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Začátek školního roku prvního ro
čníku 

Jak jsme my, studenti prvního ročníku, 
prožili začátek školního roku? Na 
tuto otázku je jednoduchá odpověď: 
spousta her, překvapení, legrace a 
pohody. 

Jak velí tradice, vyrazili jsme "kolmo" na 
chalupu Na Bělici nedaleko obce Kaliště. 
Třída se hned zpočátku projevila 
jako zdatný cyklistický tým. Žluté a 
oranžové vesty z nás učinily 
nepřehlédnutelnou formaci. Měli jsme 
dokonce i vlastní doprovodné 
vozidlo značky Škoda, řízené Adamem 
Baloghem. Tour de France by nám mohla 
závidět. 

Po první várce seznamovacích her, kdy 
jsme již bezpečně věděli, kdo je 
Kamarádská Katka nebo Empatická 
Eliška, jsme se již řádně vyhladovělí vrhli 
na společnou večeři. Ačkoli nám ji naši 
instruktoři lehce zkomplikovali (mít ruce 
svázané se sousedem a snažit se 
navzájem krmit není zrovna hračka), 
přece jen jsme dosáhli 
kýženého výsledku a za chvíli byly 
skoro všechny talíře prázdné. 

Druhý den nás čekala celá řada 
netradičních her. Pokud nevíte, 
co znamenají výrazy jako např. lesní golf, 
problémovky, žouželení, sloní tanec 
nebo blázinec, rádi vám je ochotně 
vysvětlíme. A za naše večerní divadelní 
výkony by se nemuseli stydět ani herci 
pořadu Partička. Jsme prostě mistry 
improvizace. Závěrečné povídání a 
posezení při kytaře bude určitě patřit 
k nezapomenutelným zážitkům. 

Následující den jsme bojovali o přežití. 
Kdo četl knížku Johna Windhama Den 
trifidů, ten si jistě umí představit, 
jak náročný pochod jsme museli 
absolvovat. Byly prověřeny naše 
schopnosti týmové spolupráce a 
koordinace. Metodou postupných kroků 
jsme se propracovali ke skokům důvěry, 
které otestovaly, do jaké míry věříme 
svým novým spolužákům. A důvěřuje 
nám i náš nový třídní Zdeněk Škrabánek, 
který doslova vložil svůj osud do našich 

rukou. 
Důvěru v nás vloženou nezklameme. 

Pobyt se sice nachýlil ke konci, ale o další 
nevšední zážitky nebyla nouze. Když se 
"polem nepolem, se svým 
malotraktorem" vynořil pan Vladimír 
Holub, aby nám odvezl naše batohy zpět 
do civilizace, sklidil zasloužený potlesk. 
Tím ovšem jeho zásluhy nekončí, protože 
o několik minut později jsme 
ho zaměstnali 
opravou přetrženého řetězu jízdního kola
. Bez jeho pomoci bychom byli ztraceni. 
Děkujeme. 

Další poděkování patří 
Adaptabilnímu Aleši (Holubovi) a Dost 
Dobrému Dominiku (Šimáčkovi), kteří si 
v roli instruktorů vedli na 
jedničku s hvězdičkou. A že seznamovací 
kurzy jsou srdeční záležitostí, dokázal 
svojí přítomností a vydatnou pomocí 
Antipraktický Adam (Balogh), který 
rozhodně není antipraktický. Díky. 

Mgr. Ivana Taičmanová 

Prima na VyšeHrátkách 

 

V úterý 8. září si naši čerství primánci 
poprvé vyjeli na společný školní výlet, a 
to do Prahy na Vyšehrad. Při příležitosti 
70. výročí konce 2. světové války zde byla 
v rámci projektu VyšeHrátky pro žáky 
připravena divadelní bojová hra nazvaná 
„Zpráva o jedné válce“. Děti na vlastní 
kůži zažily tísnivou atmosféru v blízkosti 
nacistického vojáka, v pracovním táboře 
pro Židy, v bytě, kde se domlouvá 
ukrývání židovského spoluobčana či při 
poslechu rádia vysílajícího z Londýna. 
Svou fyzickou zdatnost si žáci vyzkoušeli 
při výcviku budoucích příslušníků 
anglického Královského letectva majících 
bombardovat cíle v Německu či při 

výcviku parašutistů, kteří se chystali 
k seskoku na území Protektorátu Čechy a 
Morava. Většinu účastníků velmi zaujala 
stavba barikád z krabic a boj na nich či 
útok míčky na auto vezoucí 
říšského protektora Reinharda 
Heydricha. 

Tento program velmi vhodně a 
zábavnou formou doplnil školní 
výuku českého jazyka, dějepisu, 
občanské i estetické výchovy. Jeho tvůrci 
čerpali z metod zážitkové pedagogiky a 
snažili se naplnit moderní postupy 
výchovy uměním a propojit umění 
s hrou a vzděláváním. 

Pobytu na Vyšehradě jsme využili 
k prohlídce celého tohoto krásného a 
klidného areálu. Na Národním hřbitově 
pátrali žáci po hrobech známých 
osobností, prohlédli si také baziliku sv. 
Petra a Pavla se zvonkohrou a 
rotundu sv. Martina, poznávali, k jakým 
národním mýtům a pověstem se vztahují 
čtyři Myslbekova sousoší a pokochali se 
nádhernými výhledy z vyšehradských 
hradeb na Prahu. Pokud by nás při 
zpáteční cestě nezdržely kolony na 
dálnici, výlet by neměl chybu. 

PaedDr. Marie Váňová 

Výprava do Rumunska 

VÝ-PRA-VA 

DOBRODRUŽNÁ DO RUMUNSKA 
VYDAŘILA SE, PROTOŽE 

PŘES BAŽINY DOJELI JSME k PLÁŽÍM 
u MOŘE. 

VÝ-PRA-VA 

DOBRODRUŽNÁ DO RUMUNSKA 
VYDAŘILA SE, PROTOŽE 

V EIBENTHALU NAŠE VLAJKA VLÁLA NA 
HOŘE. 

Kromě výše uvedených úspěchů jsme 
také navštívili solný důl v Praidu – velký 
jako hangár, v němž probíhají pouťové 
atrakce od rána do večera, vymáchali 
jsme se v sirných bazéncích, přejeli jsme 
do oblasti bahenních sopek Paclele Mici a 
Mari – takové měsíční krajiny 
s bublajícími kotli, krátce jsme pobyli 
v mofetové jeskyni - kam se 
nedoporučuje vcházet s jezevčíky, 



propluli jsme kanály delty Dunaje – viděli 
jsme orla mořského a jestřábího, volavky, 
pelikána a dalších 78 druhů ptáků, 
stravovali se u lipovanských rybářů - 
sumec, candát, hmmmmmm ….. a 
meloun, meloun, dva melouny, meloun, 
přespali na mořské kose v Černém moři – 
Gura Portitei s hromadami mušliček na 
plážích, prošli jsme se vykopávkami 
starořecké Histrie – po mramoru, který 
tu leží již více než dva tisíce let, opařili se 
v termálních jezírkách v Beile Herculane 
– koupejte se ve vodě 58°C, s čelovkami 
jsme pošli průtočnou jeskyní Ponicova – 
dosud zatím nevyužívanou komerčně, 
bivakovali 
v Eibenthalu v kempu s nejšikmější 
plochou na světě – sklon 40° a konečně 
přejedli jsme se u našich krajanů 
v Banátu – plná penze servírovaná 
jako v hotelu.  

Nezapomenutelné zážitky si odvezl každý 
člen naší výpravy – Martin, Honza i 
Ondra, Edita, Tereza i Marie, Míla, 
Martina i Zita, také skupina absolventů, 
kteří se k nám přidali a na fotografiích je 
jistě poznáte, a přátelé z Hradské, 
z Bystřice nad Pernštejnem a Kamenice 
u Jihlavy.  

Díky řidičům, kteří nás vezli terénem 
obtížným i pro osobní auto, Tondovi a 
Soně, kteří kromě průvodcování i vařili, a 
díky počasí jsme přijeli sice unavení 
(téměř 4000 km), ale spokojení a opálení. 

Za skupinu gymnazistů zapsala  
RNDr. Zita Vodová 

Preventivní vlak v Humpolci 

 

V pondělí 14. září se žáci třídy kvarty 
zúčastnili akce Českých drah s názvem 
„Preventivní vlak bezpečné železnice“. 
Na vlakovém nádraží v Humpolci na žáky 
čekala tři stanoviště zaměřující se na 
prevenci rizikového chování 
spojeného s cestováním po železnici. Ve 
speciálně upraveném vagónu zhlédli 
hraný dokument s názvem „To nedáš!“, 
který měl za cíl především seznámit žáky 

se základními pravidly bezpečnosti na 
železnici a v jejím okolí a upozornit na 
fatální důsledky nerespektování 
těchto pravidel. Snímek byl velmi 
působivý, jelikož všechny jeho příběhy 
vycházely z reálných situací, které se 
skutečně staly. Ve druhém konferenčním 
voze na žáky čekali zástupci z řad 
vyšetřovatelů Správy železniční dopravní 
cesty a Policie ČR, kteří svůj výklad také 
opřeli o vlastní zkušenosti se zásahy při 
železničních nehodách. Na třetím 
stanovišti si žáci vyzkoušeli základy první 
pomoci. Díky drážním hasičům a jejich 
technice je čekala věrohodná simulace 
záchrany lidského života, kterou si 
dokonce někteří vyzkoušeli na vlastní 
kůži. 

Mgr. Lucie Brožová 

Schůzka regionálního centra 
fyziků 

Dne 9. 9. 2015 se na našem 
gymnáziu uskutečnila další z řady 
schůzek regionálního centra fyziků 
projektu Elixír do škol. Tentokrát byla 
schůzka věnována těžišti těles. Učitelé si 
prakticky vyzkoušeli vytvořit modely 
různých těles a ověřili na nich 
polohu těžiště. Více o projektu najdete 
na webu Střediska dr. A. Hrdličky. 

RNDr. Ing. Václav Pasáček 

Návštěva francouzského lektora 

V pátek 25. září navštívil naši školu nový 
francouzský lektor kraje Vysočina 
Nicolas Singier. Žáci tříd tercie, kvinty, 
sexty, oktávy, 2.A a 4.A tak měli 
jedinečnou příležitost vyzkoušet své 
dovednosti v komunikaci s rodilým 
mluvčím. Nicolas měl pro všechny 
skupiny připravena zajímavá témata 
k diskuzi dle jazykové úrovně daných tříd. 
Naši studenti se ukázali jako velmi 
komunikativní a hodiny s Nicolasem si 
opravdu užili. Velmi kladně hodnotili 
především jeho přátelský přístup, smysl 
pro humor a srozumitelnou výslovnost. 
Doufáme a těšíme se, že ho na našem 
gymnáziu budeme moci přivítat 
co nejdříve znovu. 

Mgr. Lucie Brožová 

Gastronomický kroužek 

 

Ve středu 30.9 2015 se uskutečnila 
historicky první schůzka 
gastronomického kroužku (vaření), který 
vede profesorka Lucie Brožová. Během 
informační schůzky jsme se rozhodli, 
co uvaříme a každý si přinesl suroviny na 
to, co si vybral. Tématem 
prvního gastrokroužku byla francouzská 
kuchyně.  

Ve 14:00 jsme se sešli ve školním bytě a 
už tam jsme byli rozděleni na tři skupiny: 
starší žákyně, které si vybraly crème 
brûlée a na dvě skupinky žáků z kvarty, 
kteří se rozhodli připravit slaný koláč 
neboli quiche. 

Starší holky udělaly několik pohárků 
s crème brûlée, které je typické 
navrchu zkaramelizovaným cukrem. 
Všichni měli možnost tento úžasný dezert 
ochutnat a musím uznat, že se 
opravdu povedl! Naše skupiny mezitím 
připravovaly těsto a náplň na slaný koláč 
- první skupinka dělala rukolovo-
šunkovo-sýrový quiche a druhá pórkovo-
slaninový quiche. Oba byly výborné :). 

Během dvou hodin k nám 
zavítalo několik návštěvníků, které 
přilákala úžasná vůně našich výtvorů, 
linoucí se po celé škole. Profesorka 
Brožová se role "vedoucí" zhostila velmi 
dobře a celou tuto malou akci jsme si 
všichni užili. 

Linda Zadinová, kvarta 



Jazykový kurz angličtiny na Maltě 

 

Na přelomu září a října dočasně osiřel na 
naší škole jeden z kabinetů. Vyučující 
anglického jazyka Ivana Taičmanová a 
Vendula Marešová totiž ve dnech 27. 9. – 
10. 10. absolvovaly v rámci prohlubování 
kvalifikace jazykový kurz obecné 
angličtiny na European School of English, 
jedné z nejvýznamnějších jazykových škol 
na Maltě. v rámci 
intenzivního zdokonalování svých 
jazykových znalostí a dovedností měly 
během dvou týdnů možnost procestovat 
velkou část tohoto slunného ostrova, 
který je oblíbenou letní destinací turistů 
z celého světa, a dozvědět se 
tak mnoho zajímavého o maltské kultuře. 
o své zážitky se rády podělí s účastníky 
Školy pro každý věk, a to v úterý 24. 
listopadu v cestovatelské přednášce 
nazvané Maltou křížem krážem. 

Tento jazykový kurz se konal díky výzvě 
číslo 56 Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK), který 
je spolufinancován ESF a státním 
rozpočtem České republiky. 

