P O R T F O L I A T Ř ÍD

Třídní učitelka: Mgr. Bc. Dana Vepřková
Počet žáků:		 27 (19 dívek a 8 chlapců)

Zadní řada zleva: Josef Král, Jiří Hozman, Petra Hribíková, Michaela Kouřimská, Anna Jeřábková,
Klára Zatloukalová, Kateřina Vančurová, Eliška Moravcová a Barbora Poláková
Prostřední řada zleva: Dana Vepřková (třídní učitelka), Matěj Masopust, Andrea Kuttelwasherová,
Jorika Maňáková, Kateřina Melounová, Kateřina Rosická, Marie Matějková a Jakub Hayne
Přední řada zleva: Kryštof Stočes, Simona Havlovicová, Marie-Anna Kociánová, Lucie Krumphanzlová,
Veronika Tupá, Anděla Nováková, Benjamin Kmoch a Tomáš Chlumský
Chybí: Šimon Klazar, Kateřina Mazurová a Julie Posseltová

Úspěchy žáků
Kateřina Rosická

bronzová medaile

Evropská fyzikální olympiáda v Moskvě

Kateřina Rosická

6. místo

Bobřík informatiky, ústřední kolo (Senior)

Kateřina Rosická

úspěšný řešitel

Fyzikální olympiáda, ústřední kolo (A)

Kateřina Rosická

1. místo

Fyzikální olympiáda, krajské kolo (B)

Kateřina Rosická

3. místo

Matematická olympiáda, krajské kolo (A)

Jorika Maňáková

2. místo

Studentská Agora, krajské kolo

Kryštof Stočes

2. místo

Studentská Agora, krajské kolo
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EuPhO – European Physics Olympiad
Díky dobrému umístění v celostátním kole fyzikální olympiády jsem byla vybrána, abych reprezentovala Českou republiku na Evropské fyzikální olympiádě, která se konala od 28. května do
1. června 2018 v Moskvě.
Po předcházejícím poměrně komplikovaném zajištění víz do Ruské federace jsem se v pondělí ráno vydala na Letiště Václava Havla v Praze,
odkud jsme společně s ostatními členy českého týmu a týmlídrem Mgr. Filipem Studničkou,
Ph.D., vyrazili letadlem na moskevské letiště Šeremetěvo. Tam už na nás čekaly naše dvě průvodkyně Nasťa a Máša, studentky angličtiny na
místní univerzitě, které se o nás během celého
našeho pobytu staraly. Po přejezdu do kampusu Moskevského fyzikálně-technického institutu
v nedalekém městě Dolgoprudném a ubytování
na místních kolejích následovalo slavnostní zahájení celé olympiády.
V úterý ráno nás čekalo pět hodin řešení experimentální úlohy a během odpoledne doprovodný
program v podobě ukázky fyzikálních experimentů. Večer jsme pak vyslechli přednášku o kvantové mechanice. Soutěžní klání pokračovalo ve středu
ráno pěti hodinami řešení teoretických úloh, odpoledne jsme pak navštívili Muzeum kosmonautiky
v Moskvě.
Ve čtvrtek dopoledne neprobíhal odborný program, takže jsme volno využili k výletu do centra
Moskvy. Zde jsme si prohlédli Rudé náměstí včetně
Kremlu, chrámu Vasila Blaženého a mauzolea. Poté
jsme poobědvali v tradiční ruské restauraci, kde
jsme ochutnali boršč a tradiční vareniki. Odpoledne už jsme slavným moskevským metrem spěchali
zpět na univerzitu, kde probíhaly tzv. moderace neboli konzultace našich opravených řešení s organizátory soutěže.
Celá olympiáda byla zakončena efektní ohňovou
show a slavnostním vyhlášením výsledků v centru
Moskvy. Za svá řešení úloh jsem získala 10,9 bodu,
což stačilo k zisku bronzové medaile.
Francouzštináři na návštěvě v Bretani
Kateřina Rosická (V7A)
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V8A
Třídní učitel: PhDr. Lukáš Provaz
Počet žáků: 27 (13 dívek a 14 chlapců)

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

Úspěchy žáků
Matěj Heczko

10. místo

Bobřík informatiky, ústřední kolo (Senior)

Khoa Huynh Dang

2. místo

SOČ, krajské kolo, obor Fyzika

Lucie Borovičková

3. místo

Matematický klokan, okresní kolo (Student)

Maturiťák z šedesátek
Maturitní ples je událostí, u které jsme si při nástupu do školy v r. 2010, vůbec neuvědomovali, že
jednou nastane. Zlom přišel, když všechny třídy o rok výše odmaturovaly a najednou jsme my byli
na GJO ti nejstarší. S tím přišlo i uvědomění, že nás opravdu čeká maturita, ples – a spousta práce. Již proto na konci septimy jsme se pokusili stanovit jeho téma. Nutno říct, že naše nápady nehýřily zrovna originalitou a lezlo to z nás „jak z chlupaté deky“. Mezi kandidáty se objevilo i téma
„Rusko vs. USA“, to bylo však kvůli korektnosti zavrženo – přeci na plese kvůli politice nechceme nikoho naštvat, že! Byl tedy navržen, odsouhlasen a schválen „Oscarový večer“. Kdo jste však
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26. ledna 2018 dorazili do Kulturního domu Lorec, víte, že žádný ples na takové téma neproběhl.
Nebyla by to zkrátka naše třída, kdybychom se zvládli řídit dle plánu, bez razantních změn, tahanic či ohnivých a zdlouhavých debat… Téma jsme tedy změnili oficiálně na „Retro večer“, ačkoli
každý zasvěcenější tušil, že se stejně jedná o „USA vs. SSSR“. Jakmile jsme téma změnili, změnila se
ve třídě atmosféra a spousta lidí začala mít zájem. Tematicky jsme pojali i zvaní na stužkovací večírek, kdy jsme se jako houf ruských důstojníků, sedláků, soudružek, ale i hippies prohnali po škole a učitele obdařili pozvánkou a retro Májkou. Jednou z dalších důležitých věcí bylo maturitní video, v němž se američtí tajní agenti snaží infiltrovat do ruské společnosti, kde jsou ale rozpoznáni. Z natáčení jsme odcházeli s nadšením, někteří s otužovacím zážitkem a poznáním, že když nevyjde maturita, můžeme si tím otevřít retro obchod minimálně s obrovským množstvím kožichů,
které se povedlo shromáždit.
Nejnáročnější období nastalo se začátkem roku 2018. Byl nejvyšší čas začít řešit přípravy a organizaci plesu a nebudeme si nic nalhávat – atmosféra ve třídě houstla. Nepřidal tomu ani fakt, že
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se termín plesu shodoval s termínem uzavírání
známek na pololetní vysvědčení, na které řada
vysokých škol klade důraz u příjímacího řízení. I s předtančením jsme zažili horké chvilky,
zvlášť když se nás zřekl choreograf a náš dosavadní pokrok byl k ničemu. Naštěstí jsme sehnali paní Lenku Pěgřímkovou, které patří veliký dík za neuvěřitelné nasazení a kreativitu.
Celá choreografie byla vedena tematicky, kdy
kluci představovali ruské důstojníky a dívky
zase americké hippies. Hlavní myšlenkou byly
dvě rozdílné, samostatně tančící skupiny, které
se na závěr propojí a tancují v páru.
V den plesu jsme se všichni sešli ráno v sále, abychom doladili poslední úpravy a projeli si choreografii na předtančení i půlnoční překvapení. Ples začal po sedmé hodině večer projevem
pana ředitele a následovalo naše předtančení
a další aktivity dle programu. Celým večerem
publikum prováděli moderátoři Petr Němeček
a Marek Flekal, kterým patří náš veliký dík.
Všichni jsme se skvěle bavili a pevně věřím, že to platí i o všech, kdo se na nás přišli podívat. Tento
večer jsme opravdu zvládli dohromady udělat jedinečným, předvést maximum, odvázat se a dlouho na něj budeme vzpomínat. Vždyť kdy jindy se ještě budeme moci oficiálně producírovat polonazí nebo v pyžamu v Lorci, no ne?
Veronika Kučerová (V8A)
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Poslední zvonění
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C1A

Zadní řada zleva: Lukáš Havelka, Tobiáš Karban, Šimon Zeman, Tomáš Brich, Monika Loudová,
Sabina Vocelová, Ondřej Zeman, Milan Čáp, Josef Kosina, Nicolas Jackovič a Martin Anděl
Prostřední řada zleva: Vladimír Machka, Jakub Rejna, Kateřina Žohová, Lucie Pánková, Bozhena
Kovalyshyn, Kristýna Netolická, Ráchel Pečenková, Štěpánka Neumanová, Kristýna Čtveráčková, Marie
Nováková a Ilona Gembiczká (třídní učitelka)
Přední řada zleva: Natálie Ladrová, Karolína Matoušková, Tereza Neprašová, Anna Bečánová, Jan
Chylík, Valérie Sojková, Anna Marie Havránková, Noemi Povolná a Tereza Moučková

Stali jsme se studenty GJO
První školní den může být pro studenty základních a středních škol ohraným
stereotypem, ovšem nás, kteří jsme si
pro své další studium vybrali GJO, se
to rozhodně netýkalo! Ráno jsme se
všichni mírně rozechvělí sešli ve studovně a čekali, co se bude dít. Seřazeni podle abecedy jsme se náhle ocitali na bájném Olympu, kde zasedal nejvyšší bůh Zeus a bohové Athéna, Héra
a Dionýsos, před které jsme poklekali a slibovali jim svou oddanost. Poté
jsme se snažili sestřelit orla klovajícího
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Třídní učitelka: Mgr. Ilona Gembiczká
Počet žáků:
30 (18 dívek a 12 chlapců)

C1A

Prométheova játra. Ne každému z nás se to povedlo tak, jak by si přál. Vypitím nápoje, který představoval nektar ambrózie, jsme byli takřka u cíle. Naši bohové nás v závěru přivítali mezi sebe
a pak už byla vláda předána zpět panu řediteli, který prohlásil nový školní rok za zahájený. Doufejme, že se na bájném Olympu udržíme všichni až do úplného konce .
Tereza Neprašová (C1A)
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Zadní řada zleva: Tomáš Flachs, Tomáš Remsa, Jan Bug, Ondřej Culek, Tomáš Čihák, Petr Franc, Josef
Páral, Filip Líska a Ondřej Machytka
Prostřední řada zleva: Matěj Kamenář, Denisa Chlupáčková, Kristýna Poláčková, Barbora Pavelková,
Pavlína Adamcová, Adéla Lišková, Oliver Král, Jaroslav Pavlík, Natálie Krausová a Evelína Zecová
Přední řada zleva: Barbora Vojáčková, Kamila Holá, Barbora Sejkorová, Vanda Raková, Jana
Svobodová (třídní učitelka), Karolína Ulrichová, Andrea Uriková, Adéla Trešlová a Kateřina Vokálová
Chybí: Marie Karbanová

Adaptační kurz
S koncem prázdnin se nám blížil adaptační kurz. Trval dva dny, ve kterých
jsme poznali své nové spolužáky do další etapy našeho života. Vše odstartovalo 30. srpna v 9 hodin před budovou
školy. Během dopoledne jsme se všichni při různých hrách snažili zapamatovat jména ostatních, měli jsme možnost
získat si důvěru našich nových spolužáků i rozkoukat se v novém prostředí. Po
obědě jsme pokračovali v programu: Ve41
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Třídní učitelka: Mgr. Jana Svobodová
Počet žáků:		 28 (16 dívek a 12 chlapců)
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doucí kurzu si pro nás připravili nekonečné běhání, které nás velice zmohlo. Vítězné družstvo si za odměnu odneslo medaili v podobě zlaté fidorky. Druhý den byl více na přemýšlení, což byl pro nás po
dvou měsících prázdnin trochu šok. Jako první jsme začali českým jazykem, poté následovala trocha zeměpisu a matematiky. Odpoledne nás čekalo učení se krátkých básniček – měli jsme je naučit našeho
parťáka v týmu a ten poté předvést před učiteli. Oba dva dny „adapťáku“ jsme zakončili obdržením malého talismanu, který nám bude připomínat první chvíle na střední škole.
Vanda Raková (C1B)
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Zadní řada zleva: Michal Bajer, Dominik Holub, Pavla Keltnerová, Petr Linhart, Ondřej Plíhal, Dominik
Bachtík, David Blecha, Jakub Beran, Jan Dáňa a Daniel Krátký
Prostřední řada zleva: Vanesa Jeřábková, Martina Domasová, Kateřina Raimundová, Jaroslav Kepka,
Miloslav Veselý, Marie Čižinská, Adam Brunclík, Kateřina Tučková, Tomáš Matějka, Matěj Stejskal
a Romana Doležalová (třídní učitelka)
Přední řada zleva: Vojtěch Horák, Tereza Švarcová, Denisa Pešová, Adéla Zelenková, Kristina
Adamová, Veronika Veselá, Anna Karešová, Nikola Růžičková, Hana Pokorná, Leontýna Kozáková
a Dominik Náhlovský
Chybí: Barbora Černá

Úspěchy žáků
Dominik Náhlovský

1. místo

Matematický klokan, okresní kolo (Junior)

