
 Aktuality z Gymnázia dr. A. Hrdličky:  
Co se dělo ve školním roce  

2016 / 2017? 

Seznamovací kurz 1.A 

 

30. srpna se budoucí studenti třídy 1.A 
začali scházet u zadního vchodu do 
gymnázia. Přivezli jsme si s sebou kola, 
neboť jsme za účelem našeho seznámení 
měli strávit čtyři dny na chatě Bělice 
u Kališť. 

Na cestu jsme byli vybaveni reflexními 
tričky, poučeni o bezpečnosti a mohli 
jsme vyrazit. Do Kališť to nebylo daleko – 
cesta trvala hodinku. Obětaví rodiče nám 
na místo přivezli naše zavazadla, takže 
jsme se po příjezdu mohli hned ubytovat. 

Ještě týž den pro nás byly připraveny 
nejrůznější seznamovací hry a odpoledne 
jsme si dokonce vyrobili sádrové masky. 
Druhý den jsme hráli s tenisovými míčky 
golf a celou řadu dalších her, při kterých 
jsme se vzájemně poznávali – museli 
jsme například položit asi dvacet hřebíků 
na hlavičku jednoho zatlučeného hřebíku 
tak, aby se ani jeden nedotýkal prkna. 
Třetí den přišly na řadu hry důvěry. 
Rozdělili jsme se na skupiny, v nichž měli 
všichni členové kromě vůdce zavázané 
oči. Úkolem vůdce pak bylo bezpečně 
provést svěřenou skupinu náročným 
terénem. Později jsme pozadu skákali či 
spíše padali z palet do připravených 
rukou našich spolužáků, čímž jsme jim 
prokazovali velikou důvěru. Spoustu 
nejrůznějších her jsme hráli i po 
večerech, například elektriku, križkom 
nekrižkom a další. 

Čtvrtý den jsme po sobě chatu uklidili 
a vydali se na zpáteční cestu do 
Humpolce, tentokrát přes Proseč. Celý 
adaptační kurz se nám moc líbil, neboť 
jsme se nejenom vzájemně poznali, ale 
také jsme si užili spoustu zábavy 

a legrace. Nebylo snad nikoho, kdo by se 
netěšil na další společné školní dny. 

Simona Šenkýřová, 1.A 

GLOBE program 

GLOBE program se na gymnáziu realizuje 
ve dvou různých formách. 

1) Studenti sekundy se střídají v měření 
a zapisování dat u meteorologické budky. 
Následně jsou data zapisována do grafu 
na chodbě a odesílána organizátorům 
programu GLOBE v Americe. 

2) Ti, které program GLOBE zaujme 
nejvíce mohou vytvořit pracovní 
skupinku, která s pomocí učitele řeší 
nejrůznější otázky související s životním 
prostředím a jeho ochranou. Výsledky 
svého výzkumu následně studenti 
prezentují svým vrstevníkům na 
každoroční akci Globe games. 
V současnosti pracujeme na testování 
vlivu mikrovln používaných k ohřevu 
vody. 

RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. 

Kroužek ruského jazyka a kroužek 
španělštiny 

Kroužek ruského jazyka funguje 
i v letošním školním roce. Učíme se podle 
učebnice "Raduga". Nedílnou součástí 
učebnice je pracovní sešit, ve kterém si 
žáci procvičují písemnou podobu ruské 
abecedy - azbuky. 

Kroužky španělštiny s v letošním roce 
konají dva. Jeden ve středu od 16.00 do 
16.45 pro mírně pokročilé (od 5. lekce 
učebnice Aventura 1), druhý v úterý od 7 
do 7:45 pro začátečníky. 

Mgr. Jitka Kociánová, Mgr. Jitka Martinů 

Výsledky školního kola ve stolním 
tenisu 2016 

Na základě výsledků školního kola 
postupují do OK první čtyři chlapci 
v kategorii (4. 10. Pelhřimov) a tři dívky 
v kategorii (6. 10. Pelhřimov). 

