
AKTUALITY Z GYMNÁZIA DR. A. HRDLIČKY:  
CO SE DĚLO VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018? 

15. A 16. 9. 2017: 

 

OSLAVY 80. VÝROČÍ ŠKOLY: SLAVNOSTNÍ 

PRŮVOD MĚSTEM 

 

 

  

OSLAVY 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY: 
KŘESLO PRO HOSTA - BESEDA STUDENTŮ SE 

STANISLAVEM BERNARDEM 

 

 

OSLAVY 80. VÝROČÍ ŠKOLY: ŽÁKOVSKÝ 

KONCERT - POPULÁRNÍ HUDBA OSMI 

DESETILETÍ 

 

 

 

OSLAVY 80. VÝROČÍ ŠKOLY: DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 

 

VÍTÁME PRIMÁNY NA NOVÉ ŠKOLE! 

Jak vypadaly první dny nových primánků 
na naší škole?  

 

 

 



5 NAŠICH STUDENTŮ OCENĚNO 

V CELOSTÁTNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽI 

MEDICÍNA V HISTORII 

Studenti loňské primy a sekundy Edita 
Nováková, Hana Vincencová, Daniel 
Janáček, Simona Adamcová a Natálie 
Kučerová získali cenu v soutěži, kterou 
vyhlásila ZU Plzeň, Fakultní nemocnice 
Plzeň a Hnutí na vlastních nohou 
(charitativní a humanitární mezinárodní 
organizace s logem stonožky, která byla 
oceněna prezidentem republiky, 
papežem i generálním tajemníkem OSN). 
Letošní ročník je vystaven od 9. září do 
10. října v Divadle J. K. Tyla v Plzni. V této 
soutěži zabodovalo i dalších 5 
gymnazistů, kteří do této soutěže 
malovali ve VO ZUŠ (Svobodová Eliška, 
Březík Martin, Janeková Eliška, Zadinová 
Linda, Sedláková Vendula). 
Nejúspěšnějším účastníkem byl Jaromír 
Krtek, který obdržel hlavní cenu soutěže, 
cenu rektora Západočeské univerzity 
v Plzni. 

Hlavní ceny budou předány 
v Arcibiskupském paláci v Praze po 
slavností mši v katedrále sv. Víta 1. 12. 
2017 za účasti kardinála D. Duky. 
Ocenění účastníci soutěže budou mít 
možnost účastnit se prohlídky 
výzkumných pracovišť FN a ZU Plzeň. 

Blahopřeji všem úspěšným účastníkům 
soutěže. Konkurence byla veliká. Soutěže 
se zúčastnilo mnoho škol, které vykazují 
dlouhodobě vynikající výsledky ve 
výtvarných soutěžích. 

Mgr. Eva Moravcová st. 

SVĚTLUŠKA 

 

 Dne 11. září vyletělo z naší školy deset 
Světlušek s pokladničkami ve tvaru 
lucerny. I letos se jim dařilo a vybraly 
celkem 11 017 Kč.  

Chtěla bych poděkovat nejenom 
dobrovolníkům ze třídy sexta, ale všem, 
kteří do sbírky přispěli. 

Pokud se chcete dozvědět více o světě 
nevidomých nebo přispět na „světluščí“ 
konto, podívejte se na: 
www.rozhlas.cz/svetluska/portal 

Mgr. Ivana Taičmanová 

SEZNAMOVACÍ KURZ 1.A 

Začátek nového školního roku se pro 
první ročník nesl v duchu již dávno 
zavedené tradice – seznamovacího kurzu. 
Opět jsme se „kolmo“ vydali na Bělici, 

opět jsme zažili spoustu netradičních her, 
náročných situací, legrace, nevšedních 
zážitků i pohody. Na Den Trifidů, 
žouželení, divadelní představení, 
posezení při kytaře, problémovky nebo 
skoky důvěry se hned tak nezapomíná. 
Čtyři dny uběhly jak voda, a tak jsme 
všichni mohli spokojeně vyrazit 
k domovu s dobrým pocitem příjemně 
prožitých prvních školních dnů.  

Touto cestou bych chtěla poděkovat 
obětavým rodičům, kteří nám pomohli 
s dovozem/odvozem materiálu – 
p. Maryškovi, p. Mrázkovi, pí Rokosové a 
p. Vellinga.  

 

A samozřejmě poděkování patří i 
Antipraktickému Adamovi, 
Adaptabilnímu Alešovi, Dobrému 
Dominikovi, Mysterióznímu Martinovi a 
třídnímu učiteli - Tolerantnímu Tondovi :-
), kteří byli, jsou, a doufám, že i budou, 
mojí oporou. Díky. 

 

 Mgr. Ivana Taičmanová 

V KNIHOVNĚ JE PRIMA… 

 

Městská knihovna v Humpolci našim 
nejmenším čtenářům nabídla prohlídku 
s doprovodným programem. Taková 
nabídka se neodmítá, takže i my jsme ji 
rádi přijali a 5. října navštívili prostory 
knihovny. Paní knihovnice nám připravily 

pestrý soutěžní program, po kterém 
následovala prohlídka knihovny a 
„medvídkování“. Tedy vyrábění podložek 
a záložek s motivy medvídků pod 
vedením paní lektorky. Každý student 
primy si tak odnesl několik svých 
výrobků. Také si mohl bezplatně zařídit či 
prodloužit průkazku do městské 
knihovny.   

 

Děkujeme pracovnicím knihovny za 
zdařilou a zábavnou exkurzi. 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

BÁJEČNÉ LÉTO S MATEMATIKOU??? 

 

To přece není možné. Ale pokud vás 
matika baví, jste v ní dobří, jste v ní 
hodně dobří, a když vás pozvou na 
středoevropskou matematickou 
olympiádu do Vilniusu? Tak proč ne. 
Můžete potom strávit týden na 
soustředění v Čechách, pak týden na 
soutěži v Litvě, pak týden na dalším 
soustředění doma a budete docela 
spokojeni. 

Takhle nějak si léto s matematikou užil 
Matěj Doležálek z loňské sexty. Byl 
součástí šestičlenného týmu ČR a jako 
jednotlivec se utkal s dalšími 65 
účastníky. Ve Vilniusu probíhalo dva dny 
soutěžní klání, zbytek týdne byl pak 
vyplněn poznávacím programem. Matěj 
se i z této soutěže vrátil s medailí, 
tentokrát za stříbrné pásmo. Ta mu patří 
za celkové 9. místo, což byl nejlepší 
výsledek českého zástupce(!). Zlatá 
medaile utekla Matějovi o jeden jediný 
bod. 

Matěj dosáhl v matematice už hodně 
vysoko. Zbývá ještě poslední meta – 
přejme mu, ať se podaří zdolat i tu 
nejvyšší. Boj o účast v celosvětovém klání 
nejlepších matematiků právě začíná. 

RNDr. Zita Vodová 



V PODZIMNÍ VÍDNI 

 

5. října se vydali studenti našeho 
gymnázia na poznávací zájezd do Vídně. 
Při příjezdu do rakouské metropole, jež je 
považována za jedno z nejkrásnějších 
měst světa, nás přivítaly pahorky 
Vídeňského lesíka sahající až k vídeňským 
předměstím, mohutný tok Dunaje, 
budovy OSN a nejvyšší budova celého 
Rakouska – 250 m vysoký DC Tower. 

Po zhruba 10kilometrovém průjezdu 
Vídní jsme se ocitli na nádvoří 
nádherného zámku Schönbrunn, jejž 
využívali Habsburkové jako svoji letní 
rezidenci. Absolvovali jsme prohlídku 
jeho bohatě vybavených barokních a 
rokokových interiérů, kde se doslova 
odehrávaly dějiny. Ale snad ještě více nás 
okouzlil rozsáhlý francouzský park se 
svými květinovými ornamenty v zelených 
trávnících, stromořadími sestřihanými do 
tvaru stěn i nesčetnými sochami, a tak 
jsme kolem Neptunovy kašny vystoupali 
až ke Gloriette a pokochali se 
nezapomenutelnými výhledy, neboť 
skvostný zámek, rozkvetlý park i celou 
Vídeň jsme měli jako na dlani. 