 

Bc. Vendula Marešová 

Jazykový kurz v Londýně 

 

Desítka studentů, kteří 
v průběhu školního roku 2014/2015 
úspěšně reprezentovali naši 
školu v různých soutěžích a olympiádách, 
se za odměnu vydala na zájezd do Anglie, 
který kombinoval výuku angličtiny 
s poznáváním Londýna a jeho okolí. 
Organizačně zájezd zajistila firma Student 
Agency, která k humpoleckým 
gymnazistům přiřadila žáky tří základních 
škol ze západních Čech. Na cestu se 
vydali v neděli 11. října po tradiční trase 
přes Německo, 

Belgii a Francii do Calais a odtud 
trajektem do anglického přístavu Dover. 
Po příjezdu do Londýna stihli studenti 
prohlídku oblasti 
Westminsterského opatství s přilehlým 
areálem britského parlamentu, dále 
pak okolí Buckinghamského paláce, 
Trafalgarského náměstí s Národní galerií 
a čas zbyl i na nákupy v centru Londýna. 
Večer dopravil autobus studenty 
do příměstské části Londýna zvané 
Gillingham, kde byli studenti ubytováni 
v hostitelských rodinách. Následující tři 
dopoledne studenti strávili 
výukou angličtiny v prostorách 
sportovního centra v Gillinghamu, 
odpoledne byla vyhrazena výletům, 
v jejichž průběhu si prohlédli 
Přírodopisné a Vědecké muzeum a 
Muzeum prince Alberta a královny 
Viktorie, přilehlý Hyde Park, Greenwich 
s Námořním muzeem, přímořské 
letovisko Brighton s úžasným 
podmořským světem a tzv. Královským 
pavilonem. Poslední den byl opět 
věnován Londýnu a jeho dvěma 
dominantám - Toweru a katedrále 
svatého Pavla. Zpět do Humpolce se celá 
skupina vrátila v sobotu 17. října. 

Zájezd nabídl realitu života v anglických 
rodinách se svými pozitivy i negativy (ve 
srovnání s Českou republikou) - rozdíly ve 
vytápění domů, způsobu stravování a 
chodu domácnosti. Při hodinách 
angličtiny studenti ocenili možnost 
kontaktu s rodilým mluvčím, i když sami 

by si uměli představit i poněkud odlišný 
obsah.  

Celkově se všem účastníkům program 
líbil a do České republiky se vrátili 
s jednoznačně pozitivními pocity. Sluší se 
poděkovat vedení školy, že 
umožnilo tuto akci zorganizovat.  

Za pedagogický dozor Mgr. Jiří Dalík, 
Mgr. Matěj Kulczycki 

Zájezd a jazykový kurz se uskutečnil díky 
výzvě číslo 56 
Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK), který 
je spolufinancován ESF a státním 
rozpočtem České republiky. 

 

Den s němčinou s „Goethe-
Zentrum Pardubice" 

Středa 21. října se pro naše němčináře 
z tercie a kvarty (a pět sekundánů) stala 
příležitostí užít si výuku němčiny hravě a 
s radostí. Brzy ráno jsme vyrazili 
do Pardubic, kde se celý program Dne 
s němčinou díky místnímu Goethe 
Centru odehrával. Dopoledne nás čekala 
hra plná záludných úkolů, ve kterých si 
všichni mohli vyzkoušet své znalosti 
týkající se významných německých 
osobností, ale i výrobků a vynálezů 
pocházejících z této země. Rozhodující 
byla rovněž taktika, kterou účastníci při 
hře zvolili, neboť stanoviště 
pojmenovaná podle různých německých 
měst navštěvovali v takovém pořadí, aby 
mezi nimi „ujeli“ co největší vzdálenost. 
Soutěže se kromě našich želízek v ohni 
zúčastnilo asi 150 dalších žáků z různých 
škol. 

Po krátké prohlídce historického centra 
Pardubic jsme se ještě zúčastnili 
koncertu Uweho Kinda, 
zpívajícího učitele žijícího v New Yorku, 
který se mnoho let věnuje propagaci 
výuky němčiny a jehož metoda spočívá 
především v tvorbě rytmických písní, 
které sám skládá a v nichž se 
nenásilnou formou můžeme naučit 
některé fráze a slovní zásobu němčiny. 
Zazpívali jsme si, zatančili a potom už byl 
čas nastoupit opět do autobusu a vydat 
se v dobré náladě na zpáteční 
cestu domů. 

BANAL FATAL aneb Na co dát 
pozor a jak se žije na vozíčku 

26. 10. 2015 proběhla v naší škole 
přednáška o nebezpečí spojeném se 



skoky do vody a podobnými kousky, 
které mohou být vaše poslední. 

Této akce se účastnili žáci ze tříd kvarta a 
tercie, a to především proto, že právě oni 
jsou nejvíce 
ohroženou věkovou skupinou. Přednáška 
byla zajímavá jak obsahem, tak i tím, že 
nám o takovýchto riskantních činech 
referoval právě člověk, který před šesti 
lety něco takového udělal, a bohužel byl 
jedním z těch, pro něž 
to nedopadlo dobře, a proto je nyní na 
vozíčku. Byl to pan Ondřej Počta. 

Po krátkém úvodu, kdy k nám 
promlouvala paní ředitelka, jsme zhlédli 
ukázky, jak může vypadat například 
nepodařený skok ze skály do moře 
nebo nepříliš úspěšné salto. Vždy 
po promítnutí jednoho videa třídy 
rozebíraly s panem Počtou, co bylo kde 
provedeno špatně. 

Následovala beseda o tom, jaké je to žít 
s poraněnou míchou, včetně 
otázek zvědavých studentů i některých 
učitelů, jako např. 
co postiženého napadlo, když zjistil, že 
bude na vozíčku, jaké komplikace 
poškození míchy obnáší, co mu nejvíce 
chybí, nebo též jestli už někdy píchnul 
kolo svého vozíčku a podobně. 

Všem studentům i učitelům se přednáška 
líbila a zpět do tříd jsme odcházeli zase 
o něco moudřejší a snad i opatrnější. 

Barbora Příhodová, 4.O 

Gastrokroužek podruhé – 
tentokrát ve stylu Halloweenu 

Ve čtvrtek 22. října se uskutečnila již 
druhá schůzka našeho gastrokroužku. 
Všichni se ihned s chutí pustili do vaření, 
pečení a ochutnávání ingrediencí. 
Každého také jistě potěšil domácí dýňový 
džus paní profesorky Brožové, která se 
opět s úsměvem na tváři úspěšně ujala 
vedení. Tématem tohoto kroužku byly 
halloweenské dobroty a tak byla za 
chvilku hotová jablka v karamelu, pečené 
prsty, záhrobní sušenky, duchařské 
muffiny i dýňový koláč.  Všechny 
tyto dobroty připravovala děvčata ze 
sexty, kvinty a kvarty.  

 

Poté, co se návštěvníci, které přilákala 
vůně, linoucí se celou školou, začali 
po ochutnávce vytrácet, nezbylo nám než 
dojíst naše výrobky a s pocitem dobře 
vykonané práce a 
plného žaludku kroužek pro tentokrát 
ukončit a těšit se na příští schůzku. 

Barbora Příhodová, 4.O 

Akce „Světluška“ 

 

Již tradičně se naši studenti zapojili 
do celostátního projektu „V ZÁŘÍ 
SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“. Výtěžek sbírky je 
věnován na pomoc dětem a dospělým 
s těžkým zrakovým postižením. Letos se 
nám podařilo vybrat 11 621 Kč. 

Poděkování patří nejenom 
dobrovolníkům ze třídy septima, ale 
všem, kteří do sbírky přispěli. 

Mgr. Ivana Taičmanová 

Jazykový kurz španělštiny 
v Barceloně 

 

V říjnu (od 12. 10 do 23. 10. 2015) měla 
Mgr. Jitka Martinů možnost zúčastnit se 
jazykového kurzu španělštiny v Barceloně 
na mezinárodně uznávané jazykové škole 
Enforex. Během pobytu tedy mohla 
vyučující naší školy nejen prohloubit a 
prakticky využít své dosavadní znalosti 
španělštiny, ale také poznat krásy 
hlavního města Katalánska. Tyto nově 

získané zkušenosti a dovednosti může 
nyní uplatnit jako lektor 
v kroužku španělštiny pro začátečníky, 
který od září pravidelně navštěvuje 12 
žáků naší školy. 

Tento jazykový kurz se konal díky výzvě 
číslo 56 Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK), který 
je spolufinancován ESF a státním 
rozpočtem České republiky.  

 

Mgr. Jitka Martinů 

Job shadowing v Portugalsku 

Poslední říjnový týden se dvě naše 
vyučující cizích jazyků (Mgr. Eva 
Moravcová a Mgr. Lucie Brožová) 
zúčastnily stáže zaměřené na profesní 
rozvoj učitelů na portugalské škole 
Agrupamento de Escolas de Colmeias. 
Jednalo se o tzv. job shadowing, jehož 
cílem bylo sledovat metody využívané při 
výuce cizích jazyků v zahraničí. Kromě 
návštěv hodin anglického a 
francouzského jazyka měly možnost 
konzultovat používané učebnice, náplň 
výuky, portugalský školský systém či 
zvyšující se požadavky na výstupní 
úroveň znalostí cizích jazyků u žáků 
tamních devátých tříd. Vyzkoušely si 
výuku cizího jazyka a měly také příležitost 
sledovat aktivity pořádané portugalskými 
školními knihovnami a seznámit se 
s projekty, které zde vytváří za použití IT, 
zejména iPadů. Se školu ve městě 
Colmeias naše gymnázium již úspěšné 
spolupracovalo ve dvouletém 
projektu SLODIC v rámci 
programu Comenius. 

Tato stáž se konala díky výzvě číslo 56 
Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK), který 
je spolufinancován ESF a státním 
rozpočtem České republiky. 

 

Mgr. Eva Moravcová 

Soutěž Mládí Humpolec: 
Absolutní vítěz opět 
z našeho gymnázia! 

 

Ve čtvrtek 5. 11. byly vyhlášeny výsledky 
soutěže Mládí Humpolec 2014/2015. 
Absolutním vítězem se stal Matěj 
Doležálek z kvinty našeho gymnázia. 
První místo v kategorii středních škol 
získal Aleš Krčil z 3.A.  



V kategorii student naši studenti obsadili 
i 5. (Michal Šíma - 3.O) a 8. místo (Radka 
Kvášová, 5.O). v kategorii sportovec se 
díky výsledkům v šachách a ping 
pongu umístili i Jan Hajčiar (5. místo) a 
Jiří Klubal, Vojtěch Zach, Matěj Doležálek, 
Tomáš Škaryd (8. místo). 

V kategorii studentů středních škol 
zvítězili opět naši studenti: Aleš Krčil 
(1. místo) a Martina Kasalová (2. místo). 

 

Mgr. Eva Moravcová 

Posilování 

Studenti našeho gymnázia 
mohou využívat prostory 
našeho gymnastického sálku k posilování. 
Máme zde posilovací stroje i klasické 
činky, žíněnky, lavice. Je zde i možnost 
cvičit podle televize 
(využíváno často pro aerobik). 
Studentské kroužky zde působí od října 
2015. 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

Studenti čtou a píší noviny 

 

To je název projektu Mladé fronty DNES, 
do něhož se naši studenti 2. ročníku a 
sexty v rámci předmětu informační a 
mediální výchova rok co rok již tradičně 
zapojují. Redaktoři Mladé fronty vymyslí 
tři aktuální témata, která postupně 
v průběhu šesti týdnů posílají 
do přihlášených škol, studenti je 
formou volných názorových článků 
zpracovávají, odesílají zpět do redakce a 
očekávají, zda právě jejich 
příspěvek nezaujme a neobjeví se na 
stránkách deníku. Jako odměnu za své 
publicistické snažení pak zcela zdarma 
dostávají každý den do školy 

Mladou frontu DNES, a to opět 
po dobu šesti týdnů. Denní tisk mohou se 
svými vyučujícími využívat nejen 
v hodinách mediální výchovy, ale i 
v jiných předmětech. 

V letošním roce se sextáni a studenti 2.A 
nejprve vyjadřovali k tématu „Uprchlická 
krize: hrozba, nebo výzva?“ a všichni 
v nevídané invazi Asiatů a Afričanů 
do Evropy spatřovali především 
obrovskou hrozbu. Druhé téma do určité 
míry navázalo na předchozí, neboť 
úkolem bylo zamyšlení nad „Bezpečím 
doma, na ulici i na síti“. Zatímco na ulici 
se v současné době cítí bezpečný 
málokdo, o síti mají mladí lidé 
sebevědomou představu, že všechna 
rizika velice dobře znají a dokáží jim čelit. 
Ve třetím tématu „Můj kraj, moje město: 
budu tady žít?“ studenti uvažovali, zda by 
se jednou po studiích rádi vrátili 
do svého rodiště, jestli by byli ochotni se 
stěhovat za prací či kde by chtěli žít, 
pokud by si mohli vybrat. Tyto názory 
mladých lidí byly velmi osobité a výrazně 
se odlišovaly. 

Děkujeme redakci MF DNES, že nám i 
letos nabídla účast v tomto zajímavém a 
praktickém projektu a že si tak naši 
studenti opět mohli vyzkoušet své 
novinářské schopnosti a dovednosti. 