1.O - 2.O dívky: 

1. Chaloupková Adéla 
2. Vincencová Hana 
3. Kučerová Natálie 
4. Prokůpková Veronika 

5. Šimková Simona, Ježová Eliška 
6. Šarfová Marie 

1. O - 2.O chlapci: 

1. Ferda Josef 
2. Jaroš Jáchym 
3. Hlaváček Aleš 
4. Šimek Ondřej 
5. Nousek Filip, Váňa Jan 
6. Chaloupek Adam, Krtek Lukáš 

3.O - 4.O dívky: 

1. Sedláková Viktorie 
2. Žáková Julie 
3. Slabá Kristýna 
4. Krejčová Jaroslava 
5. Davidová Natálie, Duchoňová Natálie 
6. Kratochvílová Michaela, Podlipská 
Tereza 

3.O - 4.O chlapci: 

1. Hlaváček Milan 
2. Klubal Jiří 
3. Hajčiar Jan 
4. Mojžíš Michal 
5. Březík Jan, Škaryd Tomáš 
6. Antoni Filip, Chvalkovský Adam 
Mgr. Petr Studenovský 

CORNY atletika SŠ 

 

19. 9. 2016, Pelhřimov 

Družstva chlapců a dívek z Gymnázia dr. 
A. Hrdličky se 19. 9. 2016 zúčastnila 
středoškolského atletického poháru 
družstev. V maximálním možném počtu 
24 sportovců odcestovali do Pelhřimova, 
kde změřili svoji výkonnost s ostatními 
z okresu v bězích, vrzích, dálce, skoku 
vysokém a dalekém. 

Kapitáni týmů, Šimáček Dominik 
a Kameníková Denisa, potvrdili pozici 
lídrů a svými výkony podrželi své mladší 
atlety. Denisa Kameníková získala zlatou 
medaili v běhu na 800 m (3 min), v této 



disciplíně se na druhém místě umístila 
i naše Andrea Boháčová z kvinty (3:03 
min). Ve skoku do výšky se na 2. -3. místě 
umístily Kateřina Hertlová a Simona 
Bečvářová (132 cm). Štěpán Zástěra 
obdržel zlatou medaili za skok do dálky 
(523 cm) a zároveň se umístil na 2. místě 
v běhu na 1500 m (4:39,9 min). Ve vrhu 
koulí dosáhl Dominik Šimáček svým 
výkonem na druhé místo (10, 68 m). 

Omlazená družstva tvořená převážně 
studenty z prvních ročníků jsou příslibem 
do budoucnosti. Svými výkony ve všech 
disciplínách získalo družstvo dívek 5212 
bodů a soutěž ukončilo na krásném 
druhém místě. Toto umístění se podařilo 
i chlapcům se ziskem 6560 bodů. 

Děkujeme všem a za reprezentaci školy 
píšeme za 1. 

Kabinet TV 

Poznávací zájezd na Azurové 
pobřeží 

 

Začátkem školního roku dostali žáci 
našeho gymnázia šanci prodloužit si letní 
prázdniny a vyrazit za sluncem, za 
mořem, kulturními památkami 
a přírodními krásami jižní Francie. 
Program byl nabitý, počasí slunečné 
a nám se naskytla možnost vidět 
a navštívit spoustu zajímavých míst. Náš 
pobyt jsme zahájili v Monaku, kde jsme 
se prošli po trase závodu Formule 1, 
viděli slavné Casino de Monte Carlo 
i střídání stráží před knížecím palácem 
a den jsme zakončili v Oceánografickém 
muzeu. Druhý den na nás čekala 
návštěva malebného městečka Fréjus se 
spoustou římských památek, 
panoramatická cesta po pobřeží 
s několika zastávkami na focení a hlavně 
festivalové město Cannes, známé jako 
oblíbené letovisko nejen filmových 
hvězd. Následující den jsme začali 
prohlídkou parfumérie v městečku 
Grasse – ve francouzském hlavním městě 
parfémů a dále jsme pokračovali k jezeru 
Sainte-Croix a do kaňonu Verdon – 
jednoho z nejhlubších kaňonů Evropy. 
Poslední den jsme strávili v přímořském 
městečku Antibes. Zde jsme navštívili 

muzeum Picasso, typický provensálský 
trh plný voňavých francouzských dobrot 
a den jsme zakončili v mořském parku 
Marineland. 

