Aktuality z Gymnázia dr. A. Hrdličky:
Co se dělo ve školním roce 2014/2015?
Konference projektu GLOBE
Naši studenti se v srpnu 2014 zúčastnili
mezinárodní konference projektu GLOBE
v Indii.

Druhá reportáž z expedice do Indie:
Blýská se na lepší časy

Jenom dnešní speciál na závěr: dva
krátké pohledy na indickou kuchyni.
Filip: Indická kuchyně mi chutná, trochu
mě překvapuje, že zdejší snídaně, večeře
i obědy se vzájemně moc neliší - teplá
jídla, většinou nějaké kuřecí maso v
různých omáčkách, dále polotvrdý sýr v
pálivé omáčce, nebo zeleninové směsi.
Jako příloha se používá ochucená rýže,
chlebové placky a moje oblíbené nudle
smíchané se zeleninou. Jako dezert
zmrzlina.

První reportáž z expedice do Indie
Po kulturním šoku přichází oddychnutí,
samotná konference je plně v režii
americké bezpečnostní agentury a koná
se v uzavřeném areálu hotelu
kontinentálního typu. Přesně tak, jak by
člověk na mezinárodní konferenci tohoto
rozsahu očekával.

Sedíme na pokoji a čekáme na taxík,
který nás doveze na místo konání
samotné konference, kam jsme pozváni
na zahajovací večeři.
Už sedm hodin jsme v Indii, ale stále jsme
nepřekonali kulturní šok, který na nás
dopadl, jen co jsme opustili areál letiště.
Je to síla. Ulice plné lidí, aut a odpadků.
Všudypřítomný hluk, horko a roje
dotěrného hmyzu, pochutnávajícího si na
shnilém ovoci a ještě horších věcech.
Indie je zážitek, přinejmenším co se týká
okrajových čtvrtí Nového Dillí. Jak to je
v centru, budeme informovat časem.
Abychom se vrátili k cestě, ta proběhla
bez sebemenšího problému, Emirates
nezklamaly a všechno běželo jako
hodinky. V Dubaji jsme si prošli jeden z
mnoha obřích terminálů. Nejvíce ze
všeho nás zaujaly Duty free shopy,
zběžně jsme zhlédli, co si koupíme cestou
domů, když nám zbydou peníze.

vám psal více, ale za chvíli musíme jít
spát, zítra nás čeká práce v terénu.

Sešli se tu zástupci asi 30 zemí. Přibližně
150 žáků a asi stejně dospělých - učitelů,
organizátorů a sponzorů. Všichni kromě
místních jsou ubytováni v hotelech
nedaleko od místa konání a převáženi
ráno a večer autobusy.
A samotný program?
V neděli večer byla slavnostní večeře, na
které jsme měli možnost se trochu
seznámit s ostatními účastníky. Asi dvě
třetiny přítomných jsou Asiaté, převážně
Indové a Thajci, dále přijela expedice
z Afriky - z JAR, Madagaskaru nebo
Nigérie. Poté jsme poznali čtyři týmy z
různých států USA a několik zástupců z
Jižní Ameriky. Z Evropy jsou tu pouze dva
týmy, a to Francie a my.

Martina: Indické kuchyně jsem se
opravdu bála, ale skutečnost byla ještě
horší.
Moje nejoblíbenější jídlo dne je snídaně.
Pečivo, máslo, džem. Nic takového tady
ale neexistuje, namísto toho dostanete
tři obědy. Nechutné. A jediný džem,
který jsem získala, chutnal jako stáčená
pryž.
Ani si neumíte představit, jaké je vybírat
si ze švédských stolů přes dvě stěny a
nenajít nic, co by alespoň vzdáleně
připomínalo českou kuchyni. Všechna
jídla jsou pikantní a ve všech je kari.
Proto se skládala moje
snídaně/oběd/večeře z indických placek
a hrstky rýže (s kari). Stává se ze mě
vegetarián. Zkrátka pokud rádi jíte a
nestojíte o žaludeční potíže, vyhněte se
Indii. :-)
Filip Švácha a Martina Váňová

Třetí reportáž z expedice do Indie:
Slavnostní zahájení

Nejvíce jsme si rozuměli se zástupci JAR a
samozřejmě s Američany, přece jenom s
rodilými mluvčími bez přízvuku se dá
domluvit lépe. Mezi Asiaty jsme vcelku
populární naší výškou a Martina barvou
vlasů, jsme trochu jako celebrity, každý
se s námi chce vyfotit.

Dnešní program se skládal z vyvěšování
plakátů, slavnostních úvodních proslovů,
Zdar poznávání.
poučení o bezpečnosti, přednášky od
Filip Švácha a Martina Váňová zástupce NASA a studentské výstavy
výrobků z recyklovaných materiálů.
Musím už končit, report se prodlužuje a
musím se taky ozvat domů. Rád bych

Červená, bílá, červená, modrá, záblesk
zlaté a za ní černá s trávově zelenou štiplavý pot nedovoluje přes přivřená
víčka vidět z řady 27 vlajek více. Poryvy
slabého větru sice dávají vzpomenout na
fén u plaveckého bazénu kdesi daleko v
Evropě, ale kapky potu na tvářích se ho

bát nemusejí. Při takové vlhkosti je totiž
odpar příliš pomalý. S trochou štěstí jim
rukáv přeruší cestu, ještě než přidají na
slanosti slzám. Jen těžko se člověk brání
údivu při pohledu na křepčící Indy.
Uprostřed tančí učitel v černém saku,
kolem něj studenti a ještě dál ostatní
včetně vlajkonošů a fotografů, mezi které
se v tuto chvíli počítám i já. Tančili by pod
tou svojí vlajkou takhle, i kdyby vysvitlo
slunce? Dneska to asi nezjistím. Zvuky
bubnů studentů některé z nesčetných
místních škol se totiž šíří ve stínu
zatažené oblohy. Právě taková je totiž
tvář zdejšího monzunu v posledních
dnech.
Tančící jsou asi tolik soustředění na
rytmus bubnů, že ani nevnímají zvuky
klaksonů a motorů z nedaleké
víceproudé silnice. Typický zápach
místních ulic sem naštěstí doléhá ještě
méně. Jak to tam asi teď vypadá, u
zaprášených stánků s roji much? Jaké to
asi je čekat v tom dusnu na dalšího
zákazníka? Určitě o poznání horší než
tady za vysokou zdí v areálu hotelu.

jsme nenacházeli síly pro psaní a
následný zápas s WiFi zahlcenou
aktivitami ostatních studentů v hotelu. A
poslední dva dny jsme strávili na výletě,
kde pro změnu nebyla WiFi vůbec.
Samotná konference byla opravdu
zajímavá, poznali jsme spoustu nových
lidí, procvičili si angličtinu a dozvěděli se
všelicos zajímavého. Organizace
fungovala bez problémů a snad jsme
reprezentovali se ctí. Dodatečný
dvoudenní výlet, který nám ukázal více
Indie než předchozí dny v hotelích
evropské úrovně, se moc povedl.
Průvodci byli zábavní a ostatní výletníci,
kteří jeli s námi, taktéž. O památkách se
nechci dlouze rozepisovat, raději
připojím pár fotek. Nicméně každý asi ví,
jak vypadá Taj Mahal. Dodat můžu pouze
to, že při pohledu vlastníma očima je
dojem nesrovnatelný. A kromě tohoto
skvostu jsme navštívili ještě dvě pevnosti
z červeného pískovce a hrobku císaře
Akbara.

Středisko dr. A. Hrdličky

Stali jsme se regionálním centrem
projektu Elixír do škol.
Více na webu Střediska dr. A. Hrdličky:
http://strediskohrdlicka.wordpress.com/

Co vidí nejlepší mikroskopy světa?

Ve středu 10. září jsme se skupinou
zájemců navštívili interaktivní výstavu
MIKROSKOPIE HROU, která je na krátkou
dobu instalována v Praze v kongresovém
centru při příležitosti Světového
mikroskopického kongresu. Prohlídka
A jaký dojem v nás Indie zanechala?
Státní společnost zabývající se cestovním trvala téměř tři hodiny a na osmi
stanovištích jsme měli možnost vidět
Doleva míří barvy - kapela i tanečníci se
ruchem se nazývá Incredible India, tedy
nejlepší a také nejdražší mikroskopy, s
vydali směrem k sálu a strhli s sebou vlnu Neuvěřitelná Indie. Člověk časem
nimiž se dnes pracuje ve vědeckých
studentů s vlajkami. Argentina, Izrael, a čí pochopí opravdový význam tohoto
jsou ty další dvě před Martinou a
názvu. Výlet do Indie totiž i v dnešní době ústavech. Pohled do mikrosvěta, který se
nám naskytl, je opravdu nevšedním
Filipem? Jen abych ty dva dostal do
stále zavání dobrodružstvím. Ti z nás,
záběru, ještě než vejdou do sálu.
kteří dávají přednost poklidné dovolené v zážitkem. Můžete sice obdivovat detaily
na fotografii v odborné literatuře nebo
Normálně bych se asi do sestupu o
pohodlném prostředí, by kromě
na internetu, ale vidět preparát „naživo“
bezmála 10 stupňů nehrnul, ale tady se
úchvatných památek jen těžko hledali
nemůžu dočkat. Tady to totiž kromě
důvod pro návrat do Indie. Ulice tam jsou a potom výsledek po 1000násobném
nebo až 2000násobném zvětšení je
zahájení konference znamená i konec
hrozné a mnozí Indové se z vás snaží
daleko působivější.
potokům na obličeji a zádech...
vymámit co nejvíce peněz. Domluva je
tam
složitá
člověk
nemůže
počítat
s
RNDr. Zita Vodová
Mgr. Jiří Svoboda, Ph.D.
ničím na jistotu, něco vám slíbí, a za chvíli
Už jsme v sekundě!
Čtvrtá reportáž z expedice do Indie: je to úplně jinak. A to, že letiště, nebo
Cestou domů
jiné důležité budovy hlídají vojáci s
puškami, kupodivu člověku také na
jistotě nepřidá. Kromě monumentálních
hrobek a pevností jsme tak mohli ocenit
spíše jen krásné tradiční indické výrobky,
které se navíc dají pořídit za příjemnou
cenu (pokud tedy zrovna neuvažujete o
stolečku z bílého mramoru vykládaném
polodrahokamy).

Je pondělí 11. 8., půl čtvrté odpoledne a
už míříme přes starou známou dálnici D1
autobusem přímo k domovu. Za námi je
10 dní indického dobrodružství a soudě
podle únavy toho bylo tak akorát. :D
Omlouváme se, že jsme o sobě dlouho
nedali vědět. Nedostávalo se nám totiž
času a energie - konference byla každý
den od 7 ráno do 10 večer. A po tom, co
jsme se dostali do postele kolem půlnoci,

Náš cyklus reportáží lze snad uzavřít
myšlenkou, že to pro nás byla zkušenost
k nezaplacení a že si vážíme toho, že nám
byla školou a dalšími sponzory
zpřístupněna. Po návratu plánujeme
veřejné prezentace, kde vám něco o
samotné cestě a také o změnách v
životním prostředí zkusíme přiblížit.
Nejprve ale zamíříme domů a do postele.
Děkujeme všem, kteří si na nás
vzpomněli. Ať žije česká kuchyně a
krásné, uklizené ulice! „
Filip Švácha a Mgr. Jiří Svoboda, Ph.D.

A je to tady! Po prázdninách zpátky do
školy. Tentokrát už nejsme nejmladší.
Jsme SEKUNDÁNI! Po slavnostním
zahájení 1. září nás čekala bloková výuka.
Dva dny na téma JÁ A SVĚT. V rámci
těchto dvou dnů jsme pracovali ve
skupinkách. Tvořili jsme plakáty,
diskutovali a dokonce jsme hráli i
divadelní scénky. Probírali jsme vztahy
mezi starší a mladší generací, jak bychom
se zachovali v pomoci ostatním,

představovali jsme naši republiku a
trochu si „zacestovali“ i po světě. Podle
dotazníčku na konci blokové výuky nás
toto téma bavilo a užili jsme si to.
Zároveň jsme se dozvěděli hodně
zajímavých věcí. Naše hodnocení bylo v
19 případech z 23 hodnoceno nejlepším
výsledkem, což je skvělé! A teď už hurá
do nového školního roku a ať se nám
daří!

festivalu Jozef Gréč a navzdory
počátečním technickým potížím si ti
studenti, kteří mají v oblibě národní a
světovou historii, mohli odnést spoustu
cenných informací.

my měli jedinečnou příležitost vidět
spoustu významných historických
památek na vlastní oči.

Po noci strávené v autobuse nás čekal
náročný program: vystoupali jsme na
Mgr. Jiří Dalík Eiffelovu věž, prošli jsme se od Vítězného
oblouku po Champs-Ellysées až k náměstí
Projekt SLODIC pokračuje!
Svornosti a den jsme zakončili prohlídkou
Čtvrtek 25. září 2014: Již příští týden
jednoho z největších muzeí světa –
přivítáme na naší škole hosty z Islandu,
muzea Louvre.
Mgr. Jana Bretschneiderová Dánska a Portugalska. Jedním z cílů
Druhý den jsme se přesunuli k zámku ve
projektu je otevřít dveře mezi kulturami, Versailles, honosnému sídlu
Globe Games aneb Naši studenti
což je skryté i v jeho anglickém názvu:
francouzských panovníků. Počasí nám
v Indii
„SchoolLibraries: Open Doors to
přálo, v rozsáhlých zahradách kolem
InterculturalCompetences“. Výuku na
V pátek 12. září jsme se zúčastnili
zámku jsme mohli obdivovat kašny a
neobvyklé a velmi zajímavé prezentace o našem gymnáziu ozvláštní spousta
fontány, sochy i výstavu moderního
aktivit, workshopů, her a exkurzí.
programu Globe Game a výpravě našich
umění. Odpoledne jsme vyrazili do
studentů do Indie. Nejdříve nám pan
Studenti ze zahraničních škol se seznámí supermoderní čtvrti La Défense.
učitel Svoboda vysvětlil, co je podstatou
s naším gymnáziem a vžijí se i na chvíli do Následující ráno jsme strávili v
a náplní programu Globe Game; také
role našich studentů, až se k nim připojí
Lucemburských zahradách, prošli jsme
nám poskytl základní informace o Indii,
na výuku angličtiny. Portugalští učitelé si Latinskou čtvrť se známou Sorbonnou a
druhé nejlidnatější zemi na světě. Poté
zase vyzkouší, jaké je to stát se na hodinu navštívili jsme katedrálu Notre-Dame na
předal slovo bývalým studentům
učitelem angličtiny a francouzštiny na
ostrově Île de la Cité. Pokračovali jsme k
gymnázia, Martině Váňové a Filipu
českém gymnáziu.
Centre-Pompidou a podél Seiny k
Šváchovi, kteří nám prozradili, jaká byla
Muséed´Orsay, muzeu zasvěcenému
Islandští, dánští, portugalští, ale i čeští
jejich expedice. Díky tomu, že se pečlivě
studenti uspořádají ve škole malý
impresionismu a symbolismu.
zapojovali do školního měření, se mohli
„veletrh,“ kde u stánků představí našim
zúčastnit GLE (Globe learningexpedition), studentům od primy do kvarty své země. S Paříží jsme se rozloučili na Montmartru,
od baziliky Sacré-Cœur. Plni dojmů a s
kde se pravidelně scházejí studenti z
Kvintáni seznámí studenty s různými
vůní sýrů jsme se vydali na cestu domů.
celého světa, kteří se s velkým nadšením počítačovými aplikacemi a pracovat se
Mgr. Lucie Brožová
zajímají o přírodu.
bude i s iPady a QR kódy.
Výprava do Indie probíhala o letošních
Srdíčkové dny
Vyjedeme na řadu exkurzí do míst
prázdninách. Kromě množství zajímavých blízkých i vzdálených. Našim projektovým
informací nám její účastníci ukázali i řadu přátelům představíme Český Krumlov,
fotografií dokumentujících život a kulturu čeká nás exkurze do soběslavské
v Indii. Viděli jsme, jak vypadala jejich
knihovny, josefodolských skláren,
strava, ubytování, účast na konferenci i
místního pivovaru, Polné a vypravíme se i
cestování. Zúčastnili se schůzek, kde
na Lipnici. Hrad Orlík samozřejmě také
Už více než 10 let se naši studenti
každá škola prezentovala svoji práci; i
nebude chybět.
zapojují do charitativní sbírky
tuto prezentaci nám předvedli a
Občanského sdružení Život dětem.
samozřejmě ji okomentovali v angličtině. Celý týden budeme sledovat dění přes
skla objektivů, abychom se s vámi mohli
Získané finanční prostředky jsou
Součástí pobytu v Indii byla také různá
o
vše
podělit.
používány na nákup pomůcek pro děti
měření a návštěva památek.
Mgr. Eva Moravcová vyžadující trvalou péči.
Cesta do Indie se stala pro naše studenty
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří
obrovskou zkušeností a všichni doufáme, Poznávací zájezd do Paříže
nákupem „srdíček“ do sbírky přispěli a
že se naše škola bude do programu
podpořili naše studenty v jejich aktivitě.
Globe i nadále zapojovat.
Lucie Kotlíková, 6.0