Sportovní den s C2A
Dne 1. června se naše třída rozhodla v rámci „community service“ uspořádat sportovní den na
„Sokoláku“ v Tyršově ulici pro malé nadšence ze Základní školy Žižkov. Třida III. B si mezi sebou
zasoutěžila a poměřila síly hned v několika disciplínách. Okruh rozmístěných stanovišť zahrnoval
atletiku, fotbal, tenis a mnoho dalších aktivit, včetně opičí dráhy či tancování. Děti si vedly báječně
a nikoho z nás by nenapadlo, že naše myšlenka sklidí takový úspěch. Počasí nám však moc nepřálo a kolem 12. hodiny se začalo schylovat k bouřce. To ale naše malé soutěžící neodradilo a výkřik
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Třídní učitelka: Mgr. Romana Doležalová
Počet žáků:		 32 (16 dívek a 16 chlapců)
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davu „My chceme pokračovat!“ mluvil za vše. Nadšení dětí nám bylo tou největší odměnou a nezmizelo, ani když už se spustil opravdu silný déšť. Pak teprve nastalo to pravé dobrodružství, jelikož jsme celí promáčení uvízli pod střechou šaten a navzájem se kryli před krupobitím. Byli jsme
rádi, že se nám povedlo nápad se zapojením dětí paní učitelky Lorencové zrealizovat. A jelikož
jsme třída plná sportovců, zábava to byla jak pro ně, tak i pro nás.
Veronika Veselá (C2A)
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Bestrafte Betrügerin
Vorigen Monat haben wir einen Test in Tschechisch geschrieben. Weil ich eine Eins wollte,
studierte ich fleißig jeden Tag. Ich hatte natürlich keine Spickzettel, denn ich konnte wirklich alles.
Als wir den Test geschrieben haben, wusste ich alle Antworten. Ich schaute zu meiner Nachbarin
und sie hatte ganz andere Antworten als ich! Ich wurde so nervös, dass ich in letzten fünf Minuten
alles von ihr abgeschrieben habe. Als uns dann der Lehrer die Hefte verteilt hat, war ich wirklich
überrascht. Alle Antworten meiner Nachbarin waren falsch. Ich konnte eine Eins bekommen, weil
meine richtig waren. Ich habe aber abgeschrieben und darum eine Fünf bekommen. Nun, liebe
Schüler, ich kann Ihnen sagen: „Abschreiben lohnt sich nie!“
Nikola Růžičková (C2A)
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Třídní učitel: Mgr. Ladislav Douša
Počet žáků: 32 (16 dívek a 16 chlapců)

Zadní řada zleva: Dominik Roubíček, Tomáš Veselý, Ondřej Pekov, Adam Ťok, Michal Mrázek, Jakub
Kubík, Alex Círek, Anežka Nováková, Lenka Zuchová, Kryštof Rada a Vilém Pospíšil
Prostřední řada zleva: Roman Bartoníček (učitel biologie), Filip Jelínek, Radka Křídlová, Adéla
Boušková, Monika Holubová, Lucie Vokálová, Kateřina Pokorná, Klára Rauchová, Karolína Červinková,
Anna Pernikářová, Alena Junová a Ladislav Douša (třídní učitel)
Přední řada zleva: Václav Hlaváč, Štěpán Kubala, Helena Licková, Bára Vejdělková, Josef Stanislav
Treml, Rick Mommers, Eva Štůsková, Veronika Müllerová, Zuzana Rotová a Matěj Adamec
Chybí: Petr Semerád
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C2B
Úspěchy žáků
Jakub Kubík

7. místo

Kybersoutěž, celostátní finále

Josef S. Treml

1. místo

Prezentiáda, krajské kolo (SŠ)

1. místo

Prezentiáda, krajské kolo (SŠ)

1. místo

Prezentiáda, krajské kolo (SŠ)

Petr Semerád

1. místo

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo (D)

Alex Círek

2. místo

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo (D)

P O R T F O L I A T Ř ÍD

Vilém Pospíšil
Václav Hlaváč

Týden s třídním učitelem
Třída C2B strávila poslední týden školního roku na Vysočině! Celý výlet se nesl v prázdninovém
duchu: táboráky, borůvky v lese, vejšlapy, fotbálek, koupálko – a i to disko na závěr bylo.
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C3A

P O R T F O L I A T Ř ÍD

Třídní učitel:
Počet žáků:

Mgr. Jiří Černohorský
33 (20 dívek a 13 chlapců)

Zadní řada zleva: Tomáš Pros, Pavel Terč, Josef Jasanský, Tomáš Ledr, Vojtěch Charvát, Samuel Frengl,
Jan Sixta, Filip Luňák, Aneta Ondrášková a Jana Viktorová
Prostřední řada zleva: David Dolejší, Monika Vajsochrová, Dominika Rudolfská, Kateřina Bulíčková,
Barbora Zbudilová, Adéla Mojžíšová, Barbora Dušková, Daniela Gembiczká, Lenka Niklová, Thi Ngoc
Thuy Pham (Táňa), Markéta Vajglová, Tereza Marhanová a Jiří Černohorský (třídní učitel)
Přední řada zleva: Jakub Hošek, Daniel Rupík, Roman Ďanovský, Klára Uličná, Valerie Haklová, Monika
Chmelková, Klára Hladišová, Anna Michalčíková, Kateřina Klečková, Markéta Dušátková a Filip Šebek
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C3A
Úspěchy žáků
Anna Michalčíková

nejlepší debatér Studenská Agora, krajské kolo

Jan Sixta

2. místo

Studentská Agora, krajské kolo

2. místo

Studentská Agora, krajské kolo

2. místo

Studentská Agora, krajské kolo

Samuel Frengl

2. místo

Studentská Agora, krajské kolo

Samuel Frengl

3. místo

Konverzační soutěž v ANJ, okresní kolo (III.A)

P O R T F O L I A T Ř ÍD

Filip Luňák
Barbora Dušková

Z Debatní ligy
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C3B

P O R T F O L I A T Ř ÍD

Třídní učitelka: Mgr. Štěpánka Králová
Počet žáků: 		 31 (17 dívek a 14 chlapců)

Zadní řada zleva: Dana Brandejská, Tomáš Chloupek, Jakub Rychlík, Pavel Kocábek, Štěpánka Králová
(třídní učitelka), Tereza Šranková, Štěpánka Schreierová, Duc Nguyen Hoang, Kryštof Kolovecký, Vojtěch
Dytrych a Juraj Čikoš
Prostřední řada zleva: Jana Randíková (zástupce třídní učitelky), Adéla Veselá, Tereza Patlejchová,
Lukáš Kafka, Nikola Mistrová, Kateřina Vondráčková, Gabriela Slepičková, Tereza Náhlovská, Monika
Vnuková, Jan Novák a Martin Smitka
Přední řada zleva: Vojtěch Benešovský, Martin Chloupý, Tereza Veselá, Kateřina Dubjáková, Klára
Bílková, Kateřina Dědičová, Eliška Táborská, Adéla Machová a Denisa Kortanová
Chybí: Martin Jarůněk a Lubor Šída
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C3B
Lubor Šída

1. místo

Anglicky o cenu Munkovy nadace

Lubor Šída

2. místo

Studentská Agora, krajské kolo

Klára Bílková

2. místo

Studentská Agora, krajské kolo

Tereza Šranková

2. místo

Studentská Agora, krajské kolo

Gabriela Slepičková

2. místo

Studentská Agora, krajské kolo

SuitUp Day!
Představte si, přijdete do školy a místo oversized triček a potrhaných kalhot vidíte studenty v elegantních oblecích nebo šatech. Přesně tak to vypadalo, když se 13. října naše třída účastnila společně s ostatními mezinárodní akce s názvem Suit Up Day. Ta vzešla ze známého seriálu How I Met
Your Mother a její název byl odvozen od hlášky „Suit up!“ Barneyho Stinsona.
Na účasti jsme se dohodli během zasedání školního parlamentu a já se pak ujal propagace celé
akce. Suit Up Day na naší škole se tak ve výsledku stal takovým malým vrcholem elegance, který
by nebylo špatné v budoucích letech zopakovat.
Lukáš Kafka (C3B)
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P O R T F O L I A T Ř ÍD

Úspěchy jednotlivých žáků

P O R T F O L I A T Ř ÍD

C3B
Jazykový kurz v Bournemouthu
Na jaře tohoto roku jsem měl díky Studijnímu nadačnímu fondu Dr. Ing. Františka Munka a Naděždy Munkové-Prášilové, který mi poskytl stipendium na pobyt i samotný kurz, možnost strávit měsíc v anglickém Bournemouthu, kde jsem navštěvoval jazykovou školu Richard Language College.
Na kurzu jsem ocenil nejen kvalitní výuku jazyka ve škole, ale také tu jedinečnou příležitost pobýt v anglické rodině, poznat britskou mentalitu a celkově
rozšířit svoje obzory nejen v oblasti jazykové. Když jsem se zrovna nevzdělával, rozhodně jsem se nenudil, v Bournemouthu bylo vždy co dělat a díky
jeho umístění na jižním pobřeží Anglie
je i skvělým výchozím bodem pro různé výlety.
Tímto bych chtěl poděkovat Klubu rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze, který spravuje zmíněný nadační fond, za poskytnuté stipendium a společnosti Jazyky v zahraničí za organizaci
kurzu. Rozhodně si vážím této zkušenosti.
Lubor Šída (C3B)

Z Debatní ligy
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C4A

Stojící vzadu zleva: Vilém Licek, Lukáš Lázňovský, Jiří Vokřál, Jakub Vladyka, Matěj Mokrý, Filip Vlach,
Ondřej Špaček a Filip Culek
Stojící vpředu zleva: Marie Kunášková, Denisa Kleinová, Dominika Nováková, Jana Balvínová,
Markéta Fialová, Kristýna Marková, Eliška Červenková, Martina Suková (třídní učitelka), Michaela
Švarcová, Martina Veberová, Nikola Vladyková, Veronika Šnebergová, Miloslava Chalupová, Lucie
Krausová, Rút Procházková a Michaela Karásková
Sedící zleva: Ha Yen Nhi (Nina), Tereza Roubíčková, Dominika Výborná, Kristýna Šibravová, Kamila
Zadražilová, Kristýna Nevolová a Tereza Stránská
Ležící zleva: Paver Grauer, Miloslav Vach a David Procházka
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P O R T F O L I A T Ř ÍD

Třídní učitelka: Mgr. Martina Suková
Počet žáků:		 33 (22 dívek a 11 chlapců)

P O R T F O L I A T Ř ÍD

C4A
Pobřežní hlídko, nástup! Máte přeci maturitní ples…
Nejpříjemnější vrchol středoškolského studia.
Říká se, že po něm už to přestává být legrace.
To znamená jediné. Ten náš maturitní ples si
přece musíme pořádně užít.
Výzvě uspořádat takový ples, na který se na
naší škole dlouho nezapomene, jsme se postavili čelem. Už na konci 3. ročníku jsme si po
očekávatelných rozporech odhlasovali, že tématem našeho plesu bude legendární seriál Pobřežní hlídka, který navíc opět vstoupil do podvědomí lidí novým filmem z r. 2017 se stejným
názvem. S koncem 3. ročníku je spojený turistický kurz u moře v Chorvatsku, který jsme využili pro natočení prvních scén našeho maturitního videa. Poté, co jsme se v září rozkoukali
a zjistili, že už jsme opravdu ve 4. ročníku, jsme
video dotočili a začali se připravovat na samotný ples. Kdo to nezažil, nepochopí, kolik starostí s takovým plesem je. Dohady, kompromisy a hlavně spousta práce k tomu prostě patří.
Ještě před začátkem nového kalendářního roku
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bylo zveřejněno zmiňované video a už podle počtu zhlédnutí šlo odhadnout, že o ples bude skutečně velký zájem. Tři týdny před ním jsme spustili rezervace lístků a stalo se něco neuvěřitelného – na klasický prodej lístků o velkých přestávkách totiž vůbec nedošlo! Zájem o ně byl tak obrovský, že na jejich pokrytí bychom potřebovali Lorce dva…
Samozřejmě bychom to nebyli my, abychom nedoháněli spoustu věcí na poslední chvíli. To platilo
i pro samotný den D, tedy 17. únor 2018, ale vše jsme nakonec zvládli včas. My coby natěšení maturanti, vyzdobený Lorec a připravená tombola uvítali návštěvníky plesu v 18.00. Beznadějně vyprodaný Lorec sledoval maturanty a maturantky v plavkách přesně takových, jako měla originální pobřežní hlídka. Slova moderátora Ondry Cikána bezprostředně po předtančení některým z nás znějí v uších dodnes. „C4A, dámy a pánové, a jejich skvělé, fenomenální předtančení jenom pro vás,
velký potlesk! Jako čekali jsme hodně, ale tohle? Neuvěřitelný, klobouk dolů! Neskutečný začátek
plesu tady v Kutné Hoře…“
A v tu chvíli začal klasický
shon. Nástup, šerpování,
přípitek, fotky, sbírání peněz a konečně i volná zábava. Na parketu se to chvílemi měnilo v ono Peklo, které nám shodou okolností
hrálo jako kapela, návštěvníci totiž společně s námi zaplnili parket do posledního
centimetru. Ten večer běžel
snad rychleji než Usain Bolt
na stometrové trati. A než
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P O R T F O L I A T Ř ÍD

C4A

C4A

P O R T F O L I A T Ř ÍD

jsme se vzpamatovali, bylo tu
půlnoční překvapení a hlavně
zašlapávání šerp, které se pro
mnohé z nás stalo největším vrcholem celého večera.
Bylo nám jasné, že ples uteče
neskutečně rychle. Proto jsem
rádi, že jsme si ho maximálně
užili, ve zdraví přežili a vytvořili si zážitek na celý život.
Jiří Vokřál (C4A)

Poslední zvonění
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C4B

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

Úspěchy žáků
Jan Hrudka

2. místo

SOČ, krajské kolo, obor Fyzika

Jan Hrudka

2. místo

SOČ, krajské kolo, obor Geologie a geografie

Kateřina Daňková

3. místo

SOČ, krajské kolo, obor Pedagogika, psychologie a sociologie

Michaela Hanušová

2. místo

Matematický klokan, okresní kolo (Student)