PaedDr. Marie Váňová 

Pan profesor Lepš: Papua Nová 
Guinea 

 

Ve středu 4. 11. jsme s radostí uvítali 
vzácnou návštěvu. Po několika letech se 
k nám vrátil se svými zážitky prof. RNDr. 
Jan Lepš, který přednáší na Jihočeské 
univerzitě. Pan profesor cestuje každé 
dva roky na Papuu Novou Guineu, kde 
tráví v terénu vždy 6 týdnů s výzkumným 
týmem složeným z českých i 
papuánských studentů a odborníků.  
Jeho cest se také týkala středeční 
přednáška. Odborná tématika z ekologie 
rostlin, ale i postřehy ze života Papuánců 
nám byly podány velmi záživnou a 
neobvyklou formou.  Pan profesor je 
totiž "originál".  Srozumitelně a 
s humorem komentoval řadu snímků 

exotických rostlin. Všechny nás zaujal 
jazyk pigi, který nás pan profesor hned 
začal učit. Také jsme měli možnost 
sáhnout si na některé vzácné rekvizity, 
které měl s sebou. Nakonec nám ještě 
zapózoval v čelence z kasuářího peří.  

Setkání s takovým odborníkem, navíc 
skromným a milým člověkem, 
bylo pro studenty septimy a 
třetího ročníku nezapomenutelným 
zážitkem. 

RNDr. Zita Vodová 

PišQworky 2015 

 

Dne 12. 11. se žáci gymnázia zúčastnili 
oblastního kola soutěže pIškworky 2015, 
pořádané Student Cyber Games, z. s. 
Jedná se o klasickou hru piškvorky, která 
rozvíjí logické myšlení, strategické 
uvažování a týmovou spolupráci. 
z nižšího gymnázia nás reprezentoval tým 
Lachtani (Tomáš Škaryd, David Pokorný, 
Martin Hendrych, Filip Antoni, Jan 
Březík), z vyššího gymnázia tým Hrdličky 
(Martin Kutiš, Tereza Štaubertová, Tereza 
Veselá, Iveta Kocmanová, David Podařil). 

Tým Hrdličky vybojoval 3. místo a 
postupuje do krajského kola. Přestože 
tým Lachtani vypadl v play-off, členové 
týmu i kapitán se již nyní těší na příští 
ročník. Oběma týmům přejeme hodně 
štěstí. 

Mgr. Matěj Kulczycki 

Primánkům se na gymnáziu líbí 

Již třetí měsíc se na chodbách i ve třídách 
potkáváme s našimi novými primánky a 
mnohého z nás jistě napadne, jak jsou na 
naší škole spokojeni? Požádali jsme je 
proto, aby napsali fiktivní dopis oblíbené 
paní učitelce či panu učiteli ze základní 
školy a sdělili v něm, co se jim líbí a nelíbí 
na našem gymnáziu. A toto hodnocení 
bylo velmi příjemným překvapením. 

Téměř všichni studenti chválí své učitele, 
u nichž oceňují milý a vstřícný přístup i 
zajímavé metody a formy výuky. Baví je 
pokusy ve fyzice i biologii, práce s iPady 
v češtině, příprava svatby v občanské 
výchově, dějepis pojatý jako divadelní 
představení, moderní písně a tvořivé 



činnosti v estetické výchově či pohodové 
hry a soutěže o tělocviku. 

Spokojeni jsou též s příjemným 
prostředím a moderním vybavením 
školy. Překvapily je interaktivní tabule 
v každé třídě, množství počítačů a iPadů, 
ale též odpočinkové prostory umístěné 
v mnoha koutech školy. Mohou si nechat 
zahrát písničku na přání, dojít si 
pro čokoládu k automatu či si na chodbě 
o velké přestávce zakoupit Mňam sváču. 

Primánky potěšil i výlet do Prahy na 
VyšeHrátky, které jim formou zážitkové 
pedagogiky přiblížily některé události 
2. světové války. Radost měli i 
z „Pyžamového dne“, a tak netrpělivě 
očekávají další akce, jež pro ně škola 
připraví. A nebude jich málo. Na březen 
chystáme zájezd na divadelní představení 
do Brna, který spojíme 
s prohlídkou historického centra města a 
areálu hradu Špilberk.  

V květnu podnikneme exkurzi 
do Žirovnice, kde si prohlédneme 
jedinečnou expozici 
věnovanou tamnímu perleťářství i 
obrovský betlém, dílo mladých 
výtvarníků z Humpolce, a do Kamenice 
nad Lipou, kde nás na 
zámku budou zajímat historické i 
současné dřevěné hračky. A na závěr 
školního roku se vydáme na výlet 
do světa vědy a techniky, do science 
centra iQPARK v Liberci. Snad stihneme i 
Ještěd.  

PaedDr. Marie Váňová 

Školní kolo konverzační soutěže 
v anglickém jazyce 

Školní kolo soutěže pro kategorii I. B 
proběhlo v pátek 20. 11. 2015. 
Do okresního kola, které se koná 3. 2. 
2016 v Pelhřimově, postupuje 
vítěz Ondřej Festa ze sekundy, 
náhradník je Pavel Miřátský ze stejné 
třídy. 

Všem zúčastněným děkujeme a 
blahopřejeme k pěkným výkonům! 

1. Ondřej Festa (sekunda) 
2. Pavel Miřátský (sekunda) 
Ostatní soutěžící v abecedním pořadí: 
Lukáš Krtek (prima) 
Tereza Prchalová (sekunda) 
Matěj Sukdolák (prima) 
Matěj Vandas (sekunda) 

Bc. Vendula Marešová 

Okresní kolo ve florbalu  
středních škol 

 

Dne 23. 11. 2015 se studentky 
našeho gymnázia zúčastnily 
okresního kola ve florbalu středních škol. 
Jednalo se o neflorbalové dívky, 
především hráčky fotbalu a volejbalu, 
které se nebály zkusit něco nového. I 
když nevyhrály, skončily na krásném 
druhém místě. Za jejich nasazení a 
reprezentaci naší školy jim děkujeme a 
přejeme spoustu úspěchů do budoucna.  

Sestavu tvořily: Monika Brožová, Simona 
Brožová, Natálie Hartlová, Edita 
Studenovská, Nikola Kotenová, Lucie 
Prokopová, Marie Jouklová, Nikola 
Krupičková, Martina Kasalová, Kateřina 
Hertlová, Klára Šimáčková. 

Mgr. Petr Studenovský 

Škola pro každý věk - 
Maltou křížem krážem 

 

V úterý 24. listopadu dorazily 
v odpoledních hodinách na naši školu dvě 
desítky seniorů, aby si v rámci Školy 
pro každý věk vyslechly 
přednášku nazvanou Maltou křížem 
krážem. O své zážitky 
z dvoutýdenního studijního pobytu se 
s nimi podělily vyučující 
anglického jazyka Mgr. Taičmanová a Bc. 
Marešová, které vyrazily na jazykový 
kurz v rámci Výzvy 56 
Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, který je 

spolufinancován ESF a státním 
rozpočtem České republiky. 

Během přednášky mohli posluchači 
ochutnat pravé maltské olivy a na závěr 
měli možnost si vyzkoušet techniku, se 
kterou běžně pracují naši studenti. Díky 
iPadům a připraveným QR kódům mohli 
např. zhlédnout krátké video se záběry 
úžasné maltské přírody nebo si 
poslechnout, jak zní maltský jazyk. 
Jednalo se o poslední 
přednášku pořádanou v tomto kalendářn
ím roce, a tak si naši posluchači odnesli i 
malou pozornost – záložku do knihy 
s pestrobarevnou lodí luzzu a typickým 
symbolem Osirova oka, které má za úkol 
ochraňovat rybáře vydávající se na moře. 

 

Příští přednáška Školy pro každý věk se 
koná 26. ledna a její téma je neméně 
lákavé. Humpolec ve starých fotografiích 
přiblíží posluchačům kolega Škrabánek. 
Srdečně zveme všechny zájemce! 

 

Bc. Vendula Marešová 

Den otevřených dveří ve 
fotografiích 

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se dveře 
našeho gymnázia otevřely veřejnosti. 

 

 



 

 

 

 

Soutěž v anglické konverzaci 

Školní kolo soutěže pro kategorii II. B 
proběhlo v pátek 27. 11. 2015. 
Do okresního kola, které se koná 3. 2. 
2016 v Pelhřimově, postupuje vítěz Jiří 
Skotal z kvarty, náhradník je Jiří Klubal 
z tercie. Na třetím místě se umístila Anna 
Váňová z tercie. 

Všem zúčastněným děkujeme a 
blahopřejeme k pěkným výkonům! 

Mgr. Jitka Martinů 

Okresní kolo ve florbalu: 2. místo 

Studenti našeho gymnázia se dne 
10. 11. 2015 zúčastnili v Pelhřimově 
okresního kola ve florbalu. 
Sestavu tvořili: Štěpán Prokop, Vít Rázek, 
Václav Marhoun, Vít Kohout, Jan Žáček, 
Daniel Šimek, Vojtěch Jaroš, Vojtěch 
Zach, Michal Mojžíš a Martin Hendrych 
pod vedením trenéra Petra Janouška. Na 
zahájení byli rozlosováni do skupiny 
o 4 týmech, kterou s přehledem vyhráli a 
postoupili do finálového kola proti 

vítězům ostatních skupin. 
Po vyčerpávajících zápasech skončil náš 
tým na úžasném 2. místě z osmnácti 
zúčastněných škol. Všem účastníkům 
děkujeme za příkladnou reprezentaci 
školy a přejeme do budoucna 
mnoho podobných úspěchů. 

Mgr. Petr Studenovský 

Okresní kolo přeboru škol 
v šachu: Zlaté medaile 

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se konalo okresní 
kolo přeboru škol v šachu. Po pěkných 
výkonech obě naše družstva potvrdila 
svoji pozici z minulých let ziskem zlatých 
medailí a postupují do krajského kola. 
V mladší kategorii měla sestava Jirka 
Klubal, Vojtěch Zach, Tomáš Škaryd, Jan 
Hajčiar a Terezka Zachová 9 soupeřů.  

 
Starší studenti Aleš Krčil, David Pikal, 
David Podařil a Matěj Doležálek se utkali 
jen se studenty 
pelhřimovského gymnázia a naším B 
družstvem (David Krčil, Radka Kvášová, 
Vojtěch Vočadlo a Michal Stejskal), které 
skončilo třetí. K vidění bylo na 
obou úrovních několik velmi pěkných 
partií. Naši šachisté i šachistky si svůj 
úspěch zasloužili. Držme jim palce 
do krajského kola! 

 

RNDr. Zita Vodová 

Okresní kolo ve volejbale: 
1. místo 

 

Dne 27. 11. 2015 se dívky z Gymnázia dr. 
Aleše Hrdličky zúčastnily okresního kola 
kategorie VI. B ve volejbale pod vedením 
Petra Studenovského. Podle úspěchů 
v roce 2014 se očekávalo, že 
družstvo zvítězí v OK. Letošní omlazený 
tým ve složení: Brázdová Karolína, 
Štursová Monika, Sedláková Vendula, 
Popelková Linda, Šušlíková Jiřina, 
Vávrová Zuzana, Plášilová Michaela, 
Hrstková Monika, Sobková Kateřina a 
Kotenová Nikola dokázal i bez loňských 
opor, Moniky Brožové, Kasalové Martiny, 
Karolíny Rýdlové a Terezky Veselé, 
obhájit 1. místo v okresním kole a 
postoupit na KK do Žďáru nad Sázavou, 
které se koná 15. 12. 2015. Držíme jim 
palce a blahopřejeme k úspěchu v OK. 
Poděkování směřuje i k trenérkám Jiskry 
Humpolec, Evě Vodové a Ivaně 
Balnohové, za naučené volejbalové 
dovednosti. 

Mgr. Petr Studenovský 

Gastrokroužek opět v akci 

 

Dne 19. 11. 2015 splnil gastronomický 
kroužek, pod vedením paní učitelky 
Brožové, nelehký úkol. Kuchařské umění 
našich pomocníků studentů 
spočívalo v upečení přes 100 ks perníčků 
znázorňujících sněhuláka Olafa. 
Tito sněhuláčci se pekli na dětskou akci: 
Putování za vánočními pohádkami, 
pořádanou Městským parlamentem dětí 
a mládeže v Humpolci. Průběh pečení a 
zdobení byl perfektní: uvolněná 
atmosféra, „tuna“ těsta a úsměvy 
studentů, kteří se těší na Vánoce - to vše 



podpořilo tvorbu. Každý přiložil ruce 
k dílu a v zápětí se sněhuláčci smáli na 
svět. Úkol by splněný na 
jedničku s hvězdičkou, dvakrát 
podtrženou. Paní učitelce a 
pomocníčkům patří velká pochvala za 
ochotnou pomoc. Všem přeji krásně 
prožitou vánoční atmosféru, splněná 
přání a mnoho úspěchů v roce 2016! :)  

Martina Veletová, 7. O 

Alfrédovy kratochvíle: Testování 
zraku 

 

Ve středu 2. prosince proběhly druhé 
Alfrédovy kratochvíle. Tentokrát si 
zájemci otestovali svůj zrak. Mnozí byli 
překvapeni mírou potíží, s nimiž se 
setkávají někteří jejich kamarádi při 
pohledu do dálky či při čtení 
textu z blízké stránky, pokud odloží své 
brýle. Výsledky jednoznačně rozlišily 
účastníky nosící brýle od těch ostatních. 
Jen výsledky pana učitele se vymykaly, 
což ukázalo, že jeho zrak by nějakou lehčí 
nápravu brýlemi potřeboval. Testy 
barvocitu a astigmatismu však naštěstí 
dopadly u všech dobře. :-) 

RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. 

Čerti 2015 

V pátek 4. prosince se naši oktaváni 
proměnili v čerty i nebeské bytosti.  