Film a dějiny: Letní filmový festival
v Humpolci
Humpolečtí gymnazisté ze tříd 3. A, 7. O
a dějepisného semináře maturitního
ročníku se zúčastnili úvodní projekce
tradičního filmového festivalu v
Humpolci. Protože letošní ročník je
tematicky zaměřen na přelom 19. a 20.
století, zhlédli jsme dokumentární film
režiséra Karla Fuksy s názvem František
Josef I. - Soumrak habsburské monarchie
(1996). Úvodní slovo obstaral dramaturg

Mgr. Dana Rázková

Na návštěvě v tanečních
Odbíjí šestá hodina odpoledne a mladí
studenti jdou tančit. Před vchodem
panuje lehce nervózní atmosféra, ale
veselá nálada. Nyní přicházejí štíhlé dívky
na podpatcích a s šaty, jako by z pohádky
vypadly. Konečně se otevírají dveře a
Koncem září měli studenti francouzského můžeme vstoupit. Hlavní chodbu zdobí
jazyka možnost navštívit hlavní město
červený koberec s červenými závěsy na
Francie – Paříž. Zájem poznat jedno z
stěnách a celkově působí velmi
nejkrásnějších měst světa byl veliký - celá romanticky.
výprava čítala 54 studentů z nižšího i
Všichni už sedí a taneční výuka, která
vyššího gymnázia. Program byl nabitý a
bude velmi pestrá, může začít. Tanečníci

a tanečnice tancují čaču, kterou střídá
tango, a jde jim to skvěle. Pro diváky na
balkóně je to nádherný zážitek, dokonce
někteří tančí i ve druhém patře. Mladí
lidé vkusně oblečení s vybraným
chováním tančí a povídají si. Jedno
období v životě, které se nezapomíná.

centra pracovat, a seznámil učitele s
rámcovým programem centra pro školní
rok 2014/15. Pak následovala zajímavější
část věnovaná fyzice. Byly předvedeny
některé moduly Vernier, které si budou
moci učitelé v průběhu roku pro své
experimenty půjčovat, některé přímo při
experimentech. Učitele zaujal i model
Po přestávce se všichni občerstvili,
parního stroje Merkur, který byl
nabrali síly a začíná druhá polovina. Ve
druhé části je atmosféra velmi uvolněná samozřejmě předveden v chodu.
Následovaly další jednoduché
a vidíme, že si to skutečně užívají.
Instruktoři jsou opravdu skvělí a je radost experimenty, převážně z mechaniky, ale i
je pozorovat. Když končí poslední tanec, elektřiny a magnetismu. Poslední část
všichni si zatleskají a postupně odcházejí. byla věnována pojmu energie.
RNDr. Ing. Václav Pasáček
Před budovou padají různé vtipy. Každý
mluví o svých tanečních kreacích, které
byly zdařilé, a také se rozebírají těžké
pasáže. Během půl hodiny však všichni
Spolkový dům opouštějí a směřují domů,
neboť ráno je čeká normální školní den.

30. října by naopak měli přijet mladí herci
k nám do školy. V minulém školním roce
jsme se totiž zapojili do kampaně
„Rosteme s knihou“ podporující
čtenářství, a tak nám za odměnu ve dvou
hodinových pásmech představí
zdramatizovanou poezii Jiřího Koláře, od
jehož narození letos v září uplynulo 100
let.
Náš kulturní podzim vyvrcholí 10.
listopadu společným zájezdem studentů
a učitelů na slavný muzikál Kočky, který
již druhým rokem uvádí Městské divadlo
Brno.
PaedDr. Marie Váňová

Islanďané, Dánové a Portugalci
strávili týden na naší škole

Pavel Hendrych, 5.0

Naše studentka na mistrovství světa
v taekwondu
Letos v létě se pět závodníků z České
republiky, mezi nimiž byla i studentka
tercie našeho gymnázia Natálie
Benešová, vydalo na mistrovství světa v
taekwondu, a to do dalekého města Baku
v Ázerbajdžánu. Z Letiště Václava Havla
odletěla naše výprava do Vídně, kde
museli přenocovat. Poté již směřovali do
Ázerbajdžánu, kde se začali připravovat
jak fyzicky, tak psychicky. Naše
spolužačka Natálie Benešová, která se
dostala do výběru reprezentace,
nastoupila nejprve proti soupeřce z Indie,
které nedala mnoho šancí a vyhrála nad
ní vysoko 15 : 3. Po tomto vítězství
vypukla radost v celém týmu. Bohužel
hned druhý zápas, jenž se konal týž den,
vynikající náladu lehce pokazil. Natáliinou
přemožitelkou se stala Běloruska, s níž
prohrála těsně 8 : 6. I přes toto zklamání
si naše spolužačka zbytek mistrovství
perfektně užila, prohlédla si i historické
centrum města s řadou památek a zpět
domů se vrátila spokojená, neboť
vzhledem k tomu, že trénuje teprve dva a
půl roku, nelze výsledek hodnotit jinak
než jako výborný.

V tomtéž týdnu, v pátek 17. října, nás
ještě čeká návštěva 24. knižního veletrhu
v Havlíčkově Brodě, kam si vláčkem
vyjedou obě třídy našich maturantů.

Podzim láká na exkurze i do divadla
Měsíc říjen otevírá pro naše studenty
období, v němž si budou moci několikrát
vyjet na exkurze i za kulturou.

Začínáme 8. října, kdy je pro třídy 5.0 a
1.A naplánována tradiční exkurze do
Žďáru nad Sázavou, kde možná více než
podesáté, ale tentokrát naposledy
navštívíme Muzeum knihy s jeho unikátní
expozicí dějin písma, knižní kultury a
knihtisku; tato stálá výstava bude totiž
koncem října definitivně a bez náhrady
zrušena. Vedle Muzea knihy umístěného
v soukromém zámku hraběte Kinského
povedou naše kroky na Zelenou horu,
kde se nachází nádherná památka
zapsaná jako jedna z prvních u nás v
seznamu kulturního dědictví lidstva
Roman Šimek, 3.O UNESCO, kostel sv. Jana Nepomuckého.
Při zpáteční cestě ještě plánujeme
Regionální centrum pro učitele
zhlédnout „moře Vysočiny“, rybník Velké
fyziky
Dářko.
10. září se uskutečnila na Gymnáziu dr. A. Zhruba o týden později, v úterý 14. října,
Hrdličky v Humpolci schůzka
zavítáme do Horáckého divadla,
Regionálního centra Kraje Vysočina.
abychom se podívali, jak se jihlavským
Schůzku vedl Mgr. Jaroslav Salák, který v hercům podařilo ztvárnit klasické české
úvodu vysvětlil význam regionálních
drama Maryša od bratří Mrštíků.
center pro učitele fyziky, jak budou

V prvním říjnovém týdnu naše škola
organizovala jedno ze setkání
evropského projektu SLODIC, který je
zaměřen na překonávání hranic mezi
jednotlivými kulturami.
Studentům a učitelům z partnerských
škol na Islandu, v Dánsku a Portugalsku
jsme představili české kulturní dědictví Český Krumlov, řemeslnou zručnost
mohli obdivovat v josefodolských
sklárnách a velice zajímavá a moderní
knihovna nás čekala v hradním paláci v
Soběslavi. V Humpolci jsme směli
nahlédnout do zákulisí pivovaru, z
kostelní věže zhlédnout panorama města
či prozkoumat místní knihovnu.
Zahraniční studenti se seznámili s naším
gymnáziem i s historií českých škol v
muzeu v Polné. České hrady představil
hrad Orlík a hrad Lipnice.
Naši studenti měli možnost navštívit
„veletrh“ prezentací jednotlivých zemí,
který jsme ve škole připravili. Mohli jste
zde vidět různé symboly, tradiční
předměty, prezentace, videa nebo třeba
ochutnat dánské, islandské a portugalské
speciality.
Projekt samozřejmě provázely i
nejnovější technologie: QR kódy jste

mohli v úterý potkat i pod hradem
Orlíkem. Zadání soutěžních úkolů se
musela totiž nejprve dekódovat pomocí
iPadů. Studenti na počítačích vytvářeli z
textů moderní vizualizace, ale vyzkoušeli
si i práci písařů středověkého skriptoria či
historické kostýmy.
Pokud se chcete o projektu dozvědět
více, navštivte jeho oficiální anglické
stránky slodic.wordpress.com, kam
budeme neustále doplňovat nové
projektové materiály. Můžete také
prozkoumat celou projektovou
fotogalerii
www.flickr.com/photos/slodic/sets/.
Mgr. Eva Moravcová

Exkurze a příprava na soutěž
Bohatství Země

Dne 10. 10. 2014 časně ráno jsme
navštívili ekonomicko-správní fakultu za
účelem úvodního workshopu. Zde jsme
se dozvěděli, co nás čeká, a něco o
projektu, který budeme zpracovávat. Po
přednášce jsme se vyrazili podívat na
zkušební vrt do Archlebova, kde se
nacházela vrtná souprava (viz foto). Také
jsme si zde poslechli, jak se hledá místo,
kde se bude vrtat, a zajímavé informace
o samotné vrtné soupravě, která má
nosnost 350 tun. Naším dalším cílem byl
vrt v Žarošicích. Zde jsme zhlédli
samotnou pumpu a „základnu“, kde se
odděluje ropa od vody a zemního plynu a
kde se také ukládá voda z vrtu do nádrží.
Poslední zastávkou byly nádrže na ropu
Dambořice, kam se ukládala pouze již
zpracovaná ropa. Tímto skončil náš den,
který nám poskytl mnoho nových
informací o ropném průmyslu a ropě
samotné.
Mgr. Petr Filip

Připravujeme se na soutěž Bohatství
Země: Druhá exkurze – těžba uranu
17. 10. jsme v rámci soutěže Bohatství
Země navštívili uranové doly v Dolní
Rožínce. Cesta byla velmi komplikovaná,
několikrát jsme museli přesedat, některé
spoje jsme nestihli, a tak jsme do cíle
nakonec slavně dorazili s dvouhodinovým
zpožděním. Poté přepravil místní
autobus jednu skupinu do úpravny

uranu, druhá poslouchala
dvouhodinovou přednášku. Dále jsme se
vydali na prohlídku areálu a vyslechli si
zajímavý výklad o těžbě a zpracování
uranu, občasně narušené jedním
nadšeným sběratelem vzorků. A
následně jsme se přesunuli do čističky
důlních vod, kde jsme se dostali i do
podzemní části a vyposlechli si další
výklad.

areálu zámku, jenž je ve vlastnictví
hraběte Kinského, jsme si mohli rozšířit
své informace o dějinách písma a knižní
kultuře, a to jak v nejstarších státech či
státních útvarech, jako byla
Mezopotámie, Čína, Egypt, tak i v
novodobé historii, jako třeba v 18. století
u nás v České republice. Nechyběly ani
informace o knihtisku, jemuž byly
věnovány hned dvě místnosti. Součástí
expozice byla i výstava „Staré pověsti
Domů jsme cestovali již bez problémů a
české“, kde jsme si mohli např.
exkurzi hodnotíme jako velmi zdařilou.
vyzkoušet, kolik kilogramů vážil kanec,
kterého nesl Bivoj, nebo také co by se
stalo, kdyby praotec Čech vystoupal
jinam než na horu Říp. Z muzea naše
kroky směřovaly k „hvězdě mezi
hvězdami“, poutnímu kostelu sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře. Tato
nádherná památka vystavěná
světoznámým architektem Janem
Blažejem Santinim a právem zařazená
Šárka Bartáková, 3.A mezi kulturní památky UNESCO nás
velice překvapila svou velkolepostí a
Škola pro každý věk: Paříž –
precizní architekturou. Bohužel nám
francouzská metropole
příliš nepřálo počasí, a tak jsme museli
V úterý 21. října byl na naší
vynechat návštěvu „moře Vysočiny“,
škole opět zahájen program
rybníku Velké Dářko, ale i přesto jsme se
„Škola pro každý věk.“ Úvodní po dni nabitém informacemi spokojeně
přednáška nás zavedla do
vraceli do Humpolce.
francouzské metropole – do
Zuzana Vávrová, 5.0
Paříže. Společně jsme se
alespoň na chvilku přenesli do pařížských Maryša
ulic za těmi nejkrásnějšími místy tohoto
V úterý 14. října zavítali
okouzlujícího města. Pomyslně jsme
studenti našeho
vystoupali na Eiffelovu věž, prošli se po
gymnázia do
slavné Champs-Ellysées, obdivovali sbírky
Horáckého divadla v
Louvru i muzea Orsay a prostřednictvím
Jihlavě. Zhlédli zde
krátkého videa nasáli atmosféru
drama o venkovské
Montmartru.
dívce, za niž rozhodli
Chtěli bychom poděkovat všem
druzí, divadelní hru
zúčastněným. Jsme rádi, že se toto téma
MARYŠA od bratří
setkalo s úspěchem, a těšíme se na další
Mrštíků. Někteří žáci již
setkání.
příběh tohoto díla znali, pro jiné byl závěr
Mgr. Lucie Brožová hry překvapením. Děj vypráví o dívce
Maryše, kterou chtějí rodiče provdat
Exkurze do Žďáru nad Sázavou
kvůli majetku za staršího vdovce Vávru.
Ona však proti tomu záměru bojuje a
nadále miluje Francka, mládence, který
musí odejít na vojnu. Maryša prosí a
přemlouvá, ale nikdo ji neposlouchá.
Musí být hodnou a poslušnou dcerou,
která nevzdoruje svým rodičům. Obětuje
tedy své mládí a lásku a ke sňatku s
krutým, sobeckým Vávrou povolí. A tak
žije životem, o kterém rozhodli jiní, je
nešťastná a stále miluje Francka. Ten po
Ve středu 8. září jsme měli my, studenti
ní chce, aby s ním utekla do Brna, její
5.O a 1.A, poslední šanci navštívit
vychování a víra jí v tom však brání,
jedinečné Muzeum knihy ve Žďáru nad
nemůže takto zhřešit. Avšak po dalším
Sázavou, které se bohužel již ke konci
Vávrově výbuchu vzteku, kdy se pokusí
října nenávratně uzavírá. V tomto
Francka zastřelit, zhřeší Maryša nejvíce…
neobyčejném muzeu rozkládajícím se v

otráví Vávrovi kávu. A tímto činem tento
tragický příběh končí. Myslím si, že každý
z nás strávil v Horáckém divadle příjemné
odpoledne a z představení si něco
odnesl: Manželství bez lásky uzavřené
jen pro peníze nemůže být šťastné.
Prosaďme si práva na svůj život a stůjme
si za svým názorem.

setkat se s jedním ze svých oblíbených
autorů byla pro většinu návštěvníků jistě
primárním důvodem návštěvy trhu. Za
všechny lze jmenovat Michaela
Viewegha, který se této akce účastní
pravidelně, a krom autogramiády bylo
možné navštívit besedu s ním.