Útěk z ústavu
Psal se rok 2014, když jsme se jako třída poprvé sešli na GJO, a už po úvodním adaptačním kurzu jsme věděli, že následující čtyři roky budou jedna velká párty, zakončená maturitním plesem.
Jelikož je naše třída plná bláznů, kteří mají na prvním místě zábavu a pak až přípravu do školy,
dalo se očekávat, že náš ples pojmeme také nějak bláznivě. Původní verze zněla „útěk z blázince“, což se ale poté změnilo na „útěk z ústavu“, aby to vůči škole nebylo příliš hanlivé. Pozvol57

P O R T F O L I A T Ř ÍD

Třídní učitel: Mgr. Roman Bartoníček
Počet žáků: 30 (22 dívek a 8 chlapců)

P O R T F O L I A T Ř ÍD

C4B

na jsme začali dávat dohromady koncept, jak by
ples asi mohl vypadat, aby téma bylo co nejvíce
autentické. Vznikly fotky, které jsme pořídili ve
školních šatnách a sprchách, a poté někdo přišel
s nápadem zakomponovat do předtančení nemocniční lůžko, což ve spojení se svěracími kazajkami navodilo tu správnou atmosféru. Nesmělo samozřejmě chybět profesionální video,
které bylo natočeno v opuštěném domě v Kouřimi a které bylo ve výsledku děsivější, než jsme
původně předpokládali. Za ty zmrzlé nosy a palce u nohou to však stálo!
Organizování plesu se neobešlo bez sporů, ale
naštěstí jsme je společně všechny dokázali ustát.
Náhle bylo 9. března a my natěšení, ale zároveň
nervózní jsme „dovyšperkovali“ sál Lorce i sebe
a navlečeni v kazajkách předstoupili před davy
lidí. Po hororovém videu, které mnohé zaskočilo,
jsme rozjeli show. Do tanečních kreací se zapojil
i třídní učitel „Romí“. Následoval dojemný oka58

mžik, kdy jsme si jeden po druhém v krásných šatech a dobře padnoucích oblecích došli pro šerpy. V tu chvíli jsme si uvědomili, že se ty úžasné čtyři roky chýlí ke konci, a tak jsme si na to pořádně připili, abychom zahnali náhlý pocit smutku. Půlnoční překvapení patřilo všem učitelům, neboť
každý z nás měl vytištěnou fotografii obličeje jednoho z nich a tancoval s ní.
Děkujeme Ondrovi Soukupovi za skvěle zpracované video, Kačce T. za nápady na předtančení, Ondrovi Cikánovi, který nás provedl naším velkým večerem, a také kapele Paragraf, která příjemně
doprovázela celou akci svými písněmi. Ples jsme si všichni užili, ačkoliv si ho určitá část třídy příliš nepamatuje, ale to k tomu vlastně nějak patří, ne? 
Děkujeme, odcházíme (možná).
Aneta Dolejší (C4B) – Tereza Lasíková (C4B)
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P O R T F O L I A T Ř ÍD

C4B

P O R T F O L I A T Ř ÍD

C4B
Zhuštěný akční příběh maturitního plesu třídy C4B
– Naše přípravy začaly již ráno. Někteří zdobili sál. Asi polovina zúčastněných se projížděla v nemocničním lůžku po parketu. Odjíždíme na oběd, děvčata míří ke kadeřnicím, chlapci se jdou zhlížet v oblecích.
– Okolo páté hodiny jsou všichni opět v Lorci. Proběhne pár posledních zkoušek předtančení. Aleš
už působí značný rozruch. Zodpovědná organizátorka Terezka je čím dál více nervózní. Pan Bartoníček umravňuje Aleše. Marně.
– Je sedm, hosté se hrnou do sálu. V salónku začíná být dusno. Všichni jsou natěšení, je to přeci NÁŠ večer! Oblékáme se
do svěracích kazajek a připravujeme se
k akci. Aleš má kazajku obráceně.
– Je to tady: Předtančení! Proslov! Nástup! Přípitek! Rozbitá sklenička na parketu.
– Tady máme všichni trochu problém
s pamětí.
– Ano, jistě! Půlnoční překvapení! Aleš
tančí opřený zády o podlahu, Terí tančí
zády k publiku. Všechno je jak má být.
– Tolik týdnů příprav – a najednou je to všechno pryč. Ale stálo to za to. Jedinou skvrnou tohoto
večera je ta od Pribináčka rozmáznutého po koberci salónku. Společně ve třídě skládáme nějakou
ucelenou jednotnou vzpomínku na ples. Díky Bohu za fotografie a video.
Adam Uličný (C4B)

Poslední zvonění
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Vítání na Olympu
První školní den na GJO patří již tradičně maturantům, kteří pro své nové spolužáky připravují
pasování do studentského stavu. Letošní studenti oktávy a čtvrtých ročníků se inspirovali olympskými bohy a připravili dopoledne v antickém stylu. Na Olympu zasedal nejvyšší bůh Zeus v podání Jakuba Bradny (V8A) a tři noví třídní učitelé Ilona Gembiczká coby Athéna, Jana Svobodová
coby Héra a Jiří Kopecký jako Dionýsos, kteří svému vládci představovali „své ratolesti“ – polobohy. Tito tři bohové se stali také symboly vystihujícími prostředí školy: Athéna jako bohyně moudrosti, která studenty po celou dobu provází, Héra, bohyně sounáležitosti mezi studenty a učiteli,
a také bohyně domácího krbu – prostředí, které se každá škola snaží pro své svěřence vytvořit.
A konečně Dionýsos, bůh bujarých oslav, které ke studentskému životu také nezbytně patří. Noví
„polobozi“ dokazovali svou oddanost pokleknutím před olympskými výsostmi, svou odvahu střelbou
nebeskými zbraněmi na orla klovajícího Prométheova játra na hoře
Kavkaz a svou příslušnost k božské unii stvrdili vypitím nektaru
ambrózie. Trojice bohů si pro své
nové třídy připravila několik milých slov k přípitku. Olympské božstvo poté symbolicky předalo vládu nad gymnáziem zpět do rukou
pana ředitele, který školní rok oficiálně zahájil.
„GJO 160 + 20“
V září 1857 kutnohorští studenti poprvé překročili práh nově vzniklé C. k. vyšší reálky, přímého
předchůdce dnešního Gymnázia Jiřího Ortena.
Stalo se tak tedy přesně před 160 lety. A před 20
lety, 1. září 1997, slavili studenti, pedagogové
i město znovu – otevřela se totiž zbrusu nová budova kutnohorského gymnázia v Jaselské ulici.
Po 160 letech své existence škola stále vzdělává,
vychovává a připravuje své svěřence na „dospělý“ život – a to je přeci pádný důvod k oslavám!
Slavit jsme začali už v průběhu září, každá třída si vylosovala období od Rakouska-Uherska
až po budoucnost, které měla za úkol nápaditě
výtvarně ztvárnit na fotografii. O nejlepší fotografii hlasovala široká veřejnost, zaměstnanci
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C EL O ŠK O LNÍ A K C E

CELOŠKOLNÍ AKCE

C EL O ŠK O LNÍ A K C E

i žáci školy pomocí hlasování na facebooku
a také na kioscích ve škole. Během posledního týdne se odehrál zuřivý boj o hlasy, všichni sdíleli, prosili, „lajkovali“ a propagovali ostošest. Není divu, hlavní cena pro vítěze bylo totiž ředitelské volno pro celou třídu.
Slavnostní průvod byl zakončením celého
našeho snažení, ve kterém jsme prezentovali své kostýmy, nápady, rekvizity, transparenty, domácí i jiná zvířata, dopravní prostředky i schopnost křičet hlasitěji než ostatní. Doprovázeli nás pojízdní muzikanti v autě (za
jehož zapůjčení děkujeme firmě KHnet), císař Franz Josef s manželkou Sissi na koni,
údernice, členové KSČ, G. Husák, M. Jakeš,
ale i V. Havel, M. Zeman, A. Babiš, feministky,
vyznavači tvrdého metalu, vegani… Byli jsme
genderově vyvážení, nabízeli jsme proroctví
do budoucnosti a celý náš průvod uzavíraly
dokonale vycvičené klony budoucnosti. 160
let působení gymnázia v Kutné Hoře v jednom dlouhém průvodu o více než 400 lidech!
Nakonec jsme došli i dojeli na Palackého náměstí, kde následovalo vyhlášení výsledků dvou nejlepších fotografií (podle kritérií hlasování na facebookové stránce a hlasování žáků na kioscích ve škole) a ceny za
průvod. Nejvíce „zvednutých palců“ se výbornými propagačními aktivitami podařilo dosáhnout třídě C2A (50. a 60. léta 20.
století), podle hlasování žáků jednoznačně
vyhrála C2B (sametová revoluce). Cenu za
průvod a ředitelské volno navrch si odnesli všichni – vždyť každá třída se snažila, vymýšlela,
malovala, sehnala převleky, moly prokousané klobouky, šaty, babiččiny holínky z JZD, koně,
starou Škodu 120, dávno nepadnoucí kabáty, klobouky, brýle, pionýrské šátky… Zasloužené
ředitelské volno tak nás čekalo všechny, a to v pátek před vánočními prázdninami.
Martina Veberová (C4A)
Dny otevřených dveří
Jako každý rok se počátkem prosince na naší škole konal den otevřených dveří. Já jsem se ho letos
zúčastnil poprvé jako průvodce. Návštěvníkům jsem se spolu s týmem ostatních průvodců, které
vedla Irena Coufalová (V5A), snažil co nejlépe ukázat všechny prostory GJO a představit naše školní i mimoškolní aktivity. Letošní Dny otevřených dveří nabízely také koncert GJO Bandu, tedy ka62

Vánoční koncert
Ke konci kalendářního roku na GJO patří již tradičně vánoční koncert, tento rok již počtvrté s přídomkem charitativní. Výtěžek z dobrovolného vstupného a z dalších finančních darů putoval opět
na konto organizace Zdravotní klaun, která rozdává radost hospitalizovaným dětem.
Letošní program byl rozšířen o představení dramatického souboru pod vedením paní Štěpánky Králové a Moniky Pekové, které společně se studenty nacvičily tři vánoční představení. Poté již následoval
koncert studentů gymnázia a dalších hostů. Vystoupil pěvecký sbor Piccolini vedený sbormistryní Lucií Procházkovou, po něm Gaudeamus složený ze starších žáků gymnázia pod taktovkou Zdeňka Licka.
Návštěvníci jako poděkování za finanční příspěvek pro Zdravotního klauna obdrželi buď kalendář GJO „160 + 20“, který vznikl během oslav kulatého výročí existence gymnázia a jeho působení v nové budově, nebo ručně vyráběné kovové šperky z drátků, které vznikly pod šikovnýma ru-
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pely složené ze studentů a absolventů GJO,
a také kroužek fyziků pod vedením pana
Černohorského.
Doufám, že se mi provádění po škole dařilo.
Přiznávám, že byl celkem příjemný pocit vidět, jak se někteří budoucí studenti vyjeveně rozhlíželi kolem sebe podobným způsobem, jako jsem se i já poprvé vyjeveně rozhlížel a procházel po GJO. A bylo i celkem
zvláštní si uvědomit, že některé z těch, které jsem nyní prováděl, budu od září potkávat na chodbách jako nové studenty našeho gymnázia.
Často slýcháme, že rodiče a uchazeči o studium u nás oceňují, že je po škole provází přímo studenti,
mohou se na cokoliv zeptat a dostanou vždy upřímnou odpověď. Myslím, že na to, že byl den otevřených dveří do značné míry organizován právě námi studenty, to bylo velmi dobře zvládnuté. Opět se
ukázalo, že spolu dokážeme spolupracovat i mezi třídami, a to velmi dobře.
Na závěr rád říkám, že si této zkušenosti cením a doufám, že každý, kdo k nám na dny otevřených
dveří přišel, si je užil a že mu třeba i pomohly ve výběru střední školy.
Štěpán Kubala (C2B)

kama studentů a kantorů. Na výběr bylo z náušnic, přívěsků i prstýnků. Kromě šperků mohli dárci
obdržet i háčkovanou vánoční ozdobu.
Po koncertu čekal všechny již tradiční raut v jídelně školy. Celkem se za celý večer podařilo nashromáždit a na účet Zdravotního klauna předat 7 270 Kč.
Martina Veberová (C4A)
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Vánoční setkání
Tradiční předvánoční setkání zaměstnanců školy s kolegy, kteří jsou již v důchodu, se uskutečnilo
13. prosince 2017 v Bistro-café-baru Factory.