 

Primánci už mají vánoční 
stromeček 

V pátek 4. prosince 2015 se třída prima 
našeho gymnázia spolu s vybranými žáky 

humpoleckých základních a mateřských 
škol zúčastnila již tradičního zdobení 
vánočních stromečků na Havlíčkově 
náměstí. Atmosféru celé akce 
zpříjemnilo nejenom prosincové sluníčko, 
ale i zpěv koled a pojídání 
vánočního cukroví. Ozdoby ve formě 
pestrobarevných stromečků si na svůj 
stromek primánci vytvořili jednak sami 
o hodině výtvarné výchovy pod vedením 
Mgr. Evy Moravcové, jednak využili 
krásných zlatých a stříbrných sněhových 
vloček z umělého vlákna, které pro ně na 
trojrozměrné tiskárně vyrobili naši mladí 
a nadšení vyučující chemie Mgr. Jana 
Filipová a Mgr. Luděk Míka. 

PaedDr. Marie Váňová 

Ekologická olympiáda 

 

Ve dnech 18. - 20. listopadu se dva 
tříčlenné týmy ve složení Šárka 
Bartáková, Zuzana Vávrová, Vendula 
Sedláková, Jana Fialová, Gabriela 
Kratochvílová a Karolína Kolčavová pod 
dozorem Mgr. Jany Filipové zúčastnily 21. 
ročníku Ekologické olympiády. Letošním 
tématem byl sport a rekreační aktivity 
spojené s ochranou přírody. Celá akce 
probíhala 
v areálu loveckého zámku Chaloupky 
poblíž obce Brtnice. První den účastníci 
absolvovali exkurzi do Pístovských 
mokřadů. Jejich výjimečnost tkví v tom, 
že k podpoře zdejších ekosystémů 
jsou využívána offroadová vozidla. Večer 
děvčata zvládla testy, poznávání 
přírodnin, práci s mapou a novinovými 
články. Poté následovala přednáška 
o tvorbě naučných stezek. Nově nabyté 
informace využili soutěžící druhý den při 
tvorbě návrhů plakátů pro panel naučné 
stezky, která vede kolem 
areálu Chaloupky. Večer pak probíhala 
malá maturita, jež ústně prověřila 
znalosti studentů v okruhu 14 podtémat 
týkajících se naučných stezek, sportu a 
jeho dopadu na přírodu. Poslední den 
soutěžící i přes nepřízeň počasí 
absolvovali orientační běh. Celkově se 
podařilo obsadit pěkné 6. a 14. místo. 
Celá soutěž probíhala ve velmi příjemné 

atmosféře a účastníci se již dnes těší na 
její příští ročník. 

Pro více informací o letošním 
ročníku navštivte také: 
https://gymhupress.wordpress.com/201
5/12/01/velka-nervozita-pri-male-
maturite/ 

Vendula Sedláková, 6. O 

Exkurze do rakouského Lince 

 

Dne 3. 12. 2015 se 48 studentů naší školy 
zúčastnilo exkurze do rakouského Lince. 
Na programu byla nejprve návštěva 
"Muzea budoucnosti" Ars Electronica, 
které se pokouší neobvyklým způsobem 
spojovat technické vynálezy, umění, 
společenské vědy a nové technologie a 
ve kterém je možné si vystavené 
exponáty na vlastní kůži vyzkoušet. 
Odpoledne následovala skoro hodinová 
jízda turistickým vláčkem po městě - měli 
jsme tak možnost pohodlně si 
prohlédnout nejen centrum města, ale i 
nejrůznější romantická zákoutí 
hornorakouské metropole. Příjemné 
chvilky jsme strávili také na vánočním 
trhu na hlavním lineckém náměstí a 
po setmění jsme se vydali na nedaleký 
kopec Pöstlingberg, který se tyčí nad 
městem. Pohledem na osvětlené 
město rozkládající se po obou březích 
řeky Dunaj jsme tak zakončili naše 
jednodenní putování po Rakousku. 

Mgr. Jitka Martinů 

Škola na zkoušku 

 Dne 10. 12. 2015 se na našem 
gymnáziu uskutečnila Škola na zkoušku. 
Během dvou vyučovacích hodin zájemci 
o studium prošli pod vedením učitelů 
typické úlohy z jednotných přijímacích 
zkoušek a zažili 
příjemnou atmosféru skupinové práce. 
Dále se seznámili se zápisem výsledků 
své práce do záznamových archů, 
stanovením taktiky a strategie řešení a 
v neposlední řadě s možností 
přístupu do našeho  
e-learningového prostředí Moodle, kde 
byly poté každý týden zveřejňovány 



přípravné studijní texty z českého jazyka 
a matematiky.   

Mgr. Antonín Pustina 

Gastrokroužek: Pečení vánočních 
dárků 

 

Dne 10.12. proběhlo vánoční pečení na 
gastrokroužku s paní učitelkou Lucií 
Brožovou. Mladší žáci (jedinci ze třídy 
sekundy) vytvářeli čokoládové bonbóny a 
starší dívky (ze třídy kvinty) připravovaly 
čokoládové karamelky 
s pomerančovou kůrou a ořechy. 
Pracovali jsme ve dvojicích a práce nám 
šla rychle od ruky i díky vyprávění 
historek a zážitků nejen ze školy. Každý 
jsme si odnesli zhruba 20 kousků 
pralinek. Studentkám kvinty se 
podařilo udělat asi 30 kousků karamelek, 
které si hned dárkově zabalily. Naše 
vánoční tvoření dopadlo velmi dobře a 
také tak chutnalo… Už teď se těšíme na 
další gastrokroužek! 

Lucie Kubová a Karolína Průšová, 2.O 

Přírodovědný kroužek: Chemie 

 

16. prosince proběhlo setkání 
přírodovědného kroužku, tentokrát 
s chemickou tematikou. Hlavní náplní 
byly zábavné pokusy, např. vánoční hořící 
gel nebo sloní zubní pasta. 

Mgr. Jana Filipová 

Školní kolo Olympiády v českém 
jazyce 

V prosinci proběhlo na našem 
gymnáziu školní kolo Olympiády 
v českém jazyce. Účastníci I. kategorie, 
což byli žáci tercie a kvarty, v jazykových 
úkolech tentokrát řešili 
problematiku názvů jídel, a 
to spisovných, nespisovných, 
obourodých, nesklonných, cizího původu, 

zdrobnělých, pravopisně variantních či 
různě interpretovatelných. Jako slohový 
úkol zpracovávali úvahu na téma 
„Nežijeme proto, abychom jedli,“ ale… 

 

V této kategorii si nejlépe vedli Eliška 
Svobodová a Jiří Klubal, kteří 
nás budou reprezentovat 
v únoru v okresním kole. Mezi velmi 
úspěšné řešitele se dále zařadili Roman 
Šimek, Viktorie Sedláková, Anna Váňová, 
Natálie Duchoňová a Petra Hofmanová. 

Ve II. kategorii zahrnující studenty 
středních škol se jazykové úkoly týkaly 
sémantiky, slovotvorby či odstraňování 
stylistických nedostatků a slohový úkol 
požadoval vypravování na téma „Když 
jsem ještě chodil spát hned 
po večerníčku“. 

Všechny úkoly nejlépe vyřešili Eliška 
Janeková, Aleš Krčil, Jan Žáček a Michal 
Stejskal, z nichž Eliška a Aleš postupují 
do okresního kola. 

PaedDr. Marie Váňová 

Předvánoční bruslení 

 

 

 

Přijímací zkoušky nanečisto 

Uchazeči o studium měli možnost se 
zúčastnit příjímacích zkoušek nanečisto, 

které se konaly ve středu 3. 2. 2016 od 
14 hod. v budově naší školy. 

Schůzky regionálního centra 
fyziků 

 

Říjnové, listopadové a prosincové 
schůzky regionálního centra fyziků 
projektu Elixír do škol nadace Depositum 
Bonum se věnovaly akustice, měřícím 
sondám k PC Vernier a optice. 

RNDr. Ing. Václav Pasáček 

Konverzační soutěž v německém 
jazyce: Dvě druhá místa 

Dne 21. 1. 2016 se naši studenti 
zúčastnili okresního kola konverzační 
soutěže v německém jazyce 
v Pelhřimově. Druhá místa ve svých 
kategoriích obsadili Šárka Štecherová 
z kvarty a Matěj Doležálek z kvinty. 
Účastníkům soutěže blahopřejeme a 
děkujeme jim za skvělou reprezentaci 
školy. 

Mgr. Jitka Martinů 

Dějepisná olympiáda ve 
stínu doby Lucemburků – okresní 
kolo 

Dva naši úspěšní řešitelé školního kola 
dějepisné olympiády, Jaromír Krtek (4.O) 
a Filip Antoni (3.O), v Pelhřimově změřili 
své síly s ostatními řešiteli školního kola 
našeho okresu. V konkurenci 28 stejně 
starých studentů obsadili pěkná místa:  

Jaromír Krtek – 8. místo 

Filip Antoni – 14. místo 

Děkujeme studentům za reprezentaci 
školy a blahopřejeme k umístění! 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 



Do Mahenova divadla na 
Shakespeara 

 

21. ledna 2016 jsme se vydali 
do krásného prostředí Mahenova divadla 
v Brně, abychom zde zhlédli moderně 
zpracované představení Romeo a Julie od 
Williama Shakespeara. Se studenty 1.A a 
5.0 a některými staršími studenty jsme 
vyrazili ochutnat si 
atmosféru brněnského divadla, které 
nás před několika lety 
potěšilo nepatetickým zpracováním 
Radůze a Mahuleny.  

 

Za výběr i zajištění představení děkujeme 
PaedDr. Marii Váňové.  

Mgr. Jitka Martinů,  
Mgr. Zdeněk Škrabánek 

Humpolec ve starých fotografiích 

Škola pro každý věk 

 

26. ledna 2016 proběhlo další 
z pravidelných setkávání Školy pro každý 
věk na půdě našeho gymnázia. Tentokrát 
jsme se společně podívali na starší 
podobu města Humpolce a na 
jeho dnes již zmizelé části (Trnkova ulice, 
Růžová ulice, zástavba soukenických 
domků...). Tyto části a zbourané domky 
jsme si připomněli na starých fotografiích 
ze sbírek našeho muzea. Návštěvníci 
mohli nahlédnout do některých pramenů 
humpolecké historie týkajících se 
umístění domů na přelomu 19. a 20. 
století, nebo zhlédnout modelové 
umístění čp. do mapky Humpolce 
poloviny 19. století.  

Děkujeme všem za příjemné posezení a 
některé vzpomínky na „starý Humpolec“.  

Pokud by se s námi někdo další chtěl 
podělit o své vzpomínky (případně nám 
zapůjčil fotografie Humpolce), rádi vše 
využijeme ve školních projektech, kde se 
zabýváme regionální historií. 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

Za šachovou pohodou na Lipnici 

 

V pátek před jarními prázdninami se 
trojice našich zástupců z nižších ročníků 
zúčastnila šachového turnaje na Lipnici. 
Výborně si vedla Terezka Zachová, která 
hrála v posledním kole o vítězství. 
Nakonec jediná partie rozhodla a Terezka 
skončila na 8. místě. Z 
celkového počtu téměř padesáti dětí je 
to ale i tak krásný výsledek. Terezka 
Točíková a Martin Kozlovský sbírali 
zkušenosti na svém prvním turnaji. I oni 
uhráli body ve dvou kolech a odvezli si 
z turnaje věcné ceny. Přátelský turnaj na 
Lipnici se konal už po dvacáté a zúčastnili 
se ho hráči z deseti škol v naší oblasti. 

Po prázdninách nás pak čekají krajská 
kola v přeboru škol, do nichž 
jako vítězové z okresu postoupila obě 
naše družstva - mladší i starší studenti. 
Tam se budeme snažit o vyvrácení 
jednoho starého tvrzení: Šachová hra má 
tři fáze: zahájení, v němž si myslíte, že 
máte převahu, střední hru, v níž doufáte, 
že máte převahu, a koncovku, v níž víte, 
že prohrajete. 

RNDr. Zita Vodová 

Francouzský lektor opět u nás na 
gymnáziu 

 

Studenti francouzského jazyka mají nyní 
každý měsíc možnost konverzačních 
hodin s francouzským lektorem kraje 

Vysočina Nicolasem Singier. V pátek 19. 
února se s ním tentokrát setkali žáci tříd 
tercie, kvarty, kvinty, sexty, oktávy, 2.A a 
4.A. Žáci tercie si dokonce pro Nicolase 
připravili otázky týkající se 
denního režimu a studentky kvinty 
mu představily svůj projekt „Notre 
agence de voyages“. S maturitními 
ročníky lektor probral témata vztahující 
se k ústní maturitní zkoušce – porovnali 
české a francouzské svátky i rozdíly ve 
školském systému Francie a České 
republiky. Studentům se zvolená témata 
líbila a už teď se těší na příští návštěvu – 
dokonce si hodiny s rodilým mluvčím 
dopředu zamlouvají :-). 

Mgr. Lucie Brožová 

Angličtinář roku 

 

Studenti naší školy si letos již podruhé 
ověřili své jazykové dovednosti v soutěži 
Angličtinář roku. Soutěž proběhla 
formou online testu 27. ledna a 
zúčastnilo se jí celkem 6311 studentů 
z 254 škol v České republice. V letošním 
ročníku byla soutěž poprvé určena i 
pro studenty z celé Evropy a její 
mezinárodní verze proběhla pod názvem 
Best In English. Celkově se tedy soutěže 
zúčastnilo 10985 studentů ze 479 škol. 

Test, jehož součástí byla gramatika, 
poslech a orientace v textu na úrovni B1 
– C1, vyplnilo za naši školu 28 studentů 
vyššího gymnázia. Naše škola se umístila 
na 103. místě v rámci České republiky 
(175. místo v rámci Evropy), což je velice 
pěkný výsledek, obzvlášť vezmeme-li 
v potaz technické obtíže, se kterými jsme 
se museli během testu potýkat. Kvůli 
výpadku sítě měla řada studentů 
problém s přihlašováním do testu a 
spuštěním poslechových úkolů, což se 
bohužel projevilo i na jejich výsledném 
skóre. 