Odpoledne jsme strávili v centru Vídně. 
Prohlédli jsme si Parlament připomínající 
řecký chrám, Radnici, kterou střeží 
z výšky 98 metrů její Rathausmann, a 
Burgtheater, což je rakouské národní 
divadlo. Zahradou Volksgarten, kde nás 
ještě v tomto podzimním čase přivítaly 
tisíce kvetoucích růží, jsme dospěli až do 
areálu vídeňského hradu Hofburg, jenž je 
se svými 2500 pokoji nejrozsáhlejším 
palácovým zařízením v Evropě. Vedle 
četných reprezentačních místností, 
konferenčních sálů a muzejních sbírek tu 
sídlí i rakouský prezident a své tradiční 
místo zde mají i Španělská jezdecká 
škola, Rakouská národní knihovna či 
klenotnice. 

Známými ulicemi Kohlmarkt a Graben 
jsme pronikli až srdce Vídně, 
k nejvýznamnějšímu rakouskému 
chrámu, jenž nese jméno sv. Štěpána. 
Věděli jsme, že jeho 137 m vysokou Jižní 
věž, jež se stala v době svého dostavění 
na počátku 15. století nejvyšší budovou 
Evropy, nesmí dodnes žádný jiný chrám 
v Rakousku svou výškou překonat, a tak 

jsme se ji pokusili alespoň zdolat 
výstupem po 343 schodech. Odměnou 
nám byl úžasný výhled na celou 
metropoli na Dunaji i pahorky zvedající 
se nad ní. 

Návštěvu Vídně jsme ukončili v nádherné 
budově Přírodovědného muzea, jehož 
neobvykle rozsáhlé sbírky poskytují 
originální pohledy na vývoj živé i neživé 
přírody. Někoho zajímali hadi, jiného 
dinosauři a dalšího třeba zase minerály a 
všichni byli bohatými expozicemi 
příjemně překvapeni. 

Náš pobyt ve Vídni provázelo krásné 
slunečné počasí, jež atmosféru tohoto 
města monumentálních památek, 
rozlehlých parků a širokých bulvárů ještě 
umocnilo, a tak není divu, že mnozí 
studenti projevovali přání strávit zde 
ještě několik dní. Pro ty, kteří se 
říjnového zájezdu nemohli zúčastnit, 
připravíme další cestu do Vídně již na 
jaře. 

 

PaedDr. Marie Váňová 

DO NĚMECKA NA ZKUŠENOU 

 

Dne 12. 10. 2017 se v hodinách německé 
konverzace konala prezentace Česko-
německého fóra mládeže s názvem Do 
Německa na zkušenou. Tento projekt má 
za cíl informovat studenty o možnostech 
mladých lidí v Německu - jedná se 
o nízkonákladové krátkodobé pobyty 
vhodné pro zpestření prázdnin, např. 
workcampy, nebo o pobyty 
dlouhodobější financované různými 
nadacemi či fondy EU- např. 
jednosemestrální či roční studijní pobyty. 
Pan Václav Uhlíř, který s prezentací 
vystoupil, je sám ještě studentem VŠ a 
má vlastní zkušenosti s účastí na 
takovýchto akcích. Doufáme tedy, že 
účastníky přednášky jeho vystoupení 
inspirovalo a také v budoucnu využijí 
některou z těchto možností. Informační 
materiály jsou k dispozici na školním 
moodlu (Jitka Martinů, NJ), možno je 
také přímo kontaktovat dobrovolníky 

z Česko –německého fóra mládeže. 
www.cnfm.cz/do-nemecka-na-zkusenou/ 

Mgr. Jitka Martinů 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 

 

LEGIONÁŘI A LITERATURA? EXKURZE 3.A 

 

Během třetího ročníku se studenti 
v rámci výuky literatury dostávají 
k tématu „legionářské literatury“. Dělí 
nás sto let od doby, kdy se na bojištích 
Velké války odehrávaly příběhy, které se 
později připomínaly v dílech těchto 
autorů. Kopta, Medek, Langer, ale i John 
nebo Hašek nám zanechaly různorodé 
příběhy z těchto dob. Tento rok bychom 
chtěli společně s místním muzeem 
některé oprášit při příležitosti výročí.  

Třída 3.A vyrazila v pátek 20.10. na 
tradiční knižní veletrh v Havlíčkově 
Brodě. Při té příležitosti jsme prošli 
mnoho stánků nakladatelství a dozvěděli 
se něco více o jejich zaměření i 
o vydávaných autorech. Také jsme spojili 
návštěvu Havlíčkova Brodu s návštěvou 
zrekonstruovaného legionářského vlaku, 
který slouží jako pojízdné muzeum této 
etapy českých dějin. Vlak putuje 
v rozmezích let 2015 – 2020 po českých 
nádražích, můžete ho proto zastihnout i 
na jiném místě. 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

HALLOWEEN 2017 

 

 



 

 

 

 

STŘEDOVĚKÁ VÝROBA SKLA 

 

Středověký kroužek se opět sešel 
25. října, abychom si pověděli něco 
o výrobě skla. Tedy materiálu, který patří 
k Českomoravské vysočině. Kromě 
informací o výrobě skla, jsme si 
prezentovali také fotografie z pokusu 
experimentální archeologie v Havlíčkově 
Brodě. Zde již druhým ročníkem probíhají 
pokusy se středověkou sklářskou pecí a 
během zářijového víkendu máme 
možnost vidět přímo výrobu skla. Ač se 
v našem kraji sklářství rozmohlo a 
nalézáme skleněné artefakty, 
středověkou sklářskou pec na Vysočině 
doloženou zatím nemáme. Jednoduché 
konstrukce mohly být překryty jinou 
zástavbou.  

Existuje ale například dochovaný latinsky 
psaný záznam z roku 1162 o opatovi 
benediktinského kláštera Reginardovi, 
který přišel do Čech z francouzských Mét 
a v letech 1139 -1149 byl prvním opatem 
nově vzniklého kláštera v Želivě. 
V dobovém záznamu je i zmínka, že 
Reginard byl „zběhlý ve všem díle, které 
se skládá ze skla“. 

 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

ROK NA VSI 

Rok na vsi ukazuje na pozadí zvyků, 
svátků a tradic obyvatele vesničky 
Habrůvka, kteří prožívají dojemné, 
komické i kruté osudy. Na divadelní 
adaptaci románu pracoval režisér 
Miroslav Krobot deset let. Horácké 
divadlo hru zařadilo do svého repertoáru, 
a proto jsme se na ní zajeli podívat 
v rámci školní exkurze tříd 6.O a 1.A. 

A jaké jsou postřehy studentů? 

Je pravdou, že na divadelní představení, 
je nutno pohlížet z více pohledů. Pokud 
mám divadlo hodnotit kulturně (tedy 
jeho celkovou vizáž), myslím, že se 
jihlavskému divadlu inscenace hry bratří 
Mrštíků více než vyvedla. Kdybych na dílo 
pohlížel více umělecky, musel bych jednu 
věc rozhodně dodat – až na zdlouhavost, 
to bylo zahráno bravurně - a navíc i ty 
sprosté děti vynikly. 

Bylo to krásně připravené, nechyběl ani 
humor. Někdy to bylo trošku vulgární, ale 
to vůbec nevadilo. Jediná chyba byla, že 
to bylo velmi zdlouhavé. 

Představení bylo aktivní a zábavné, ale 
trošku natažené. 

Herci měli vyrobené skvělé kulisy. 

Z celé hry plynulo ponaučení, že nemáme 
věřit všemu, co slyšíme. 

Zpracování hry bylo skvěle provedené. 
Délka se jistě některým nezamlouvala, 
ale já si nedovedu představit, že by takto 
obsáhlou hru mohli zpracovat v kratším 
úseku. Měl bych pouze připomínku 
k nerozuzlení několika příběhů na konci. 
Závěr hry mi přišel až moc otevřený. 

Samotní herci odvedli podle mě skvělou 
práci a podali dobré herecké výkony. 
Představení jsem sice chápala, ale … 
z divadla jsem odcházela hladová, 
unavená a netušící, co bylo vlastně 
záměrem. 

Na divadelní představení jsem se před 
odjezdem těšil. Ale přibližně po deseti 
minutách příběhu jsem zjistil, že se ani 
trochu nepodobá mým představám. 

Myslím, že výlet za kulturou nám jedině 
prospěl. 

Divadlo bylo poutavé, ale přehnaně 
dlouhé. Nejlepší byl Antoš, protože to byl 
štramák. Scéna byla zajímavě vymyšlená 
a herci s ní netradičně pracovali. 