Sedící zleva: Miloš Panuška, Eva Zahradníčková, Václav Šorčík, Božena Marhanová a Roman Bartoníček
Stojící zleva: Vladislav Slavíček, Hana Potůčková, Jiřina Procházková, Vanda Vančurová, Marie
Roudná, Markéta Kolomazníková, Věra Benešová, Marie Krepperová, Alice Šimůnková, Věra Stehlíková,
Eva Průdková, Dagmar Černá, Jana Příhodová a Soňa Zuchová

Sběr papíru
Více než 4,5 tuny starého papíru přinesli a přivezli v lednu studenti GJO do školy při již tradičním sběrovém dnu. Lví podíl na
rekordním množství měl lítý
boj o prvenství, který svedly třídy V3A a V4A. Přistavený kontejner byl naplněn až po okraj,
a tak jsme museli žádat o druhý.
Z prvního místa se nakonec radovala V3A za 1 387,5 kg (!), V4A
s 1 280,5 kg zůstala o vlásek dru64
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há. Vzhledem k velké vyrovnanosti a zcela mimořádnému množství přineseného papíru bylo nakonec rozhodnuto, že obě nejlepší třídy získávají hlavní cenu – výlet do muzea čokolády Choco
Story v Praze. V2A na třetím místě přispěla 419,5 kg, a tak se mohla těšit z upomínkových předmětů firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Díky všem, kteří se zúčastnili!
Jindřich Bartoň
Středoškolská odborná činnost
Jednou z podmínek úspěšného ukončení studia na GJO je odevzdání seminární práce v požadovaném rozsahu a formě. Ze všech prací nominují jejich vedoucí do školního kola soutěže SOČ
právě ty, u nichž autoři prokázali vlastní přínos ve vybraném oboru i schopnost zvládnout psaní odborného textu.
SOČ je každoročně vyhlašována MŠMT
právě jako klání talentovaných středoškoláků, obvykle maturantů, kteří svými pracemi prokazují mimořádnou
schopnost řešení odborných problémů
v jednom z 18 vědních oborů.
Školní kolo letošního jubilejního 40. ročníku SOČ proběhlo 22. března a byly do něj nominovány tyto
práce v těchto oborech:
– obor č. 2 (Fyzika): dvojice Jan Hrudka (C4B) – Khoa Huynh Dang (V8A), Měřeni absorbované
dávky při využiti verifikačních metod v obrazem řízené radioterapii (IGRT)
– obor č. 5 (Geologie a geografie): Jan Hrudka (C4B), Vývoj programu pro opravu chybějících dat
databáze meteorologické stanice Slávinky
– obor č. 7 (Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství): Jan Pospíšil (V8A), Hodnota
tuku v kravském mléce v závislosti na druhu a výživě zvířete
– obor č. 11 (Stavebnictví, architektura a design interiérů): Adam Křenovský (V8A), Vývoj světelných podmínek interiérů antické až gotické architektury
– obor č. 14 (Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času): Kateřina Daňková
(C4B), Studentský time management; Aneta Hamplová (V8A), Mentální anorexie; Martina Veberová (C4A), Předškolní vzdělávání romských dětí; Filip Vlach (C4A), Sociometrie třídy
– obor č. 16 (Historie): Jakub Bradna (V8A), Stopy prezidenta Osvoboditele Tomáše G. Masaryka na Kolínsku a Kutnohorsku; Jiří Vokřál (C4A), Život vojáka, ruského zajatce a čs. legionáře
Václava Valíčka (1880–1926)
Soutěžící své práce představili nejen přítomným divákům, ale především porotě, kterou tvořilo sedm učitelů v čele s Petrem Němečkem coby předsedou. Poté prezentující reagovali na dotazy, podněty či výtky ze strany oponentů, a když porota vše posoudila, mohla výsledky studentů vyhodnotit. Jako nejlepší byli vyhlášeni J. Pospíšil, J. Bradna, J. Vokřál, A. Hamplová,
K. Daňková a J. Hrudka s K. Huynh Dangem, kteří tak postoupili do krajského kola. To se konalo 24. dubna v Kladně a i zde reprezentanti GJO uspěli: K. Daňková obsadila 3. místo, J. Hrud-
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ka a K. Huynh Dang se ve fyzice umístili na 2. místě a sám J. Hrudka současně i na 2. místě
v geologii a geografii! Všem děkujeme za výbornou reprezentaci GJO a přeje úspěchy v další vědecké práci.
Lukáš Provaz
Férová snídaně
V pátek 11. května se na našem gymnáziu uskutečnila
první férová snídaně. Tento happening má již svou letitou tradici a v celé České republice se ho účastní tisíce lidí. Za přispění učitelů GJO, studentů a jejich rodičů
a Nadačního fondu Gymnázia Kutná Hora jsme posnídali
dobroty od lokálních producentů doplněné fairtradovými výrobky (káva a čaj). Smyslem celé akce bylo poukázat na problémy spojené s plýtváním potravin v naší společnosti a také na nespravedlnost v přerozdělování zisků v globálním zemědělství. Fair trade nabízí alternativu,
která umožňuje pěstitelům ze zemí Afriky, Asie a Latinské
Ameriky uživit se vlastní prací za důstojných podmínek
a dostat spravedlivě zaplaceno. Dalším cílem je ochrana
lidských práv s podporou rozvoje sociální spravedlnosti,
environmentálně přijatelného chování a ekonomického
zabezpečení. Vše je založeno na obchodním partnerství
mezi pěstiteli a obchodníky skrze vzájemný dialog, respekt a transparentnost. To vše u příležitosti
Světového dne pro fair trade.
Roman Bartoníček
Ortenálie II
Druhý ročník večera plného poezie a divadla Ortenálie, jimž opět vyvrcholilo dlouhodobé úsilí dramatické výchovy a dramatického kroužku, se konaly ve škole 30. května. Na programu byly
např. „Školní etudy“ J. Žáčka v podání žáků V3A, „Etudy ze života“ z pera
J. Žáčka, W. Shakespeara a V. Hraběte v podání žáků V4A i premiérové představení „Hajzlbáby“ O. Kovaříka, které v podání školního kroužku DramaŤÁK sklidilo velký potlesk.
Cílem Ortenálií je nejen předvést
umění našich studentů, ale hlavně vytvořit prostor pro setkávání.
Pro setkávání učitelů, studentů, rodičů a veřejnosti v atmosféře již téměř prázdninové, letně romantické,
podbarvené hudbou, dobrým jídlem
a okořeněné uměním.
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Dějepis

Osvětim 16. března 2018
Jak už je na GJO zvykem, vydali se
studenti septimy a třetích ročníků
na exkurzi do koncentračního tábora Auschwitz, který se dá považovat
za symbol opravdového utrpení. Už
po cestě autobusem nás zkrápěl hustý déšť, který pak v samotné Osvětimi
dokresloval ponurou atmosféru celého prostoru.
Asi těžko se dají slovy popsat dojmy
každého z nás, ovšem ta hrůza, strach
a utrpení, které se v místech, na nichž
jsme najednou stáli, kdysi odehrála,
se dotkla všech. Určitě je důležité si to
všechno připomínat, protože historie se ráda opakuje a právě tento bod dějin je něčím, nad čím
nesmíme zavírat oči. Hromady pravých lidských vlasů, oblečení, bot, nebo dokonce fotky skutečných lidí s konkrétními jmény a krátkými délkami životů… Místnosti, kde se před pár desítkami let
tísnily stovky lidí, kteří nevěděli, kde jsou jejich rodiny, přátelé a jestli vůbec dožijí dalšího dne…
To vše jsme si během poutavého vyprávění našich průvodců uvědomovali.
Prohlídka byla rozdělena na dvě části. Ta první, v táboře Auschwitz I, nám dovolila nahlédnout
nejen na celkový vzhled tábora, ale především na jednotlivé detaily pobytu, rozdělování lidí na
ty, které čeká ještě několik dnů či týdnů trápení prací, a na ty, kteří byli na smrt posláni rovnou.
Když už nacistům první tábor nestačil, vytvořili ještě jeden, daleko dokonalejší a větší Auschwitz
II Birkenau neboli Březinku. Tam také pokračovala naše prohlídka. Když nacisté v lednu 1945 prchali před Rudou armádou, povedlo se jim sice velkou část Birkenau
zničit, ale i z toho, co se zachovalo,
jsme poznali, o jak obrovský komplex utrpení se jednalo. Pozůstatky plynových komor a krematorií,
třípatrové palandy, kde se tísnily
desítky lidí – to mluví za vše.
Naše pocity se mísily, na každém totiž zanechalo hrozivý dojem něco jiného. Někoho se celá exkurze dotkla
více, někoho méně, ale shodli jsme
se, že holokaust je pro nás něco nepředstavitelně strašného.
Marie-Anna Kociánová (V7A)
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p ř e d m ět y

Dva dny koncentrovaného dějepisu
Počátkem května jsme se zúčastnili XIX. ročníku Historiády. Že nevíte, co to je? Dvoudenní soutěž smíšených školních týmů. Podmínkou je, aby družstvo tvořili čtyři studenti postupných ročníků. GJO reprezentovali Eliška Podhorová (V1A), Tomáš Pospíšil (V2A), Ema Bulandrová (V3A) a již
ostřílený Vojtěch Zvolský (V4A). Vedli si dobře, v konkurenci pětadvaceti škol z celé republiky uzavřeli první desítku. Hlavně ale dokázali spolupracovat, podělit se o úkoly a poskytnout si podporu.
A kam že jsme se letos vypravili? Historiádu hostil Železný Brod, takže jsme navštívili třeba turnovskou synagogu, sklářské dílničky na Bělišti nebo roubené Jechovsko. Pokud jde o program, střídala se teorie s praxí, divadelní výstup s historickou geografií či soutěžní protokol s historickým
komiksem. Vítaným zpestřením bylo vystoupení historické skupiny pod názvem Zbraň
a zbroj. Tady jsme si mohli třeba vystřelit
z muškety. A úkoly? Zkuste třeba sestavit několikapatrovou časovou přímku paralelních
událostí, sestavit citáty historických osobností, vstoupit do obrazu a doplnit ho, nebo sestavit menu pro Karla IV.
Závěrem motto celé soutěže a pak už se jen
můžeme těšit na XX. ročník. „Kdo přejde po
mostě minulosti s hrdostí a s pokorou, najde
na jeho konci moudrost.“
Ivan Bauer

Estetická výchova výtvarná
100. výročí Československa
Výstavu k výročí vzniku samostatného československého státu si mohli zájemci prohlédnout na
jaře ve vstupním vestibulu školy. Žáci výtvarné výchovy se při tvorbě svých kreseb, maleb i trojrozměrných prací inspirovali letošními „osmičkovými“ výročími, tedy zvláště událostmi z let 1918,
1948 a 1968. A že se jim to povedlo znamenitě, dokládala jejich vzniklá díla.
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Informatika a výpočetní technika
Bobřík informatiky
Druhý a třetí listopadový týden se již tradičně konalo celostátní finále soutěže Bobřík informatiky.
Naše škola měla celkem 44 úspěšných řešitelů v kategorii Benjamin, 5 v kat. Kadet, 24 v kat. Junior a 5 v kat. Senior. V nejmladší kat. Benjamin (v níž se nesestavuje celostátní pořadí) získali maximální možný počet 240 bodů žáci Kateřina Lorencová, Barbora Svobodová, Svatopluk Boček a Jakub Mach (všichni V2A). V kat. Kadet získala nejvíce bodů Kateřina Voldřichová (V3A) a v kat. Junior Matěj Adamec (C2B).
Prvního února se již potřetí konalo ústřední kolo soutěže v kat. Senior. Třicet nejlepších účastníků
národního kola ze Středočeského kraje soutěžilo na Gymnáziu Joachima Barranda v Berouně. GJO
reprezentovali Kateřina Rosická (V7A), Matěj Heczko (V8A), Lubor Šída (C3B) a David Procházka
(C4A), další nominovaný student Kristián Kislinger (V8A) se pro nemoc do Berouna nemohl vydat. Úspěšnými řešiteli se stali K. Rosická na šestém místě se 184 body a M. Heczko na místě desátém se 156 body.
Beseda V1A v knihovně – Bezpečný internet
Dne 6. února jsme se zúčastnili besedy v Městské knihovně v Kutné Hoře. Účelem besedy bylo ukázat nám, že není úplně správné, abychom se pohybovali na sociálních sítích pod pravdivými osobními údaji a netrávili tolik času na mobilních či jiných zařízeních. Paní, která tuto besedu připravila, nám na začátku rozdala pracovní listy, které jsme následně vyplňovali. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých informací, například že každou minutu na Facebooku přibyde asi 150 000 no69
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Klobouky
Dne 7. června proběhla tradiční výstava prací studentů 2. ročníků a sexty, tentokrát na téma klobouk.
Zahrada naší školy se stala výstavním prostorem pro více než 40 výtvarných prací. Mohli jste vidět
různorodé variace klobouků: melounový, karetní, novinový, klobouk sopka apod. Nechyběly obrazy ani happening. Dobrou náladu umocnilo vystoupení Dua ZET, příjemné počasí a občerstvení přichystané samotnými vystavovateli. V altánu zahrady představily svoje práce studentky kvarty, které spojovalo téma bytí.