Jako Angličtinářku roku našeho gymnázia 
pro tento školní rok můžeme na základě 
výsledků označit letošní 
maturantku Annu Hajčiarovou z oktávy, 
která získala, i přes zmiňované technické 
potíže, 112 bodů ze 126 možných. 
Vybojovala tak 193. místo mezi více než 
6000 studenty, což je skvělý výsledek. 
Gratulujeme Anně, ale i všem ostatním 
studentům, kteří se soutěže zúčastnili a 
reprezentovali naši školu – děkujeme :-) 

Bc. Vendula Marešová 



Soutěž Němčinář roku 

 

Dne 20. 1. 2016 se 15 našich studentů 
zúčastnilo třetího ročníku soutěže 
Němčinář roku, která probíhá formou on-
line testu na jazykové úrovni B1 - B2, 
který se spustí na všech školách ve 
stejnou dobu v rozmezí dvou hodin. 

Celkem se soutěže zúčastnilo 1736 
studentů ze 114 škol. Z našich účastníků 
se nejlépe umístili Veronika Martinů 
z oktávy (368. místo), Petr Benda ze 3.A ( 
568. místo) a Šárka Bartáková ze 4. A 
(586. místo). Gratulujeme a všem 
ostatním děkujeme za účast. 

Mgr. Jitka Martinů 

Projekt Humpolec 1914 
v dějepisných hodinách 3.0 

Studenti 3.O našeho gymnázia 
několik únorových hodin dějepisu strávili 
u projektu Humpolec 1914. Ve skupinách 
přepsali záznamy z tohoto roku, které 
uváděla humpolecká kronika, pak vybrali 
z tohoto přepisu zajímavá témata. O nich 
jsme si popovídali a vyhledali k nim 
některé informace a dobové fotografie. S 
výsledky tohoto projektu a 
s humpoleckými zajímavostmi 
z roku 1914 seznámili své spolužáky 
pomocí plakátů s úryvky kroniky. 
V projektu budeme pokračovat v červnu, 
kdy porovnáme dění v Humpolci 
s každodenností jiných českých měst, 
podíváme se na válečná omezení života 
měšťanů, nebo si zkusíme uvařit jeden 
z receptů „Kuchařky v době nedostatku“, 
kde se využívají náhražky potravin 
podobně jako ve válečných dobách. 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

Staré opotřebované obleky vojenské 

Roku 1914 se do Humpolce vozily staré 
vojenské obleky, které byly 
přímo z bitevního pole. Tady se 
zpracovávaly a přešívaly na obleky nové. 
Lidé si zbytky obleků vybírali jak na 
nošení, tak na výměnu za jiné užitečné 
věci i nedostatkové potraviny. 

 

„…vozily se do Humpolce, zde se třídily, 
trhaly, předly, soukaly a vzaly na výrobky 
zase nové. Mezi dováženými surovinami, 
hadry a součástkami roztrhaných 
vojenských obleků bylo viděti i celé 
pláště, blůzy, kalhoty, čepice, na nichž 
leckde lpěla dosud nesmytá 
krev raněných i padlých vojínů. Vozilo se 
vše přímo z pole. Na některých místech 
bylo lze spatřiti, jak z dovezených zbytků 
obleků vybírají se celé součásti, bluzy, 
kabáty, pláště, kalhoty a vyměnují se za 
jiné potřeby – i vyživovací – a tak se 
pomalu někteří lidé zejména venkované 
oblékali do odložených obleků 
vojenských, jež si u soukeníků vyměňovali 
i kupovali.“ 

Hendrych, Mojžíš, 3.O 

Sicilská, italská, španělská? 

 

Na cestu se sice chystáme, ale 
článek o cestování to zatím nebude. Jen 
jsem použila 3 varianty z mnoha 
možných zahájení, které na krajském 
přeboru v šachu škol byly k vidění. A 
protože naše družstvo ve složení Jirka 
Klubal, Vojta Zach, Tomáš Škaryd, Honza 
Hajčiar a Terezka Zachová 
potvrdilo papírové předpoklady a ze 
Světlé nad Sázavou si na konci února 
odvezlo zlato, cestovat se bude. 
V červnu se ve Zlíně koná přebor 
republiky a naši studenti se na něj už těší. 
Kromě celkového vítězství týmu získal 
ještě Jirka Klubal zlato za 
nejlepšího hráče na první šachovnici. 

O den později - 25. února - se konalo také 
krajské kolo přeboru středních škol, 
z něhož si naši kluci Aleš Krčil, David 
Pikal, David Podařil a Matěj 
Doležálek nakonec odvezli šesté místo. 
Rozhodlo až poslední kolo, v němž jsme 
hráli o 3. – 6. místo z 10 zúčastněných 
týmů. Silný soupeř a momentální forma 

nám neumožnili udržet nadějnou pozici, 
na níž jsme setrvávali 
po celou dobu turnaje. I tak však mnohé 
partie byly zajímavé a zejména Aleši 
Krčilovi je třeba blahopřát k pěkným 
výkonům. Všem soutěžícím děkuji za 
reprezentaci školy i za zajímavé zážitky, 
které nám divákům připravili. 

RNDr. Zita Vodová 

Podívali jsme se na Srí Lanku 

V pondělí 7. března 2016 jsme navštívili 
přednášku pelhřimovské agentury 
Pohodáři, která se vydává do různých 
exotických zemí. Tentokrát se hlavní člen 
této agentury, Martin Dufek, vydal na Srí 
Lanku. 

Srí Lanka je ostrovní stát nedaleko Indie a 
je také známa pod názvem Cejlon. Je 
to země mnoha náboženství, z nichž 
nejrozšířenější je buddhismus, 
hinduismus, islám a křesťanství. Má 
rozlohu asi jako Česká republika, ale žije 
zde dvakrát tolik obyvatel. V nedávných 
dobách došlo v této zemi 
k ozbrojenému konfliktu a k několika 
teroristickým útokům, protože skupina 
odpůrců vlády si chtěla v severní části 
ostrova založit vlastní stát. 

Země je velmi atraktivní zejména 
pro turisty, a to jak svými historickými 
pamětihodnostmi, tak přírodními 
krásami. Nejvíce návštěvníků tvoří 
všudypřítomní Japonci. Dozvěděli jsme se 
také mnoho zajímavostí, například že si 
musíme dávat pozor, když si zde 
půjčujeme auto. Pokud se s autem 
něco stane, snadno se můžeme dostat 
do rukou podvodníků, kteří 
z nás budou tahat peníze, a auto nám 
stejně neopraví. 

Jelikož je Srí Lanka kulturně velmi 
podobná Indii, k jídlu je zde nejčastěji 
k dostání kari. Neméně zajímavé je, že 
místní obyvatelé jedí rukama. Žije zde 
mnoho různých druhů zvířat, od slonů až 
po opice. Evropané začali ostrov využívat 
od 16. století. Nejdříve odtud dováželi 
kávu, později čaj. 

Přednáška měla příjemně rychlý spád, 
čímž si pan cestovatel udržel 
po celou dobu pozornost diváků. 
Dozvěděli jsme se, že Srí Lanka je krásná 
země, která má co nabídnout turistům 
z celého světa, ale má také 
mnoho stinných stránek a nebezpečí, 
která tu na nás mohou číhat. 

Jan Šenk, sexta 



Po stopách brněnských pověstí 

 

Ve středu 9. března 2016 se dvě třídy 
našich nejmladších studentů, prima a 
sekunda, vypravily na zájezd do Brna. 
Protože hlavním cílem naší cesty byla 
návštěva divadelního představení 
„Brněnské pověsti“, s těmi nejznámějšími 
příběhy jsme se předem seznámili už ve 
škole a po příjezdu do Brna jsme si ještě 
před vstupem do divadla Reduta prošli 
místa, s nimiž jsou brněnské pověsti 
spojeny – od „Neslušného mužíčka“ na 
kostele sv. Jakuba, přes „Brněnského 
draka“, „Brněnské kolo“ a „Fiály“ na 
budově Staré radnice až po „Zvony na 
Petrově“. 

Když jsme pak zasedli v divadle, všechny 
příběhy nám byly mnohem bližší a 
dokonce jsme se seznámili i s různými 
odlišnými verzemi. Přestože zde 
vystupovali pouze čtyři herci, jejich 
výkony byly vynikající, nepostrádaly vtip 
a humor, představení 
mělo důmyslnou kompozici, 
zajímavou výpravu, originální hudbu, 
působilo svěžím a živým dojmem. 

Abychom se po sezení v divadle 
trošku protáhli, vystoupali jsme kolem 
Petrova na hrad Špilberk. Děti uchvátil 
nesmírně rozlehlý areál této barokní 
pevnosti a bývalého „žaláře národů“ i 
překrásné výhledy na město Brno. 
Neočekávaným vrcholem 
našeho pobytu v Brně se však stala 
prohlídka špilberských kasemat, 
podzemních chodeb, které původně 
sloužily pro úkryt vojáků v době 
ohrožení, později jako evropské vězení a 
nakonec připadly opět armádě, než se 
z objektu stala národní kulturní památka. 
O kouzlo této návštěvy se postaral 
především vzdělaný a výřečný mladý 
průvodce-historik, který dokázal dětem 
podat informace naprosto strhujícím 
způsobem, takže následovala záplava 
otázek a obrovského zájmu 
o problematiku věznění a mučení, o čemž 
měl pan průvodce bohaté a hluboké 
znalosti. 

Brno jsme opouštěli s velkou 
spokojeností. I když zúčastnění studenti 
byli teprve dvanácti- či třináctiletí, jistě 
mnohý z nich začal uvažovat o tom, že 
v takovémto zajímavém a malebném 
městě by se mu určitě dobře studovalo i 
na některé z jeho četných vysokých škol. 

PaedDr. Marie Váňová 

LVVZ 2016 

 Jako každý rok studenti z 1. A a kvinty se 
zúčastnili lyžařského výcviku, tentokrát 
v Peci pod Sněžkou. Celým týdnem je 
prováděli profesoři: Studenovský Petr, 
Filip Petr, Filipová Jana a dva instruktoři: 
Zábrana Evžen a Čermák David. 
Ubytováni jsme byli v horských chatách 
Táňa a Pampeliška. Přidali se k nám i dva 
studenti z 3. A (Šimáček, Holub), kteří 
pomáhali s chodem celého kurzu. 

Po příjezdu a ubytování 
následovalo poučení o chování a 
řádu LVVZ, video o metodice lyžování a 
snowboardingu a také pravidla chování 
na sjezdovce – FIS 10. Večerního lyžování 
si užila pouze zdravotnice se svým 
partnerem.  

Druhý den jsme byli rozřazeni do tří 
lyžařských družstev a dvou týmů 
snowboardingu. Po večeři byla 
přednáška od zdravotnice, z obvazových 
technik a druhů zranění na lyžích. 

Celý týden se nesl v duchu lyžování a 
večer přišly na řadu jiné zajímavé 
aktivity. Ve středu se mohli účastníci 
kurzu předvést v bowlingu. Hodnocení 
proběhlo na dvě kola a na rekord v jedné 
sérii pokusů. A hned poté si změřili své 
schopnosti v nočním orientačním 
závodu dvojic u chat. 

Další den se konal výlet na běžkách 
po hřebenech Krkonoš, kterého se 
účastnilo 9 studentů a vedl je Filip Petr a 
Filipová Jana. Ostatní studenti se 
po družstvech rozdělili na sjezdovkách 
v Peci pod Sněžkou. Tento den 
kurz opustila nemocná studentka Radka. 
Kolem 16:00 hodin se konala přednáška 
horské služby od pana Buriana. 
Přednáška byla velice podrobná a 
pro někoho vyčerpávající. Během 

společenského večera si družstva 
vymyslela nějakou aktivitu např.: 
poznávání profesorů pomocí jejich 
hlášek, tichou poštu, která nikdy neměla 
správný výsledek a spoustu dalších her, 
u kterých se všichni pobavili. 

Den před odjezdem se studenti rozdělili 
na lepší a nejlepší. Lepší šli lyžovat 
do Pece a ti nejlepší a snowborďáci 
zůstali u chaty na prudkém kopci. 
Odpoledne se konal závod ve slalomu na 
lyžích a na prkně. Při slalomu si dvě 
studentky přivodily úraz palce. Po večeři 
byli odměněni nejlepší sportovci 
v různých disciplínách. Takže si 
někdo přivezl z lyžařského výcviku 
medaili za bowling, slalom na lyžích či na 
snowboardu. Další večerní akcí byla 
diskotéka, které se nezúčastnili všichni, 
protože usnuli vyčerpáním na svých 
pokojích. 

Poslední den jsme dopoledne naložili 
naše věci a naposledy sešli krásný velký 
kopec od chat do Pece k autobusu. CK 
Pelhrim nás dovezla do Humpolce, kde 
na nás čekali radostně naši rodiče. 

Petra Píchová, 1.A 

Francouzštináři pomáhají charitě 

 

Studenti francouzského jazyka na našem 
gymnáziu se rozhodli v letošním roce 
zapojit do pomoci charitativní organizaci 
Pro-contact, která zprostředkovává 
adopce na dálku v africké Guinei. 
Guinejské děti píší dvakrát do roka 
dopisy ve francouzštině svým adoptivním 
rodičům v České republice a oni jim 
pak odpovídají. Naši studenti tedy 
překládali dopisy z francouzského jazyka. 
Byla to nejen zajímavá, ale i velmi 
poučná práce. 