Divadelní představení se mi vcelku i 
líbilo. Přiblížil nám život na venkově. 
Přílišná délka představení mi zkazila 
pozitivní celkový dojem. 

Divadelní přestavení se mi docela líbilo, 
protože bylo vtipně pojaté. 

Návštěvu divadla hodnotím kladně, 
jelikož jsme si mohli odpočinout od školy 
a k tomu vidět divadelní představení. 
Představení trvalo okolo tří hodin, což 
bylo docela náročné pro herce i diváky, 
ovšem herecké výkony byly skvělé. 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 



KRAJSKÉ KOLO EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 

Ve středu 8. 11. se trojice oktavánek, 
jmenovitě Monika Machková, Vendula 
Sedláková a Zuzana Vávrová, pod 
vedením paní učitelky Jany Míkové 
vydala do nedalekého ekocentra 
Chaloupky na letošní krajské kolo 
ekologické olympiády s tématem 
"Stromy rostoucí mimo les". 

Čekala je zde spousta nelehkých úkolů, 
například poznávačka dřevokazných hub, 
brouků žijících ve dřevě, stromů podle 
pupenů, kůry a nebo také jen podle 
siluet. Praktický úkol byl pro letošní rok 
nahrazen úkolem domácím a tak 
v terénu proběhla pouze stezka s úkoly a 
přednáška v parku Brtnického zámku 
s místní paní architektkou.  

Při odpočinkových aktivitách si děvčata 
mohla vyřezat píšťalky z křídlatky a 
panáčky z lísky. Pro učitele zde byla 
připravena exkurze do domácí výrobny 
sýra. Nemohly chybět ani tradiční malá 
maturita a závěrečný test.  

Nakonec humpolecký tým vybojoval 
8. místo a domů si kromě odměn odvážel 
i spoustu nových znalostí a skvělých 
zážitků. 

 

Vendula Sedláková, 8.O 

DEN S NĚMČINOU 

 

 

Dne 31. 10. se v Jihlavě konala akce pod 
názvem Šprechtíme: Den s němčinou 
v Jihlavě, kterou pořádal Goethe - Institut 
Praha. Pro žáky nižšího gymnázia a 2. 
stupně ZŠ byla určena zábavná hra 
Autobahnspiel - Procestuj Německo s 16 
zastávkami ve známých německých 
městech, kde soutěžní týmy plnily 
rozmanité úkoly. Této části se zúčastnilo 
celkem 50 žáků ze tříd 2.O 3.O a 4.O. 
Následoval koncert berlínského kytaristy 
Phila Vettera. 

Ředitelé škol a zástupce lokálních firem 
byli pozváni na oběd se zástupci 
rakouského a německého velvyslanectví. 

Učitelé němčiny se mohli v odpoledních 
hodinách zúčastnit semináře na téma 
Hudba ve výuce němčiny. 

Mgr. Jitka Martinů 

CELOREPUBLIKOVÉ FINÁLE LOGICKÉ 

OLYMPIÁDY 

Vynikajícím výsledkem se blýsknul 
v prestižní Logické olympiádě Jiří Klubal 
z kvinty. Druhé místo z krajského kola mu 
zaručilo účast v republikovém finále 
v Praze. Soutěž, kterou pořádá Mensa ČR 
a o jejímž významu svědčí místo, v němž 
v pondělí 27. 11. 2017 proběhlo 
celostátní kolo. Letos to byla Míčovna 
Pražského hradu. Jen krůček za 
postupem zůstal Matěj Doležálek ze 
sexty – pravidelný účastník finále. Jirkovi 
patří velká gratulace. Logická olympiáda 
patří v současné době mezi velmi 
sledované soutěže, účastní se jí velké 
počty dětí a její výsledky monitorují i 
některé vysoké školy. 

Mgr. Antonín Pustina 

KONĚM, A JE PO NĚM 

 

I tak může končit šachová partie. 
Tentokrát se o postup z okresního do 
krajského kola utkaly čtyři naše týmy. Ve 
středu 15. listopadu starší studenti (tým 
A: Jirka Klubal, Vojta Zach, Tomáš Škaryd 
a Matěj Doležálek, tým B: Radka Kvášová, 
Eliška Mrázková, Matěj David a Adam 
Drahozal). Ti však neměli v Pelhřimově 
protihráče, takže postup byl jasný. Ve 
čtvrtek ale už šlo do tuhého. Konkurence 
byla poměrně tvrdá, alespoň pokud se 
jedná o medailové pozice. Tentokrát 
naše Áčko skončilo mezi osmi týmy až 
třetí za pelhřimovskými školami, ale 
počty bodů za zlato, stříbro a bronz (22, 
21 a půl, 21) ukazují, že turnaj byl 
skutečně vyrovnaný. Přímo tedy 
nepostupujeme. Družstvo ve složení Jan 
Hajčiar, Terezka Zachová, Anetka 
Brabencová, Vojta Koten a Jáchym Jaroš 
čeká, zda neprojde do kraje na divokou 
kartu. Čtvrtý Želiv skončil se 
čtyřbodovým odstupem, pátá byla 
Kamenice a na šestém místě s deseti 
body ještě naše B družstvo - Ondra 
Šimek, Matyáš Beran, Petr Šotola a 
Karolína Vaňková. Že se hrálo naplno, to 
dosvědčuje vzájemné utkání mezi A a B 
týmem, v němž při výhře Petra Šotoly ve 
družstvu B přišel A tým o důležitý bod, 
který by nás posunul do kraje. Všem 
zúčastněným děkujeme za reprezentaci 
školy a blahopřejeme k získaným bodům. 

RNDr. Zita Vodová 

NĚMČINA NEKOUŠE 

 

V pátek 08. 12. 2017 se uskutečnila 
v rámci akce "Němčina nekouše" 
jazyková animace v hodinách němčiny, a 
to pro skupiny žáků - němčinářů ze tříd 
sekunda, tercie a kvarta. Děti si pod 
vedením zkušené animátorky vyzkoušely 
různé typy pohybových aktivit spojených 
s nácvikem osvojování slovní zásoby a 
správné výslovnosti. Tyto "hrátky 
s němčinou" jim přinesly nejen nové 
poznatky, ale byly především příjemným 
zpestřením a oživením běžné výuky. 
Důkazem toho, že se dětem takové 
hodiny líbí, jsou jejich rozesmáté tváře na 
fotkách a výjimečné přání prodloužit 
hodinu němčiny i přes přestávku... 

Mgr. Jitka Kociánová 

EXKURZE DO NĚMECKÉHO PASOVA 

Dne 7. 12. 2017 se 55 němčinářů z naší 
školy zúčastnilo exkurze do německého 



Pasova se zastávkou v Bavorském lese na 
Stezce v korunách stromů. Počasí vyšlo 
dokonale - v zasněženém Bavorském lese 
to vypadalo jako v zimní vánoční 
pohádce, Pasov nás zase přivítal 
teplotami nad nulou, sluníčkem a 
modrou oblohou. V Pasově po krátké 
procházce podél soutoku řek Dunaje a 
Innu následovala návštěva Muzea skla, 
kde je možno prohlédnout si celkem 30 
tis. exponátů z celé Evropy z let 1650 - 
1950, po krátké procházce centrem 
města a zastávkou v překrásné Katedrále 
sv. Štěpána všechny nadchnul místní 
vánoční trh. Před odjezdem jsme se 
s Pasovem rozloučili pohledem na 
osvícené město z pevnosti die Veste 
Oberhaus, která se tyčí nad Dunajem. 

 

Mgr. Jitka Martinů 

ÚSPĚCHY NAŠICH DÍVEK Z GYMNÁZIA VE 

FLORBALU V ROCE 2017 

 

 „Po loňském nezdařeném výkonu našich 
mladších dívek ohodnoceném „krásným“ 
šestým místem jsme se letos více 
zaměřily na tréninky a zlepšení techniky,“ 
říká kapitánka mladších dívek Jaroslava 
Krejčová. A vyplatilo se, protože letos 
naše dívky obsadily nejvyšší příčky 
v obou kategoriích. 