Myslím, že mohu říci za všechny 
účastníky tohoto zájezdu, že jsme si 
pobyt ve Francii užili a jsme rádi, že jsme 
měli možnost objevovat kouzla Provence 
a jižní Francie. Zároveň bych chtěla 
poděkovat všem žákům za 
bezproblémové chování a dodržování 
všech stanovených pravidel během 
celého pobytu. 

 

Mgr. Lucie Kudrnová 

Francouzský lektor Kraje 
Vysočina na našem gymnáziu 

 

Tento školní rok mají naši studenti 
jedinečnou příležitost zdokonalovat se ve 
francouzském jazyce. Díky spolupráce 
Kraje Vysočina s partnerským regionem 
Grand Est je zajištěna výuka 
s francouzským rodilým mluvčím na šesti 
krajských středních školách. Jednou 
z nich je i Gymnázium dr. Aleše Hrdličky! 

Jean Griffon, mladý francouzský lektor, 
se již od začátku školního roku setkává 
každý čtvrtek se třídami 8.O a 6.O. 
V pátek 7. října dostaly šanci i ostatní 
třídy - 5.O, 7.O a dokonce i žáci třídy 2.O, 
kteří se sice francouzsky učí teprve 
měsíc, ale nadšení jim rozhodně nechybí. 
Už teď se všichni těší na další návštěvu 
a setkání s Jeanem. 

Mgr. Lucie Kudrnová 

Regionální centrum projektu 
Elixír do škol 

 

Zářijové setkání bylo věnováno zejména 
výuce Archimédova zákona a výrobě 
„kouzelné“ učební pomůcky. 

 

RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. 

Exkurze do Mikrobiologického 
ústavu AV 

 

Dne 20. září měla skupinka biologických 
nadšenců úžasnou možnost navštívit 
Centrum řasových biotechnologií 
ALGATECH v Třeboni (alga.cz). Zde jsme 
se podrobně dozvěděli vše o jejich využití 
a mnoho informací nás překvapilo. Nikdo 
netušil, že tak jednoduchý organismus se 
v budoucnu může podílet třeba i na boji 
s rakovinotvornými buňkami. Po 
naprosto vyčerpávající přednášce jsme si 
ještě prohlédli Opatovický mlýn, který byl 
zrekonstruován a přebudován na 
vědecké pracoviště, a přesunuli jsme se 
do Botanického ústavu nedaleko lázní. 
Tam jsme navštívili sbírku vodních 
a mokřadních rostlin. Dozvěděli jsme se, 
že spousta druhů rostlin je už prakticky 
vyhynulá a pouze díky botanickým 
zahradám je můžeme vidět. Bohužel, 
s přicházející zimou je tato sbírka 
zmenšena, ale alespoň máme důvod se 
sem znovu podívat. 

Lucie Kotlíková (8.O) a RNDr. Zita Vodová 



BOTVIK – botanický víkendový 
kurz s oblíbenými lektory 

 

7. října jsme navzdory nepříznivé 
předpovědi vyrazili na Šumavu za 
„kytičkami“. Nezasvěcený laik by se 
možná divil, co chceme v mlze, dešti 
nebo sněhu a při teplotách kolem nuly na 
Šumavě vidět. Ne tak my čtyři. Jména 
lektorů botaniky - prof. Jan Lepš, RNDr. 
Milan Štech, RNDr. Petr Koutecký, RNDr. 
Jan Kučera a RNDr. Olga Lepšová jsou 
zárukou dobré pohody v terénu 
a dokonce i kvalitního večera 
s neopakovatelnou hudbou. 