Mohli se dozvědět, že to, co my tady 
bereme jako samozřejmost, neplatí 
všude ve světě. Guinejské děti si velice 
váží toho, že mohou chodit do školy a že 
díky svým adoptivním rodičům dostávají 
základní školní pomůcky. Po vyučování 
musí pomáhat rodičům v zajišťování 
nezbytných domácích prací (nanosit 
vodu, zamést dvůr, umýt nádobí…) a 
jsou šťastné, pokud si mohou hrát 
s míčem. Většina z nich žije v naprosté 
chudobě, často bez rodičů, nebo s rodiči, 
kteří neumí číst ani psát. Navíc obyvatele 
sužuje nemoc ebola. Na mnoha místech 
není zaveden elektrický proud. Ve škole 
používají jen sešity, ve třídách je i 



50 žáků, učitelé děti často bijí, pokud se 
neučí či nedělají domácí úkoly. Některé 
dívky se v patnácti letech už starají o své 
děti. 

Mgr. Jitka Rýznerová 

Krajské kolo konverzace ve 
francouzském jazyce 

 

V březnu proběhlo krajské 
kolo v konverzaci ve francouzském jazyce 
v Jihlavě, kde se sešli zástupci gymnázií a 
ostatních středních škol z celého kraje. 
V kategorii A1 Natálie Benešová ze 4.O 
obsadila 8. místo a Mikuláš Festa ze 
stejné třídy 9. místo. V nejtěžší kategorii 
B2 získala Simona Zástěrová ze 7.O 
krásné 5. místo a její spolužačka Ema 
Žáčková 7. místo. 

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkuji 
za reprezentaci školy. 

Mgr. Jitka Rýznerová 

Kroužek ruského jazyka: 
Jak pokračujeme? 

Kroužek ruského jazyka se koná každý 
čtvrtek od 7:00 do 7:45 v učebně JP3. 

Učíme se podle učebnice "Raduga", 1. díl, 
která má 8 lekcí, v současné době jsme 
ve 4. lekci. 

Nedílnou součástí učebnice je pracovní 
sešit, ve kterém si žáci procvičují 
písemnou podobu ruské abecedy - 
azbuky. 

Mgr. Jitka Kociánová 

Primánci „rostou s knihou“ - 
připravují se na „Souboj čtenářů“ 

 

V letošních jarních měsících se naše 
prima již potřetí zapojila v rámci 
kampaně ROSTEME S KNIHOU 
do celostátní soutěže Souboj čtenářů 
(určené pro žáky 6. tříd ZŠ a 
odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií), jejímž cílem je zvyšování 
zájmu o četbu a čtenářské gramotnosti. 

Každé dítě přečte některou ze zadaných 
knih a v soutěži pak celý 
kolektiv odpovídá co nejpřesněji na 
kvízové otázky prověřující znalosti 
získané četbou uvedené literatury. A 
tak naše gymnázium 
nakoupilo pro primánky 25 exemplářů 
následujících knih: 

 E-den (Raymond Clarinard, Mikäel 
Ollivier): Sci-fi detektivka o lásce 
v různých podobách, o dospívání a 
nástrahách virtuálních světů. 

 Šťastný princ (Oscar Wilde): 
Alegorický příběh z pera 
slavného spisovatele vyprávějící 
o lidské bídě, lásce a naději. 

 3333 km k Jakubovi (Petra 
Braunová): O dobrodružné výpravě 
přes několik států končící ve 
Španělsku, v Santiagu de 
Compostela. 

 Gorila a já (Frida Nilsson): Gorila 
dokáže dívce Jonně poskytnout 
lásku a pocit bezpečí, které jí chyběly 
v dětském domově. 

 Slavná hvězda (Jacquelina 
Wilsonová): Elsa žijící ve zchátralém 
hotelu pro rodiny bez domova 
dostane příležitost stát se 
opravdovou hvězdou… 

Studenti primy se v uplynulých týdnech 
opravdu snažili, a tak většina z nich 
přečetla místo jedné povinné hned dvě či 
tři knihy. Naše čtenářské úsilí vyvrcholí 
11. dubna, kdy proběhne online 
formou předkolo soutěže, z něhož vzejde 
pět nejlepších čtenářských kolektivů, 
které postoupí do celostátního finále 
soutěže. To se uskuteční v polovině 
května na mezinárodním knižním 
veletrhu Svět knihy Praha 2016. A 
proto na nás v onen den myslete, ať se 
probojujeme mezi finalisty. Avšak i kdyby 
to nevyšlo, věříme, že literární soutěž 
Souboj čtenářů přinesla primánkům 
mnoho hezkých zážitků a že 
s knihou skutečně trochu vyrostli. 

PaedDr. Marie Váňová 

Kroužek latinského jazyka 

Kroužek latinského jazyka je každé 
pondělí od 15:00 do 15:45 v učebně JP3. 
Požadovanou učebnicí je "Latina 
pro střední školy", 1. část (Vlasta 
Seinerová). Tato učebnice má 30 
krátkých lekcí, v současné době 
pracujeme ve 13. lekci. 
Jako doplňkovou učebnici používáme 
"Familia Romana", 1. díl (Hans Orberg). 
Každoročně se účastníme akce "Den 
latiny" na FF UK v Praze. 

Mgr. Jitka Kociánová 

Matematická olympiáda 

Loňský rok byl v matematických 
soutěžích mimořádně úspěšný. Letošní 
matematická olympiáda má za 
sebou pouze okresní kola mladších 
ročníků a naši studenti nás potěšili 
opravdu skvělými výsledky. Daniel 
Šimek z kvarty vyhrál v lednu okresní 
kolo kategorie Z9 a postoupil do kola 
krajského. 5. dubna se 
konalo v Pelhřimově OK MO v mladších 
kategoriích. Ondřej Váňa (tercie) obsadil 
první místo v osmém a Jan Hajčiar 
(sekunda) první místo v sedmém ročníku. 
Tři výhry ve čtyřech kategoriích 
jsou nečekaným úspěchem. Ani ostatní 
se neztratili a tak uvádíme 
výsledkovou tabulku. Všem zúčastněným 
studentům moc blahopřejeme a 
děkujeme za reprezentaci. 

PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDA UMÍSTĚNÍ 

Šimek Daniel 4. O 1 

Vincenc Lukáš 4. O 5 

Šimek Roman 4. O 6 

Štecherová Šárka 4. O 10 až 11 

Klubal Jiří 3.O 11 až 12 

Váňa Ondřej 3.O 1 až 3 

Šíma Michal 3.O 9 až 10 

Klubal Jiří 3.O 11 až 12 

Hajčiar Jan 2.O 1 

Kučera Jan 2.O   

Hlaváček Milan 2.O   

Sukdolák Matěj 1.O   

Točíková Tereza 1.O 10 až 16 

Doležalová Alena 1.O 3 až 5 

Pokorná Magdaléna 1.O 10 až 16 

Žáčková Lucie 1.O 18 až 20 

Urbanová Adriana 1.O 10 až 16 

Mgr. Věra Petrušková 

Kroužek badminton 

 

 Středeční odpoledne v naší tělocvičně 
patří badmintonu. 



 

Gastrokroužek: Velikonoce 

 

Dne 30.3. se uskutečnil 
gastrokroužek v tématu Velikonoc. 
Tentokrát jsme opustili 
francouzskou kuchyni a pustili se 
do velikonočních cupcaků. Rozdělili jsme 
se do skupinek a dali se pod vedením 
paní učitelky Brožové do práce. Vše nám 
šlo jako po másle a tak se 
zanedlouho po celé škole linula vůně 
upečených cupcaků. Mezitím, 
co upečené košíčky chladly, jsme si 
připravili čokoládový máslový krém. 
Vychladlé košíčky jsme ozdobili krémem 
a poté dle fantazie - lentilkami, 
čokoládovými vajíčky a jiným cukrářským 
zdobením. Pekli jsme skoro celé 
odpoledne, ale stálo to za to! Všichni 
jsme se domů vraceli s velmi 
dobrou náladou a se 
spoustou upečených cupcaků, které se 
povedly na jedničku! Už teď se těšíme na 
další gastrokroužek. 

Lucie Kubová a Bára Vacatová, 2.O 

Living history 

Příští rok se bude otevírat dějepisný 
kroužek, který se zaměří na život a 
každodennost člověka středověku. 
Přiblížíme studentům život ve středověké 
vesnici, ve městě, na hradě. Budeme se 
snažit zaměřit naše setkávání 
v duchu experimentální archeologie, 
abychom si vyzkoušeli některé postupy a 
techniky - ať už půjde 
o řemeslnou výrobu, šití, vaření 
nebo zapalování ohně. Své výsledky a 
postupy budeme zaznamenávat a 
prezentovat i ostatním. 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

KK Eurorebus Jihlava 

 

Studenti gymnázia se 12. dubna mohli 
těšit z úspěchů na krajském kole soutěže 
Eurorebus, které proběhlo v Kulturním 
domě v Jihlavě. Škola vyslala následující 
týmy: Prima (Sukdolák, Žáčková, Krtek); 
Sekunda (Vacatová, Vandas, Festa); 
Tercie (Antoni, Kozlovský, Váňa); Kvarta 
(Šimek, Linhart, Zelenková); Kvinta 
(Drahozal, Kvášová, Stýblová); Septima 
(Hanousek, Merunka, Zástěrová); 1.A 
(Kočí, Nováková, Tejkalová); 2.A (Hořejší, 
Jančička, Vašáková) a 3.A (Krčil A., Krčil 
D., Zelenka). 

Tým Tercie se umístil na velice pěkném 
2. místě a za jednotlivce skončil Štěpán 
Hořejší na 5. Oba výsledky jim zaručují 
postup do vyšší soutěže, která proběhne 
v Praze. V TOP 15 se umístila také Prima 
(14.), Sekunda (11.), Kvarta (15.), 
Septima (11.) a za jednotlivce Vacatová 
Bára a Krčil David, oba na 12. místě ve 
svých kategoriích. 

Soutěžícím děkujeme za reprezentaci 
školy. 

Mgr. Matěj Kulczycki 

Kroužek NXT Robotika 

 

V současné době probíhá v rámci 
informatiky kroužek programování 
v jazyce NXC s využitím stavebnic 
Lego NXT. Jedná se 
o programovatelnou "kostku" s možností 
připojení senzorů a motorů. 
Přímo navazujeme na kroužek jazyka C, 
který probíhal v prvním pololetí. Studenti 
se učí načítat data ze senzorů a 
programovat robota tak, aby na ně 
reagoval. Takto jsme vytvořili například 
parkovacího asistenta s využitím 
ultrazvukového senzoru a zvukové a 
obrazové signalizace. Student Jan Koten 

vytvořil program, který s pomocí 
zvukového senzoru určí směr, ze 
kterého zvuk vychází. 

Zařízení jste v akci mohli vidět v den 
otevřených dveří, kdy se robot pohyboval 
po černé čáře a poté ve vymezeném 
prostoru bojoval s jiným robotem. 
Možností využití je celá řada od 
jednoduché elektronické závory až 
po komplexní stroj komunikující pomocí 
protokolu Bluetooth. 

V následujícím roce spustíme 
novou koncepci zájmových kroužků 
informatiky, ve kterých se budeme 
věnovat programování v jazyce C a C#, 
opět proběhne Lego NXT robotika a nově 
bude otevřen 
kroužek konstruování/modelování 
objektů a jejich tisk na 3D tiskárně 
Ultimaker. V případě 
většího zájmu zvažujeme kroužek tvorby 
počítačových her v prostředí (herní 
engine) Unity nebo Amazon Lumberyard. 

Mgr. Matěj Kulczycki 

Vyhlášeny výsledky IX. 
ročníku soutěže EUSTORY 

 

V pondělí 18. dubna 2016 byly v Praze, 
v Knihovně Václava Havla, slavnostně 
vyhlášeny výsledky IX. 
ročníku celorepublikové dějepisné 
soutěže EUSTORY. Třebaže jsme 
letos nedosáhli na stupně nejvyšší, 
musíme vyjádřit spokojenost, protože 
Tereza Mrkvičková z 1. A 
našeho gymnázia se dokázala se 
svou prací o dějinách hradu Orlík a 
našeho města probojovat až 
do závěrečného finále, kde obsadila 
pěkné 9. místo. Kromě hodnotných 
knižních cen a možnosti zúčastnit se 
mezinárodního studentského kempu si 
odnesla i zásadní zkušenost 
s tvorbou odborného historického textu. 
Slavnostního vyhlášení výsledků se 
zúčastnili zástupci Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR, představitelé 
občanského sdružení PANT, které v rámci 
České republiky soutěž pravidelně 
pořádá a zástupci Ústavu pro studium 
totalitních režimů, jmenovitě Petruška 
Šustrová a Zdeněk Hazdra, kteří ceny 
finalistům osobně předávali. Součástí 
ceremoniálu bylo promítnutí velice 



působivého dokumentárního filmu o Jan
u Zajícovi, který se upálil v roce 1969 na 
protest proti okupaci 
tehdejšího Československa vojsky 
Varšavské smlouvy. 
V květnu letošního roku bude vyhlášen 
jubilejní X. ročník této soutěže a věříme, 
že se studentům naší školy podaří na 
úspěchy z předcházejících ročníků 
navázat. 

Mgr. Jiří Dalík 

Přednáška: Palma olejná 

 

V pondělí 18. dubna měli studenti 
třetího a čtvrtého ročníku možnost 
vyslechnout přednášku Ing. Stanislava 
Němce ze Záchranné stanice živočichů ve 
Vlašimi. Pan Němec, který je členem 
Koalice proti palmovému oleji, seznámil 
naše studenty s aktuální 
problematikou pěstování palmy olejné a 
spotřeby palmového oleje. Část 
přednášky byla věnována i jeho zážitkům 
z pobytu v Indonésii, kam se vypravil 
jako dobrovolník v rámci projektu Green 
Life. 