vých uživatelů. Také jsme se dozvěděli informace o ostatních spolužácích, například kolik hodin
tráví denně na mobilních telefonech či tabletech nebo kolik mají sociálních sítí. Tato beseda se mě
i mým spolužákům líbila a rádi bychom ještě nějakou podobnou někdy absolvovali.
Markéta Bohuslavová (V1A)
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Roboti na GJO
V prvním pololetí tohoto školního roku jsme v hodinách informatiky pracovali se stavebnicí LEGO! Samozřejmě to nebyla jen tak ledajaká hračka, ale speciální stavebnice LEGO Mindstorms. Zpočátku jsem se bál, jelikož mám po zhlédnutí filmu „Vzpoura strojů“ trochu odpor
k moderním technologiím, ale nakonec jsem to přece jen zvládl. Každou hodinu jsme měli za
úkol nejen robota sestavit, ale také ho samozřejmě naprogramovat a ověřit správnost jeho fungování. Toho se většinou ujali ti technicky zdatnější z nás, ale i já jsem svým spolužákům koukal pod ruce a také se něco přiučil a dozvěděl, ačkoliv technické obory opravdu nejsou můj šálek kávy.
V těchto hodinách jsme se opravdu velmi bavili a mnohé se naučili. Žáci, kteří mají ambice v tomto
odvětví pracovat, popsaný styl výuky velmi ocenili. A všichni společně děkujeme Nadačnímu fondu Gymnázia Kutná Hora, který robotické stavebnice LEGO Mindstorms do hodin IVT nakoupil.
Vilém Pospíšil (C2B)
Robotiáda
Dne 16. února se skupina osmi vybraných žáků (dva týmy) pod vedením pana učitele Jiřího Kopeckého vydala do Brna na soutěž jménem Robotiáda. Jedná se o soutěž robotů z LEGA Mindstorms.
Soutěží se v několika kategoriích: sprint, záchrana medvěda, sledování čáry a freestyle. Do místa
konání jsme se vydali vlakem, ve kterém ještě probíhaly poslední dodělávky na robotech. Soutěž
se konala v blízkosti brněnského výstaviště ve VIDA! Science Centru a účastnilo se jí na 600 soutěžících ve 120 týmech z Česka, Slovenska a Polska.
Po příjezdu nás čekala jako první technická kontrola robotů a jejich poslední úpravy. Dopoledne do bojů zasáhl pouze jeden tým, protože byly rozjížďky na medvěda a čáru. V obou soutěžích
náš tým skončil ve 4. desítce,
což byl vzhledem k první účasti na této soutěži dobrý výsledek. Odpoledne se již účastnily oba týmy, protože přišla poslední disciplína – sprint. Ačkoliv jsme ještě robota v den soutěže zrychlili, bohužel, nedojel
ani u jednoho týmu. Naši první
účast jsme si užili a doufáme, že
pojedeme i za rok, poučíme se
z chyb a naše letošní výsledky
vylepšíme.
Vojtěch Zvolský (V4A)
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Tělesná výchova
Lyžařský kurz Aprica 2018
Jak se již stalo tradicí, vyráží každoročně studenti prvního ročníku a kvinty zdolávat italské hory.
Ani my jsme letos nebyli výjimkou, a tak se třídy C1A, C1B a V5A vydaly do oblíbeného střediska
Aprica. Naši cestu jsme zahájili v neděli 14. ledna ve dvě hodiny ráno a po dlouhých patnácti hodinách jsme dorazili na místo. První náročný úkol bylo vytahání kufrů a lyží z autobusů, ale nakonec
jsme to zvládli bez ztrát. Druhý den ráno jsme se poprvé vydali na zasněžené sjezdovky. Byli jsme
rozděleni do šesti týmu lyžařů
a jednoho týmu snowboardistů a hned poté jsme vyzkoušeli
čerstvě urolbovaný sníh. O půl
jedné jsme pravidelně chodili
na oběd do malé restaurace na
sjezdovce a po obědě se většina
skupin vracela na prosluněnou
sjezdovku. Okolo čtvrté hodiny
jsme se vraceli všichni do hotelu Sv. Martin, kde jsme byli celý
týden ubytovaní. V šest hodin
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Kybersoutěž
Kybersoutěž představuje soutěž, která se zabývá
ochranou informačních systémů. Probíhá ve třech kolech: Zatímco v prvním se řeší otázky především teoretické, druhé kolo bývá pravým opakem – úlohy jsou
zaměřené na praxi. Třetí kolo představuje celostátní
finále, z něhož patnáct nominovaných studentů následně v létě absolvovalo několik odborných soustředění. Nejlepších pět pak bude v říjnu 2018 reprezentovat naši republiku na evropském finále v Londýně.
Letošní ročník Kybersoutěže byl zajímavý. Odehrával
se v Praze na Policejní akademii ČR. Po příjezdu nás
čekala vcelku dobrá večeře a pak volný večer. Museli
jsme však jít brzo spát, protože se vstávalo už v 6 hodin. Ráno jsme nastoupili do autobusu, který nás odvezl na PA ČR, kde jsme pak strávili 7 hodin soutěžením. První část soutěže se skládala z individuálních úloh. Pokud se člověk dobře umístil, postoupil do druhé části, v níž byly úlohy týmové. Po vyhlášení nás čekaly švédské stoly s mnoha pochutinami, a pak bylo načase jet zpět na koleje, kde jsme jen padli únavou do postelí. Třetí den jsme navštěvovali různé firmy zabývající se IT a kyberbezpečností, přičemž v některých jsme i dostali nabídku letních brigád, nebo dlouhodobější spolupráce.
Jakub Kubík (C2B)
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jsme každý den, až na pátek, večeřeli, ani jsme nemuseli mít strach, že se
přejíme italských jídel, protože jsme
celý týden drželi přísnou hranolkovou dietu. Myslím, že spousta z nás
hranolky nebude chtít pěkně dlouho vidět. Nejoblíbenější večerní zábavou se stala párty na chodbě, hraní karet a stolního fotbálku.
První dva dny byly bezúrazové, ale
třetím kritickým dnem se vše změnilo. Sice jsme lyžovali jen dopoledne, ale i tak si stihli dva spolužáci poranit rameno. To jsme však
ještě netušili, že nás čeká ještě něco horšího : Zbytek dne jsme totiž strávili velikou sochařskou
soutěží, při které měl každý tým za úkol postavit sochu z ledu a uvést ji nějakou vtipnou historkou.
Tým, který vyhrál, dostal od učitelů sladkou odměnu – čokoládu. Všem se to povedlo, ale učitelé se
shodli na tom, že socha ledního medvěda je prostě nejlepší. Další dny probíhaly v klidu a pohodě
až na zmiňovaný pátek, kdy si ještě před odjezdem dva naši snowboardisté udělali exkurzi do tamější italské nemocnice. Rozseklá brada a naštípnutý loket se prostě „rozchodit“ nedaly.
Do odjezdu se ale vše podařilo zařídit a v půl sedmé jsme opustili krásnou Apricu. Myslím, že na
výcviku jsme se konečně dokázaly všechny tři třídy pořádně poznat a skamarádit. Když se nás pan
Petr Němeček ve škole v pondělí po příjezdu zeptal, jestli bychom příští rok jeli znovu, zvedli ruku
všichni.
Natálie Karásková (V5A)
Turistický kurz u moře
Tak jako pravidelně jezdí žáci prvních ročníků v zimě na lyžařský kurz, nese se konec školního
roku pro třetí ročníky ve znamení turistických kurzů. Žáci si přitom můžou vybrat ze dvou možností: Buď se zúčastní vodáckého kurzu na Vltavě, který si letos zvolily třídy C3B a část V7A, nebo
turistického kurzu u Jaderského moře, kterou si vybrali žáci C3A a část V7A.
Slunné Chorvatsko s ostrovem Lošinj, kam GJO pravidelně jezdí již od roku 2000, láká nejen pohodovou atmosférou, ale především možností nejrůznějších sportovních aktivit. I letos v červnu se
tak více než čtyři desítky žáků vypravilo – v posledním týdnu školy – k Jadranu, aby se tam věnova-
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li nejen plavání, ale aby si vyzkoušeli i potápění, pořádali turistické výlety chorvatskou přírodou či si zahráli fotbal, basketbal
nebo beach volejbal. Připočteme-li k těmto
aktivitám i poznání lošinjských památek,
pestré přírody, relaxování na pláži či ochutnávku jihoslovanské kuchyně, může nás
jen mrzet, že celý kurz vždycky tak rychle
uteče.
Petr Němeček