Na Knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
Kateřina Prokopová, 6.0 si jistě každý našel to své. I mnozí naši
studenti si při opouštění budovy
Druhá fyzikální schůzka centra
spokojeně odnášeli tašky s knihami. A
projektu Elixír do škol
jestli se veletrhu zúčastníme i příští rok?
My maturanti budeme tou dobou
zahajovat první semestr na vysokých
školách, avšak mladší studenti určitě
vyrazí a zaujmou naše místo na poli
návštěvníků.

inspirativní prostředí. Využíval tedy
hlavně fantazie samotného čtenáře, jak
by si danou „báseň“ představil. Inspiroval
se také mnohdy útržky monologů i
rozhovorů, které zaslechl na ulici, čímž se
snažil dostat do poezie všední dny a
zážitky, a to jistě ve své době mohlo
mnohé pobouřit, zvlášť když se tím tolik
vymykal komunisty prosazovanému
socialistickému realismu. Za svou sbírku
„Prométheova játra“ byl režimem
dokonce devět měsíců vězněn.

To vše se studenti dozvěděli nejen z
poutavého výkladu obou herců, ale také
díky jejich uměleckému přednesu ukázek
různých Kolářových děl. Svým
profesionálním projevem zaujali všechny
Jiří Dalík, 8.0 posluchače a poskytli jim příjemný
umělecký zážitek.

Literární pásmo z textů Jiřího Koláře
Ve středu 8. října se na našem gymnáziu
opět sešli učitelé fyziky. Uskutečnila se
zde totiž druhá schůzka regionálního
centra projektu Elixír do škol. Tématem
byly fyzikální úlohy, pojaté však trochu
jinak než v učebnicích didaktiky fyziky.
Chcete se o projektu dozvědět více?
Navštivte stránky Střediska
dr. A. Hrdličky.

Karolína Staňková, 8.0

Ekologická olympiáda

Mgr. Eva Moravcová

Navštívili jsme 24. knižní veletrh v
Havlíčkově Brodě

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 navštívili naše
gymnázium herci z pražského Divadla Na
Zábradlí a Kladenského divadla. Přijeli
V pátek 17. října se třídy 8. O a 4. A z
přiblížit studentům předposledních a
našeho gymnázia účastnily 24. ročníku
posledních ročníků tvorbu básníka Jiřího
Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Koláře, od jehož narození letos uplynulo
Akce probíhala, tak jako každým rokem, v právě sto let. Tato akce byla dána naší
KD Ostrov a trvala od pátku až do
škole jako dárek za účast primánů v
sobotního odpoledne. Jako motto si
projektu „Rosteme s knihou“, jenž se
pořadatelé zvolili slogan Knihy a hvězdy. snaží podporovat u dětí četbu knih. V
Takový slogan byl jistě trochu příznačný, rámci této kampaně pak běží různé
neboť mnozí studenti si opravdu
odnože, mezi něž patří právě i akce
připadali, jako by putovali od jednoho
„Poezie do škol“, díky níž se tedy studenti
roje hvězd k druhému. Veletrh byl
mohli seznámit s tvorbou jednoho z
skutečně kolosální, bylo zde možno
nejvýznamnějších básníků období po
nalézt snad všechny druhy žánrů, od
druhé světové válce.
detektivek, přes fantasy a dobrodružné
Jiří Kolář se proslavil nejen jako
romány, až po kuchařky, nebo například
spisovatel, ale také díky výtvarnému
literaturu pro výtvarníky. Přestože jsme
umění. Jeho koláže, muchláže, proláže a
tuto akci absolvovali již minulý rok, zase
jiné -láže, jejichž odborné názvy
jsme byli překvapeni, neboť 24. ročník s
povětšinou sám vymýšlel, ve své době
sebou přinesl opět mnoho nového.
zaujaly a provokovaly svou originalitou a
Co nás zaujalo asi nejvíc, byl fakt, že
knižní veletrh tentokrát nebyl jen a
pouze o knihách. Své stánky a bannery
zde umístily i mnohé společnosti, které
známe především z internetu
(Wikipedie). Veletrh ale také mohl
nabídnout např. ochutnávku moravských
vín, nebo setkání se slavnými osobnostmi
ze světa české literatury. Právě možnost

tím, že se autor nebál v nich používat
světoznámá díla. Fotokopie slavných
obrazů stříhal a zase lepil, muchlal,
mačkal a různě jinak zpracovával, čímž
vznikaly svébytné umělecké výtvory. I v
poezii se snažil zapůsobit hlavně na
estetické vnímání. Psal například jakési
návody, nejen jak báseň napsat, ale také
jak si vytvořit kolem sebe dostatečně

Ve dnech 3. – 5. 11. 2014 se šest
studentů naší školy zúčastnilo krajského
kola ekologické olympiády v Budišově u
Třebíče. Tým A složený ze studentů
kvinty (Žaneta Fikarová, Zuzana Vávrová
a Jan Staněk) se umístil na 7. místě, tým
B složený ze studentů 3. A (Šárka
Bartáková, Lucie Šillerová a Pavel
Prokůpek) se umístil na 8. místě.
Letošní téma „Třebíčsko jako geopark“
bylo zaměřeno na geologii a vtah neživé
přírody a člověka. Během třech
soutěžních dní studenti absolvovali řadu
praktických a teoretických úkolů a také
dvě exkurze.
V prvním dnu studenti řešili několik
praktických i teoretických úkolů –
sestavovali ze stavebnice tvary krystalů,
poznávali horniny použité na náhrobcích
místního hřbitova nebo vlastnoručně
kovali podkovu.
Druhý den sami poznávali okolí,
vyhledávali souvislosti a fotografovali
památky, krajinu i geologické prvky.
Veškeré získané informace nakonec
zužitkovali na plakátu, který měl sloužit
pro prezentaci Geoparku Třebíčsko.
Večer pak studenty čekala malá
„maturita“, při které mohli prokázat své

teoretické znalosti v oblasti geologie,
těžby a zpracování nerostných surovin.
Zároveň obhajovali svůj plakát a tím i
úterní celodenní činnost.

vystoupení jsme postupně zhlédli
přehlídku různých kočičích charakterů.
Ve svých hudebních číslech se snažili
dokázat, že právě ony mají být tou
vyvolenou. Na jejich ples také zavítá
stará tajuplná kočka Grizabella, která má
více než polovinu obličeje zohyzděnou a
všichni se jí štítí. Jak tedy nakonec příběh
skončí….

Středa se nesla ve znamení exkurzí,
taktéž spojených s praktickými úkoly. V
syenitovém lomu vytvářeli geologický
vzorek (kus horniny o přesně daných
rozměrech), v třebíčském muzeu řešili
test s použitím informací uvedených v
expozici. Exkurze do hadcové stepi u
Mohelna se obešla bez úkolů, ani to jí ale
neubralo na zajímavosti.
Slavnostní vyhlášení proběhlo v
honosném kamenném sále třebíčského
zámku. Studenti si kromě diplomů za
krásné 7. a 8. místo odnesli ještě
publikace o nerostech.

Den otevřených dveří

Myslím si, že všichni odcházeli z divadla s
dobrou náladou a s velkými pěveckými a
tanečními zážitky. Brněnské Kočky jsou
totiž originálním muzikálovým hitem a je
nutné jim dlouho tleskat, a to i ve stoje!

Díky účasti na olympiádě se školní
geologické sbírky rozrostly o vzorky
syenitu, hadce, durbachitu a ametysty.
Doufejme, že i pro studenty byla účast
obohacující.

Simona Zástěrová, 6.0

Vyjádření studentů:

Šachisté našeho gymnázia opět
dvakrát do kraje

Tým A: Byla to jedna z nejoriginálnějších
olympiád, ale zároveň jedna z nejtěžších.
Myslíme, že jsme odjížděli na tuto akci
jako laici, a doufáme, že se to zlepšilo.
PŘÍŠTĚ ZNOVA!

Ve čtvrtek 27. 11. 2014 se otevřely dveře
našeho gymnázia návštěvníkům.
Tým B: Ekologická olympiáda se nám
Dopoledne bylo možné vidět klasickou
líbila, dozvěděli jsme se spoustu nových
výuku, odpoledne pak interaktivní
informací a podívali jsme se na zajímavá blokové vyučování. V 15 hodin se za
místa v okolí Třebíčska.
světel lampionů uskutečnilo slavnostní
Mgr. Jana Filipová otevření první části zrekonstruovaného
školního dvora.

Přijímačky nanečisto

Ve středu 19. 11. 2014 se od 14 hod.
konaly v budově naší školy přijímací
zkoušky nanečisto.

Studijní trénink z pohodlí domova

Žáci, kteří se zúčastnili přijímacích
zkoušek nanečisto, získali osobní
přístupové údaje do e-learningového
prostředí naší školy, kde pro ně jsou
připraveny zvyšující se tréninkové dávky
učiva z češtiny, matematiky a zábavné
úkoly z cizích jazyků.

1. místo v soutěži Mládí Humpolec
Matěj Doležálek se
stal vítězem v soutěži
Mládí Humpolec.
Celkové výsledky si
můžete prohlédnout
na stránkách
http://infohumpolec.cz/infocentrum/sou
tez-mladi/soutez-mladi.html.

Muzikál byl plný tance a především
krásné hudby. Je třeba vyzdvihnout
bezvadné výkony brněnských herců, kteří
své kočičí role obohatili lidským vtipem a
charismatem. Všichni v publiku tradičně
čekali na interpretaci hitu Memory. My
jsme si ho vyslechli v podání osobité
Aleny Antalové, jíž v Brně patří většina
hlavních muzikálových rolí.

Navštívili jsme světoznámý muzikál
Kočky
V pondělí 10. listopadu uspořádalo naše
gymnázium pro své studenty, učitele a
jejich blízké zájezd do Městského divadla
v Brně na světoznámý muzikál Kočky.
Muzikál Kočky, jehož autorem je známý
skladatel Andrew LloydWebber, je
nejdéle uváděným muzikálem v historii
londýnského West Endu i newyorského
Brodwaye. Děj poetického tanečního
představení vypráví o každoročním
setkávání koček na kouzelném bále, kde
vždy jedna z nich dostává možnost znovu
se narodit a prožít další život. Během

Z okresního kola družstev, které proběhlo
26. 11. 2014 v Pelhřimově, postupují jako
v předchozím roce mladší i starší
studenti. Za kategorii nižšího stupně
gymnázia bodovali a 2. místo vybojovali
Jirka Klubal (4 body z 5), Vojta Zach (3/5),
Tomáš Škaryd (4/5), Matěj Doležálek
(2,5/3) a Honzík Hajčiar (1/2). Ze starších
studentů dosáhli nejlepších výkonů Aleš
Krčil (3/3) a David Pikal (3/3). Díky nim
postupují do krajského kola z prvního
místa spolu s Davidem Podařilem (1,5/3)
a Jiřím Matějkou (1/3). Dobře
sekundovali také hráči družstva B
starších, kteří skončili na třetím místě ve
složení Radek Mojžíš, Pavel Duba, David
Krčil, Jiří Semerád a Vojtěch Vočadlo.
RNDr. Zita Vodová

Výsledky soutěže o titul
"Globák DOD 2014"
"Globáky DOD" se v letošním roce stali
René Vytiska, Patrik Němec a Marcel
Vytiska ze ZŠ Hradská, kteří si nejlépe
poradili s řešením soutěžních úkolů. Titul
si zasloužili například za rozpoznání typu
mraků, určení oblačnosti, přesnou práci s

pH metrem a správné roztřídění zvířat na
kontinenty podle jejich původu.
A pro zvědavce ještě řešení tipovací
soutěže: Na Globe Learning Expedition
mělo své zástupce 32 zemí!