Ubytování v penzionu Pod hrází ve 
Vyšším Brodě využívají většinou vodáci 
a kupodivu jsme se ještě nyní s nimi 
potkali. My jsme ale ze základny vyrazili 
druhý den ráno suchou nohou. Za 
příjemného podzimního počasí jsme na 
Opatské stezce poctivě opakovali 
botaniku, systematiku i ekologii 
u každého kloudného pozůstatku 
rostliny. Naši lektoři nezaváhali ani 
v případě „ščagelů“ – tedy když ze země 
trčí pouze zhnědlý stonek, na němž je 
sotva patrno, jestli to letos vůbec mělo 
nějaké listy, natož jestli to byly listy 
vstřícné, nebo střídavé. S velkým 
zaujetím a většinou i s nadšením popsali 
každičký zelený, ale i odkvetlý stonek, 
a ani v odpoledním dešti nás nepřestávali 
zásobovat dalšími informacemi. 
V podvečerních hodinách jsme dorazili 
do Loučovic. Tím však sobotní vzdělávání 
zdaleka nekončilo. Naše zaujetí bude 
patrné i z toho, že večerní přednášky 
končily těsně před jedenáctou hodinou 
noční. 

V neděli ráno jsme se opět vydali na 
výpravu - tentokrát kolem Čertovy stěny. 
Měli jsme možnost v romantických 
kulisách Vltavy potkat velmi vzácnou 
a chráněnou cídivku zimní. Podzimní 
BOTVIK určený tentokrát pro učitele 
i studenty opět nezklamal. 

RNDr. Zita Vodová, Mgr. Jana Míková, 
Mgr. Luděk Míka – pedagogové 
a Vendula Sedláková ze septimy 

Historický kroužek – stavba 
středověkého ohniště 

 

Vzniká zázemí pro činnost historického 
kroužku, který se bude věnovat living 
history a experimentální archeologii. Při 
našich setkání se bude prolínat povídání 
o životě v raném středověku s reálnými 
pokusy. 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

GLOBE: Souhrn počasí za školní 
rok 2015/2016 

 

Školní rok 2015/16 byl po 
meteorologické stránce zajímavý 
zejména vyššími teplotami a nižšími 
srážkami. Důsledkem bylo pochopitelně 
značné sucho. Nicméně, podobnými 
charakteristikami se vyznačoval 
i předcházející školní rok 2014/15. Navíc 
červenec byl v roce 2016 srážkově 
nadprůměrný. Proto se neopakoval 
dojem projasněného, teplého a suchého 
léta, který se nám tolik vryl do paměti 
v předcházejícím roce. Srážkový deficit 
však byl stále patrný na nízkém stavu 
podzemních vod. Ty sice na kroužku 
GLOBE nemonitoruje přímo, avšak 
sledujeme studánku pod Orlíkem, kterou 
jsme před lety vyčistili. Ta zůstávala 
i v roce 2016 po většinu jarních a letních 
měsíců bez vody. Za zmínku jistě stojí 
také fakt, že maximální teplota, kterou 
jsme letos naměřili, se extrémům 
přecházejícího roku úspěšně blížila. 11. 
července totiž teplota vystoupala až na 
37,9 °C! Výjimečně horkých dnů však 
letos bylo mnohem méně než loni, takže 
přetrvávající sucho (zejména s ohledem 
na podzemní vody) dosti unikalo 
pozornosti mnoha Humpolečanů. Co však 
lidé vnímali dosti intenzivně, byly 
nezvykle teplé měsíce v chladnější 
polovině roku. Zejména listopad, 
prosinec a únor byly výrazně teplejší, než 
je obvyklé. I leden zůstal v celkové bilanci 
teplotně nadprůměrný, což v kombinaci 
s podprůměrnými srážkami nemělo šanci 

vylepšit náladu dětí vydatnější sněhovou 
nadílkou. 

RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. 

Historický kroužek – Living 
history 

 

Dějepisný kroužek, který mohou studenti 
navštěvovat od začátku roku, se 
zaměřuje na život a každodennost 
člověka ve středověku. V následujících 
setkání přiblížíme studentům život ve 
středověké vesnici, ve městě, na hradě. 
Budeme se snažit zaměřit naše setkávání 
v duchu experimentální archeologie, 
abychom si vyzkoušeli některé postupy 
a techniky - ať už půjde o řemeslnou 
výrobu, šití, vaření nebo zapalování 
ohně. Své výsledky a postupy budeme 
zaznamenávat a prezentovat i ostatním. 
Přikládáme několik fotografií z našich 
prvních počinů. 

 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

Robotizace na gymnáziu 

 

V rámci dne Lukáše proběhl den 
s robotem v průběhu školního kola ve 
stolním tenisu SŠ. Studentky si mohly 
vyzkoušet své pinčesové údery s TABLE 
TENNIS ROBOTEM od firmy STIGA 
a pochytit „nové“ s moderním 



tréninkovým pomocníkem zapůjčeným 
od TJ Jiskra Humpolec. Turnaj, který byl 
nominací pro okresní přebor družstev ve 
stolním tenisu, dopadl následovně:  

 

1. Fikarová Žaneta 
2. Kubíčková Michaela 
3. Brázdová Karolína 
4. Vávrová Zuzana 
5. Janečková Markéta 
6. Bečvářová Simona 

Dívkám na 1. - 6. místě gratulujeme 
k postupu do okresního kola družstev 
a držíme jim palce v pátek 21. 10. 2016. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 13 dívek ze 
tříd: 1.A, 3.A, 5.O a 7.O. 

Děkujeme za účast a píšeme 1 za aktivitu. 

 

Poznámka: 

Do okresního kola kategorie chlapců SŠ 
byli přímo nominováni stolní tenisté 
hrající závodně za TJ Jiskru Humpolec: 
Brukner Vít, Krčil Aleš, Stejskal Michal 
a Kohout Vojtěch. 

Kabinet TV 

Regionální centrum projektu 
Elixír do škol 

 

Říjnové setkání učitelů fyziky bylo 
věnováno zejména použití teplotní sondy 
Vernier ve vyučování a výrobě puf-puf 
parníčku. 

 RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. 

Romeo a Julie 

 

Tragédie Romeo a Julie od Williama 
Shakespeara je komukoliv z nás dobře 
známa. Mně osobně se okamžitě vybaví 
"balkónová scéna," kdy se Julie vyznává 
ze svých citů k Romeovi a zároveň mu 
spílá za jeho jméno a rodinný původ. 

Na již zmíněnou divadelní hru se 21. října 
vydaly třídy 1.A a 4.O do Horáckého 
divadla v Jihlavě. Již na začátku bylo 
jasné, že to nebude klasika, na kterou 
jsme zvyklí. Scéna byla upravena jako 
dětské hřiště, které je všem divákům 
blízké, spojuje dětství s dospělostí a čeká 
na naplnění postavami. Hlavní hrdinové 
byli oblečeni a upraveni jako současní 
lidé, neboť příběh nešťastné a tragické 
lásky je nadčasový a mohl a může se 
odehrávat v jakékoliv době. S civilní 
úpravou scény kontrastoval vznešený 
Shakespearův jazyk, který byl ponechán 
v původní podobě, snad aby vyniklo jeho 
bohatství a krása. 