V okresním kole, které se konalo 16. 11. 
v Pelhřimově, se mladší dívky (8. - 9. 
třída) umístily na 2. místě, starší dívky 
(SŠ) vybojovaly zlato již 13. 11. a 
postupují do krajského kola. Stříbro 
získaly mladší dívky v obsazení: útok - 
Krejčová, Slabá, Průšová, Žáčková, 
Pokorná, Chaloupková, v obraně - 
Kubová, Kaňová, Vacatová, Urbanová a 
v brance - Formisano. Složení starších 
dívek bylo následující: útok - Zrzavá, 

Hertlová, Svobodová, Fikarová, 
Koudelková, Brázdová, v obraně - 
Moravcová, Křížová, Kubíková, Plášilová a 
v brance - Krejčová. 

A co z toho vyplývá? I se čtyřmi góly jde 
udělat pořádná paráda. Třeba vyhrát 
druhé místo v OK!!! 

kapitánka Jaroslava Krejčová 

KONCERT KVARTY A HOSTŮ 

 

PROHLÍDKA ELEKTROFORMULE 

 

V pátek 15. 12. 2017 přijeli do naší školy 
studenti ČVUT v Praze Josef Med a Radek 
Štěpánek s projektem „Eforce Formula 
Student“. Oba vysokoškoláci dopravili do 
Humpolce funkční prototyp 
elektroformule, kterou si mohli 
prohlédnout všichni gymnazisté. Studenti 
3.A a 7.O pak měli navíc možnost 
shlédnout prezentaci popisující vznik 
uvedeného závodního vozu a zapojení 
pražských vysokoškoláků do 
celosvětových závodů těchto aut, které 
se pravidelně konají již několik let po 
celém světě. ČVUT chápe prezentaci 
nejen jako ukázku praktické činnosti 
budoucích techniků, která je ideálním 
doplněním teoretické výuky, ale také 
jako jednu z možností, jak přilákat 
budoucí maturanty ke studiu technických 
oborů právě na ČVUT v Praze. 

Mgr. Jiří Dalík 

PŘEDVÁNOČNÍ ÚSPĚCH TŘÍDY 

SEKUNDY - SKUPINA N1 

Žáci sekundy - němčináři ze skupiny N1 - 
se rozhodli s velikým nadšením a elánem 
účastnit se vánoční soutěže ERDV 
(Evropský region Dunaj - Vltava), ve které 
měli za úkol vytvořit vánoční přání 
v jazyce svých sousedů. Zcela spontánně 
vznikl nápad na pozdrav formou videa, 
který byl odeslán na krajský úřad 
v Českých Budějovicích. Po posouzení 
odborné poroty byl jejich příspěvek 
vybrán jako NEJLEPŠÍ ZE VŠECH!!! 

Vítězná cena (koš vánočního cukroví, 
slovníčky a dárkové předměty) jim bude 
slavnostně předána v ředitelně přímo 
zástupci ERDV z Krajského úřadu 
Jihočeského kraje. Kromě toho bude 
jejich video uveřejněno ke shlédnutí také 
na webových stránkách ERDV. 

Mgr. Jitka Kociánová 

DALŠÍ ÚSPĚCH TŘÍDY SEKUNDY: 3. MÍSTO 

VE FRANCOUZSKÉ SOUTĚŽI 

S NAKLADATELSTVÍM FRAUS 

Už druhým rokem používají 
francouzštináři nižšího gymnázia 
učebnice Le Francais entre nous od 
nakladatelství Fraus. Učebnice nabízejí 
širokou slovní zásobu a rozvíjí především 
jazykové a komunikační kompetence 
našich žáků. Na podzim tohoto školního 
roku se třída sekunda pod vedením Aleny 
Voplakalové účastnila soutěže L´alphabet 
pořádané tímto nakladatelstvím. Zadání 
znělo jasně – zpracovat francouzskou 
abecedu co nejoriginálnějším způsobem. 
Francouzštináři ze sekundy se úkolu 
zhostili s nadšením, natočili a sestříhali 
video, které nakonec v soutěži obsadilo 
krásné 3. místo ze všech prací z celé 
České republiky. 

Mgr. Lucie Kudrnová 

 
Jako již každoročně se naši studenti 
zúčastnili i letos on-line soutěže Best in 
Deutsch, kde si mohli vyzkoušet své 
znalosti německého jazyka. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 3003 studentů z 220 
středních škol (převážně gymnázií) ze 7 
zemí Evropy. Naše škola se umístila 
celkově na 131. místě, jako jednotlivci 
nejvíce zabodovali Jitka Klubalová ze 4.A 
(358. místo), Jan Žáček z 8.O 
(1104. místo) a David Novotný z 7.O 
(1143. místo). Gratulujeme! Všem 
účastníkům děkujeme za to, že se do 
soutěže zapojili! 

Mgr. Jitka Martinů 



VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIÁDY 

V ČESKÉM JAZYCE 

29. listopadu 2017 proběhlo na našem 
gymnáziu školní kolo Olympiády 
v českém jazyce. 

Do řešení úkolů I. kategorie se zapojili 
všichni studenti tříd tercie a kvarta. 
Nejlépe si vedli Tereza Točíková ze třídy 
tercie a Jan Kučera ze třídy kvarta. Oba 
studenti nás budou reprezentovat 
v okresním kole, které se koná 30. ledna 
2018 v Pelhřimově. Výborných výsledků 
dosáhli také Tereza Prchalová (4.0), 
Adéla Chaloupková (3.0), Adriana 
Urbanová (3.0), Eliška Zengerová (3.0) a 
Lucie Žáčková (3.0). 

Úkoly II. kategorie řešilo 9 studentů. 
Zvítězila Klára Vašáková ze třídy 4.A, 
druhé místo obsadila Jana Voráčová 
z téže třídy. Obě studentky postupují do 
okresního kola, jež proběhne 29. ledna 
2018 v Pelhřimově. Velmi dobře si dále 
vedli Barbora Příhodová (6.0), Pavel 
Pavlíček (3.A) a Daniel Šimek (6.0). 

Vítězům blahopřejeme, přejeme mnoho 
úspěchů v okresním kole a všem 
studentům děkujeme za účast. 

PaedDr. Marie Váňová 

PŘED STO LETY... SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍM 

MUZEEM 

Před začátkem školního roku jsme na 
našich stránkách avizovali zapojení do 
školního projektu, v kterém se budeme 
snažit společně s humpoleckým muzeem 
zprostředkovat zájemcům o regionální 
historii různorodé příběhy z dob před sto 
lety. Tedy z dob Velké války, která měla 
být, podle tehdejších hlasů, také tou 
poslední v našich dějinách.  

U příležitosti 100 let konce tohoto 
konfliktu a vzniku ČSR vytváříme 
materiály pro zářijovou a říjnou výstavu 
Muzea Dr. A. Hrdličky.  

Společně se třídou 4.0 jsme „oživili“ 135 
jmen humpoleckých padlých, jejich 
zajímavé příběhy (původ, povolání, cesty 
na frontu i smrt) chceme prezentovat na 
výstavě a zasadit tak jejich život a smrt 
do souvislostí první světové války, aby 
k nám tyto příběhy a pocity promlouvaly 
přes dalekých sto let a tato válka pro nás 
nebyla jen změť dat a politických dějin.  

Třída 3.A vytváří „postery“ z české i 
světové literatury, které se dotýkají 
tématu první světové války. Posledním 
projektem pro výstavu je pak ediční 
zpracování válečných let humpolecké 
kroniky, na kterém postupně pracujeme 
s některými studenty 5.0 již od minulého 
roku. 

Všechny tři části tohoto projektu se 
úspěšně přehupují do poslední třetiny 
práce. S některými dílčími výsledky vás i 
nadále budeme seznamovat. 

 

 

 Jeden ze 135 příběhů vyhaslých životů… 

Když procházíme po Horním náměstí 
v Humpolci, míjíme dnes pomník 
padlých, aniž bychom mu věnovali větší 
pozornosti. Původně byl postaven roku 
1926 pro upomínku na vojáky 
humpoleckého okresu, kteří položili svůj 
život na bojištích první světové války. 
Někteří za Rakousko-Uhersko, někteří za 
budoucí republiku. Někteří na frontě 
ruské, jiní na italské, srbské, západní. 
Někteří zemřeli jako pozdější 
dobrovolníci na Slovensku, další v zázemí 
jako váleční invalidé. Některé z jejich 
příběhů se snažíme oživit pro výstavu 
muzea, abychom nezapomněli, že za 135 
jmény se skrývají lidské životy, které 
nejsou nepodobny našim. 