Výsledky našich žáků v mezinárodním
šetření počítačové a informační
gramotnosti a porovnání ČR s dalšími
zeměmi

Šetření ICILS 2013 je organizováno
Mgr. Jiří Svoboda, Ph.D. Mezinárodní asociací pro hodnocení
výsledků ve vzdělávání (International
Škola pro každý věk
Association for the Evaluation of
V úterý 25. 11. 2014 se na našem
Educational Achievement, IEA) a je do
gymnáziu sešla skupina věrných
něj zapojeno 20 zemí. Hlavní sběr dat
studentů, kteří již osmým rokem
proběhl v České republice na jaře roku
navštěvují přednášky o historii české
2013 v 170 školách.
literatury. Tentokrát jsme vzpomínali na
Výsledky žáků jednotlivých zemí byly
generaci meziválečných básníků,
zveřejněny v listopadu 2014. Čeští žáci
připomněli jsme si umělecké směry
svou úspěšností předčili žáky ostatních
vitalismus, proletářské umění, poetismus
zemí a průměr výsledků žáků naší školy
a surrealismus.
(75,1%) byl lepší, než byl průměr pro
Kdo by si nepamatoval alespoň některou víceletá gymnázia v Česku (70,1%).
z básní Jiřího Wolkera, Vítězslava Nezvala
V České republice je šetření realizováno
či Jaroslava Seiferta? K celkovému
národním centrem zřízeným v rámci
uměleckému dojmu přispělo i
České školní inspekce a zúčastnilo se ho
„dobrovolné“ vystoupení dvou studentů
3065 žáků ze všech krajů České
z řad návštěvníků přednášky, kteří se
republiky. Každý žák měl za úkol
zhostili recitace ukázky z Nezvalovy
vypracovat dva z celkem čtyř
Manon Lescaut na výbornou.
třicetiminutových testových modulů,
Děkuji všem, kteří přišli, za vytvoření
které mu byly náhodně přiděleny.
příjemné atmosféry a těším se na příští
Testové moduly ověřovaly znalosti a
setkání v novém roce.
dovednosti žáků v nejrůznějších
Mgr. Jaromíra Příhodová oblastech: vyhledávání informací, sdílení
informací, práce s dokumenty a editory
Navrhniprojekt 2014
(text, tabulka, obrázek, prezentace),
bezpečnostní aspekty práce v
internetovém prostředí aj. Kromě žáků
byli do šetření zapojeni také ředitelé škol,
ICT koordinátoři a učitelé žáků osmého
ročníku (odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií), kteří vyplňovali
dotazníky elektronicky prostřednictvím
webové aplikace.
Studentky Kateřina Brůnová a Viktória
Následující údaje jsou vybrány ze školní
Čudková za septimy se zapojily do
soutěže „Navrhniprojekt“, který vyhlásilo zprávy ICILS vydané na konci února 2014,
a řídilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. která je zájemcům k dispozici
k nahlédnutí v ředitelně školy.
Námětem práce byla zamýšlená naučná
stezka Židovská čtvrť a zóna klidu Zichpil Tabulka 1: Průměrná úspěšnost v České
v Humpolci. Tato velmi zdařilá práce byla republice
Průměrná úspěšnost (%)
zařazena mezi postupující z Kraje
Vysočina a v úterý 2. prosince 2014 si na
CELKEM
Dívky
Chlapci
oblastním kole v Brně Kateřina a Viktória
ČR
59,1
60,1
58,1
vedly výborně a obsadily druhé místo.
Gratulujeme!
Mgr. Petr Filip

Čerti 2014 ve fotografiích

Exkurze do Drážďan

Ve čtvrtek 4. 12. 2014
se v rámci výuky
německého jazyka
konala exkurze do
Drážďan. Akce se
zúčastnilo 49 studentů naší školy.
Navštívili jsme romantický zámeček
Moritzburg, kde se v 70. letech minulého
století natáčely některé scény z pohádky
Tři oříšky pro Popelku, dále jsme zhlédli
zajímavou interaktivní výstavu o lidském
těle v drážďanském Hygienickém muzeu.
Po procházce historickým centrem města
jsme navštívili vánoční trh na náměstí
Altmarkt.
Mgr. Jitka Martinů

Zkoušet se bude v P.A.R.K.u
Je to dobrá zpráva pro ty, co se připravují
ke zkouškám FCE. V prosinci 2014
Gymnázium dr. A. Hrdličky navázalo
partnerství s prestižní jazykovou školou
Cambridge Park, která je autorizovaným
centrem zkoušek Cambridge English.
Škola umožňuje skládání zkoušek za
výhodné ceny, poskytuje řadu bonusů,
včetně možnosti zkoušky nanečisto a
profesionální metodické podpory
vyučujícím. Studenti naší školy se ke
zkouškám FCE připravují v rámci hodin
konverzace v anglickém jazyce. Řádně
přihlášeným studentům je poskytován
finanční příspěvek z nadačního fondu
gymnázia.
Mgr. Jana Viktorová

"Chemická besídka"

Základní
57,3
58
56,6
školy
Víceletá
70,1
72,3
68,5
gymnázia
Tabulka 2: Průměrná úspěšnost naší školy
Průměrná úspěšnost (%)

Naše škola
Základní
školy
Víceletá
gymnázia

CELKEM

Dívky

Chlapci

75,1

75,9

73,4

57,3

58

56,6

70,1

72,3

68,5

Mgr. Hana Havelková

Ve středu 17. prosince proběhla
chemicky laděná besídka
přírodovědného kroužku. Těšíme se na
příští rok.
Mgr. Jana Filipová

GYMHU ON ICE

1. Barbora Příhodová - tercie
2. Roman Šimek - tercie
3. Šárka Štecherová - tercie

„Gymhu On Ice“ zněl
název předvánoční
sportovní akce na zimním
stadionu. Ukrývala se za
ním celá řada soutěží na
bruslích, od tanečních kreací až po
závody sobích spřežení. Někteří studenti
se zase vydali na předvánoční procházku.

Ve II. kategorii změřili své znalosti a
dovednosti studenti 1. - 4. ročníku
čtyřletého gymnázia a kvinty, sexty,
septimy a oktávy osmiletého gymnázia.
První tři místa obsadili:
1. Karolína Staňková - oktáva
2. Michaela Špilková - 4.A

Matěj Doležálek (4.O) se dokázal v
konkurenci 31 soutěžících prodrat na
vynikající druhou pozici a o rok mladší
Jaromír Krtek obsadil skvělé čtvrté místo.
Oběma soutěžícím gratulujeme a
přejeme hodně štěstí v případném
krajském kole.
Mgr. Jiří Dalík

Okresní kolo konverzační soutěže v
německém jazyce

Dne 22. 1. 2015 se naši studenti
zúčastnili okresního kola konverzační
Všem zúčastněným studentům, kterých
bylo v obou kategoriích 14, děkujeme za soutěže v německém jazyce. První místa
zájem o češtinu, vítězům blahopřejeme a ve svých kategoriích obsadili Matěj
Doležálek z kvarty a Šárka Bartáková ze
prvním dvěma studentům z každé
3.A. Vítězové obou kategorií postupují do
Mgr. Eva Moravcová kategorie přejeme mnoho úspěchů v
krajského kola, které se koná 13. března
okresním kole, jež proběhne v březnu
GYMHU-GEL aneb Pomáda po
2015 v Jihlavě. Všem účastníkům
2015 v Pelhřimově.
36 letech
blahopřejeme a děkujeme jim za skvělou
PaedDr. Marie Váňová reprezentaci školy. Vítězům budeme
Pro veřejnost jsme hráli 21. ledna 2015
držet palce, aby se jim dařilo i v krajském
Školní kolo konverzační soutěže
v humpoleckém kině.
kole.
v anglickém jazyce
3. Michal Stejskal - 2.A

V tomto měsíci proběhlo školní kolo
konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Mgr. Jitka Martinů

Věda nejen pro Alfréda 2014/2015

Do okresního kola postupují níže uvedení
studenti.
Kategorie I B – Matěj Vandas (1.O)
Kategorie II B – Matěj Doležálek (4.O)
Kategorie III A – Anna Maryšková (1.A),
Zuzana Rýznerová (6.O), náhradnice
Daniela Kasalová (5.O)
Všem studentům, kteří se zúčastnili
školního kola, děkujeme za skvělé výkony
a doufáme, že je bude angličtina i nadále
bavit.
Přejeme mnoho úspěchů v okresních
kolech, která se konají 18. 2. pro
kategorie I B, II B a 24. 2. pro kategorii III
A.

Školní kolo Olympiády v českém
jazyce
V průběhu měsíce prosince se
uskutečnilo školní kolo Olympiády v
českém jazyce.
Zájemci o mateřský jazyk si formou
několika zajímavých úkolů vyzkoušeli své
znalosti v oblasti morfologie, syntaxe,
lexikologie i fonetiky a na závěr vytvořili
slohovou práci.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. I.
kategorie zahrnovala žáky tercie a kvarty
a pořadí nejlepších je následující:

Bc. Vendula Marešová V lednu se na našem gymnáziu opět
uskutečnilo přírodovědné klání Věda
Němčina nekouše
nejen pro Alfréda. Soutěž je určena pro
Dne 20. ledna 2015 proběhla na naší
tříčlenné týmy žáků ze základních škol v
škole akce s názvem Němčina nekouše.
Humpolci a jeho okolí. Soutěž je vypsána
Jedná se o projekt Koordinačního centra ve dvou kategoriích - pro 4. a 5. třídu
česko-německých výměn mládeže, který (případně i mladší zájemce) a 6. – 9. třídu
si klade za cíl podpořit zájem dětí o výuku (více soutěžní charakter) a je zaměřena
německého jazyka. Naši žáci si tak hravou na praktické plnění atraktivních úkolů z
formou mohli zopakovat německou
chemie, biologie a fyziky. Pro učitele,
slovní zásobu a dozvědět se něco o
kteří žáky doprovázeli, byl připraven
reáliích našeho západního souseda - SRN. doplňkový program.
Mgr. Jitka Martinů
Mgr. Eva Moravcová

Okresní kolo Dějepisné olympiády

Dvě divadelní představení

V úterý 20. ledna 2015 se v Pelhřimově
konalo okresní kolo letošního ročníku
Dějepisné olympiády. Na základě
výsledku školního kola vyslalo naše
gymnázium do Pelhřimova dva zástupce.

Na středu 28. ledna naši primáni a třeťáci
připravili pro ostatní studenty pod
vedením Mgr. Jaromíry Příhodové dvě
divadelní představení.

Prima: Pohádka O dvanácti měsíčkách

3.A: Pohádka O Sněhoráčkovi a
trpaslenkách

našem městě. Popsali jsme si také
dramatické napadení místních měšťanů v
Petrkově. Účastníci mohli porovnat a
posoudit různorodou intenzitu a
vyhrocenost revolučních událostí
v rakouské monarchii.

cestováním po Indii. Ze studentů tercie a
kvarty se nejvíce líbila Barborka
Příhodová (3.0), jež se zamýšlela nad
pocity člověka v jednotlivých životních
etapách. Vítězové obou kategorií
postupují do regionálního kola a s nimi
Mgr. Zdeněk Škrabánek ještě Denisa Horáková (5.0), která ve své
kategorii studentů středních škol neměla
Zájemci o humpoleckou historii si
žádného konkurenta.

mohou prolistovat edici Kamarýtovy
kroniky v místní knihovně
Projekt Kamarýtovy kroniky byl úspěšně
dokončen a výsledek naší práce se
připravoval na konci minulého roku do
podoby, v které by mohl být zpřístupněn
humpolecké veřejnosti. Nyní si tuto edici
můžete prohlédnout v místní knihovně.
Děkujeme naší škole, SOkA Pelhřimov,
Městu Humpolec i dalším institucím za
spolupráci a podporu.

PaedDr. Marie Váňová

Olympiáda v českém jazyce:
Postupujeme do krajského kola!

Pátek 13. února nepřinesl smůlu, ale
naopak štěstí naší studentce oktávy
Karolíně Staňkové, neboť se výborně
Jak Humpolec prožíval revoluční
umístila v okresním kole Olympiády v
události roku 1848
českém jazyce (obsadila 2. místo a od
vítězky ji dělil jediný bod) a postupuje do
krajského kola, které se uskuteční v
dubnu ve Žďáru nad Sázavou. Karolína
Kamarýtova kronika je písemným
jako vynikající studentka reprezentovala
pramenem, který reflektuje dějiny
naše gymnázium na této olympiádě už
Humpolce v 19. století a může být v
pošesté a šestkrát také postoupila do
tomto neocenitelnou pomůckou pro
studium historie našeho města. Díky ní se krajského kola, kde si vždy vedla velmi
dozvídáme o dění v regionu v revolučním zdatně. Děkujeme jí za dlouholetou
roce 1848, o různých osobnostech (např. vzornou reprezentaci školy a přejeme
mnoho úspěchů nejen ve Žďáru nad
Karlu Havlíčku Borovském) v dané době
významných, jejichž odkaz promlouvá i k Sázavou, ale též u maturity a přijímacích
zkoušek na vysokou školu.
současné generaci, ale také o
PaedDr. Marie Váňová
osobnostech, které byly „zapomenuty“.
Neméně podstatné jsou informace o
Vojenská mise v Afganistanu
každodennosti města Humpolce, dobové
byrokracii, měnících se úřadech a jejich
úřednících, stejně jako zprávy o budování
„Tedy se na tom usnesli, že se pošle na
škol a školství nebo o dopadech války z
výzvědy, jak Praha v tom stojí. Tak se
roku 1866 na naše město. S 19. stoletím,
vyvolili dva, pan František Nápravník
mladší, zdejší měšťan, a František Krajník, především pak jeho druhou polovinou, se
pojí právo zakládat spolky a politické
písař při důchodenským úřadě. A když ti
Ve středu 18. února proběhla na našem
strany. I tento rys veřejného života města gymnáziu přednáška a beseda s
jeli na Kolín, tak viděli, že kutnohorská a
je v kronice doložen na několika
chrudimská garda také jede ku pomoci
nadrotmistrem Ondřejem Pojezdným,
politických sporech a skandálech.
po železnici k Praze.
který se dvakrát zúčastnil zahraniční
Kronikáři
ovšem
do
knihy
zařadili
i
vojenské mise Armády České republiky v
Však tu se k našim přitovaryšil jeden
zprávy,
pro
které
bychom
dnes
užili
Afganistanu.
student od legie pražské a ten, když
označení
„zprávy
černé
kroniky“
(požáry,
vyzvěděl od našich, proč jedou, tedy je
Akce se zúčastnili maturanti, kteří
vandalství, sebevraždy, sexuální delikty,
zvrátil, že oni žádnou jinou pomoc
navštěvují dějepisný a zeměpisný
dokonce i průběh zákeřné vraždy).
nepotřebujou, jedině aby se jim tam
seminář, i další zájemci. Přednáška nám
Mgr. Zdeněk Škrabánek poskytla informace o historii státu i
poslala nějaká strava a peníze. Tak
František Nápravník se obrátil k domovu Young Demosthenes
tamních přírodních podmínkách.
a Krajník jel až do Prahy.“
Nadrotmistr Ondřej Pojezdný nám
(Kamarýtova kronika) 27. ledna jsme uspořádali školní kolo
přiblížil, jaký typ úkolů v Afganistanu
soutěže v komunikaci Young
zajišťuje Armáda České republiky, co
Na dalším setkání školy třetího věku jsme
Demosthenes. Zařečnit si přišlo 15 žáků
musí podstoupit voják, který chce
se blíže podívali na revoluční události
nižších tříd gymnázia a každý z nich si
absolvovat misi, a především své vlastní
roku 1848 v Rakousku i v Českých
připravil monolog na téma dle vlastního
zážitky z obou pobytů.
zemích. Díky historickým pramenům
výběru. Porota pak posuzovala originalitu
(Kamarýtově kronice a Národním
Nadrotmistr Ondřej Pojezdný se narodil v
tématu a jeho zvládnutí, výběr
novinám) jsme nahlédli i do dění v ulicích
Humpolci, studoval na Střední vojenské
jazykových prostředků, zvukovou stránku
Humpolce a v blízkém okolí. Zejména na
škole ve Vyškově, působil u posádky v
jazyka, dynamiku, dramatičnost i celkový
volbu Karla Havlíčka Borovského
Pardubicích, nyní již několik let pracuje v
umělecký dojem. V kategorii nejmladších
humpoleckým poslancem říšského
rámci Armády České republiky v
dětí (prima a sekunda) si nejlépe vedl
sněmu a na jeho následnou návštěvu v
Jindřichově Hradci.
Ondřej Festa (1.0), který se zabýval

Děkujeme, že si pro nás udělal ve svém
programu čas a přijel se s námi podělit o
zážitky.