Bc. Vendula Marešová 

Mezinárodní zkoušky FCE 

 

Zajímá vás, jak jsme letos dopadli 
u mezinárodních zkoušek FCE? Opět 
můžeme gratulovat, a to hned osmi 
studentům: Filipu Ciznerovi, Matěji 
Doležálkovi, Viktórii Čudkové, Anně 
Hajčiarové, Veronice Martinů, Mikuláši 
Pacnerovi, Tereze Veselé a Vuong Vy 
Linh. Převážná většina studentů dosáhla 
vynikající úrovně C1, což odpovídá velmi 
pokročilé znalosti angličtiny. 

Poděkování patří Nadačnímu fondu 
Gymnázia dr. A. Hrdličky, který úspěšným 
kandidátům uhradí podstatnou část 
poplatku za zkoušku. 

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů 
v dalším studiu angličtiny. 

Mgr. Ivana Taičmanová 

Napsali o nás: Škola pro každý 
věk a internet prakticky 

 

Ve školním roce 2015/2016 pokračoval 
již 17. ročník spolupráce mezi Svazem 
důchodců a Gymnáziem dr. A. Hrdličky 
v Humpolci, ve kterém se ve  ,,Škole 
pro každý věk´´  
vzdělávalo v průměru 25 seniorů 
z Humpolce a okolí. 

Přednášky byly zahájeny 27. 10. 2015 
divadelním představením  ,,Dívčí válka“ , 
které pod vedením Mgr. H. Havelkové a 
Mgr. J. Příhodové předvedli studenti 
maturitního ročníku. Představení se moc 
líbilo. V listopadu jsme cestovali křížem 
krážem po Maltě s Mgr. I. Taičmanovou a 
Mgr. V. Marešovou, které velmi poutavě 
vyprávěly o svých zážitcích a o putování 
po této zemi. Přednáška byla doplněna 
fotografiemi. Další zajímavé přednášky 
o Humpolci ve starých fotografiích, 
seniory zaujali proto, že mnozí z nich 
jsou pamětníci těchto míst a 
přednášejícího Mgr. Z. Škrabánka 
doplňovali svými vzpomínkami na 
tato místa. Ocitli se i v učebně chemie, 
kde Mgr. L. Míka předvedl prakticky 
několik výbuchů i malých ohňostrojů 
v připravených zkumavkách. Společně 
strávené odpoledne se žáky Primy na 
téma  ,,Dědo, babi, nejste sami! Kluci, 
holky jsou tu s Vámi´´ , které připravila 
ředitelka gymnázia Mgr. H. Havelková, 
bylo milé zakončení 
přednášek pro seniory v gymnáziu.  

V sedmi lekcích práce s internetem, které 
navštěvovalo 26 seniorů, se prakticky 
každý mohl na svém počítači seznamovat 
s danou tématikou. Zopakovala se látka 
z minulého kurzu, který proběhl minulý 
školní rok. Praktické využití internetu si 
senioři vyzkoušeli při hledání 
autobusového i vlakového spojení, map a 
putování po různých státech, stahování 
obrázků, filmů, poslech hudby, psaní e-
mailů, zpracování digitálních fotografií, 
psaní dopisů ve Wordu, zkrátka vše, co se 
může využít v životě. Počáteční obava 
některých přítomných, jak vše zvládnout, 
brzy opadla a se zájmem řešili zadané 
úkoly. Přednášející Mgr. M. Hajčiar, Mgr. 
M. Kulczycki a Mgr. E. Moravcová se 
obětavě věnovali všem a zodpovídali i 
dotazy seniorů. 

Pro seniory v měsíci dubnu skončil školní 
rok, ale všichni se těší už na ten příští. 

Poděkování patří všem přednášejícím 
učitelům i vedení školy Mgr. H. 
Havelkové, kteří se nad rámec svých 
povinností věnují nejen studentům, ale i 
seniorům. 

Jana Reichertová 

Do muzea nové generace! 

 

3. května se třídy 1.A a 5.O vypravily na 
exkurzi do Žďáru nad Sázavou. Zde jsme 
se podívali do nově vytvořeného muzea, 
které se zaměřuje na zážitkové vnímání 
expozic. Výukový program muzea 
nás provedl životem 
cisterciáckého kláštera, hospodářským 
zázemím i barokní kulturou, která je se 
žďárskými památkami neodmyslitelně 
spjata. Ačkoliv nám počasí 
nebylo příznivě nakloněno, stihli jsme si 
projít některé okolní naučné stezky 
kolem místních rybníků a 
bývalého klášterního hospodářství. 
Svou „pouť“ jsme zakončili v poutním 
kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře. Zdejší průvodcovský výklad 
nás zasvětil do tajuplné symboliky staveb 
Jana Blažeje Santiniho i tamějších 
památek. 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

Setkání s panem Jiřím Padevětem 

 

4. května za námi přijel Jiří Padevět, 
spisovatel a ředitel nakladatelství 
Academia, aby nám představil 
pohnutou dobu okolo roku 1945. 
V českých dějinách jsme se dočkali 
různých interpretací 
tohoto složitého období, zájemci z řad 
studentů si vyslechli objektivní pohled na 
události, kterým se ne vždy dostává 
mediálního prostoru. Příjemná a velice 
poutavá přednáška byla plná zajímavých 
(někdy až mrazivých) fakt, ale i porovnání 



se současnou dobou. Pan Padevět nám 
přivezl pro dějepisnou knihovnu i své dvě 
publikace: Průvodce protektorátní 
Prahou a Krvavé finále. Děkujeme 
panu Padevětovi za návštěvu, 
panu Kratochvílovi, majiteli Knihkupectví 
Jana Zábrany, pak za její zprostředkování. 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

Po stopách Boženy Němcové a 
její Babičky 

 V půl sedmé ráno již všichni sedíme 
v autobuse, který se pomalu rozjíždí 
směrem k Ratibořicím a Babiččinu údolí. 
Již v tuto ranní hodinu je jasné, že 
dnes bude krásný den a rozhodně 
nehrozí déšť. Otázka tedy zní: Když se 
nezkazí počasí, tak co tedy? Odpověď se 
dozvídáme již po několika kilometrech, 
hned za Havlíčkovým Brodem. 
Problémem dnešního dne bude správa 
silnic. Zkrátka původní plán na 
tříhodinovou cestu se protáhl na čtyři a 
půl hodiny. Po této době se všem uleví, 
když zaznamenají, že se autobus přestává 
hýbat a skrz okna je vidět stavba, která 
s největší pravděpodobností bude jedním 
z cílů naší cesty, tedy Ratibořický zámek. 

Naše skupina se rozděluje na dvě části. 
Na ty, kteří nutně potřebují využít 
sociální zařízení, a na ty, kteří vydrží ještě 
půl hodiny. Druhá z těchto skupin, jejímž 
členem jsem i já, se vydává na 
prohlídku zámku. Zámek je 
to vskutku nádherný, je zde krásná 
dobová výzdoba a od paní průvodkyně se 
dozvídáme různá historická fakta a 
zajímavosti. Celý tento výlet je vlastně 
literárněhistorická exkurze, 
kterou podnikáme zejména kvůli 
působení Barbory Panklové, více známé 
jako Božena Němcová, v této oblasti a 
jejímu nejznámějšímu dílu, Babičce. 
Nikoho tedy nepřekvapuje, když se 
dozvídáme o kněžně Zaháňské a o rodině 
Panklové, která se sem za 
kněžnou přestěhovala, a uvědomujeme 
si podobnost mezi Babičkou a životem 
samotné Boženy Němcové. Po skončení 
prohlídky je na řadě druhá skupina a my 
mezitím začínáme postupně likvidovat 
naše zásoby jídla. 

Když i druhá skupina dokončí prohlídku, 
vydáváme se na asi 
kilometrovou procházku Babiččiným 

údolím. Po cestě míjíme panský mlýn, 
sousoší Babičky s dětmi a se psy a 
zastavujeme se u Starého bělidla, 
do kterého také nahlížíme a vidíme 
místa, kde sama Božena Němcová 
strávila několik měsíců. Před zpáteční 
cestou ještě jdeme k Viktorčinu splavu. 
Následně se naše skupina opět půlí, 
protože jsou k dispozici dva kiosky, a ani 
jeden není připraven na bezmála padesát 
lidí naráz. Po tomto posilnění 
nastupujeme do autobusu, který 
nás transportuje do nedalekého města 
Česká Skalice, kde ještě navštěvujeme 
Barunčinu školu a muzeum prusko-
rakouské války, abychom mohli již 
naposledy zasednout svá sedadla a vydat 
se na cestu zpět. 

Řidič se znalostmi dopravní situace ve 
východních Čechách volí jinou trasu a 
zpáteční cestu zvládne v plánovaných 
třech hodinách. Domů se tedy vracíme 
s pouhým půlhodinovým zpožděním, plní 
zážitků a dojmů a natěšení na další 
podobný výlet. 

Jan Šenk, 6.O 

Český den proti rakovině 

 

Ve středu 11. 5. 2016 proběhl již 20. 
ročník Českého dne proti rakovině, který 
je tradičně pořádán organizací Liga proti 
rakovině. Naše škola se podílí na 
organizaci této akce již pátým rokem. 
Tentokrát se do ulic Humpolce vydalo 14 
dobrovolníků z řad studentů kvarty, 
kvinty, 1.A a 2.A. Jejich úkolem 
bylo prodat 750 
kytiček měsíčku lékařského a rozdat 
informační letáčky, které se v tomto roce 
týkaly prevence rakoviny prsu. Díky 
vstřícnosti oslovených občanů 
bylo vybráno celkem 16 552,- Kč. 

Děkuji touto cestou jak občanům 
Humpolce, tak studentům, kteří se akce 
zúčastnili, a doufám, že příští rok na 
letošní úspěch navážeme. 

Mgr. Jaromíra Příhodová 

Exkurze do Míšně 

 

V úterý dne 10. 5. 2016 se v rámci výuky 
německého jazyka uskutečnila exkurze 
do Míšně v SRN. Studenti měli možnost 
navštívit místní manufakturu na 
výrobu porcelánu, která byla založena již 
v roce 1710 saským králem Augustem 
Silným. Zde v ukázkové dílně viděli, jak se 
porcelánové skvosty ručně vyrábějí a 
zdobí, všechny samozřejmě nadchla 
výstava výrobků, která zahrnuje nejen 
současné produkty, ale i kousky 
vyrobené již v 18. století. 

Po procházce starobylým městem Míšní 
následovala návštěva parku miniatur Die 
Kleine Sächsische Schweiz, který lze 
považovat za evropský unikát – 
miniaturní krajina 
Českosaského Švýcarska je zde realisticky 
vymodelována 
z originálního labského pískovce. 
Miniaturní krajinu doplňují a oživují 
funkční historické modely lodí na Labi, 
železnic, poštovní stanice s poštovním 
dostavníkem, prvního trolejbusu, který 
svůj provoz zahájil v roce 1901 
v Königsteinu, a několik nejkrásnějších 
výletních míst, hradů, zámků a mnoha 
dalších pamětihodností. Velkou atrakcí 
pro všechny věkové skupiny je zde také 
svezení miniaturním vláčkem. 

Na závěr se účastníci exkurze pokochali 
malebnými výhledy na řeku Labe a na 
pískovcové skalní stěny 
z vyhlídkového skalního mostu Bastei, 
který je jednou z největších dominant a 
symbolů Saského Švýcarska. 

Zážitek z celé exkurze jistě také 
umocnilo počasí - celý den byla jasná 
obloha a svítilo sluníčko, takže si všichni 
jistě odnesli z tohoto výletu jen pozitivní 
zážitky. 

Mgr. Jitka Martinů 

Za pokladem Horních Rápotic... 

Od úterý 24. května do neděle je 
v Humpolci vystaven poklad (depot), 
který se našel u Horních Rápotic. Není 
to první poklad nalezený v Humpolci a 
okolí, ale je nejhodnotnější. Zřejmě si 



ho na bývalém poli uložil některý 
z humpoleckých soukeníků během 
neklidné třicetileté války. 
Nádobu s penězi využíval jako tajný 
trezor, ukrytý před zraky procházejících 
žoldnéřů. Svůj poklad už si nikdy 
nevyzvedl. Proto jsme měli možnost 
s třídou 5.0 zhlédnout různorodé mince 
(období, místo ražby). I Vám 
doporučujeme navštívit výstavu a 
dozvědět se více nejen o tomto nálezu. 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

Schola ludus aneb Škola hrou 

V pondělí dne 6. 6. 2016 měli žáci 
nižšího stupně gymnázia (sekunda, tercie 
a kvarta) možnost účastnit se 
místo běžné výuky německého jazyka 
hodiny s animátorem. Pan Florian Förster 
z plzeňské organizace TANDEM, která se 
zabývá česko-německou spoluprací 
zejména v oblasti školství, si pro děti 
připravil zajímavý program. Smyslem 
jeho pohybových jazykových her 
bylo především upevnit kladný vztah 
žáků k německému jazyku, připomenout 
jeho důležitost vzhledem k naší 
zeměpisné poloze a motivovat je 
k jeho dalšímu studiu. Během několika 
aktivit v kruhu byly zopakovány pozdravy 
se správnou výslovností, základní znalosti 
o německy mluvících zemích a slovní 
zásoba na různá témata. Žáci všech tří 
ročníků se s chutí zapojovali do her, 
bezprostředně reagovali na pokyny 
animátora a také se dobře bavili. 
Tento způsob oživení výuky se nám již 
dříve osvědčil, a proto bychom chtěli ve 
spolupráci s TANDEMEM dále pokračovat 
a podle možností se zapojit i do jiných 
zajímavých projektů. 