Jaroslav Lípa 

1895-1919 

Narodil se 16. května 1895 v Humpolci. 
Chodil do obecné školy v Zahrádce a do 
měšťanské školy v Humpolci. V devíti 
letech úplně osiřel. Když dovršil čtrnáctý 
rok věku, vyučil se od svého strýce 
Pěknice v Humpolci zahradnictví a potom 
navštěvoval pomologickou školu v Troji 
u Prahy. Po absolvování ústavu byl 
zaměstnán v Písku, potom v Praze a 

v roce 1915 byl odveden k dělostřelectvu 
a dostal se na italskou frontu k Assiagu. 
Zde při posunování děla byla mu 
rozdrcena pravá ruka. Byl poslán do 
zázemí, ale po vyléčení zůstala pravá 
ruka ochromená. Do fronty se již ovšem 
nevrátil, ale pobyl jako rekonvalescent 
v několika nemocnicích, kde se naučil 
dost obstojně psát levou rukou, až se 
octnul počátkem roku 1919 v nemocnici 
vršovické u Prahy, kde se roznemohl 
akutní španělskou chřipkou a dne 
28. března 1919 zemřel. 

Jest pochován na vinohradském hřbitově 
v Praze. 

(27 let) 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V AJ 

(IB) 

Ve čtvrtek 11. ledna proběhlo školní kolo 
konverzační soutěže v angličtině pro 
kategorii IB. Na základě výsledků 
poslechového testu, který byl určen pro 
všechny studenty primy a sekundy, se 
ústní části zúčastnilo pět studentů 
s nejvyšším počtem bodů z poslechového 
testu. Celkové výsledky školního kola 
naleznete níže. Do okresního kola, které 
se koná v Pelhřimově 14. 2. 2018 
postupuje Edita Nováková ze sekundy, 
případný náhradník je Šimon Festa 
z primy. Všem zúčastněným děkujeme za 
účast a přejeme, aby je angličtina i 
nadále bavila. :-) 

Bc. Vendula Marešová 

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V AJ 

(KAT. IIB) 

V prosinci proběhlo školní kolo 
konverzační soutěže pro kategorii IIB. Do 
okresního kola, které se koná 14. února 
2018 v Pelhřimově, postupuje vítěz 
Ondřej Festa z kvarty, náhradník je 
Jaroslav Urbánek ze stejné třídy. 

Mgr. Ivana Taičmanová 

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE 

V ANGLICKÉM JAZYCE III. A 

V lednu 2018 se konalo školní kolo 
konverzační soutěže v anglickém jazyce 
pro kategorii III. A, která je určena 
studentům 1.-3. ročníku všech typů 
středních škol. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 7 studentů. Do okresního kola, 
které proběhne 12. 2. 2018 v Pelhřimově, 
postupuje Matěj Doležálek ze 7.0 a 
Tereza Podlipská z 5.0. Výhercům 
blahopřejeme a přejeme hodně štěstí 
v okresním kole! 

Mgr. Radka Razimová 



NAPSALI O NÁS: PÁTEČNÍ VEČER OVLÁDLA 

KVARTA A JEJÍ HOSTÉ 

 

„Humpolec - S úderem páteční osmnácté 
hodiny odstartoval v humpoleckém kině 
téměř tříhodinový novoroční charitativní 
koncert s názvem Koncert kvarty a jejích 
hostů aneb když gymnázium hraje, zpívá 
a tančí. 

Téměř stovka mladých umělců během 
skoro tří hodinového programu 
předvedla svůj talent před zcela 
zaplněným hledištěm. Koncert, během 
něhož zazářila kvarta humpoleckého 
Gymnázia dr. Aleše hrdličky i ostatní žáci 
Základní umělecké školy Gustava 
Mahlera, kromě hudebního zážitku 
pomáhal i dobré věci. Veškerý výtěžek ze 
zmíněné hudební akce totiž poputuje 
prostřednictví nadace Kapka naděje na 
Kliniku dětské hematologie a onkologie 
druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a Fakultní nemocnice Motol. Jak velkou 
částku se během pátečního koncertu 
nakonec podařilo vybrat, se ale uvidí až 
dnes, tedy v pondělí 8. ledna. Kasičky 
s veškerými vybranými penězi totiž 
zůstanou do té doby zapečetěné.“ 

Autor: Monika Pelíšková 

Článek převzat z: 
pelhrimovsky.denik.cz/kultura_region/obraze
m-patecni-vecer-ovladla-kvarta-a-jeji-hoste-
20180108.html  

NAPSALI O NÁS: SEPTIMÁN Z HUMPOLCE 

PORAZIL STUDENTY Z CELÉ EVROPY 

„Humpolec – Téměř 18 tisíc studentů ze 
750 středních škol z celé Evropy porazil 
Matěj Doležálek z humpoleckého 
gymnázia v sedmém ročníku soutěže 
Best in English. On-line test z anglického 
jazyka se konal poslední listopadový den 
loňského roku. 

Výsledky byly vyhlášeny začátkem tohoto 
týdne. Studenti mohli tento rok získat 
z testu maximálně 98 bodů, přičemž 
Doležálek, který je studentem 
předposledního ročníku osmiletého 
gymnázia, ztratil pouze půl bodu. Test, na 
který navíc mají studenti hodinu času, 
odevzdal za 38 minut. Cenou pro vítěze 
je dvoutýdenní jazykový kurz v Kanadě, 

který vítězi přijedou osobně předat 
zástupci z pořádající agentury Czech-us. 

Doležálek se sám ke svým znalostem a 
dovednostem vyjadřuje tak, že je získal 
především díky tomu, že téměř veškeré 
informace konzumuje výhradně 
v angličtině. Jeho vyučují Ivana 
Taičmanová se smíchem okomentovala 
průběh jejich výuky. „Ráda bych řekla, že 
se jedná o vzájemné obohacování, ale 
mám spíš pocit, že co se týče jazyka, 
Matěj už mnohdy obohacuje spíše mě 
než já jeho,“ uvedla Taičmanová. Best in 
English je mezinárodní on-line jazykovou 
soutěží pro středoškolské studenty mezi 
15 a 19 lety. Pořádá ji Institut rozvoje 
kompetencí společně se vzdělávací a 
cestovní agenturou Czech-us.“  

Autor: Zuzana Burdová 

Článek převzat z: 
https://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/
septiman-z-humpolce-porazil-studenty-z-cele-
evropy-20180103.html 

DESKOHRANÍ   

 

Kabinet chemie uspořádal několik setkání 
věnovaných deskovým hrám. 

 

 4 adventní deskohraní 

 Novoroční deskohraní 

 Pololetní deskohraní 

 Valentýnské deskohraní 

 4. deskohraní 2018 

 Velikonoční deskohraní 

 Jarní deskohraní 

DĚKUJEME SEPTIMÁNOVI MATĚJI 

DOLEŽÁLKOVI ZA VZORNOU REPREZENTACI 

ŠKOLY A BLAHOPŘEJEME MU K VÍTĚZSTVÍ 

V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI BEST IN 

ENGLISH 2017! 

V průběhu dnešního dopoledne převzal 
Matěj před kamerami České televize za 
vydatné podpory všech žáků gymnázia od 
pořadatelů soutěže hodnotnou cenu – 

14denní pobyt na jazykové škole 
v kanadském Torontu. Věcný dar od 
Města Humpolce předala paní 
místostarostka ing. Lenka Bartáková. 

Pořadatelská agentura CZECH – US 
ocenila také maturantku Jitku 
Klubalovou, která reprezentovala školu 
v soutěži BEST IN DEUTSCH. Součástí 
slavnosti pak byla motivační přednáška 
o přínosech cestování a studia či práce 
v zahraničí. 

Přestože s přebíráním cen a 
s poskytováním rozhovorů pro různá 
média měl Matěj spoustu práce, věříme, 
že i jemu udělalo vítězství radost. A 
pokud svou skromností a pracovitostí 
inspiruje k následování své mladší 
spolužáky, bude naše radost 
dvojnásobná. 