Klubal (6,5b. ), na druhé šachovnici hrál
Vojta Zach (6b.), výborně si vedl Tomáš
Škaryd (8b.) a na čtvrté šachovnici se
Mgr. Zdeněk Škrabánek vystřídali Jan Hajčiar (4b. ze 4) a Matěj
Doležálek (4b. z 5), kteří také připsali
2. místo v žebříčku gymnázií kraje
velmi důležité body.

Vysočina

Družstvo gymnázia postupuje na
republikový přebor zaslouženě z prvního
místa v kraji. Humpolec bude mít v
republikovém kole dvojnásobné
zastoupení.
A co k tomu krásnému úspěchu dodat?
Nejlepší šachisty Vysočiny hledejte v
Humpolci!
S chutí zapsala: RNDr. Zita Vodová

To tu ještě nebylo – 4 zlata, 1 stříbro
V hlasování o Gymnázium Roku 2015
jsme se umístili na druhém místě v Kraji
Vysočina. Stříbrnou pozici v této soutěži
si držíme již třetím rokem. Hodnotila se
například celková spokojenost se školou,
zajímavost předmětů, odbornost
vyučujících, příprava do praxe/práce,
možnosti zapojení se do projektů atd.
Více o soutěži si můžete přečíst na
GymplRoku.cz, kde najdete i všechny
žebříčky gymnázií podle krajů.
Děkujeme všem, kteří nás svým
hodnocením podpořili!

Šachisté z gymnázia nejlepší v kraji!

V loňském roce jsme se radovali po
krajském kole přeboru škol, protože
družstvo starších studentů postoupilo na
divokou kartu do celostátního finále.
Letos jsme měli v kraji rovněž svá želízka.
V kategorii středoškoláků nastoupili naši
zástupci oslabeni o nemocného Davida
Podařila a ve složení Aleš Krčil, David
Pikal, Jiří Matějka a Pavel Duba obsadili
7. místo.
Následující den jsme se však dostavili
takřka v nejsilnějším obsazení (chyběla
nám Radka Kvášová) s družstvem
mladších studentů a s odhodláním
bojovat o stupně vítězů. Naše očekávání
se nadmíru vyplnilo – po náročných
bojích v devíti kolech jsme vybojovali
první místo. Přestože věkový průměr
našeho družstva byl velmi nízký (na 1. –
3. šachovnici hráli sekundáni), skončilo za
námi i družstvo favorizované ZŠ Hálkova.
Skvělých výkonů jsme se dočkali od všech
členů – s nejsilnějšími soupeři se utkal Jiří

Druhé místo v kraji Vysočina!

Družstvo volejbalistek je opět mezi
nejlepšími v kraji a přivezlo krásný pohár.
Mgr. Petr Filip

V prvorepublikovém stylu

V úterý 17. února
jsme se vydali do
Pelhřimova na
okresní kolo
Zeměpisné
olympiády a
tentokrát se nám
velmi dařilo.
Obsadili jsme 1.
místa ve všech kategoriích a navíc ještě
místo druhé mezi studenty středních
škol. Všichni naši studenti tak postupují
do krajského kola ve Žďáru nad Sázavou.
Všem chlapcům – Jan Kučera (prima), Jiří
Klubal (sekunda), Matěj Doležálek
(kvarta), David Pikal (3.A), Tomáš
Hanousek (sexta) – patří velké
poděkování za vzornou reprezentaci
školy a velké blahopřání k tak skvělému
úspěchu. Hodně štěstí v krajském kole!

Dne 4. 3. 2015 se na
našem gymnáziu konala
akce s názvem „První
republika“. Hlavní
myšlenka tohoto projektu
spočívala v tom, že se všichni studenti
Mgr. Eva Karafiátová včetně učitelů navrátí do doby T. G.
Masaryka, a to nejenom po stránce
Zopakujme si němčinu, ruštinu a
vizuální, ale také po stránce technické.
latinu
Bylo doporučeno nepoužívat mobilní
Dne 24. 2. 2015 se konala další
telefony a jiné technické vymoženosti. S
přednáška z cyklu "Škola pro každý věk". tímto nápadem přišli nováčci našeho
Tentokrát jsme se zaměřili na cizí jazyky. ústavu, třída prima. A to byl kámen
Ukázali jsme si, kolik germanizmů máme úrazu, protože řada tříd vyššího ročníku
v našem mateřském jazyce, jaké
tuto výzvu příliš nerespektovala a akce se
možnosti v oblasti výuky němčiny nabízí
zúčastnili v malém počtu. Nakonec se do
internet, zopakovali jsme si azbuku,
dobových kostýmů oblékla přibližně ¼
zazpívali několik ruských písní a na závěr studentů a většina učitelského sboru. O
si připomněli některá "živá latinská
velké přestávce proběhlo fotografování u
slova". Děkujeme všem účastníkům
Hrdličkovy sochy. Tuto akci hodnotím
přednášky za vytvoření báječné
jako příjemné odlehčení středečního
atmosféry a těšíme se na další setkání.
vyučování.
Mgr. Jitka Martinů
Vít Brukner, 6.0
Mgr. Jitka Kociánová Lyžařský kurz třídy sekunda

Úžasný svět techniky
Třída tercie našeho gymnázia se
zúčastnila natáčení pořadu U6 - úžasný
svět techniky. V televizi nás uvidíte 27. 3.
na programu Déčko.

Ve dnech 21. 2. – 28. 2. 2015 jsme se s
naší třídou sekundou vypravili na lyžařský
výcvikový kurz do Krkonoš. Zvolili jsme si
oblast poblíž Pece pod Sněžkou, kde jsme
byli ubytováni v chatě Táňa. Věnovali

jsme se sjezdovému lyžování i běhu na
lyžích, dokonce jsme se vydali i na
Sněžku.

Schůzky regionálního centra fyziků projekt Elixír do škol

zatmění Měsíce se můžeme těšit již letos,
a to 28. září.

Všichni jsme si pobyt na horách užili a
nikomu se ani nic nestalo. Již se těšíme
na další lyžařský kurz v kvintě.
Jiří Klubal, 2.O

Pohodáři o Barmě

V úterý 3. 3. 2015 se všichni studenti
našeho gymnázia vydali do kina na
přednášku o Barmě, kterou si pro nás již
tradičně připravila pelhřimovská
agentura Pohodáři.

11. 2. 2015 se na našem gymnáziu
uskutečnilo šesté setkání učitelů fyziky,
tentokrát věnované mechanice kapalin a
plynů. Účastníci například provedli
Torricelliho pokus demonstrující
atmosférický tlak.
O měsíc později proběhlo sedmé setkání,
věnované magnetům a
elektromagnetické indukci. Účastníci si
opět vyzkoušeli několik zajímavých
experimentů.

Mgr. Eva Moravcová

Krajské kolo soutěže v anglické
konverzaci - postup do
republikového kola

V jihlavském Domě dětí a mládeže se ve
čtvrtek 19. března konalo krajské kolo
RNDr. Ing. Václav Pasáček soutěže v anglické konverzaci. Naši školu
zde reprezentoval v kategorii II. B, určené
Hory, bahenní sopky, solný kras 8. a 9. třídám ZŠ a odpovídajícím
JEDEME! Expedice Rumunsko
V úvodu jsme byli seznámeni se dvěma
ročníkům víceletých gymnázií, student
předměty, které si z Barmy neboli
Matěj Doležálek z kvarty. V konkurenci
Myanmaru přednášející přivezli. Byl to
studentů z dalších vysočinských gymnázií
zvon pro slony, kteří se pohybují po
– Havlíčkova Brodu, Telče, Třebíče a
džungli, a otvírák. Také jsme se naučili
Velkého Meziříčí – vybojoval úžasné 1.
základní barmské pozdravy a některé
místo, a zajistil si tak postup do
další výrazy ze slovní zásoby barmštiny.
celorepublikového kola, které se bude
Poté už nás filmové záběry i fotografie
Na naší škole se stalo dobrým zvykem
konat 18. května v Praze. Hodnotící
přenesly do daleké Barmy, státu s 53
podniknout na přelomu prázdnin a
porota se shodla na tom, že úroveň
miliony obyvatel, rozkládajícího se při
nového školního roku výpravu do míst,
soutěžících byla vynikající. Poslechový
pobřeží Bengálského zálivu, a my se
kam se obvykle s cestovní kanceláří
test úrovně B2 zvládli bez problémů. V
zaposlouchali do poutavého vyprávění
nevyjíždí. Podobně tomu bude i letos v
konverzaci se nedopouštěli žádných
pana Dufka.
termínu 27. 8. - 5. 9. 2015, kdy se
technických chyb a jejich vyjadřovací
chystáme do Rumunska. V přiložené
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z
schopnosti byly na vysoké úrovni.
nabídce se podívejte, co nás čeká.
dramatické historie tohoto státu,
Ostatně Matějovo 1. místo bylo opravdu
navštívili jsme nejkrásnější barmské
zasloužené – z 36 možných bodů jich
Jako obvykle s námi pojede zkušený
památky, jež jsou většinou spojeny s
botanik, zoolog a snad budeme mít i další získal 35!
buddhismem či hinduismem a nad jejichž odborníky, kteří nám v terénu rozšíří
Bc. Vendula Marešová
nádherou a honosností až zrak přecházel. znalosti o přírodě. Nebude chybět ani
Velmi nás zaujaly obrovské sochy
odborník na kuchyni - Tonda Mikulenka, Jak jsme slavili Jour du macaron
Buddhy, s nimiž se setkáváme v každém
čímž je zajištěno, že každý den se
chrámu, ale i rozsáhlá, snad kilometry
nejpozději večer všechno v dobré obrátí.
dlouhá „sochořadí“, která velmi
Akce má expediční charakter, takže
připomínala naše tradiční stromořadí.
spíme pod stany, vaří se a jí v polních
Bylo příjemné toulat se s našimi průvodci podmínkách. Cena se bude pohybovat
exotickou barmskou krajinou a poznávat kolem 9200 Kč. Účastníci mohou být už
způsob života zdejších obyvatel, od
ze současné tercie a vyšších tříd.
V úterý 17. března jsme si hodiny
bydlení a oblékání, přes stravování, až po
RNDr. Zita Vodová francouzské konverzace pořádně osladili!
způsob obživy či zábavy.
Slavili jsme totiž mezinárodní den
Tento vzdělávací pořad nás jako všechny Pozorování částečného zatmění
makronek – Jour du macaron, který
Slunce
akce připravené Pohodáři velmi zaujal,
připadá na 20. března. Makronky jsou
odnesli jsme si řadu informací, jež
V pátek 20. 3. 2015 jsme s našimi
typické francouzské pusinky, které hýří
uplatníme o hodinách zeměpisu, ale též
studenty pozorovali částečné zatmění
barvami a u kterých nikdy nevíte, zda se
mnoho zážitků z této vzdálené asijské
Slunce. Ve fotogalerii můžete vidět
stoprocentně povedou. Studentky
země.
například projekci z teleskopu či Slunce
třetího ročníku a septimy se však
Natálie Hartlová, 6.O pozorované přes svářečský filtr. Příští
nenechaly odradit a pustily se s chutí do
zatmění Slunce viditelné z našeho území práce. Šlehaly, míchaly, barvily a
nás čeká až v roce 2021, ale na úplné
zanedlouho už z trouby voněly první
makronky. Ne všechny vypadaly jako z

francouzské cukrárny, ale na chuti jim to
neubralo. Kdoví co připravíme příště.
Vždyť francouzská kuchyně skýtá tolik
možností...

Přednáška o cestě do Indie

Zhlédli jsme moderního Lakomce

Ve čtvrtek 19. března jsme se vypravili do
Horáckého divadla v Jihlavě na Moliérovu
hru Lakomec. Usazeni do prvních tří řad
Mgr. Lucie Brožová
jsme měli skvělý výhled a nic nám
nemohlo utéct. Zpracování tohoto
Krajské kolo konverzační soutěže ve
francouzském jazyce - tři postupy do
klasického díla nás všechny velmi
překvapilo. Lakomec byl totiž jihlavskými
celostátního kola
herci pojat velmi moderně, což se
Symbolická fotka s bagrem aneb jak jsme
V úterý 24. 3. se uskutečnilo další setkání projevilo zejména na kostýmech, ale také
se prokopaly na republiku
v narážkách na současné osobnosti a
cyklu Škola pro každý věk, tentokrát na
zeměpisné téma Indie. Dvacet účastníků problémy. Herci chodili po scéně v
džínách, tričkách nebo na vysokých
semináře si nejprve krátce připomenulo
několik základních informací o této druhé podpatcích. Ne všichni byli touto
aktualizací zcela nadšeni. Zejména
nejlidnatější zemi světa, odvážnější
maturantům se nezdálo, že si teď hru
pokračovali ochutnávkou pikantních
indických banánových chipsů, které bylo kvůli maturitě musí stejně přečíst,
protože nevědí, co byl originál a co bylo
třeba zapít, jak jinak než indickým
přidáno. Mladší studenti s moderním
černým čajem. Následovala prezentace
pojetím naopak problémy neměli. Líbila
fotografií, které pořídili reprezentanti
Dne 25. března se v Jihlavě konalo
se nám svěžest, kterou do hry herci
gymnázia na jejich srpnové výpravě do
krajské kolo konverzační soutěže ve
vnášeli, a také stínohra, která byla
indického Dillí, kde se studenti Filip
francouzském jazyce. A studentky
nedílnou součástí scény. Publikum se
našeho gymnázia zde opravdu zazářily! V Švácha a Martina Váňová za doprovodu
skvěle bavilo a hodně jsme se nasmáli
kategorii A1 skončila Nicola Vošická (4.O) Jiřího Svobody zúčastnili GLOBE
třeba u vylepšených scén nebo u narážek
expedice. Největší úspěch však
na 7. místě, skvělé 1. místo obsadila
zaznamenaly obrázky indických památek, na snižování důchodů, stav městské
Luďka Dubová (4.O) a postoupila tak do
veřejné dopravy nebo všemi
celorepublikového kola. Ale tím úspěchy jejichž prohlídkou trojice svou výpravu
obdivovaného kuchaře z večerního
do
Indie
zakončila.
neskončily. Studentka třetího ročníku Eva
Krajanská s přehledem zvítězila ve své
Mgr. Jiří Svoboda, Ph.D. vysílání TV NOVA. Ať už se nám moderní
zpracování zamlouvalo, nebo příliš ne,
kategorii B1 a taktéž bude naši školu
Přehlídka
studentských
prací
měli bychom uznat, že herci museli v této
reprezentovat v republikovém finále. A
AMAVET
v
Brně
hře odvést hodně práce a zaslouží si náš
do třetice, v nejvyšší úrovni B2 obsadila
respekt.
5. místo Anna Racková (7.O) a skvělé 2.
místo vybojovala Vy Linh Vuong ze
Vendula Sedláková, 5.0
stejného ročníku. Vítězka této kategorie
Hejtmanův pohár - první duben jsme
ovšem oznámila, že se nebude moci
věnovali sportu
zúčastnit celostátního kola, tudíž do
tohoto kola postupuje druhá Vy Linh! Tři
postupy do celostátního kola soutěže
považuji za ohromný úspěch a velmi
dívkám děkuji za tak skvělou reprezentaci Ve středu 25. 3. 2015 se dva týmy
naší školy.
studentek gymnázia zúčastnily krajského
Mgr. Lucie Brožová kola přehlídky studentských prací
AMAVET v Brně, a to v krásných
Okresní kolo soutěže dětských
prostorách Dominikánského kláštera.
recitátorů v Pelhřimově aneb Recitace
Tým studentek 5. O (Eliška Janeková,
není passé
Jiřina Šušlíková, Žaneta Fikarová) se svým
Ve středu 25. března jsme měli možnost projektem Znovunalezené prameny v
se přesvědčit, že recitace není pro
houští, který trvá už tři roky, zaujal
současné žáky pouze mrtvou záležitostí.
porotu svým ekologickým zaměřením.
Po úspěšném postupu z oblastního kola, Studentky obdržely celou řadu
které se konalo v Humpolci 27. února, se podnětných rad, které zapracují pro
náš mladý recitátor Adam Chvalkovský z přehlídku v další sezóně. Studentky ze
1.O s básní O mlsném ševci neztratil ani
7. O (Viktória Čudková, Kateřina
mezi mnoha zkušenými soutěžícími v
Brůnová) prezentovaly práci Ticho je
kole okresním a ve své kategorii (žáci 6. a pomíjivé - měření hluku ve třídách. V
7. tříd) předvedl nejlepší výkon.
měření se sondou systému PASCO budou
Postupuje do kola krajského, které se
rovněž pokračovat i během následujícího
uskuteční 9. dubna v Třebíči, a my mu
roku a svou práci doladí podle rad
budeme držet palce, aby svým
brněnských porotců.
vystoupením zaujal porotu i tentokrát.
Mgr. Jana Filipová
Mgr. Jaromíra Příhodová

Hejtmanův pohár je soutěž, ve které
spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci
ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Soutěží se
ve 14 krajích, o 14 nejlepších krajských
škol a 14 pohárů hejtmana. Více o
soutěži se dočtete na stránkách
hejtmanuvpohar.cz

Malé ohlédnutí za soutěží Bohatství
Země
Ve dnech 25. až 27. března naše
geologická skupinka bojovala v závěrečné
přehlídce prací o průzkumu, těžbě,
zpracování a komerčním využití
přírodních surovin ropa a zemní plyn,
uran a zlato.