Mgr. Jitka Kociánová 

Chemická a biologická olympiáda 
2015/16 

I v letošním školním roce se 
zapojilo značné množství žáků do řešení 
školního kola chemické a biologické 
olympiády a to ve všech vyhlášených 
kategoriích. Řada z nich postoupila 
jako úspěšní řešitelé do okresních a 
krajských kol. 

Největším úspěchem bylo obsazení 
1. místa KK ChO kategorie C Matějem 
Doležálkem (5.O) a 6. místo KK ChO 
kategorie B Alešem Krčilem (3.A). 

Mezi mladými biology byl nejúspěšnější 
Jiří Klubal (3.O) a Roman Šimek (4.O). 
Obsadili 4. a 5. místo v OK BiO kategorie 
C. J. Klubal postoupil do KK, kde obsadil 
v krajské konkurenci pěkné 14. místo. 

Ze starších žáků byla nejúspěšnější Eliška 
Janeková (6.O), která v konkurenci 25 
účastníků KK BiO kategorie B obsadila 
9. místo. 

Všem zúčastněným děkujeme za 
reprezentaci školy v přírodovědných 
oborech. 

Mgr. Dana Rázková 

Na Vyšehradě „Po stopách Karla 
IV.“ 

 

O osobnosti Karla IV. můžeme být 
poučeni různými způsoby: Poslechneme 
si výklad učitele, přečteme si 
knihu nebo jen kapitolku v učebnici, 
podíváme se na film či hru. Zcela 
netradiční formu absolvovali 7. června 
naši primáni a sekundáni v Praze na 
Vyšehradě, kdy se seznámili s osobností 
Karla IV. a jeho dobou prostřednictvím 
zážitků. Žáci rozdělení do menších skupin 
procházeli v krásném prostředí plném 
zeleně a ozdobeném 
historickou kulisou sedmi stanovišti, na 
nichž si zkusili například Karla IV. obléci, 
vyrobit korunovační klenoty či postavit 
Karlův most a Nové Město pražské. 
Zjišťovali, jaký vztah měl Otec vlasti 
k Přemyslovcům, kdo byli jeho rodiče 
nebo kdo byl nejstarší Přemyslovec. Také 
pomocí trychtýřů nalévali tomuto králi 
českému a císaři římskému do hlavy 
všech pět jazyků, kterými vládl, a 
uvědomovali si jeho vysoce 
nadstandardní vzdělanost. Dokonce si 
vyzkoušeli i jízdu na koni, i když jen 
dřevěném, a rytířský výpad a obranu, 
neboť Karel IV. se též velmi rád tajně 
účastnil rytířských turnajů, přestože 
to měl jako panovník zakázané. Tajná 
zpráva studenty poinformovala, 
jak tato záliba poznamenala 
jeho zdravotní stav. 

VyšeHrátky, kterých se třídy prima a 
sekunda zúčastnily, byly již třetí akcí 
tohoto druhu. Minulý rok na podzim si 
studenti na vlastní kůži zažili 
dobu okupace a 2. světové války a na jaře 
dobu totality. Proto se těší, čím 
organizátoři VyšeHrátek překvapí 
v příštím školním roce. 

PaedDr. Marie Váňová 

Francouzský lektor celý příští 
rok!!! 

I když letní prázdniny už klepou na dveře, 
francouzštináři našeho gymnázia se již 
teď těší na příští školní rok! Že se to zdá 
neuvěřitelné? Ptáte se proč? Důvod je 
jednoduchý. 

Již během tohoto školního roku k nám 
pravidelně jednou za měsíc dojížděl 
francouzský rodilý mluvčí. Studenti si 
výuku s ním velmi užívali, bavila je, 
hodně se toho naučili a dozvěděli se 
spoustu informací o životě ve Francii, 
francouzské gastronomii, médiích či 
o francouzském vzdělávacím systému. 

Příští školní rok bude ještě lepší! 
Francouzský lektor bude na našem 
gymnáziu každý týden, což je 
pro studenty francouzštiny skvělá 
příležitost zlepšit se v konverzaci, naučit 
se lépe porozumět mluvenému jazyku či 
se připravit k maturitě z francouzštiny. 

Mgr. Lucie Brožová 

Poznávací zájezd na Azurové 
pobřeží 

 

Další důvod proč se těšit na nový školní 
rok? Hned na podzim, konkrétně od 
4. do 9. září se studenti 
francouzského jazyka chystají na 
poznávací zájezd na jih Francie – na 
Azurové pobřeží, do Provence a 
do Monaka. 

Program je nabitý, ubytováni budeme 
v Cannes, kde navštívíme mimo jiné i 
festivalový palác s chodníkem slávy a 
projdeme se po pobřežní promenádě 
La Croisette. Dále nás čeká návštěva 
Monaka s knížecím palácem, 
katedrálou a oceánografickým muzeem, 
výlet na pobřeží do městečka Fréjus, 
návštěva parfumérie v Grasse, výlet 
do kaňonu Grand Canyon du Verdon a 
v neposlední řadě 
město Antibes s Picassovým muzeem a 
Marinelandem.  

Už se moc těšíme :-) 

Mgr. Lucie Brožová 



Globácké zkoumání 
u Karvinského moře 

GLOBE Games, tedy setkání 
výprav z různých škol zapojených 
do programu GLOBE, se letos konaly 
v Karviné. Pětice 
studentek spolu s učitelem J. 
Svobodou však nelitovali dlouhé cesty 
vlakem. Letošní setkání totiž 
nabídlo unikátní příležitost prozkoumat 
krajinu pozměněnou těžbou černého uhlí
. Navštívili jsme pozůstatky vysídlené 
vesnice i plochy v různém 
stádiu rekultivačních prací. Jako obvykle 
byli účastníci nejen pozorovateli, ale 
navštívené území sami prozkoumali. 
Konkrétně zjišťovali například to, 
jak rychle se na rekultivovaných haldách 
vytváří půda, jak se v ní daří rostlinám i 
proč se tamější nádrži přezdívá Karvinské 
moře. Kromě toho byly letošní GLOBE 
Games též příležitostí k propagaci 
badatelství ve stáncích na Karvinském 
náměstí. Celkově se GLOBE 
Games letos mimořádně vydařily, a 
to nejen díky bezvadnému počasí. Mnozí 
účastníci se proto jistě těší, co pro ně 
organizátoři připraví příští 
rok v Moravských Budějovicích. 

RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. 

Šachisté ve Zlíně 

 

Ve dnech 20. – 22. června se konal 
přebor ČR školních týmů v šachu. 
Město Zlín nás přivítalo v pondělí večer 
krásným letním počasím. Přebor ČR se 
konal v kongresovém centru, které je 
moderní budovou určenou nejen 
pro různá jednání, ale i pro další 
významné společenské akce, koncerty a 
plesy. Jak se ukázalo – i pro šachisty je 
to ideální prostor. Sešlo se zde 450 
hráčů, kteří najednou usedli ke stolkům a 
utkali se ve dvou dnech v 11 kolech se 
svými soupeři.  

Dva horké dny jsme trávili uvnitř 
zmiňované nádherné budovy 
nebo v protějším rektorátu Univerzity 
Tomáše Bati, v kampusu nebo na kolejích 
(mimochodem velmi luxusně zařízených). 
V úterý ráno před zahájením jsme měli 
ještě možnost navštívit Baťův mrakodrap 
a jeho proslulou kancelář ve 
výtahu této ve své době druhé nejvyšší 
budovy v Evropě. Po obědě jsme se sešli 
v hlavním sále, vyslechli jsme úvodní 
slovo pořadatelů a také pozdrav rektora 
spolupořádající Univerzity Tomáše Bati. 
Ten vypsal také 
zajímavou odměnu pro každého člena 
vítězného středoškolského družstva ve 
formě stipendia pro první akademický 
rok na UTB ve výši 5000 Kč na měsíc. Na 
zahájení jsme se dozvěděli, že bude také 
probíhat on-line přenos a zájemci 
budou moci sledovat dění v sále. Poté už 
začaly vlastní boje na šachovnicích. Naše 
družstvo nastoupilo jako 27. nasazené, 
tedy spíše jako outsider. Nakonec se nám 
díky 50% úspěšnosti podařilo obsadit 
17. místo. To je vzhledem 
k nízkému věkovému průměru a naší 
výchozí situaci slušný úspěch.  

Výborných výsledků dosáhli Jirka Klubal 
na první šachovnici (6 z 9 bodů!) a Tomáš 
Škaryd na třetí šachovnici (4 z 8 bodů). 
Každý z hráčů ale přispěl svým dílem a 
své body přidali i Honza Hajčiar (3,5 ze 7), 
Vojta (2,5 z 9) a Terezka (2 ze 3) Zachovi. 
Všem účastníkům děkuji za bojovné 
výkony a blahopřeji k pěknému umístění. 

RNDr. Zita Vodová 

Postup do celostátního kola SOČ 

 

Ve dnech 17. – 19. června se 
konalo v Hradci Králové celostátní 
kolo středoškolské odborné činnosti, kam 
postupovaly nejlepší práce 
z krajského kola v Třebíči. V Hradci 
prezentovali autoři výsledky 
svého snažení před odbornou a skutečně 
fundovanou porotou. Jednotlivé práce 
většinou v počtu 16 – 18 v daném 
zaměření představili studenti 
v průběhu desetiminutového vystoupení. 
Na ně navazovala obhajoba, během níž 
kladli porotci dotazy týkající se odborné i 
metodické části práce, upozorňovali na 
nesrovnalosti nebo chtěli upřesnění 
některých informací a postupů. Část 
obhajoby probíhala v angličtině. Naši 
školu zastupoval Matěj Doležálek, který 
svoji práci nazval Suma mocnin a soutěžil 
v kategorii matematika a statistika. 
V kraji jeho práce zvítězila a 
v celostátním kole si Matěj rovněž vedl 
skvěle. Vzhledem k tomu, že 
tato kategorie patří mezi ty nejnáročnější 
a že je v ní student kvinty 
naprostou výjimkou, je 
5. místo v celostátním kole vynikajícím 
výsledkem. Veřejnost se mohla seznámit 
s řadou velmi zajímavých prací, v nichž 
hraje matematika zásadní roli. Pro laiky 
byly zajímavé různé aplikace – např. 
Optimalizace roznášky tiskovin, 
Řetězovka v konstrukci mostů apod. 
Náročnější diváci sledovali se zaujetím 
řešení různých teoretických problémů. 
V sekci biologie a chemie prezentovali 
středoškolští studenti často svůj podíl na 
vědecké práci 
nějakého většího odborného týmu – 
např. ve výzkumu rakoviny, cukrovky 
apod. Většina studentů, kteří sočky 
zpracovávají, spolupracuje s nějakým 
výzkumným pracovištěm a dostává 
podněty od odborníků. Matějova práce 
vznikala vlastně „na koleni“ a 
bez pomoci. O to větší gratulace 
mu patří. 

RNDr. Zita Vodová 



Divadelní představení třídy 
kvarty 

 

Věda nejen pro Alfréda 

 

Dne 28. 6. 2016 se uskutečnil už třetí 
ročník soutěžního dopoledne Věda nejen 
pro Alfréda. Soutěž určená pro žáky ZŠ se 
v letošním roce opět setkala 
s hojnou účastí. Celkem se zúčastnilo 60 
týmů ve třech kategoriích od třetí 
do deváté třídy.  

Svou návštěvou nás potěšily ZŠ Hradská, 
ZŠ Hálkova, ZŠ Jiřice, ZŠ Lipnice, ZŠ 
Větrný Jeníkov, ZŠ Dolní Město, ZŠ 
Herálec a domácí týmy nižšího stupně 
gymnázia. Nejlépe si vedl tým žáků ZŠ 
Lipnice, který získal 94% bodů. I veřejnost 
měla možnost si své přírodovědné 
znalosti vyzkoušet, úkoly a jejich řešení 
byly k dispozici až do 18 hodin. 

Akce se velmi vydařila díky 
slunečnému počasí a také velké snaze 
soutěžících týmů. Děkujeme všem žákům 
i jejich doprovodům za účast. Naše 
poděkování patří také městu Humpolec 
za možnost využití vzorně 
udržovaného prostoru parku Stromovka. 
Děkujeme také všem organizátorům 
z řad studentů vyšších ročníků gymnázia. 

 

Doufáme, že se akce všem zúčastněným 
líbila a budeme se těšit na další 
spolupráci. 

Za Alfrédův tým Mgr. Jana Filipová a 
Mgr. Dana Rázková 

3. ročník historicky 
prvního dívčího fotbalového turn
aje 

Septimáni na konci školního roku opět 
zorganizovali fotbalový turnaj.  

 

 

Takeshi hry 2016 

Soutěžní klání na souši i ve vodě na 
koupališti Žabák. 

 

 

Studentský časopis 

Nové články můžete sledovat na 
http://gymhupress.wordpress.com 
nebo si přidejte časopis mezi své 
oblíbené facebookové stránky: 
www.facebook.com/gymhupress 

Aktuálně:  

www.gymhu.cz 
www.facebook.com/humpolec.gymhu 
www.flickr.com/photos/gymhu/sets 

 

Blogy: 

STŘEDISKO DR. A. HRDLIČKY 

strediskohrdlicka.wordpress.com 

VĚDA NEJEN PRO ALFRÉDA 

vedanejenproalfreda.wordpress.com 

KOMENSKÉHO 147, HUMPOLEC 396 01 
RED@GYMHU.CZ |565 502 211 