 

Mgr. Hana Havelková 

NAŠI ŠACHISTÉ V KRAJI 

 

Ve dnech 7. a 8. března se opět po roce 
sešly nejlepší týmy šachistů ze základních 
a středních škol Vysočiny. V letošním 
roce jsme byli nasazeni v obou 
kategoriích jako šestí a svoji pozici jsme 
potvrdili. U mladších studentů se ve 
družstvu blýskla Anetka Brabencová 
skvělým výsledkem na třetí šachovnici, a 
to 6 bodů z 9 kol. Jan Hajčiar si poprvé 
zahrál na první šachovnici, Terka Zachová 
letos musela postoupit na druhou a 
nováčkem byl kromě Anetky také Vojta 
Koten na čtvrté šachovnici. Tým uhrál 15 
bodů. 

U starších studentů jsme byli znatelně 
oslabeni a při neúčasti Vojty Zacha jsme 
stabilní hráče Jirku Klubala, Tomáše 
Škaryda a Matěje Doležálka doplnili ještě 
o Elišku Mrázkovou z 1.A. Počtem bodů 
13,5 bychom se dělili o 5.-6. místo. 



Rozhodlo pomocné kritérium a jsme tedy 
šestí. 

 

RNDr. Zita Vodová 

POLSKO 

 

Jako každý rok touto dobou jsme 8. 
března navštívili humpolecké kino, kde 
nám pánové z agentury Pohodáři 
představili našeho severního souseda, 
Polsko. Byla to velká změna oproti 
předchozím exotickým destinacím. 

Věděli jste, že zpěvačka Ewa Farna 
pochází právě odtud? Polsko rozhodně 
nemusí být pyšné jen na svoji umělkyni, 
ale i na celkem velký počet rozlehlých 
hradů. 

Některé z nich využívali za druhé světové 
války i nacisté a budovali pod nimi 
rozsáhlé chodby a továrny. Právě jeden 
z komplexů se měl stát místem zrodu 
atomové bomby, avšak vynálezci se 
zalekli a sabotovali její vývoj, protože jim 
bylo jasné, že kdyby Hitler dostal do 
rukou tuto zbraň, byl by neporazitelný. 

Také mě velice zaujala “mucholapka“- 
stavba vypadající jako Stonehenge, která 
měla sloužit k výzkumu létajícího talíře. 
Když se příslušníci SS dostali ke knihám 
mnichů, našli v nich záznam o takovém 
vynálezu a rozhodli se ho vybudovat. 
Pokus nebyl úspěšný. Vzhledem k tomu, 
že talíř bylo potřeba roztočit velikou 
rychlostí, aby vzlétl, použili k jeho 
naplnění rtuť. Ta začala při vysokých 
otáčkách fialově zářit a vědce tak 
smrtelně ozářila. 

Další podivuhodné místo, které mě 
uchvátilo, byl Krzyztopor- hrad kříže a 
sekery. Dle pověstí by se měl ve zřícenině 
nacházet vstup do jiné dimenze. Hrad 
v sobě skrývá spoustu symbolů, jako 
například to, že byl postaven ve tvaru 
pentagramu, čtyři věže jako čtyři roční 
období, dvaapadesát místností jako 

týdny v roce, dvanáct tanečních sálů jako 
dvanáct měsíců a tři sta šedesát pět oken 
symbolizujících dny v roce, přičemž tři sta 
šedesáté šesté okno bývá tři roky 
zazděno. Dle očitých svědků jednou za 
čas z Krzyztoporu vychází modravá záře. 

Ale ani sovětská armáda provádějící zde 
expedici roku 1944 nezůstala tímto 
okultním místem nepoznamenána. Z celé 
ozbrojené skupiny čtyřiceti vojáků zbyl 
pouze jeden jediný vyděšený muž, 
popisující, jak viděl své kolegy rozplynout 
se za děsivého křiku v místnosti plné bílé 
mlhy, když hlídal na příkaz velitele dveře, 
což mu v podstatě zachránilo život. 

Místo, kde Pohodáři svoji cestu zakončili, 
bylo pobřeží Baltského moře. Zde za 
západu slunce probrali své dojmy se 
sympatickou Polkou, která je 
doprovázela. 

Přednáška se mi moc líbila, byla poučná a 
místy i tajemná. A co vy? Lákalo by i vás 
navštívit národ, u kterého jsme na 
žebříčku oblíbenosti na prvním místě? 

Adéla Matějková, 2.A 

NA MINUTU SPORTOVNÍ HVĚZDOU 

 

Užít si adrenalin závodu se poštěstilo 
7 studentům gymnázia při KF 
snowboardingu a v alpském lyžování. Ve 
SKI areálu na Fajtově kopci u Velkého 
Meziříčí byla připravená krátká závodní 
trať cca na 400 metrů. Za slunečného 
počasí, teploty okolo nuly bojovalo 450 
závodníků v jednokolovém závodě 
v obřím slalomu v kategoriích chlapců a 
dívek 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ a 
studentů SŠ. 

 

A JAK SI VEDLI NAŠI STUDENTI? 

První místo obsadila snowboardistka 
Kateřina Hertlová z 3.A v kategorii dívek 
3. - 4. ročníků středních a učňovských 
škol. V chlapecké kategorii 
snowboardistů se na výborném 2. místě 

umístil Filip Žáček z 7.O. Dalšími skvělými 
závodníky na lyžích byli: Zuzana 
Hrušková, Tereza Zachová, Antonie 
Kratochvílová, Radek Černý a Vojtěch 
Kalina. 

 

Blahopřejeme, děkujeme a zveme i další 
studenty na již 10. ročník KF v alpském 
lyžování a snowboardingu. Stačí jen 
oprášit lyže, udělat revizi a držet palce 
pohádkově bílé zimě. 

Kabinet TV 

JARNÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ 

 

Ve středu 28. března, těsně před 
velikonočními svátky, se studenti našeho 
gymnázia vydali na poznávací zájezd do 
Vídně, v tomto školním roce již podruhé. 

I když předpověď počasí slibovala 
celodenní přeháňky, měli jsme pocit, že 
jsme do metropole na Dunaji přivezli 
jaro. Sluníčko nás provázelo jak při 
dopolední prohlídce interiérů skvostného 
rokokového zámku Schönbrunn a jeho 
rozsáhlých parků (nejnavštěvovanější 
místo Rakouska), tak při odpolední 
procházce centrem města, kde jsme si 
prohlédli architekturu těch 
nejznámějších staveb na ulici Ringstrasse, 
jako je Parlament, Radnice, Hradní 
divadlo, Státní opera, Přírodovědné a 



Uměleckohistorické muzeum či Hofburg, 
nejrozlehlejší hradní areál v celé Evropě. 

 

Mnoho studentů zaujaly nesmírně 
bohaté sbírky Přírodovědného muzea, 
jehož osm oddělení zprostředkuje 
jedinečný pohled na vývoj světa rostlin a 
zvířat, jiní zase se zájmen pátrali po těch 
nejcennějších exponátech Císařské 
klenotnice, jimiž jsou koruna císaře 
Rudolfa II. a koruna Svaté říše římské. 

Po celý den jsme se přesvědčovali o tom, 
že Vídeň má svoji neopakovatelnou 
atmosféru, což lze snad nejvíce vnímat 
v okolí Dómu sv. Štěpána. Řada chlapců a 
děvčat včetně jejich pedagogů přemohla 
únavu po celodenním putování městem a 
vystoupili na jeho Jižní věž, aby si bývalé 
císařské město prohlédli z ptačí 
perspektivy, za což jim byly odměnou 
nezapomenutelné zážitky. 

Vídeň je městem, které bychom měli 
znát, ať už kvůli jeho nesčetným krásám, 
nebo proto, že po 400 let bylo i naším 
hlavním městem, a tudíž se zde 
odehrávaly i naše dějiny. Exkurze rozšířila 
obzory našich studentů v oblasti historie, 
geografie, kultury a německého jazyka, 
neboť navštívili řadu míst, která doposud 
znali jen z učebnic. Těšíme se, že na 
podzim zájezd pro nižší ročníky 
zopakujeme. 