Obhajoby prací, které průběžně
probíhaly 7 měsíců, se konaly na
soustředění 15 družstev v hotelu Medlov
na Vysočině. Přestože jsme do
závěrečného šestičlenného finále
nepostoupili, můžeme být s naším
působením v této soutěži velmi
spokojeni. Všichni, tedy Eliška, Šárka,
David, Jan a Martin, odvedli kvalitní práci
a po zásluze si odvezli ocenění
organizátorů a pěkné hodnotné dárky. Po
pravdě řečeno, již samotný třídenní
pobyt na Medlově byl velkou odměnou!

prvních tónů, kdy nad námi začal stoupat
impozantní lustr, jsme se do představení
zamilovali a ještě po příjezdu zpět do
Humpolce nám v uších zněly tóny
Fantoma opery.

iPad. Letošní ročník soutěže byl pro naše
gymnázium výjimečný i v tom, že jsme se
stali první školou, jejíž dvě práce
postoupily do celostátního finále v rámci
jednoho ročníku.

Zuzana Rýznerová, 6.O Slavnost v hlavním městě byla pro
Vyhlášení výsledků soutěže Eustory všechny zúčastněné také zajímavou
společenskou událostí. Předávání cen
moderoval pan Pavel Ryjáček, o hudební
vystoupení se postarala přední česká
mezzosopranistka Edita Adlerová za
doprovodu akordeonisty Petra Vacka a
ceny všem finalistům předával pan
Zdeněk Svěrák, který vše doprovodil pro
něho tak příznačným humorným
komentářem. Závěrem nezbývá než
poděkovat všem čtyřem studentkám za
čas a píli, které zpracování témat
věnovaly, a zároveň doufat, že i v příštím
Ve středu 15. dubna 2015 se v zasedací
ročníku na dosažené výsledky navážeme.
síni radnice městské části Praha 3 konalo
Mgr. Jiří Dalík
slavnostní vyhlášení výsledků VIII.
ročníku celostátní dějepisné soutěže
Mezinárodní jazyková zkouška FCE
Eustory, jejíž organizace se v letošním
Mgr. Petr Filip roce opět ujalo Občanské sdružení PANT.
Téma letošního ročníku znělo „Příběh
Navštívili jsme muzikál FANTOM
fotografie - Paměť a dějiny před i za
V letošním školním roce se nám opět
OPERY
objektivem“ a tradičním úkolem
dařilo. Studenti Pavel Duba, Radek
soutěžících bylo napsat odbornou
V pátek 10. dubna naše gymnázium
Mojžíš, Kateřina Rosičková, Karolína
uspořádalo kulturní zájezd do pražského historickou práci na základě libovolně
Staňková a Noemi Wasserbauerová
vybrané fotografie. Naše gymnázium se
divadla Goja Music Hall na jeden z
úspěšně složili mezinárodní zkoušky FCE,
do zmíněné soutěže zapojuje pravidelně a to s vynikajícími výsledky. Někteří
nejdéle hraných muzikálů na světě – na
již od roku 2000, přičemž již 4krát naši
Fantoma opery. Představení trvalo
studenti dosáhli ve zkoušce na úroveň
studenti postoupili do závěrečného
celkem 2 hodiny a 45 minut, a to i s
C1, která odpovídá velmi pokročilé
finále. Na tomto místě můžeme s
přestávkou. Toto nejznámější dílo
znalosti angličtiny.
potěšením konstatovat, že letošní ročník
Andrew Lloyd Webbera mělo první
Měli jsme také možnost poprvé využít
přinesl naší škole pátý postup do
českou premiéru právě v tomto divadle
spolupráce s autorizovaným zkouškovým
celonárodní závěrečné přehlídky, a to
13. září 2014. Děj vypráví o Fantomovi,
centrem P.A.R.K. Poplatek za úspěšnou
hned u dvou soutěžních prací. Na 10.
který když poprvé uslyšel zpívat mladou
zkoušku je plně hrazen nadačním fondem
baletku Christinu Daaé, okamžitě se do ní místě skončily studentky Eva Randová a
gymnázia.
Žaneta Fikarová (obě z kvinty) s prací
zamiloval, stejně jako celé publikum.
Blahopřejeme!
mapující poznávací zájezd zaměstnanců
Hned po jejím prvním představení ji
Pokud si chcete vyzkoušet vzorový test,
odvede dolů do podzemí, kde žije, a chce OSP Humpolec do SSSR v období
si ji vzít. Christine ho však odmítne a vrací Husákovy normalizace. Hodnotící komise podívejte se na
http://www.zkouskypark.cz/cs/fce
se zpět, kde se zamiluje do svého přítele složená z nezávislých středoškolských
učitelů a dále pak z odborníků Filozofické
z dětství Vikomta Raoula. Následuje
Mgr. Ivana Taičmanová
mnoho neštěstí, které padne na divadlo. fakulty UK v Paze, Masarykovy univerzity
Projekt SLODIC - tentokrát v Dánsku
v Brně a Purkyněho univerzity v
Děj se dál zaplétá a vrcholí dalším
Olomouci ocenila originalitu tématu a
únosem Christiny Daaé, kdy jí Fantom
dává na výběr jen ze dvou možností. Buď jeho odborné zpracování. Odměnou za
vynaložené úsilí byly oběma dívkám
si ho vezme a zůstane s ním v podzemí,
knihy v hodnotě převyšující 1000 Kč. Na
anebo zavraždí Raoula.
vynikajícím 2. místě (z celkového počtu
Marian Vojtko v roli Fantoma exceluje a
divák je okouzlen zabarvením jeho hlasu. 43 prací) skončily Edita Studenovská a
Štěpánka Marková (třída sexta) s
Ani herci dalších rolí Michaela
mimořádně zdařile zpracovanou biografií
Gemrotová (Christine Daaé) a Michal
nestora humpoleckého sportu pana
Bragagnolo (Raoul) nezůstávají svými
Jiřího Šimka, kde hodnotitele zcela jistě
výkony pozadu a celé představení tak
přesvědčila zejména úroveň formálního
působí nádherným dojmem, který by si
V týdnu od 12. do 18. dubna se studenti
zpracování zvoleného tématu. Kromě
milovníci muzikálů neměli nechat ujít.
kvinty - Daniela Kasalová, Jan Staněk a
hodnotných knižních cen získala obě
Z divadla jsme odcházeli nadšení a plni
děvčata možnost účasti na mezinárodním Jan Šenk zúčastnili poslední mezinárodní
nezapomenutelných zážitků. Už od
výměny v rámci projektu SLODIC, která
historickém semináři a jako hlavní cenu

se konala v Kodani. Projekt je zaměřen
na překonávání kulturních bariér,
rozvíjení komunikačních dovedností a
práci s informacemi. V tomto duchu
probíhaly všechny workshopy, které byly
vedeny na zcela profesionální úrovni.
Diskuse, práce s filmem, vymýšlení
sloganů, tanec, bubnování na africké
djembe, prezentace a vyslechnutí silných
životních příběhů a osudů – to vše v nás
zanechalo hluboký dojem. Své kouzlo
měla i prohlídka Kodaně. Navštívili jsme
Round Tower, IQ Park, projeli se lodí,
viděli výměnu stráží v královském paláci
a samozřejmě jsme nemohli vynechat
symbol Kodaně - Malou mořskou vílu.

sešla na židovském hřbitově, kde jsme se
snažili dokončit jeho zkrášlovací kúru.
Bohužel pár kupek listí podobných kupoli
na bazilice sv. Petra ve Vatikánu zůstalo,
a tak se část žáků z naší třídy domluvila,
že bychom úklid dokončili. Jak bylo
ujednáno, tak se také stalo a další den
jsme úklidové práce dovedli do zdárného
konce. Bylo to skvělé!

francouzština je stále jedním z
nejdůležitějších světových jazyků.
Studentky našeho gymnázia zde
reprezentovaly Kraj Vysočina ve třech
kategoriích ze čtyř, a to v kategoriích A1
(Luďka Dubová z kvarty), B1 (Eva
Krajanská z 3. A) a B2 (Vy Linh Vuong ze
septimy). V silné konkurenci jazykových
gymnázií a středních škol s rozšířenou
výukou jazyků si nejlépe vedla Eva
Krajanská, která obsadila vynikající 6.
místo! Všem studentkám děkuji, že naši
školu reprezentovaly na té nejvyšší
úrovni soutěže, a doufám, že je bude
francouzština bavit i nadále.

Jaromír Krtek, 3.O

Mimořádné úspěchy v matematické
olympiádě

Týden uběhl neuvěřitelně rychle a my
jsme se museli rozloučit s našimi přáteli.
Ale už teď je nám jasné, že i když projekt
skončil, nebylo to naše poslední setkání.
Pokud se chcete
dovědět více o celém
projektu, podívejte
se na
slodic.wordpress.com
Mgr. Ivana Taičmanová

Jarní úklid ve stínu Davidovy hvězdy
Začnu stejně jako v pohádce: Jednoho
krásného jarního dne se výprava
''mladých a krásných'' hrdinů rozhodla
zbavit přírodu jejích odvěkých nepřátel,
jako je špína, odpad a nepotřebné obaly
od všeho možného, co tady bezohlední
lidé zahodili. Ano, aspoň tak vypadala
první část naší mise, jejímž cílem bylo
zbavit lesopark poblíž ZŠ Podhrad tíživých
zbytečností a monster válících se všude
kolem. Pustili jsme se do boje a hrdě
vybili velkou část stvůrného odpadu.
Poté se naše legie uklízečů a uklízeček
vydala zneškodnit dalšího padoucha, to
jest lupení a listí dusící židovský hřbitov.
Naše vojsko se tady ale rozdělilo, a to na
ty, co se snažili zvelebit židovský hřbitov,
a na ty, co zbavovali okolí takových vad
na kráse, jako jsou vyhozené nedopalky
od cigaret, různorodé dotěrné papírky,
plastové i skleněné lahve a dokonce i
rozpadlý koš a starý film do videokazet.
Nakonec se rozdělená úklidová četa zase

V letošním školním roce dosáhli studenti
naší školy opět mimořádných úspěchů v
matematické olympiádě. Již mezi
nejmladšími studenty jsou výborní
matematici a Jan Kučera (prima) vyhrál
okresní kolo v kategorii Z6. Naším
nejúspěšnějším reprezentantem je Matěj
Doležálek (kvarta) – vyhrál okresní kolo
kategorie Z9 a v krajském kole se umístil
na druhém místě. Soutěžil dokonce i se
staršími studenty ve středoškolské
kategorii C a v ní vyhrál krajské kolo. Tyto
i další skvělé výsledky ukazují tabulky:
Okresní kolo matematické olympiády
kategorie
Z6
Z6
Z7
Z7
Z9

umístění
1
4
2. - 4.
2. - 4.
1

jméno a příjmení
Jan Kučera
Jan Hajčiar
Jiří Klubal
Michal Šíma
Matěj Doležálek

Krajské kolo matematické olympiády
kategorie
Z9
C
C
B

umístění
2
1
8. - 10
5

jméno a příjmení
Matěj Doležálek
Matěj Doležálek
Jan Šenk
Aleš Krčil

Všem uvedeným studentům
blahopřejeme, děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a přejeme mnoho
dalších úspěchů.

Mgr. Lucie Brožová

Chemická a biologická olympiáda
V letošním školním roce se naši žáci opět
účastnili přírodovědných soutěží
zaměřených na biologii a chemii. V
biologické olympiádě postoupilo ze
školního kola celkem 10 soutěžících ve
všech čtyřech kategoriích, v chemické
olympiádě 6 účastníků ve dvou
kategoriích.
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
V kategorii D - mladší žáci postoupili do
OK 4 soutěžící – z primy P. Miřátský a M.
Vandas, ze sekundy J. Klubal a O. Váňa,
který obsadil velmi pěkné 8. místo
z celkového počtu 28 účastníků. V
kategorii C – starší žáci postoupili do OK
dva soutěžící. R. Šimek z tercie obsadil
skvělé 2. místo a G. Kratochvílová
z kvarty skončila na pěkném 13. místě.
Ve středoškolských kategoriích postoupili
do KK kategorie B žáci 2. A. E. Kozlíková a
A. Krčil, v kategorii A T. Štaubertová ze 3.
A a M. Svatková ze septimy. E. Kozlíková
obsadila velice pěkné 14. místo.

Předmětová komise matematiky CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Celostátní kolo konverzační soutěže
ve francouzském jazyce
27. dubna se konalo celostátní kolo
konverzační soutěže ve francouzštině.
Nejlepší francouzštináři z celé republiky
se sjeli do Francouzského institutu v
Praze, aby změřili své síly a ukázali, že

Velkou radost nám udělali také soutěžící
v chemické olympiádě. V okresním kole
kategorie D obsadil M. Doležálek 1. místo
a postoupil do kraje, kde se umístil na 10.
místě. Okresního kola soutěže se
zúčastnily ještě K. Tomanová a N.
Vránová, všichni z kvarty.