Listopadový Terezín
Dne 7. listopadu jely třídy V6A, C2A a C2B na prohlídku do Terezína. Prohlídka byla zahájena prezentací a krátkým filmem o terezínské Malé pevnosti a ghettu. Prezentace proběhla v někdejších
kasárnách, určených za 2. světové války pro židovské ženy. Po tomto úvodu jsme navštívili mužská
kasárna, kde je nyní vybudováno muzeum ghetta. Nedaleko tohoto místa se nachází židovská modlitebna ve velmi malé, skoro miniaturní místnosti. Dále jsme došli k márnici a židovskému hřbitovu, u kterého se nachází i krematorium.
Následovala krátká cesta autobusem k Malé
pevnosti, kde jsme prošli mužský dvůr s vězením a umývárnami. A dále na nás čekala 510 metrů dlouhá chodba vybudovaná pod hradbami
pevnosti až k hromadným hrobům. Tam jsme
přešli až k tzv. peklu tábora, tedy dvoru, kde zemřelo nejvíce lidí. Po této zajímavé exkurzi jsme
se s novými, strašlivými poznatky o koncentračních táborech vrátili k autobusu a jeli zpět
domů.
Filip Jelínek (C2B)
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Prezentiáda
Dne 4. dubna se tři týmy v kategorii středních škol
pod vedením pana učitele Z. Maňáka vydaly do Prahy ohromit porotu krajského kola Prezentiády. Jednalo se o dva týmy dívek z V5A a jednoho chlapeckého týmu z C2B. Úkolem studentů bylo vytvořit
prezentaci na jedno ze dvou témat, a to „Co nám
doma neřekli…“, nebo „Droga dnešní doby“. Každý tým zpracoval myšlenku originálně, což porotci náležitě ocenili. Vedle originality hodnotila porota také plynulost slovního projevu, neverbální vystupování a schopnost improvizace. I přes prvotní nervozitu se všem našim týmům podařilo porotu zaujmout perfektně. Ta tak ocenila nápaditost,
a i přes drobné výtky uznala, že si naše prezentace „užila“ a že byly jiné než prezentace ostatních.
O tom, že to děláme dobře, svědčí fakt, že jsme mezi
13 soutěžními týmy obsadili všechna tři první místa! Na prvním se umístily Měsíčky (C2B), na druhém Mňamózníci (V5A) a na třetím Kočičky (V5A).
Měsíčky tím postoupily do Grandfinále v Brně.
Krajské kolo Prezentiády v kategorii základních škol se uskutečnilo 11. dubna a naši školu reprezentovaly 4 týmy. Ty si připravily prezentaci na téma „Práce snů“ nebo „Technologie nás sbližují“.
Opět jsme dosáhli skvělých výsledků, když náš nejmladší tým Prima kobra (V1A) předvedl nejlepší výkon, a převzal tak ocenění za 1. místo s postupem do brněnského Grandfinále. Na 2. místě se
umístil tým Srdcová trojka (V3A).
Zmíněné Grandfinále Prezentiády se konalo 26. a 27. dubna v Brně za účastí 18 týmů z ČR i Slovenska v každé kategorii. Náš tým Prima kobra ve složení Ema Pajerová a Kryštof Bednář (V1A) si vybral téma „Recept na úsměv“.
Uspěl skvěle a jeho prezentace ho dostala až na vynikající
2. místo! Střední školy měly na
výběr ze dvou témat: „Kvantita a kvalita“, nebo „Moje první
ne“. Měsíčky ve složení Václav
Hlaváč, Vilém Pospíšil a Josef S.
Treml (C2B) si vybraly to druhé
téma a nakonec se v silné konkurenci umístily na 10. místě.
Adéla Zajíčková (V5A) –
Alena Votavová (V3A) –
Zdeněk Maňák
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Improliga 2018
„Stresovaný učitel dává příspěvek na webovou stránku“ – toto téma pro improvizovanou scénku
si nikdo nevylosoval. Přesto bylo mým úkolem vytvořit příspěvek pro ročenku a vystihnout v něm
své pocity z posledního projektu ZSV v tomto školním roce. Projekt se konal 28. května v odpoledních hodinách v hudebně GJO.
Studenti měli být schopni ukázat, že dovedou za 2 minuty vymyslet improvizaci a následně předvést scénku na témata, která se učili celý školní rok. S plynoucím časem byla znát únava, ale přesto
jí ani jeden z týmů nepodlehl natolik, že by nebyl schopen svou scénku důstojně sehrát.
Celým projektem nás provedli moderátoři z řad studentů, kteří udržovali zábavu i napětí. Nelze opomenout
ani práci pomocných rozhodčích, kteří bedlivě sledovali dění na jevišti a pomáhali hlavnímu rozhodčímu spravedlivě rozhodovat.
Nejlepším se nakonec ukázal být tým
V5A Eingewohnugsphase. Ivana Čuchalová (V5A) se stala nejlepší moderátorkou a Jan Bug (C1B) zase nejlepším pomocným rozhodčím.
Zdeněk Maňák
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Studentská Agora
V letošním roce jsme se na
krajské kolo soutěže Studentská Agora v debatování dobře
připravili. Navázali jsme na minulé úspěchy a zařadili se mezi
nejlepší. Dne 14. května jsme
se vydali poměřit se s týmy ze
Středočeského kraje v umění debatování. Soutěž se letos
konala v krásných prostorách
radnice v pražských Nuslích.
Po intenzivním dopoledním
klání vykrystalizovaly dva nejlepší týmy, které se spolu utkaly ve finále. Gymnázium Joachima Barranda z Berouna a naše gymnázium v nelítostném, ale přece korektním debatním souboji usilovaly o vavřín vítězství. To, že jsme nevyhráli, neznamená,
že jsme byli horší. O vítězi rozhodovaly maličkosti a v těch byl lepší náš soupeř. Další významný úspěch jsme zaznamenali při vyhlášení nejlepších debatérů, protože v trojici nejlepších byla
i Anna Michalčíková (C3A).
Zdeněk Maňák
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zahraniční POBY T Y
Prázdniny v Číně
Naše škola nám třem umožnila se o prázdninách spolu s dalšími studenty Středočeského kraje vydat do (zatím) nejlidnatější země na světě, do Číny. Spolu s dalšími evropskými studenty jsme letecky vyrazili na týdenní letní kemp „The First
Discover Sichuan International Youth Summer
Camp for Sister Provincies“. Bydleli jsme v nádherném hotelu v hlavním městě Sečuánu zvaném Čcheng-tu.
Letní kemp pro nás začal milým přivítáním na
letišti a zahajovacím ceremoniálem. Všude nás
provázeli novináři včetně televize a focení nebralo konce. Poznávali jsme čínskou kulturu,
vyzkoušeli si kaligrafii, tchaj-ťi (taiči), vystřihování papírových obrazců (vyjadřující např. štěstí, lásku, domov) nebo malování tzv. Chinese
New Year painting.
K Sečuánu neodmyslitelně patří pandy, které
jsme proto rozhodně nemohli vynechat. Vyrazili jsme za nimi do „Giant Panda Research Base“. S pandami (kostýmovanými lidmi) jsme si i zatancovali v areálu zavlažovacího systému v Tu-ťiang-jenu. To nám dalo takovou pozitivní energii,
že jsme vůbec po celý den nevnímali to úmorné vedro. Navštívili jsme také nádraží International
Railway Port, které spojuje Čínu s Evropou, dále obrovského Buddhu ve skále v Le-šanu, automobilku Volkswagen, muzeum masek a látek a mnoho dalšího. Celý jeden den jsme se učili vařit sečuánskou kuchyni a pokoušeli se uvařit tzv. kung-pao a guo tie (knedlíčky), ale od šéfkuchaře, který
nás učil, to chutnalo mnohem lépe než od nás. Asi největším zážitkem pro nás byla divadelní opera, protože
tohle zažijete snad jedině v Číně.
A naše poznatky? Číňané nejsou tak malí, jak se říká.
Jsou velice milí a přátelští. Udělají pro vás první poslední. Hóódně rádi se fotí s turisty (Evropany) a jsou
z nich úplně nadšení. Anglicky moc neumí, spíše vůbec. Makají ostošest, a to hlavně děti. I my (v Česku
pilní studenti) jsme se oproti nim cítili hrozně líní.
V Číně to jinak než s hůlkami nejde. Příbor dostanete
pouze v hotelu či luxusní restauraci.
Byla to pro nás obrovská zkušenost. Poznali jsme novou kulturu extrémně odlišnou od české, nový jazyk,
náboženství, kuchyni, nové lidi, nové přátele (nejen
z Číny) a nejraději bychom se tam za rok zase vrátili.
Simona Havlovicová (V7A) – Adéla Velímská (V4A) –
Šárka Juklová (V4A)
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Wenlan Middle School v Číně
Delegace šesti pedagogů a deseti studentů z prestižní soukromé střední
školy Wenlan Middle School z čínského
města Chang-čou navštívila naši školu
o státním svátku 28. září. Návštěva se
uskutečnila na základě nabídky Středočeského kraje a o měsíc později, 30. října, byla v Praze podepsána dohoda
o studentských výměnách mezi oběma
našimi školami: Za GJO smlouvu podepsal pan ředitel Vladislav Slavíček, za
čínskou školu ředitel Ren Jichang. Stalo se tak na krajském úřadě v rámci podpisu memoranda o spolupráci mezi Středočeským krajem a provincií Če-ťiang (Zheijang). Přítomny byly také naše studentky
Simona Havlovicová (V7A), Šárka Juklová (V4A) a Irena Coufalová (V5A), účastnice letošního summer
campu v Sečuanu. GJO tak definitivně získalo další partnerskou školu v Číně. První výjezd našich studentů do Chang-čou (Hangzhou) se uskuteční ve druhé polovině září 2018, jejich čínské protějšky pak
Kutná Hora přivítá na jaře následujícího roku. Osmimilionové Chang-čou je metropolí provincie Če-ťiang a součástí aglomerace, která má přes 21 milionů obyvatel. Pyšní se krásnou přírodou v okolí, kde
se nachází i slavné Západní jezero. Ve městě také sídlí internetový obchod Alibaba, v roce 2016 se tu
konal jedenáctý summit skupiny G20 a roku 2022 se zde uskuteční Asijské hry.
Jindřich Bartoň
Návštěva z Doornu a septima v Nizozemí
Desítka studentů z Revius Lyceum v nizozemském Doornu absolvovala počátkem října již tradiční výměnný pobyt na GJO. První den návštěvy, neděle, patřila pobytům v hostitelských rodinách,
v pondělí navštívili Kostnici, katedrálu v Sedlci a chrám sv. Barbory. Na úterý byl naplánován celodenní výlet do Prahy, jejž začali uctěním památky československých parašutistů v kostele sv. Cyrila
a Metoděje. Pak se pěšky vydali na Pražský hrad a obdivovali krásy naší metropole z rozhledny na
Petříně. Středu strávili v Kutné Hoře sportovními aktivitami a návštěvou Českého muzea stříbra.
Loučení studentů s Českem a GJO bylo sladké, protože se odehrálo v pražském muzeu Choco-Story, kde se s společně našimi septimány seznámili s historií a výrobou čokolády – zejména belgické
– a následně si sami vyrobili vlastní čokoládový suvenýr. Pak již následoval jen transfer na letiště.
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Němci u nás
V září nás navštívili studenti z německého gymnázia v Hoyerswerdě. Společně jsme si prošli nejen sedleckou Kostnici a katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, ale i Praha nám poskytla spoustu dalších pamětihodností k vidění. Němcům se asi nejvíc líbil Staroměstský orloj. Pro
zpestření jsme naše hosty vzali na bowling, kde jsme se lépe poznali. To každému z nás umožnilo
svému německému hostu ve zbývajícím čase nabídnout program, který ho opravdu zajímá. Moje
Němka si přála navštívit Národní hřebčín v Kladrubech a jet se svézt na motocyklu Simson, na kterém stejně jako já ráda jezdí. Se spolužáky jsme se shodli, že výběr dvojic byl mimořádně vydařený, protože jsme si dobře rozuměli.
Karolína Pavlová (V4A)
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Cesta na výměnný pobyt do Doornu
nezačala na konci května pro jedenáct
studentek a studentů V7A příliš šťastně,
neboť jejich let přistál v Amsterdamu se
zpožděním šesti a půl hodiny. Už na letišti se proto rychle převlékli do gala,
aby stihli Gala, tedy holandskou verzi amerického prom, kam je jejich protějšci pozvali. Nazítří patřilo dopoledne prezentacím holandských studentů a prohlídce krásné nové budovy Revius Lyceum. Následoval přesun do Utrechtu, prohlídka tohoto čtvrtého největšího města v Nizozemsku, a pak už se septimáni proháněli na kánoích místními kanály. Sobota patřila programu v hostitelských rodinách a nechyběla ani
nezbytná projížďka na kolech. Neděle byla ve znamení Amsterdamu. Naši studenti si nejprve prohlédli fascinující van Goghovo muzeum a pak se již zařadili mezi více než 17 milionů turistů, kteří
nizozemskou metropoli každoročně navštíví. Stihli poznat pár nejzajímavějších míst a večer je čekala party v domě jednoho z „matchů“. Samozřejmě za dozoru rodičů.
Předposlední den jsme zahájili procházkou po proslulé pláži v Scheveningenu. Navzdory tomu, že
teploměr ukazoval jen 14 °C, si jedna z našich studentek šla zaplavat. Následovalo muzeum Mauritshuis s kolekcí obrazů od malířů zlatého věku, včetně slavné Dívky s perlou od J. Vermeera, a také
nizozemský parlament, centrum jedné z nejstarších a nejstabilnějších demokracií v Evropě. Navštívili jsme i Riderzaal, kde král vždy jednou ročně promlouvá k poslancům a senátorům.
Pak už nás jenom čekalo rozloučení a cesta domů. V zemi, kde cca 90 % obyvatel hovoří vedle své mateřštiny plynnou angličtinou, se septimánům líbilo a snažili se přátelit a socializovat, seč jim síly stačily. Výměny s Revius Lyceem by měly pokračovat na podzim 2018 v Kutné Hoře a na jaře 2019 v Doornu.
Jindřich Bartoň
Týden v Bretani
Od 11. do 18. října jsme my, studenti
francouzštiny, pobývali ve Francii. Šlo
o vůbec první výměnný pobyt s Lycée
Jeanne d’Arc v Pontivy v Bretani. Naši
hostitelé si pro nás připravili nejen
prohlídku historického centra samotného města Pontivy, ale také exkurzi v
místní výrobně máslových sušenek, výlet po bretaňském pobřeží s plavbou na
malebný ostrůvek Arz a především návštěvu světoznámého hradu Mont St.
Michel. Vedle toho měl o víkendu každý z nás vlastní program, který pro něj
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Braniboři v Čechách 2017
Dne 15. října přijela skupina studentů z německého Rathenow. Nedělní odpoledne
byl volný program, v pondělí jsme naše
hosty provedli po škole a společně absolvovali tzv. rychlokurz češtiny. V úterý a ve
čtvrtek byla naplánována prohlídka Prahy,
ve středu pak Kutné Hory. Ve čtvrtek večer
se pořádala rozlučková večeře a v pátek
ráno se skupina Němců vydala zpět domů.
Přestože to byl týden náročný, užili jsme si
ho a získali nové zkušenosti. A už jsme se
nemohli dočkat naší návštěvy Německa,
která se uskutečnila v polovině června.
Leontýna Kozáková (C2A)
Stáž v Bretani
Studentky Veronika Burgerová (C4B), Martina Veberová (C4A) a Barbora Dušková
(C3A) měly letos možnost strávit měsíc v bretaňském městečku Pontivy na gymnáziu, se kterým
jsme v letošním roce zahájili studentskou výměnu. Tady jsou postřehy jedné z nich.
Letěla jsem do Francie, protože jsem se chtěla zlepšit ve francouzštině. Když jsem však o měsíc později vystupovala z letadla v Praze, věděla jsem, že zlepšení v jazyce je to nejmenší, co si vezu domů. Jestli
se rozhodujete, zda se na stáž do Bretaně taky vypravit, nejspíš máte nějaké obavy. Nebude to náročné? Nepřijdu kvůli tomu o něco? Nebude se mi stýskat? Co když nebudu rozumět? Stojí to vůbec za to?
A upřímně to pravděpodobně bude náročné, vždycky se objeví nějaké komplikace. Třeba hned
první den jsem se ztratila ve městě Vannes, vybil se mi mobil, za dvacet minut měl jet autobus a já
neměla tušení, jak se k němu dostat. (Poučení: Nikdy se nespoléhat na mapu v mobilu.) Dost možná o něco přijdete, ať už ve škole, nebo v osobním životě. Asi se vám občas i zasteskne a prvních
pár dní budete nešťastně opakovat „Quoi?“, kdykoliv na vás někdo promluví. Vím, o čem mluvím.
Jenže je to skvělá šance, jak se zdokonalit ve francouzštině. Navíc navštívíte krásná a zajímavá místa. Bretaň, ta příroda, ty domky, to je láska na první pohled. Prošla jsem se tekutými písky kolem
Mont Saint-Michel, což je místo, kam prostě musíte, lezla jsem po skalách nad vlnami Atlantiku.
Nádherných míst, která Bretaň nabízí, je nespočet.
Taky potkáte různé lidi. Občas jsem byla zaskočena, jak někteří umí být neochotní a arogantní. Jindy jsem byla skoro dojata, jak jsou někteří obětaví a hodní. Jasně, tak je to všude, ale jakmile se
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připravila hostitelská rodina. V mém případě se jednalo o nákupy v přístavním městě Lorient. Na
zpáteční cestě domů jsme udělali zastávku v hlavním městě Francie Paříži, abychom si prohlédli
její tradiční památky: Eiffelovu věž, muzeum v Louvru, katedrálu Notre-Dame a kostel Sacré-Coeur.
Náš první kontakt s bretaňským lyceem proběhl velmi úspěšně, a proto doufám, že výměny mezi
našimi školami budou pokračovat i v budoucnu.
Jiří Hozman (V7A)
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ocitnete stovky kilometrů od všech přátel a rodiny a musíte se spolehnout jen na sebe a pomoc
úplně cizích lidí, mnohem víc si takových věcí všímáte. A třeba si díky času v zahraničí uvědomíte,
jak moc to vlastně máte doma rádi. Zamilujete se tak docela snadno do dvou zemí najednou – do
Francie, ale i do té své. (Zkrátka svíčkové se francouzská gastronomie stejně nevyrovná, české holky jsou opravdu nejhezčí a Idos je vynález k nezaplacení.)
V neposlední řadě vás to ale změní. Alespoň mě to dost ovlivnilo. Naučíte se být soběstačnější, sebevědomější, šťastnější, dospělejší. Budete se mít radši, budete mít čas srovnat si priority a poznat
sami sebe. To je asi to nejdůležitější.
Takže jestli nad tím ještě uvažujete, přestaňte. Prostě běžte do toho. Proč? Protože můžete. Je to
úžasná příležitost, které se vám jen tak nedostane. Byla by velká škoda toho nevyužít. Takže k poslední otázce: Stojí to vůbec za to? Rozhodně jo.
Veronika Burgerová (C4B)
ČED+: Food for Thougt aneb Jak bylo v zemi žab a hlemýžďů?
V polovině března se statečná desítka studentů GJO vydala do francouzského Clissonu, aby se podílela na projektu ČED+ a zjistila nejen co nejvíce informací o zdravém životním stylu, ale hlavně
o francouzských stravovacích návycích.
Náš program byl velice pestrý. První den jsme se setkali s našimi kolegy z Anglie, Dánska a Francie,
s nimiž jsme v průběhu týdne pracovali na nejrůznějších malých projektech. Někteří natáčeli videa spojená s naším pobytem, jiní dávali dohromady informace pro závěrečnou webovou aplikaci
a někteří, jako jsem byla já, trénovali své hlasivky v rámci nacvičování krátké dramatické scénky.
Také jsme se podívali do Nantes, kde jsme navštívili typický francouzský trh a ochutnali různé druhy sýrů – které Francouzi opravdu milují – nebo se nechali obsloužit studenty hotelové školy. Jeden
den jsme se dokonce vydali k nedalekému pobřeží, kde jsme projeli tunelem Passage de Gois, který
je unikátním přírodním jevem – střídá se na něm totiž moře a souš, a to v závislosti na přílivu a odlivu. U moře jsme si vlastníma rukama vyzkoušeli sběr mořských plodů – od škeblí přes šneky až po
ústřice a kraby. A ti stateční z nás dokonce čerstvou ústřici s citrónem ochutnali. A pokud jsme zrovna nejedli, povídali jsme si o zdravém životním stylu. Měli jsme možnost si promluvit se specialisty v několika oborech: produkce a distribuce bio potravin, vegetariánství a veganství nebo nutriční
poradenství. Poslechli jsme si nejrůznější přednášky a snad každý z nás si domů odvezl nějakou zajímavou informaci.
Mimo jiné jsme mohli využít i své komunikační dovednosti, a to nejen ty jazykové,
kdy jsme měli možnost mluvit se studenty odlišných národností a dozvědět se něco
o jejich kultuře, ale také ty
pohybové, jelikož komunikace v hostitelských rodinách nebyla zrovna nejlehčí a my museli využít všeho,
co se dalo.
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GRHS@GJO
Studenti našeho gymnázia mají za sebou další úspěšnou výměnu s partnerskou školou Glen Rock High
School z New Jersey. V červnu nás navštívila skupina třinácti studentů a dvou učitelů, která během tropického týdne zvládla navštívit všechny důležité památky Kutné Hory a Prahy a Karlštejn k tomu. Hostitelé z GJO tak měli jedinečnou příležitost procvičit si angličtinu ve skutečných konverzacích se svými
vrstevníky, a dokonce došlo na společný tanec. V říjnu letíme za nimi!
Ladislav Douša