 

PaedDr. Marie Váňová 

NAŠI NEJMLADŠÍ STUDENTI V PRAZE NA 

RUSALCE 

19. března se vydali studenti primy a 
sekundy na divadelní zájezd do Prahy. 
V Hudebním divadle Karlín zhlédli 
romantickou operu Antonína Dvořáka 
Rusalka s poetickým libretem básníka 
Jaroslava Kvapila, ovšem v podání 
souboru Národního divadla (budova 
Státní opery ND se opravuje). Režisérem 
tohoto pohádkového příběhu 
inspirovaného Malou mořskou vílou 

H. Ch. Andersena byl populární tvůrce 
filmových pohádek Zdeněk Troška. 

Rusalka patří k našim nejkrásnějším 
operám a studenty okouzlil nejenom 
dojemný příběh o hluboké lásce a veliké 
oběti, o vrtkavosti a zradě, o zápasu 
dobra se zlem, ale též klasické provedení 
s překrásnými kostýmy operních pěvců a 
velmi bohatou výpravou. Působivost 
představení byla umocněna i téměř 
nepřetržitým využitím videoprojekce, kdy 
divák zažívá iluzi, že vodní víly tančí na 
hladině jezera či jezdci na koních se 
prohánějí lesem - a najednou jsou před 
ním, Rusalka s tatínkem vodníkem 
vystupují z jezera, pak v něm zase 
pozvolna mizí a vše působí zcela 
přirozeně. Antonín Dvořák by se jistě 
divil, jaký rozměr dává jeho dílu moderní 
technika. 

Naším cílem nebylo pouze to, aby se 
nejmladší studenti seznámili s klasickým 
dílem české hudební tvorby a odnesli si 
estetické zážitky, ale též aby si osvojili a 
prakticky vyzkoušeli zásady 
společenského chování v divadle, což se 
nám podařilo. Starší ročníky se mohou 
těšit na další dva divadelní zájezdy 
v dubnu a květnu, tentokrát zavítáme do 
Národního divadla Brno. 

PaedDr. Marie Váňová 

DO ŽĎÁRU ZA HVĚZDAMI 

 

Dne 11. 4. 2018 vyrazila naše třída 1.A 
společně se třídou 5.O na exkurzi do 
Žďáru nad Sázavou. Navštívili jsme areál 
bývalého cisterciáckého kláštera, jenž byl 
později přeměněn na zámek a v současné 
době patří rodině Kinských, a kostel sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře, 
památku zapsanou od roku 1994 
v Seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. 

Barokní branou jsme vstoupili na první 
nádvoří, kde mezi mohutnými lipami stojí 
zbytek kašny Panny Marie s Ježíškem, a 
zamířili jsme do pivovarského dvora. Zde 
byly původně umístěny hospodářské 
budovy kláštera – sýpky, skladiště, mlýn, 
pivovar. A právě v budově bývalého 
pivovaru se nachází Muzeum nové 
generace se svou multimediální a 
interaktivní expozicí zaměřenou na 
zážitkové působení. Tady na nás již čekaly 
průvodkyně, které nám rozdaly pracovní 
listy, informativní audionahrávky a 
rozdělily nás do pěti skupin. Každá 

skupina pak získávala v expozici 
informace pro jiné téma – moje skupina 
zpracovávala zadání „Klášter a jeho 
obyvatelé“, které nám přineslo mnoho 
zajímavých poznatků ze života mnichů, 
například že vstávali už ve dvě hodiny 
ráno, velice střídmě se stravovali (pouze 
dvě jídla denně) a že smysl jejich života 
byl dán heslem Ora et labora – Modli se a 
pracuj. Jiné skupiny se zabývaly barokním 
a středověkým uměním, historií kláštera, 
jeho ekonomikou nebo významnými 
osobnostmi spojenými s jeho dějinami. 

Po získání potřebných informací 
v muzejní expozici jsme se vydali po 
klášteře a vystřídali se v roli průvodců. 
Vstoupili jsme i do baziliky Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Mikuláše. Původně 
gotický kostel byl Janem Blažejem 
Santinim – Aichelem přestavěn ve stylu 
barokní gotiky. Chrám je plný světla a 
zajímavostí je netradiční umístění varhan 
v jeho přední části, a to z důvodu velké 
délky kostela, aby chrámový zpěv a zvuk 
varhan spolu ladily. 

 

Z areálu bývalého kláštera jsme se 
odebrali ke kostelu sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře. Je to 
magické místo. Památka byla postavená 
architektem Santinim též ve stylu barokní 
gotiky, a to na půdorysu pěticípé hvězdy. 
Důvodem byla legenda, která praví, že ve 
Vltavě, v místě, kde Jan Nepomucký 
utonul, se objevila koruna z pěti hvězd. 
Symboliku tohoto čísla najdeme i 
v dalších prvcích stavby: Do areálu se 
vstupuje pěti vchody, v chrámu je pět 
kaplí s pěti oltáři. Ale ve výzdobě se tu 
setkáme i s hvězdami šesticípými, 
osmicípými a tvar deseticípé hvězdy mají 
ambity obklopující celý kostel, který měl 
být podle představ svého architekta 
„hvězdou mezi hvězdami.“ 

Exkurze se nám vydařila. Dozvěděli jsme 
se mnoho zajímavých informací a odnesli 
si řadu hezkých zážitků. Ráda bych se na 
tato místa zase někdy podívala. 

Eliška Brožková, 2.A 

GEOLOGICKÁ EXPOZICE 

 



První horké dny letošního roku jsme 
s kvartou využili i k návštěvě geologické 
expozice ve školním dvoře. Studenti se 
díky ní seznámili s geologickým složením 
vybraných kopců z blízkého i vzdáleného 
okolí. Mimo jiné zjistili i to, které drahé 
kovy se těžily na Orlíku a na Křemešníku. 

 

 

RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. 

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ 

  

 

 

PROJEKT PŘED STO LETY: V ŘÍJNU SE 

DOČKÁME… 

Projekt spolupráce s muzeem dále 
pokračuje a připravuje se vydání knihy, 
která přehledně shrne výsledky práce 
několika našich projektů. S knihou se 
můžete seznámit již v říjnu, při příležitosti 
slavného výročí. Doplní tak muzejní 
výstavu, na které se budeme podílet. 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

LITERÁRNĚ-HISTORICKÁ EXKURZE PO 

PAMÁTKÁCH TŘEBÍČE 

Studenti 3.A a 7.0 vyrazili 13. dubna na 
exkurzi do Třebíče, kde měli možnost 
zhlédnout dvě památky připsané v roce 
2003 do seznamu Světového dědictví 
UNESCO. Nejprve jsme si s průvodcem 
prošli románsko-křesťanskou baziliku sv. 
Prokopa a zavzpomínali tak na 
středověkou kulturu a symboliku. 
Následně jsme se podívali do jedné 
z nejzachovalejších židovských městských 
částí v Evropě. Také pro to jde o jedinou 
židovskou památku na seznamu UNESCO 
mimo stát Izrael. Zde nám přiblížili nejen 
židovské náboženství a kulturu, ale i 
každodenní život a zvyky. Snad nám tak 
lépe pomohou vstřebat díla Kafky, 
Olbrachta, Meyrinka aj., se kterými se 
setkáváme ve 3. ročníku během 
literárních rozborů. 

 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

ZÁVĚREČNÉ KOLO 2. ROČNÍKU SOUTĚŽE 

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ NA VYSOČINĚ 

 

Dne 3. 5. 2018 proběhlo v Jihlavě 
závěrečné kolo 2. ročníku soutěže 
Zemědělství a lesnictví na Vysočině. 
Letos se zúčastnilo 42 škol se 130 
účastníky. Gymnázium reprezentovali 
Natálie Lomská a Matyáš Beran z primy a 
Kateřina Matějková a Václav Krejčí ze 
sekundy. Jejich dojmy ze soutěže a také 
výsledky si můžete pročíst níže. 

Hned při příchodu jsme byli potěšeni 
drobnými dárky na uvítanou. Poté 
proběhlo zahájení za účasti představitelů 
kraje, paní radní a partnerských škol. Po 
slavnostním zahájení přišla na řadu 
hlavní náplň soutěže. Písemný test byl 
složen z 25 otázek po jednom bodu. 
Nejvíce bodů v naší výpravě získala Natka 
Lomská s 16 body a probojovala se tak 

mezi dvacet nejlepších, kteří pojedou na 
začátku června na dvoudenní exkurzi po 
Vysočině. 

 

Po testu byly pro soutěžící na dvoře 
krajského úřadu připraveny praktické 
interaktivní soutěže se zemědělskou 
tématikou. Mohli jsme vyzkoušet dojení, 
zručnost při škrábání brambor a 
podobně. Nejšikovnější v naší výpravě 
byla Kačka Matějková, která se umístila 
na 4. místě a dostala se tak mezi dvacítku 
oceněných účastníků. 