V krajském kole kategorie C se stal
vítězem A. Krčil, kterému chyběl pouze
jeden bod ke 100% úspěšnosti. Ve stejné
kategorii reprezentovali školu ještě J.
Šenk a J. Staněk z kvinty.

obou škol, ředitel ZUŠ Josef Jirků a
zástupce ředitele gymnázia Antonín
Pustina.

Dne 5. května 2015 se studenti ze tříd
sexta a 2. A pod dozorem paní učitelky
Váňové a pana učitele Škrabánka vydali
na exkurzi do Babiččina údolí v okrese
Následně se všichni přítomní rozešli do
Náchod. Tříhodinová cesta okořeněná
všech stran, aby si prohlédli, co šikovní
hrajícím rádiem utíkala velmi rychle a
Všem soutěžícím gratulujeme a
žáci připravili. Atmosféra opravdu
naší první zastávkou se stal zámek
děkujeme jim za reprezentaci školy.
dýchala jarem. Dekorace ozdobené
Ratibořice. Z vyprávění průvodkyně jsme
vajíčky, kuřátka a zajíci všech velikostí,
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
se dozvěděli, že se zde vystřídalo mnoho
O. Váňa (8.), J. Klubal, P.
ptáčci, ovečky či obrazy byly na stolech,
BIO D
okresní
majitelů, až jej nakonec získala kněžna
Miřátský, M. Vandas
panelech, po stěnách i na zemi. Poprvé
R. Šimek (2.), G.
Kateřina Zaháňská, známá z literárního
jsem viděla devět set barevných vajíček
BIO C
okresní
Kratochvílová (13.)
pohromadě. Všichni obdivovali originální díla Babička. Po celou prohlídku
E. Kozlíková (14.),
BIO B
krajské
zámeckého areálu nás provázela vůně
nápady, které se zrodily pod rukama
A. Krčil
květin z výstavy věnované 200. výročí
T. Štaubertová,
místních
žáků.
A
děti
ocenily
zajisté
i
BIO A
krajské
M. Svatková
připravený bonus, a to možnost zahrát si Vídeňského kongresu. Po prohlídce jsme
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
podnikli procházku k Ludrovu mlýnu, jejž
na detektivy a najít mezi exponáty
M. Doležálek (1.),
vlastnil děd nejlepší kamarádky Barunky.
desítku
schovaných
pohádek.
Výstava
okresní
N. Vránová,
CHO D
Překvapilo nás, jak dokonale se mlýnice
K. Tomanová
byla tedy interaktivní.
zachovala. Atmosféra Babičky na nás
krajské
M. Doležálek (10.)
V následujících dnech jsme se pak učili na
A. Krčil (1.), J. Staněk, J.
dýchala i po cestě k Viktorčinu splavu a
CHO C
krajské
výstavě výtvarné techniky i dějiny umění.
Šenk
poté ke Starému bělidlu. Je to malá
Víte, že to byla i největší ZOO v okolí?
Za PKBi-Ch zpracovaly Mgr. J. Filipová a
chaloupka, kterou zub času vůbec
Našli jsme tu osm set zvířat a ptáků.
Mgr. D. Rázková
nepoznamenal. Vy jen čekáte, kde na vás
Třeba někteří zajíci vyrostli až do tří
vykoukne malá Barunka, jejíž domov sem
Ohlédnutí za Jarní a velikonoční
metrů a některé kachny byly větší než
Božena Němcová umístila, i když ve
výstavou
malí návštěvníci.
skutečnosti žila v úplně jiném domě
Pokud jste výstavu nenavštívili a jste
naproti ratibořickému zámku. Údolí se s
alespoň trochu zvědaví, můžete se vydat námi rozloučilo trdelníky, které pro nás
na zámek do Žirovnice. Sextáni ji totiž
místní cukráři na objednávku hbitě
zabalili a vypravili na cestu. V Žirovnici ji
vyrobili. Naším dalším cílem bylo
čeká umístění v expozici venkova ve
Muzeum Boženy Němcové v České
špýcharu, v zámku či zámeckém
Skalici, konkrétně Barunčina škola, kam
pivovaru. A pokud chcete výstavu vidět
se chodila slavná spisovatelka vzdělávat.
hned teď, mrkněte na naši virtuální
Podle informací průvodce to byla moc
galerii na
chytrá a nadaná dívka. Dobová učebna
https://vytvarnyoborzushumpolec.wordp nám přiblížila, jak vypadala výuka v 1.
ress.com či na fotogalerii našeho
Letí to jako voda. Už je tu zase jaro a
polovině 19. století. Domů jsme se vrátili
gymnázia.
Velikonoce jsou dávno za námi. A mladí
unavení, avšak plní nových vědomostí a
výtvarníci z humpolecké Základní
Zde jsou podrobné
zážitků. Tato exkurze byla moc příjemná
umělecké školy Gustava Mahlera a z
fotoreportáže z přípravy,
a vydařená.
Gymnázia dr. A. Hrdličky na toto krásné
instalace, vernisáže,
Martina Veletová, 6.0
období a na tento velký svátek
průběhu i ukončení.
Prima a sekunda v Polné
nezapomněli. Pod vedením profesorky
Barbora Příhodová, studentka obou škol
Evy Moravcové st. a ml. připravili
V návštěvní knize jsme napočítali 1200
krásnou výstavu svých výtvorů, kterou
nazvali Jaro a velikonoce tradičně, vesele podepsaných návštěvníků a to nám
všichni svůj podpis nezanechali a někteří
a hravě.
tu byli i několikrát. Radost nám udělalo i
Dne 1. dubna 2015 se v galerii na Dolním 71 velice pochvalných zápisů. Někteří
náměstí uskutečnila vernisáž této
naši sympatizanti pochvalně reagovali i
výstavy. Každý, kdo chtěl zajímavým
emailem či na facebooku. V prvním týdnu
způsobem přivítat blížící se Velikonoce,
virtuální galerii navštívilo 1000 lidí.
mohl v 15 hodin přijít a přesvědčit se, že Děkujeme všem, kteří se na výstavě
se bude na co koukat. Nejdříve se ale
podíleli, či ji přišli navštívit.
všichni museli vtěsnat do výstavního
Mgr. Eva Moravcová, st. Ve středu 6. května 2015 se vydaly dvě
sálu, což nebylo vzhledem k množství
třídy nejmladších studentů gymnázia do
Po stopách Barbory Panklové
exponátů a opravdu velkému počtu
Polné. Naše první cesta vedla na hrad a
návštěvníků vůbec jednoduché. Tento
zámek, kde nás zajímala expozice „Stará
zájem všechny přítomné autory velmi
řemesla“. Sympatická průvodkyně zde
potěšil. Po úvodním tanečním a
dětem ukázala, jak vypadal kupecký krám
pěveckém vystoupení návštěvníky
a co všechno zde bylo možné pořídit či
přivítala učitelka výtvarného oboru ZUŠ
zařídit. Pak je zasvětila do práce cukrářů,
Eva Moravcová. Promluvili i zástupci
perníkářů, pekařů či řezníků, ale viděli

jsme též, co všechno se nacházelo v dílně
ševce, košíkáře, tkalce či výrobce
modrotisku. Součástí prohlídky byla i
návštěva staré lékárny „U Černého orla“,
kde jsme získali informace o historii
výroby a prodeje různých léčivých
produktů a též jsme si mohli prohlédnout
jejich dobové uložení.

Esterházyů jako kapelník a sbormistr.
Druhým cílem naší cesty bylo Neziderské
jezero, které nás ve městě Neusiedler
přivítalo slunečným a větrným počasím.
Odtud jsme se vydali směrem ke
slovenským hranicím do vesničky Kittsee,
kde se nachází čokoládovna firmy
Hauswirth. Po krátké exkurzi ve firmě
Naší druhou zastávkou byla „Stará škola.“ jsme mohli také ochutnat a zakoupit
jejich produkty v místní podnikové
Děti měly možnost prohlédnout si zde
prodejně. Odtud jsme vyrazili do
školní třídu z roku 1866, která byla
nedalekého městečka Petronellvybavena původními exponáty –
Carnuntum, které se rozkládá na břehu
lavicemi, tabulí, učebnicemi, atlasy,
Dunaje a na jehož místě se na počátku
globusy, výkresy aj. Součástí třídy byl
našeho letopočtu rozkládalo římské
dokonce model těžební věže, který si
město s vojenským táborem, kde žilo
místní učitel sám vyrobil. Nahlédli jsme
celkem asi 40 tisíc lidí. Tam jsme si
také do kabinetu učebních pomůcek s
prohlédli archeologický areál, ve kterém
fyzikálními přístroji, mineralogickou
se nachází nejen zbytky starých budov,
sbírkou a s vycpanými zvířecími
ale také budovy nové, postavené na
exponáty. Nejznámějším z nich je
dvouhlavé tele. Vstoupili jsme i do černé původních půdorysech. Měli jsme tak
možnost zažít atmosféru pravých
kuchyně a do bytu učitele.
římských lázní nebo si udělat představu o
Posledním cílem našeho výletu bylo
tom, jak vypadaly domy římských
Regionální židovské muzeum v Polné,
patricijů. Na závěr naší exkurze jsme se
kde jsme si prohlédli synagogu a nově
ještě krátce zastavili u Památníku bitvy
otevřený rabínský dům, jehož součástí je
na Moravském poli, kde v roce 1278 padl
i židovská lázeň mikve. Toto prostředí
český král Přemysl Otokar II.
dětem lehce poodhalilo postavení,
Mgr. Jitka Martinů
způsob života, zvyky a obyčeje Židů v
jejich neobyčejné historii.
Schůzky regionálního centra fyziků PaedDr. Marie Váňová projekt Elixír do škol

100% úspěch u všech písemných
částí maturity!
15 květen 2015: Všichni naši
maturanti uspěli ve všech částech
písemné maturity. Blahopřejeme!

Exkurze do Rakouska (Burgenland)

V úterý 12. května 2015 se
v rámci výuky německého
jazyka konala exkurze do
Rakouska. Akce se
zúčastnilo 46 studentů naší školy.
Nejprve jsme navštívili hlavní město
spolkové republiky Burgenland
Eisenstadt. V tomto malebném městě se
nachází zámek šlechtické rodiny
Esterházy, kromě toho je Eisenstadt spjat
se jménem hudebního skladatele
Josepha Haydna, který působil u

Dne 27. 4. 2015 se uskutečnila 8. schůzka
Regionálního centra projektu Elixír do
škol, a to formou exkurze do Ústavu
fyziky plazmatu AV ČR v Praze, kde se
účastníci seznámili s tokamakem
COMPASS, což je reaktor, kde se zkoumá
průběh jaderné fúze. Ve druhé části
exkurze si učitelé fyziky prohlédli jaderný
reaktor VR1 – Vrabec na MFF UK v Praze
Tróji. Reaktor je otevřený, a tak bylo
možné nahlédnout za chodu dovnitř.
Samozřejmě bez jakéhokoli rizika.
Exkurze se všem zúčastněným velmi
líbila, protože se prakticky seznámili s
moderními metodami výzkumu částic.
Dne 13. 5. 2015 se na naší škole
uskutečnila 9. schůzka Regionálního
centra projektu Elixír do škol. Téma
schůzky učitelů fyziky základních a
středních škol regionu Vysočina byly
hřebíčkové obvody s diodami – pájení.
Učitelé si prakticky vyzkoušeli pájení při
vytváření modelů jednotlivých
elektrických obvodů s diodami
(usměrňovač jednocestný a dvoucestný,
indikátor napětí a proudu), které pak
mohou využít se žáky při názorné výuce.
RNDr. Ing. Václav Pasáček

Účast v krajském kole biologické
olympiády
V pátek 15. 5. 2015 se v Havlíčkově Brodě
konalo krajské kolo BiO kategorie C
(kategorie žáků 8. a 9. tříd a
odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií). Těší nás, že v letošním ročníku
této soutěže měla naše škola zastoupení.
Poděkování patří Romanu Šimkovi ze
3.O, který nás reprezentoval a kterému
přejeme hodně úspěchů v dalších
přírodovědných soutěžích.
Za předmětovou komisi Bi – Ch
Mgr. D. Rázková

Exkurze tříd 3.O a 4.O do Jihlavy
Ve čtvrtek 7. května 2015 se žáci tercie a
kvarty zúčastnili přírodovědné exkurze
do Jihlavy. Dopoledne si prohlédli
Muzeum Vysočiny, kde plnili předem
zadané úkoly zaměřené na procvičení
geologických znalostí a kde se také
seznámili s historií dolování a
mincovnictví.
Odpoledne navštívili ZOO. Zde bylo jejich
úkolem „zmapovat“ faunu a získat
informace, které následně využili pro
vytvoření zoologických prezentací.
Za předmětovou komisi Bi – Ch
Mgr. D. Rázková

Slavnostní předávání maturitních
vysvědčení
Slavnostního předávání maturitních
vysvědčení se konalo v pátek 29. 5. 2015
v sále Muzea Dr. A. Hrdličky na Dolním
náměstí.

1. místo v Jámě lvové
Matěj Doležálek z kvarty se umístil na 1.
místě v soutěži Jáma lvová. Jedná se o
korespondenční soutěž na pomezí
matematiky a informatiky, kterou pro
žáky druhého stupně základních škol a
odpovídajících tříd víceletých gymnázií
pořádá České vysoké učení technické v
Praze. Gratulujeme!
Mgr. Eva Moravcová

GLOBE games
Třicet škol, stovka dobrovolníků, čtyři
dny plné sdílení vlastních projektů, her a

především společného času – v takovém
stylu vyvrcholila celoroční práce škol
zapojených do programu GLOBE, letos na
Základní škole Kunratice v Praze. GLOBE
Games odstartovalo tradiční koulení obří
zeměkoule. Třímetrová zeměkoule si
však letos musela proklestit cestu
zalidněným centrem Prahy až k místu
slavnostního zahájení v kině Lucerna.
Páteční den probíhal v duchu studentské
konference, kde gloubáci představili své
projekty ostatním. Odpoledne na
všechny čekaly workshopy s odborníky
věnované půdě, meteorologii, chemii,
erozi a řadě dalších témat. Odpoledne si
všichni užili poster session, na které
každá škola představila svůj program na
speciálních plakátech. V sobotu ožil
Kunratický les, ve kterém už od ranních
hodin probíhala terénní hra. Na
odpoledne bylo připraveno slavnostní
zakončení, které ozvučily školní rockové
kapely.

etapě z Čejova do Humpolce a v 6. etapě
z Humpolce do Pelhřimova. Svojí účastí
podpořili mezinárodní sportovní projekt,
který pomáhá onkologicky nemocným
dětem. Vyzkoušeli si jízdu v pelotonu za
doprovodu policejních vozů, zlepšili si
svoji fyzickou kondici a šířili charitativní
myšlenky cyklotour Na kole dětem s
Josefem Zimovčákem.