Návštěva z Polska
Dne 26. května k nám na GJO zavítala polská delegace studentů z Jaworzna. První večer jsme strávili společně v parku Vlašského dvora. Následně v neděli, za až nepříjemně teplého počasí, jsme
se vydali poznat krásy velkoměsta Prahy, kde jsme mj. navštívili Židovské muzeum. Do hlavního
města jsme se s našimi hosty vydali ještě v úterý, protože Praha oplývá překrásnými památkami
a bohatou historií. Zbylé dny jsme pobývali v Kutné Hoře, kde byl program také pestrý: menhiry,
Vlašský dvůr, chrám svaté Barbory, Kostnice a samozřejmě naše GJO. Moc jsme si to užili a výměnný pobyt s polskými kamarády doporučujeme.
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Myslím si, že pro každého z nás byl tento pobyt velmi přínosný. Na vlastní kůži
jsme si vyzkoušeli zvyky jiné země, dozvěděli se zajímavé informace, rozvinuli své komunikační schopnosti a získali
nové přátele. I přes déšť, zpoždění letadla a následný teplotní šok po přistání
zpět v České republice si myslím, že si
pobyt každý z nás užil a bude si ho připomínat ještě dlouho.
Andrea Kuttelwascherová (V7A)

BESEDY A HOSTÉ
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Beseda „UNICEF“
Dne 4. října se konala přednáška na téma UNICEF. Besedy se studenty druhých ročníků se zúčastnil
jeden ze třinácti zaměstnanců organizace UNICEF působících v České republice Bc. Aleš Foltýnek,
který videem a slovem představil význam a fungování této organizace ve světě (např. výstavba nových škol a studní, péče o těhotné ženy, nákup vakcín pro děti aj.) A jak můžeme pomoci my? Jednou z možností, jak pomáhat UNICEFu, je práce dobrovolníků na charitativních akcích, zakoupení
výživy, školních pomůcek, nebo dokonce i hospodářského zvířete, které jsou poté darovány konkrétním lidem.
Roman Bartoníček
Beseda s knížetem Karlem Schwarzenbergem
Ve středu 18. října se nám naskytla jedinečná příležitost besedovat s panem Karlem Schwarzenbergem. Muž mnoha funkcí – bývalý kancléř prezidenta Havla, bývalý ministr zahraničních věcí,
současný poslanec a předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny PČR – přijel do Kutné
Hory, aby navštívil obě místní gymnázia, počínaje tím Ortenovým. Dorazil s malým zpožděním,
způsobeným silnou mlhou na cestě z Prahy.
Beseda se nejprve týkala jeho vztahu ke Kutné Hoře, hlavním tématem však byla zahraniční politika
ČR a Evropská unie. Přesto tento vzácný host zmínil nejednu veselou příhodu ze svého života a v průběhu celé debaty přímo sršel vtipem, což nejednou rozesmálo všechny posluchače. A tak se stále více studentů osmělovalo pokládat další a další dotazy: Host byl tázán na brexit, přijetí eura,
Katalánsko či nutnou reformu EU. Ve všech tématech prokazoval své rozsáhlé znalosti a snad
každou druhou otázku spojoval s nějakou vtipnou nebo milou historkou ze svého dlouhého
a neskutečně bohatého života. Pozadu s dotazy
nezůstali ani učitelé, a tak padla otázka na Václava Havla, na pozici ČR v Evropě, ale i třeba na
důvod, proč pan kníže i v tak úctyhodném věku
(brzy oslavil 80. narozeniny) stále zůstává ve vysoké politice. Porovnával i referenda, míru populismu a migrační vlnu u nás a sousedním Rakousku, které samozřejmě dobře zná, neboť
v něm strávil 41 let exilu.
Na závěr besedy si vysloužil nejen nadšený potlesk publika, ale z úst pana ředitele Vladislava Slavíčka a moderátora besedy Lukáše Provaze také blahopřání k nadcházejícímu životnímu jubileu.
Poté se odebral ke zdi hudebny, aby se na ni podepsal, a následně do ředitelny, kde se zvěčnil ještě
do podpisové knihy návštěv. Než zamířil na Církevní gymnázium, zastihly ho ještě skupinky nadšených „fanoušků“ s žádostmi o společné foto. Pan Schwarzenberg rozšířil naše obzory o EU, české zahraniční politice i poupravil názor na mnoho a mnohé i u nás doma v České republice. Prostě a jednoduše jedinečný Pan Kníže…
Jakub Bradna (V8A)
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Egyptologie
Dne 12. února navštívil GJO český egyptolog doc.
Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., aby třídám C1B a V5A
představil prezentaci z egyptských dějin. Na archeologických výzkumech v této severoafrické
zemi pravidelně pracuje od roku 1991 a zabývá se
především výzkumem staveb na královském pohřebišti v Abúsíru a možnostmi sanace archeologických památek. Také se podílí na pedagogické
činnosti Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a od roku 2000 je
jeho tajemníkem. Zároveň je členem The International Association of Egyptologists a správní rady
Nadace Aigyptos (Bratislava).
Beseda byla velmi zajímavá. Nejdříve nám byla ve zkratce popsána historie Egypta, při níž nám
pan Krejčí na leteckých snímcích ukázal, jak důležitý je pro Egypťany Nil. Ten představuje jediný
zdroj vody široko daleko, a proto je povodí této řeky hlavním místem pro zemědělství. Poté se již
přešlo na věci okolo českých egyptologů, kteří působí v Egyptě přes 20 let. Česká expedice si již
připsala mnoho nálezů, včetně nedostavěných či rozpadlých pyramid a chrámů. V Egyptě si za tu
dobu Češi vybudovali velkou základnu, kde nyní mají své vlastní zaměstnance, se kterými se pokaždé spojí a dohadují spolupráci na vykopávkách. Podle pana docenta jsou Egypťané velmi přátelští lidé, když se k nim nechováte neuctivě.
Celá prezentace byla obohacena o spoustu obrázků a fotek, a tak byla velmi zajímavá a poučná.
Přednáška nám poskytla informace doslova z praxe, a proto jsme rádi, že jsme měli tu čest u nás
doc. Krejčího přivítat.
Marie Karbanová (C1B) – Matěj Kamenář (C1B)
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Beseda nejen o paralympiádě v Rio de Janeiro
Sportování tělesně postižených bylo tématem besedy, na které se s našimi studenty setkal absolvent GJO
a špičkový mezinárodní rozhodčí basketbalu vozíčkářů
Tomáš Pajer a český reprezentant ve stejném sportu Tomáš Nevěčný. Tomáš Pajer se podělil o spoustu zajímavých zážitků a postřehů z paralympiády v Riu, které se
zúčastnil či právě skončeného Mistrovství Asie a Oceánie v Pekingu, které rovněž rozhodoval a také s celou
strukturou soutěží v basketbale vozíčkářů a paralympijského sportu obecně. Vše doprovodil spoustou obrázků a videoukázek. Tomáš Nevěčný pak předvedl i něco
z praxe a přítomní studenti mohli obdivovat statečnost lidí, kteří se úspěšně perou se svým hendikepem
a mnohdy dokáží to, o čem si jejich zdraví vrstevníci
mohou nechat jenom zdát.
Jindřich Bartoň
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Beseda s Danou Drábovou
„Vše, co člověk vytvoří, je náchylné k chybě. Stejně jako člověk sám.“ Předsedkyně Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost, jaderná inženýrka i komunální politička Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c.,
přijela ve středu 21. února besedovat na GJO se studenty fyzikálních seminářů a bloku, o její přednášku byl však obrovský zájem i mezi studenty humanitních věd. Vedle jejího charismatického vystupování to byl i neuvěřitelný všeobecný přehled, díky kterému si „atomová bába“, jak jí média
v dobrém přezdívají, udržela pozornost po více než dvě vyučovací hodiny.
Průmyslové odvětví jaderné energetiky pokrývá v České republice přibližně třetinu spotřeby elektřiny. V současné době je tento proces výroby elektřiny poměrně populární, protože stále velice rozšířené uhelné elektrárny jsou postupně nahrazovány elektrárnami nízko emisními. Státní úřad pro jadernou bezpečnost reguluje rizika jaderných technologií a zajišťuje adekvátní bezpečnost. Otázky studentů směřovaly k fyzice jader, k využití jaderné energie, narazily ale i na ukládání jaderného odpadu či budoucnost energetiky na planetě Zemi. Došlo i na velké záhady moderní fyziky, spojení jaderné energetiky a politiky a sci-fi scénáře z daleké budoucnosti.
Fyzika jader je nejpopulárnější a nejskloňovanější vědecká disciplína současnosti. Vědci se ve švýcarském
CERNu zabývají hledáním božské částice, zkoumají podstatu vesmíru, hledají prvotní princip, absolutního ducha. Laická veřejnost se zabývá pro ni populárnějšími
otázkami, na které přišla řeč i v průběhu debaty. Můžeme cestovat v čase a prostoru? Co vlastně víme o záhadné temné hmotě?
Dana Drábová na podobné otázky s úsměvem odpovídá:
Nikdo neví. Beseda s ní přinesla studentům nejen odpovědi na praktické otázky ohledně energetiky v současnosti a v budoucnu, ale také nevšední zážitek. Paní Drábová je jaderná inženýrka, ale především charismatická
a sympatická osobnost. Největší nadšení mezi studenty
však bezpochyby způsobil fakt, že v prostoru a čase se
– čistě hypoteticky – cestovat skutečně dá. Za výsledek,
jak D. Drábová podotýká, však nikdo neručí.
Martina Veberová (C4A)
Celní správa na GJO
Ve středu 28. března se na GJO konala prezentace pracovníků Celní správy České republiky. Jejich přednáška měla dvě hlavní části. Nejprve mluvčí Celní správy paní Yvona Matějková společně se svými kolegy vysvětlili, jak Celní správa funguje, jaké je její hlavní poslání, do jakých situací se mohou její zaměstnanci dostat i co všechno je třeba zvládnout, pokud by se kdokoli ze studentů rozhodl rozšířit její řady. Ve druhé části jsme zhlédli ukázky sebeobrany, zásah proti agresivnímu pachateli, ale i práci fenky Amy vycvičené na hledání drog a zbraní. Celní správa České republiky funguje pod hlavičkou Ministerstva financí a její hlavní úkol spočívá v kontrole zboží a vy84
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bírání daní. Svou činností chrání poctivé domácí producenty zboží, protože jednou z důležitých aktivit, kterou Celní správa vykonává, je odhalování pašeráků. Předměty, které byly zabaveny na hranicích, jsme si mohli zblízka prohlédnout, a dokonce i osahat.
Poprvé – a možná naposledy – jsme tak měli
možnost mít v ruce pravou slonovinu, léčivý odvar z kobry nebo kabelku z krokodýlí
kůže. Největší zájem však u studentů vzbudily ukázky sebeobrany, kterých se účastnil i figurant z řad studentů Filip Slavíček (V8A), a ukázka
práce psovodky a její fenky Amy. Ta je vycvičená na pasivní značení drog a střelných zbraní. Před
školou jsme si mohli prohlédnout i služební vozidlo celníků, které můžeme potkat nejčastěji na
dálnicích při vybírání mýtného.
Přednáška nás seznámila s činností Celní správy, která pro nás do této doby byla spíše neznámá. Prezentace nám pomohla i v orientaci ve světě zboží z dovozu – jak v nepřeberném množství produktů poznat
padělek, popřípadě nákupu jakých věcí se v zahraničí vyvarovat, abychom my sami nepřeváželi věci, či
snad dokonce organismy, které přes hranice v žádném případě nesmějí.
Setkání s pracovníky Celní správy pro nás bylo v mnoha
věcech přínosné. Zjistili jsme, jak důležitá je její činnost
při kontrole trhu, i jak se v případě zájmu stát příslušníky buď administrativní, nebo i ozbrojené složky této organizace.
Martina Veberová (C4A)
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kroužky a kluby
Klub mladých diváků
Ve školním roce 2017/2018 pokračovala na GJO činnost Klubu mladých diváků, jehož cesty do Prahy za kulturou patří k nejstálejším a nejpravidelnějším akcím vůbec. Organizátorem KMD je pražské Divadlo v Dlouhé, a protože zájem o členství na GJO tradičně převyšuje nabídku, je 47 nabízených míst rychle rozebráno. Členství v klubu stojí 640 Kč (plus cestovné autobusem), za což
studenti postupně navštíví šest představení v různých
pražských divadlech. A protože se každému líbí jiný
žánr a jiné prostředí, snaží se být i výběr her a divadel
co nejpestřejší:
Letošní sezónu jsme zahájili říjnovou návštěvou Divadla
na Vinohradech, kde nás pouhé dva dny po své premiéře (!) čekalo historické drama „Lev v zimě“ s T. Töpferem
a D. Havlovou v hlavních rolích. V listopadu následovala v Divadle Palace výborná komedie „Chvála bláznovství“, v níž zazářili F. Blažek a M. Hofmann. Velmi zdařilé bylo podle diváckého ohlasu
i lednové představení, kdy nám Divadlo v Celetné představilo McDonaghovu tragikomedii „Mrzák
inishmaanský“. Únor oproti tomu patřil ruské klasice: Na scéně Divadla v Dlouhé nás svými životními postoji fascinoval Gončarovův zbytečný člověk „Oblomov“. Předposledním představením se
v tomto školním roce v Divadle pod Palmovkou staly „Edith a Marlene“. Šlo o velmi dojemnou hru
prokládanou známými šansony, která přibližovala životy E. Piaf a M. Dietrichové. Cesty za jevištním
uměním uzavřela dubnová návštěva Divadla ABC, kde jsme se stali doslova součástí interaktivního
dramatu ze soudní síně s názvem „Teror“, a měli tak hlasováním spolurozhodnout o vině, či nevině
obžalovaného. A protože představení natáčela televize, poskytli ji dva z našich studentů rozhovor.
Vzhledem k tradičnímu zájmu studentů o divadlo bude škola v činnosti KMD pokračovat i nadále.
Lukáš Provaz
Fotokroužek GJO
Fotokroužek GJO pokračoval s úspěchem ve své činnosti i v tomto školním roce a představil
svá díla na několika výstavách. K výstavě „Pobřeží 18:45“, pořádané do ledna 2018, přibyla
druhá s názvem „Inconnû“, jež
představovala fotografie v prostorech minigalerie Setkávání u Tyla
(v Městském Tylově divadle Kutné
Hory). Zmíněná výstava byla průřezem tvorby všech členů fotokroužku, kteří si svá díla sami zarámovali
a zavěsili na zeď.
V současné době kroužek navštěvují
především studenti nižšího gymnázia a starší studenti jim zde předávají své již získané zkušenosti. Během
roku se též věnují různým zpracová86