Příjemným bodem programu byl i raut 
obsahující lokální produkty. Odjížděli 
jsme tak nejen dobře najedeni, ale i 
obohaceni o nové znalosti a dovednosti. 

M.B., N.L., V.K., K.M. 

21. GLOBE GAMES 2018 

Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci 
pořádalo ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2018 

ve spolupráci se vzdělávacím centrem 
TEREZA 21. GLOBE Games 2018 
s mezinárodní účastí.  

GLOBE (Global Learning and Observation 
to Benefit the Environment) je 
mezinárodní vzdělávací program, ve 
kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně 
zlepšují životní prostředí v okolí své 
školy. Své výstupy sdílejí v mezinárodní 
databázi na www.globe.gov, kde jsou 
k dispozici všem. Program GLOBE v České 
republice koordinuje TEREZA, která se 
věnuje vzdělávání přes 20 let. V jejích 
vzdělávacích programech pracuje přes 
750 škol a 94 000 žáků.  

Gymnázium dr. A. Hrdličky vstoupilo do 
programu v roce 1996. Kromě průběžné 
badatelské činnosti a každodenního 
měření klimatologických dat se naši 
studenti se zúčastnili v rámci programu 
GLOBE přírodovědných expedicí za 
polární kruh, na jižní pobřeží Norska, do 
Finska, Litvy, Maďarska, Ukrajiny, 



přírodovědeckého průzkumu pobřeží 
Jaderského moře, ekologických 
konferencí v Chorvatsku, Velké Británii a 
JAR a také mezinárodních GLOBE Games 
v Indii. 

 

Mgr. Hana Havelková 

EXKURZE DO NĚMECKÉHO MĚSTA LIPSKA 

 Dne 3. 5. 2018 se v rámci výuky 
německého jazyka konala exkurze do 
německého města Lipska. Studenti měli 
možnost si dopoledne prohlédnout 
historický střed města, vyjet na 
vyhlídkovou věž a také navštívit 
monumentální Památník Bitvy národů, 
který připomíná bitvu z roku 1813, kdy 
ruská, rakouská, švédská armáda a pruští 
vojáci rozdrtili armádu císaře Napoleona. 
Odpoledne účastníci exkurze strávili 
v zábavním parku Belantis, který se 
nachází nedaleko saské metropole. Tam 
si mohl každý návštěvník na vlastní kůži 
vyzkoušet různé zábavné atrakce. 

Mgr. Jitka Martinů 

TENTO ZPŮSOB DIVADELNÍ HRY ZDÁ SE MI… 

V pátek 18. května vyrazily třídy 7.O a 3.A 
do Brna, kde se v parku pod plachtami 
obrovské šapito konala divadelní 
adaptace známého díla Vladislava 
Vančury – Rozmarného léta. Samotné 
místo konání neslo nádech poetismu, 
avšak i pořádného tepla, což zážitek 
z kulturní akce značně kazilo. Celá hra 
byla velice výstřední, kromě známého 
příběhu Antonína a jeho ženy Kateřiny, 
který můžeme nalézt v knize, se ve hře 
objevovaly i scény s podivnými klauny 
provádějícími všelijaké nesmyslné činy. 
To splývalo s myšlenkou zachytit 
poetistické období, v jehož směru bylo 
dílo psáno. Najít smysl v takto 
zpracované hře bylo pro většinu diváků 
poněkud obtížné, ale možná by se našel i 

někdo, kdo si vystoupení užil i přesto, že 
většina z nás byla spíše zmatena z toho, 
co právě spatřili. Podobně musel ve své 
době působit poetismus i na své 
současníky. 

M. Makovcová, M. Kočí 

ČTENÁŘSKÁ HRA V ULICÍCH MĚSTA 

Ve čtvrtek 31. května dopoledne 
proběhla v ulicích města a na hřišti 
gymnázia čtenářská hra, která byla 
plánována jako jedna z akcí 80. výročí. 
Hra na motivy knihy Julese Verna Cesta 
kolem světa za 80 dní byla určena 
studentům primy, sekundy a tercie. Ti 
v různých týmech procházeli určená 
stanoviště a plnili čtenářské úkoly. Rádi 
bychom poděkovali dobrovolníkům z řad 
studentů, kteří se spolupodíleli na 
organizování akce. 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

 

MAA POZVALA MATĚJE DO 

PENSYLVÁNIE! 

Po loňské stříbrné medaili ze 
středoevropské matematické olympiády 
a letošním třetím místě v celostátním 
kole se Matěj Doležálek ze septimy 
zúčastnil výběrového soustředění 
o postup do celosvětového klání na IMO 
(Mezinárodní matematická olympiáda). 
Přestože musel v soutěžním týdnu jeden 
den vynechat a odskočit si na krajské 
kolo SOČ do Třebíče (kde vyhrál :-)), 
skončil Matěj třetí a bude nás 
reprezentovat v mezinárodním kole MO 
v Kluži v Rumunsku. 

Na začátku června odletěl Matěj 
Doležálek na třítýdenní matematické 
soustředění na Carnegie Mellon 
University do Pittsburghu v USA, kam 
dostal pozvání od MAA. Za naprosto 
mimořádné výsledky, které podává nejen 
v matematice po celou dobu studia, je 
pobyt na jedné z 10 NEJ technických 
univerzit na světě skvělou odměnou. 

Mgr. Hana Havelková 

2227 JEDNIČEK NA ŠKOLNÍM VYSVĚDČENÍ 

ZA DRUHÉ POLOLETÍ 

Ve chvíli, kdy jsou všechna vysvědčení 
rozdána a jejich čerství majitelé si s chutí 
užívají zasloužených prázdnin, je ta pravá 
chvíle na uzavření letošních aktualit. 
Poslední zprávou za letošní školní rok by 
tedy mohla být zajímavá čísla 

z celoškolního vysvědčení za 2. pololetí 
školního roku 2017/2018. 

Celkový průměrný prospěch (vypočtený 
za všech 12 tříd) činí 1,739. 

S vyznamenáním prospělo rovných 100 
žáků, 219 žáků prospělo, 2 žáci 
neprospěli. 

Zameškáno bylo celkem  18 590 hodin, 
což je 57.913 na žáka, z toho 
neomluvená byla 1 hodina. 

Nejlépe hodnocenými předměty byly 
hudební, výtvarná, dramatická výchova a 
volitelný seminář z českého jazyka. Také 
výsledky z tělesné výchovy jsou velmi 
pozitivní – uvolněno bylo jen 5 žáků a 
ostatní si rozdělili 296 jedniček a 20 
dvojek. 

Nejhůře hodnocenými předměty se staly 
matematika a základy společenských věd. 
Věříme, že v příštím roce zaznamenáme 
posun i v matematice, protože její učitelé 
byli nejaktivnějšími v systému dalšího 
vzdělání a využívají ve své práci  jak prvky 
klasické výuky, tak i Hejného metody. 

Celkový součet všech jedniček ze všech 
předmětů u všech žáků na vysvědčení za 
druhé pololetí je 2227. 

Výsledky maturitních zkoušek 

Ve státní části maturitních zkoušek 
dosáhli naši žáci (53) těchto výborných 
výsledků: 

Písemná práce Český jazyk:  5 žáků 
výsledek 100%, dalších 13 žáků výsledek 
vyšší nebo roven 90%, všichni žáci uspěli. 

Písemná práce Anglický jazyk: 3 žáci 
výsledek 100%, dalších 22 žáků výsledek 
vyšší nebo roven 90%, všichni žáci uspěli. 

Didaktický test Český jazyk:  5 žáků 
výsledek vyšší nebo roven 90%, všichni 
žáci uspěli. 

Didaktický test Anglický jazyk: 4 žáci 
výsledek 100%, dalších 12 žáků výsledek 
vyšší nebo roven 90%, všichni žáci uspěli. 

Didaktický test Matematika: 4 žáci 
výsledek roven nebo vyšší 90%, jeden žák 
zvolil tuto zkoušku navíc a uspěl na 98%. 
Pouze 1 žák z matematiky neuspěl a 
pokusí se o opravu v září. 

V profilové (školní) části maturitní 
zkoušky uspěli všichni žáci. 

Mgr. Hana Havelková 

AKTUÁLNĚ:  
www.gymhu.cz 
www.fb.com/humpolec.gymhu 
www.flickr.com/photos/gymhu/sets 
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