Vědci studentům

Ve dnech 15. – 16. 6.2015 se studenti z
našeho gymnázia účastnili projektu
Mgr. Petr Studenovský „Vědci studentům“ – 100 vědců do
středních škol. Akce se konala v
Přednáška Mgr. Pavla Martince o
jihlavském hotelu Gustav Mahler, kde se
komiksové literatuře
ve dvoudenním programu představilo 5
současných vědců, kteří nám skvěle
V pondělí 15. 6. se studenti 2.A a sexty
přiblížili své obory.
sešli na přednášce Mgr. Pavla Martince
(Gymnázium a pedagogické lyceum Sion, Přednášející:
Hradec Králové; doktorand Univerzity J.
 MUDr. Radek Hippmann, Ph.D. –
E. Purkyně) o komiksové literatuře. Měli
Stomatologie trochu jinak aneb Jak
jsme možnost podívat se teoreticky i
se léčí a zkoumá na klinice a v
prakticky na komiks coby umělecké
keňské nemocnici
medium, popsat si jeho části (panel,
 prof.RNDr. Pavel Prošek, CSc. –
škarpa, bublina aj.) a určit jejich funkci.
Antarktida
Vše bylo zasazeno do literární teorie a

Mgr. Roman Neruda, CSc. – Umělá
Mgr. Jiří Svoboda, Ph.D. srovnáváno s jinými médii (např. kniha,
inteligence a umělý život
film, fotografie). Přednáška se opírala o
"Děti učí děti"

Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr.h.c. –
českou i zahraniční literaturu.
Energie pro příští generace
Ve středu a ve čtvrtek 10. - 11. června
Také nám byly doporučeny zajímavé

prof.PhDr. Jiří Straus, DrSc. –
měli starší studenti z našeho gymnázia
kvalitní komiksy, ať už šlo o moderní
Forenzní vědy při vyšetřování zločinů
možnost zapojit se do programu s
komiksy, nebo adaptace slavných děl
názvem „Děti učí děti“. Jde o projekt,
Hodnocení našich studentů:
literatury (např. Shakespearův Hamlet
který každoročně organizuje především
zpracovaný technikou manga, s překlady „Vynikající přednášky se zajímavými
pan učitel Filip ve spolupráci se základní
tématy!! Kdyby takhle poutavě a vtipně
Martina Hilského; adaptace Kafkových
školou v Obratani a jeho cílem je
vyučovali učitelé, troufám si říct, že by se
děl). Náměty jistě využijeme!
vyzkoušet si, jaké to je býti učitelem, a
Mgr. Zdeněk Škrabánek absence nejen v naší ignorantské třídě
také poznat krásnou přírodu v
rapidně snížila a zájem o nám zatím
Úspěchy našeho školního parlamentu
Obrataňské kotlině.
„vzdálenou“ vědu zvýšil“.
Celkem šest odvážných studentů se s
ŠKOLNÍ PARLAMENT Gymnázia dr. A.
Musím podotknout, že téma první
panem učitelem ve středu odpoledne
Hrdličky v Humpolci
přednášky bylo pojato originálním
vydalo na dobrodružnou cestu do
způsobem, hlavně co se týče podání
Co se nám v letošním roce povedlo?
Obrataně a já jsem byla jednou z nich.
obecenstvu. Bavila jsem se do posledního
 úspěšná obnova činnosti školního
Ještě téhož dne jsme si prošli okolí obce
slova p. Hippmanna. Oceňuji báječnou
parlamentu
a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí,
fotodokumentaci u jednotlivých částí
 aktivní fungování po dobu 4 měsíců
které jsme se poté druhý den snažili
prezentace, zvláště mi dopomohly k lepší
(březen až červen)
přiblížit dětem ve věku od šesti do
představě fotografie původního a
 podniknuto 12 zasedání
jedenácti let. Vyrazili jsme společně s
konečného stavu chrupu pacientů u
 vyřešení nedostatků na sociálních
nimi na dlouhou procházku, kterou jsme
přednášky o stomatologii. I dokumentace
zařízeních
spojili s výukou přírodovědy, angličtiny,
jižního pólu od krajiny po činnost člověka
 rozjetí rozhlasového projektu:
matematiky, tělocviku nebo také
ve zdejší přírodě byla zajímavá, i když
„Vstávej, gymple, vstávej!“
hudební výchovy a nakonec jsme si výlet
poněkud vzdálená nám běžným
všichni moc užili!
 uskutečnění dvou akcí:
smrtelníkům. Též mě mile překvapilo
 Návrat do historie
Doufejme, že příští rok si budeme moci
téma p. Nerudy – Umělá inteligence a
 Bleší trh
tuto milou zkušenost zopakovat a že děti
umělý život – které zpočátku vypadalo
 účast na setkání školních
do té doby zůstanou stejně tak hodné a
filozoficky a tak trochu tajuplně, ale
parlamentů v Jihlavě
pozorné, jako byly letos.
jakmile přišel na řadu Pepíček a animační
videa, i mně – jako ne moc velkému
Děkuji
všem
parlamenťákům,
kteří
Kateřina Tomanová, 6.O
zájemci o informatiku – se téma začalo
přispěli k obnově parlamentu.
Cyklotour Na kole dětem s Josefem
Poděkování patří paní učitelce Příhodové, líbit.
Zimovčákem
jež se nebála jít do toho s námi. Určitě
V neposlední řadě oceňuji skvělou
budeme v „parlamenťáctví“ pokračovat i atmosféru, jež panovala mezi odborníky i
Studenti Gymnázia dr. A. Hrdličky
v dalším školním roce.
doprovodili 8. – 9. června odvážného
posluchači. Jsem moc ráda, že mi bylo
muže Josefa Zimovčáka při dobročinné
Martina Veletová, 6.O umožněno takové akce se zúčastnit, a
jízdě na Staré dámě (vysoké kolo) v 5.
děkuji všem přednášejícím za
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srozumitelné vyložení složitých
problémů.“

Druhý ročník historicky prvního
dívčího fotbalového turnaje na
GYMHU

místo ZŠ 02 – Matěj Doležálek
místo SŠ – Tomáš Hanousek
místo SŠ – Aleš Krčil (krajské kolo
Brno, 26. 4. 2015)

Celostátní finále tedy bylo opět s naší
účastí.

Třída sexta se na závěr školního roku
opět ujala organizace fotbalového
turnaje.

Výsledky celostátního kola v Praze,
15. 6. 2015:

Dobojováno – a nedopadli jsme
vůbec špatně
Bývá už tradicí, že se na konci školního
roku ohlédneme za úspěchy našich
studentů v zeměpisných soutěžích.

Největšího úspěchu (7. místo) dosáhla
třída kvarta ve složení Matěj Doležálek,
Adam Drahozal, Radka Kvášová. Matěj
Doležálek pak obsadil velmi pěkné 12.
místo v soutěži jednotlivců.
Třetí soutěží je celosvětová webová hra
LANDMARKgames, kde velmi slušného
umístění dosáhla třída tercie (TOP 5).

První z nich je zeměpisná olympiáda: zde
Všem, kteří se aktivně zapojili do
jsme si vedli velmi úspěšně.
zeměpisných soutěží, patří naše
Okresní kolo - Pelhřimov, 17. 2. 2015:
poděkování.
 místo Jan Kučera (prima)
Výše jmenovaným studentům
 místo Jiří Klubal (sekunda)
blahopřejeme k dosaženým úspěchům a
 místo Matěj Doležálek (kvarta)
doufáme, že své znalosti a zkušenosti
 místo David Pikal (3.A)
uplatní i v roce příštím. Zeměpisné jevy
jsou všude kolem nás – je jen třeba si jich
 místo Tomáš Hanousek (sexta)
všimnout.
Krajské kolo – Žďár nad Sázavou, 17. 3.
2015:





místo Matěj Doležálek
místo Jiří Klubal
6. místo Tomáš Hanousek
Jan Kučera, David Pikal – úspěšní
řešitelé

Ústřední kolo – Praha, 13. - 14. 4. 2015:


Matěj Doležálek úspěšný řešitel (12.
místo)

Matěj se v silné konkurenci neztratil,
naopak. Je to jeho druhá účast v
ústředním kole.
Druhou soutěží, ve které také slavíme
pěkné úspěchy, je Eurorebus:
Výsledky krajského kola v Jihlavě, 8. 4.
2015:






místo ZŠ 02 – kvarta (Matěj
Doležálek, Adam Drahozal, Radka
Kvášová)
4. místo ZŠ 01 – sekunda (Filip
Antoni, Michal Mojžíš, Tomáš
Škaryd)
7. místo SŠ – 3.A (David Pikal, Martin
Kutiš, Zuzana Moravcová)

regionu. Tento svérázný kronikář
zaznamenal i další zajímavé okamžiky z
dějin města i svého života, ale především
své názory na zdejší dění. Proto je text
spíše než kronikou pamětní knihou. V
této knize pak nalezneme další dva
pokračovatele, starostu Jana Ferdinanda
Kamarýta a poslance říšské rady Filipa
Bečváře a jeho dceru a pozdější
poslankyni Annu Vetterovou Bečvářovou.
Zápisy jsou dovedeny na počátek 20.
století.
Dnes je Kamarýtova kronika součástí
písemností archivního souboru Archiv
města Humpolec (inv. č. 74, kniha č. 59) a
je uložena v Moravském zemském
archivu v Brně - Státním okresním
archivu Pelhřimov. Stálé klimatické
podmínky depozitáře zajišťují, aby kniha
jako cenný pramen informací byla
uchována i pro další generace. Pro
studijní účely existuje mikrofišová kopie
č. 56, stejně jako digitální skeny
uveřejněné na webových stránkách
města Humpolce. Specifická podoba
písma Jana Kamarýta ovšem neumožňuje
studium knihy tomu, kdo nezná alespoň
základní prvky kurentu, které jsou
obsažené v Kamarýtově rukopisu.

Právě tato okolnost stála u počátku
projektu „Kronika Jana Kamarýta a jeho
pokračovatelů“, do jehož řešení se
zapojilo Gymnázium dr. Aleše Hrdličky v
Humpolci (garant Mgr. Zdeněk Škrabánek
se studenty Jiřím Dalíkem ml., Martinou
Kasalovou, Kristýnou Prokůpkovou aj.) a
Za kabinet zeměpisu
Moravský zemský archiv v Brně - Státní
Mgr. Eva Karafiátová
okresní archiv Pelhřimov (garant Mgr.
Kamarýtova kronika skutkem roku
Pavel Holub). Projekt byl koncipován jako
2014 v Kraji Vysočina
realizace dvou paralelních částí, jejichž
společným hlediskem byla kronika Jana
Kamarýta. Hlavní část projektu měla
směřovat k vydání přepisu kroniky. Druhá
část, doprovodná, měla představit
studentům zajímajícím se o historii práci
archiváře, historika, zpracovatele přepisu
(editora), který musí obsáhnout celou šíři
poznatků, než získá bližší informace
nutné k dalšímu zpracování. Při realizaci
této druhé části projektu se studenti
Kraj Vysočina ocenil 28. 5. 2015 společný seznámili hlouběji s prací paměťových
institucí působících na regionální úrovni
projekt humpoleckého gymnázia a
(např. Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v
pelhřimovského archivu v oblasti
Humpolci, Muzeum Vysočiny Havlíčkův
vzdělávání jako Skutek roku 2014.
Brod, Městská knihovna v Humpolci,
Zástupci projektu převzali na zámku
Státní okresní archiv Pelhřimov), ale i s
Valeč ocenění.
prací institucí specifických (tj. Filozofické
Jako Kamarýtova kronika je označována
fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
nejstarší kronika města Humpolce,
Archivu Národního muzea v Praze), kam
kterou počal knihař Jan Ferdinand
Kamarýt psát na přání zdejších radních v směřovaly cesty zpracovatelů edice.
roce 1856. V kronice se vrací především k Závěrečná podoba zpracování přepisu
knihy, která mohla vyjít díky finančnímu
událostem roku 1848 a 1849 v našem

přispění Města Humpolce a Gymnázia dr.
A. Hrdličky, byla autory cíleně zaměřena
opět na studenty. Edice byla pojata jako
doplňková učební pomůcka pro výuku
dějepisu, českého jazyka či občanské
výchovy. Tomuto účelu byla uzpůsobena
podoba poznámkového aparátu, který
má studentům přiblížit jazyk kroniky.
Toto finanční přispění umožnilo vydat
knižně alespoň omezené množství
exemplářů, některé z nich byly umístěny
do spolupracujících institucí a zdejší
knihovny, aby byly k dispozici zájemcům
o humpoleckou historii. Otevírá se také
možnost vydat knihu v upravené verzi
ještě jednou, tentokrát v barevném
provedení a s větším nákladem. Snad již v
příštím roce.

Každou druhou středu v měsíci se na
Aktuálně:
našem gymnáziu konaly schůzky pro
učitele fyziky. Vyučující základních škol a Webové stránky
víceletých gymnázií se pravidelně
setkávali, aby načerpali inspiraci na různé
pokusy a aktivity.
V roce 2014/2015 se konalo celkem osm
schůzek a jedna exkurze (Ústav fyziky
plazmatu AVČR – TOKAMAK a ČVUT
Praha školní reaktor Vrabec).

www.gymhu.cz

Středisko dr. A. Hrdličky je regionálním
Oficiální facebooková stránka
centrem projektu Elixír do škol, který si
klade za cíl propojit to nejlepší
z tradičního školství s tím nejlepším
z moderních výukových metod i poznatků
www.facebook.com/humpolec.gymhu
z vědy a přinést to do základních škol a
Naše facebookové stránky mají
víceletých gymnázií.
v současné době přes 500 fanoušků,
Mgr. Eva Moravcová
kterým pravidelně přinášíme nejnovější
Současnou podobu knihy představí autoři
informace o dění na naší škole.
zájemcům v krátkém programu také na
25. Podzimním knižním veletrhu v
Studentský časopis HRDLIČKOVINY
Fotogalerie
Havlíčkově Brodě.
Začtěte se přímo
Fotografie ze života
na stránkách
školy najdete nejen
časopisu a nebo
mezi facebookovými fotoalby, ale také na
si přidejte
časopis mezi své flickru.
www.flickr.com/photos/gymhu/sets
oblíbené
facebookové
Blogy:
stránky:
www.facebook.com/gymhupress
Středisko dr. A. Hrdličky
Za autorský tým Mgr. Pavel Holub a http://gymhupress.wordpress.com
Stránky regionálního centra projektu
Mgr. Zdeněk Škrabánek
Za dva roky studenti publikovali celkem
Elixír do škol.
Cena hejtmana Kraje Vysočina
266 příspěvků.
strediskohrdlicka.wordpress.com
Pobavíte se u „Jednoslabičného příběhu“ Věda nejen pro Alfréda
nebo se dočtete, „Čím nás i po čtyřech
stoletích oslovují Shakespearovy
postavy“ nebo „Proč se u Shakespeara
tak často zbytečně umírá“.

Přírodovědné soutěže pro žáky ZŠ
vedanejenproalfreda.wordpress.com
Krásného výsledku dosáhl náš student
Aleš Krčil, který získal nejvyšší krajské
ocenění pro talentované žáky, Cenu
hejtmana Kraje Vysočina.

Kontakt

Gratulujeme!
Mgr. Eva Moravcová

Středisko dr. A. Hrdličky

Gymnázium dr. A. Hrdličky,
KOMENSKÉHO 147, HUMPOLEC 396 01
RED@GYMHU.CZ |565 502 211