Krakow Photo Fringe 2018 (a Fotokroužek GJO)
Fotokroužek GJO, konkrétně devět jeho členů (Emma Petrů, Nikola Kouřilová, Alžběta Botková, Tereza Čábelková, Barbora Svobodová, Ema Drozenová, Kateřina Klečková, Martina Veberová a učitel Jiří Černohorský), vystavoval na konci května v Krakově na měsíci fotografie. Krakow Photo Fringe je mezinárodní fotografický festival, kde mají možnost
představit svá díla umělci z celého světa,
jejich výstavy jsou poté rozprostřeny ve
výstavních prostorech po celém městě
a označeny žlutou nálepkou Photo Fringe. No a mezi všemi těmi mladými nadějnými umělci a krásnými budovami jsme
se jakýmsi záhadným řízením osudu ocitli i my.
Naše výstava „Fragmenty“ se skládala z několika výstavních souborů – fragmenty ženského
těla, architektury a také scény ze známých filmů. Realizace se účastnilo devět autorů, ti mladší
z nás se zaměřili právě na filmové fragmenty. V průběhu dubna a května jste tak ve škole mohli potkat modré i bílé příšery, a barvy bylo tolik, že jsme málem přebarvili podlahu ve studovně. Na modro. Celý proces jsme si moc užili – místo školy i oběda jsme pobíhali po lese, rozptylovali
hřbitovní správu, pohoršovali návštěvnice hřbitova
a pokryli místní drogerii finanční výdaje tak na měsíc dopředu. Tolik odličovacích tampónků a vodiček
totiž nikdy za jeden jediný týden prostě prodat nemohli. Vybrakovali jsme babiččiny skříně, zneužili
školní sprchy, a to všechno jen a jen proto, abychom
se na konci celého tvořivého procesu mohli kochat
formátem fotografií 50 na 70. A že to stálo za to.
K vidění jsou mezi našimi výtvory scény z filmů Avatar (jehož modré příšerky bravurně ztvárnily E. Petrů a A. Botková), Mrtvá nevěsta Tima Burtona (čest
B. Svobodové, která si dobrovolně nechala zamalovat oči, nicméně červa do nich už nechtěla), Alenka
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ním fotografie – od fotografování portrétu v ateliéru, přes produktovou fotografii až po fotografování v plenéru. Pořádají výlety do míst více i méně známých, stejně jako setkání s fotografy Jiřím
Šimánkem a Richardem Benešem.
Studenti se účastní významných fotografických soutěží a zároveň dokumentují i běžné dění ve škole, jako například každoroční pasování studentů prvních ročníků. Ve své činnosti plánuje Fotokroužek pokračovat i v příštím školním roce a rád mezi sebou přivítá nové nadšené tváře.
Lukáš Kafka (C3B)
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v Říši divů (veliký dík naší externí modelce Aničce a především Klementýně – milému králíkovi z vestibulu, stejně jako N. Kouřilové, která si nechala vlasy nejen nevybíravě cuchat, ale nakonec i nastříkat na oranžovo), Karlík a továrna na čokoládu (E. Drozenová a T. Čábelková zvládly
nemožné – sehnat ty nemožné brýle Willyho Wonky) a Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti (Kačka Klečková si své povolení na focení ve „venkovním ateliéru“ řádně odpracovala).
Vernisáž výstavy v Galerii A1 Krakovské technické univerzity se vydařila nad naše očekávání. Popovídali jsme si česko-polsko-anglicky o našich fotografiích a v průběhu dalších dvou dnů jsme
v rámci festivalu zavítali na jiné výstavy. Kromě toho jsme viděli i velkou část Krakova, ustlali jsme
si u Visly a nechali se inspirovat. Vždyť co jiného dělat ve městě, kde dívky jezdí na kole v sukních
a naprosto neznámí lidé k vám přijdou s milým úsměvem a dotazem: „Hi, where’s your exhibition?“ Ta jistota v jejich otázce mě utvrdila v tom, že to nebyl jenom pěkný sen. My jsme tam tu výstavu fakt měli.
Martina Veberová (C4A)
Futsalová liga GJO 2017/2018
Již tradičně se letos ve školní tělocvičně
uskutečnila klání o mistra Futsalové ligy
GJO. Liga začala koncem října a trvala až
do dubna. Přihlásilo se do ní šest týmů
a zapojilo přes sedmdesát žáků našeho
gymnázia, ať už jako aktivní hráči, organizátoři, nebo fanoušci, kteří dotvářeli
skvělou atmosféru školní ligy.
Systém Futsalové ligy byl stejný jako
každý rok. Základní část, kde hrál každý s každým, ovládl tým Oddíl kopané
(C2A) a společně s ním se do vyřazovací
části probojovaly ještě týmy Duc je borec
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GJO Band
Studentská kapela GJO Band vznikla v létě 2017 a sestává z pěti členů. Na prvním místě musím zmínit absolventku naší školy Annu Coufalovou, která je se svým hlasem ozdobou kapely. Dalšími členy jsou dva „strunaři“: Vojtěch Charvát (C3A) a Samuel Frengl (C3A), jehož kytara se často mění
na kytaru basovou. Oba dva kytaristi doprovází některé skladby i svým zpěvem. Co by to bylo za
kapelu bez bicích? Na cajon nám hraje Vilém Licek (C4B) a jako poslední je tu ten nejhorší člen kapely – kapelník. Tuto roli jsem si vybral já, jelikož nápad vytvořit hudební těleso vznikl právě v mé
hlavě. Vedle tisku not, zajišťování vystoupení a přípravy aparatury doprovázím kapelu na klávesy, a když se zadaří, tak i zpěvem. Repertoár kapely je velice různorodý: od starých písniček, které
vznikaly v době první republiky, přes skladby popové a rockové až k písničkám, které vznikly docela nedávno. Dá se říci, že hrajeme to, co lidé znají a mají rádi.
Během krátké existence kapely jsme si již zahráli na mnoha akcích. Naše premiéra byla v červenci u rybníka Vidlák, kde si nás posluchači oblíbili, a proto jsme tam pro ně během prázdnin
hráli ještě třikrát. Dále jsme vystoupili na hřišti v Lomečku pro místní a i zde jsme sklidili velký
úspěch, když jsme museli přidávat několik písniček kvůli neutuchajícímu potlesku přítomných.
Svou hudbou jsme doplnili i program Dne otevřených dveří na našem gymnáziu v prosinci 2017.
Největší koncert jsme přichystali letos na 22. února, který se konal v aule GJO.
Lukáš Lázňovský (C4A)
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FT (C3B), Black power (C1A) a Bubeníčci (absolventi). V semifinále pavouka se utkal Oddíl kopané proti Bubeníčkům a Duc je borec FT proti Black power. Do finále se nakonec probojoval Oddíl
kopané, kde podlehl týmu Duc je borec FT, který poslal celek Black power pouze do bojů o 3. místo. Tam se utkal s Bubeníčky, kteří dokázali Black power porazit, a radují se tak ze 3. místa. Individuální ocenění si odnesl Matěj Hanousek (Bubeníčci) za nejlepšího střelce a Jakub Šťastný (Goudíci) za objev sezóny.
Velké poděkování patří Nadačnímu fondu Gymnázia Kutná Hora za poskytnuté prostředky na koupi pohárů a medailí. Velké díky patří také panu učiteli Petru Němečkovi za možnost tuto ligu organizovat.
Martin Jarůněk (C3B)

KR O U Ž KY A KL U B Y

Zdravotnický kroužek
Zdravotnický kroužek funguje na GJO již
pár let a těší se nemalé oblibě u studentů
nižšího gymnázia. Od září jsme se scházeli
každý pátek po škole a nacvičovali, jak se
zachovat v různých situacích týkajících se
poskytování první pomoci. Učili jsme se
např. resuscitaci, ošetření popálenin, krvácení, otevřené zlomeniny, zlomené páteře, utonutí atd.
V květnu se v Kutné Hoře konalo okresní
kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků, kterého se zúčastnily dva týmy složené ze studentek GJO. Tým P (Anna Mocová, Matylda Hiršová, Alena Ryšavá, Adéla Veselá a Julie Krejčová z V2A) obsadil 1. místo a tým F (Nikola Kouřilová, Emma Petrů, Kateřina Voldřichová z V3A, Markéta Čermáková z V2A a Eliška Rosická z V4A) 2. místo. V krajském kole, které následovalo v Mladé Boleslavi, si vedl Tým P velice dobře a v konečném výsledku skončil na 2. místě. Letošní rok považujeme za úspěšný.
Eliška Moravcová (V7A)
14. ročník turnaje o Zlatou křídu
V sobotu 2. prosince proběhl v prostorech GJO již 14. ročník volejbalového turnaje Zlatá křída. Tradičně začátkem adventu mezi sebou poměřili síly sportovci z různých koutů naší republiky a německého Rathenow. Maratón zápasů trval 10 hodin a na jeho konci jsme poznali staronového vítěze, kterým se stali, již potřetí v řadě, volejbalisté ZŠ Masarykova. Ti ve finále porazili Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy nad Vltavou (opakování loňského finále). Premiérové třetí místo
si svými výkony zasloužili učitelé z PORGu, kteří v boji o bronzovou medaili porazili tým Město
Kutná Hora. Vítězům gratulujeme! Samozřejmě si však také velmi vážíme přízně ostatních týmů,
jejichž členové si našli volný čas a rádi se při této příležitosti opět setkali: Středočeský kraj, Chobotnice, Rathenow, Hotelová škola Třebíč, Exstudenti, Team Filip Borek a Učitelé GJO. Celý turnaj
by však nebylo možné uskutečnit bez trvalé přízně našich sponzorů. Mezi ty již dlouhá léta patří: Mgr. Vít Rakušan, Pharmaservis, Elektrooáza, Mgr. Luboš Hanzlík, Mgr. Jiří Němeček, hotel Zlatá Stoupa, Středovy pekárny, Maso Čáslav,
Ing. Z. Žert – ovoce a zelenina Bříství, J. K.
Gaza, Mlékárna Poděbrady, BIDFOOD Kralupy nad Vltavou, MIPA – ovoce a zelenina, AG FOODS, KNORR, Kasarda Kolín,
EXVER FOOD, Hügli Food. O to nejdůležitější, tedy o krásné a napínavé duely, o fair
play a hlavně o dobrou náladu, se postarali sami účastnící turnaje. Děkujeme a příští
rok u malého jubilea na shledanou!
Roman Bartoníček
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ha r m o n o g r a m š k o l n í ho r o k u 2 0 1 8 – 2 0 1 9

Harmonogram
školního roku 2018–2019
1. pololetí

pondělí 3. září 2018 – čtvrtek 31. ledna 2019

2. pololetí

pondělí 4. února 2019 – pátek 28. června 2019

Podzimní prázdniny

pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny

sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019
(vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019)

Pololetní prázdniny

pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny

pondělí 4. března – pátek 8. března 2019

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 18. dubna 2019

Hlavní prázdniny

sobota 29. června – neděle 1. září 2019
(Období školního vyučování ve šk. roce
2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019)

Dny otevřených dveří

pátek 30. listopadu 2018 od 9.00 do 14.00 hod.
sobota 1. prosince 2018 od 9.00 do 11.00 hod.

Třídní schůzky

čtvrtek 8. listopadu 2018 od 17.00 hod.
čtvrtek 4. dubna 2019 od 17.00 hod.
(Termíny jsou předpokládané, mohou se změnit.)

Maturitní plesy

pátek 11. ledna 2019 – C4B
pátek 25. ledna 2019 – V8A
pátek 15. března 2019 – C4A

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