 

Hra byla zahájena potyčkou mezi 
Kapuletovými a Montekovými. Tyto dvě 
rodiny se lehce podobaly italským 
mafiánům. Při výměně názorů se začalo 
schylovat k přestřelce, kterou stihne 
zastavit veronský kníže. Na scénu 
nastupuje smutný Romeo 
s akrobatickými kousky, při kterých se 
nejedné divačce tajil dech. Na plese 
zahoří Romeo láskou k Julii, v noci, kdy se 
odehraje již zmíněná balkónová scéna, se 
domluví na sňatku. Ještě téhož dne je 
oddá kněz Vavřinec. Ale osud tomu 
nechtěl a Juliin bratranec Tybalt, Romeo 
a jeho přátelé se dostanou do šarvátky. 
Merkucio je zraněn nožem a umírá, 
Romeo na důkaz svého rozhořčení 
zastřelí vraha svého přítele. Za tento čin 
je vyhnán z města Verony. Po Romeově 
odchodu se Julie utápí ve smutku nad 
ztrátou bratrance a manžela. Její rodiče ji 
nutí do svatby s Parisem, Julie nakonec 
souhlasí, ale noc před sňatkem vypije 
lektvar, který ji uspí na osmačtyřicet 
hodin a přivede ji do podobného stavu, 
jako kdyby byla mrtvá. Místo svatby se 
koná pohřeb, to se dozví Romeo a vrací 
se do Verony. Nad mrtvou Julií vypije jed, 
ale v onom okamžiku se Julie probouzí 
a v zoufalství se probodne. 

Představení tedy končí, stejně jako 
většina Shakespearových tragédií, smrtí 
hlavních hrdinů. Tato tragická láska byla 
a měla by být varováním především pro 
rodiče, kteří by měli více naslouchat 
svým dětem, zajímat se o jejich problémy 

a trápení a nevnucovat jim své představy 
o životě. 

 

Adéla Matějková, 1.A 

Škola pro každý věk: Královna 
Alžběta II. 

 

V úterý 25. října dorazily v odpoledních 
hodinách na naši školu dvě desítky 
seniorů, aby si v rámci Školy pro každý 
věk vyslechly přednášku vyučujících 
anglického jazyka Mgr. Taičmanové a Bc. 
Marešové nazvanou Královna Alžběta II. 

Během přednášky měli posluchači 
možnost ochutnat něco málo z britské 
kuchyně – silný černý čaj podávaný 
s mlékem a cukrem, sušenky a také 
bramborové lupínky s typickou příchutí 
soli a octa, které si rychle získaly mezi 
návštěvníky řadu příznivců i odpůrců. 
Naši posluchači si již tradičně odnesli 
i malou pozornost – záložku do knihy 
v barvách britské vlajky, která jim bude 
při četbě připomínat příjemně strávené 
odpoledne u nás na gymnáziu. 

 

Děkujeme studentkám z 2.A – Katce 
Hertlové, Kláře Křišťálové a Klárce 
Šimáčkové – za profesionální obsluhu 
hostů během přednášky :-) 

Příští přednáška Školy pro každý věk se 
koná 22. listopadu a její téma je neméně 
lákavé – K výročí úmrtí Karla IV. Tohoto 



panovníka přiblíží posluchačům Mgr. Jiří 
Dalík. Srdečně zveme všechny zájemce! 

Bc. Vendula Marešová 

Nový kabát Kamarýtovy kroniky 

 

V těchto dnech najdete na pultech 
knihkupectví 2. doplněné vydání 
Kamarýtovy kroniky. Práce kolektivu 
autorů (dnes již absolventů našeho 
gymnázia Jany Dvořákové, Martiny 
Kasalové, Kristýny Prokůpkové, Karolíny 
Staňkové a Jiřího Dalíka ml.) pod 
vedením PhDr. Pavla Holuba a Mgr. 
Zdeňka Škrabánka zpřístupňuje běžnému 
čtenáři historii našeho města po roce 
1848 tak, jak ji zaznamenal kronikář Jan 
Ferdinand Kamarýt.  

V úvodních studiích se můžeme podívat 
i na historický vývoj města, životní osudy 
tří kronikářů nebo na místa posledního 
odpočinku protagonistů kroniky. Kniha 
byla doplněna fotografiemi, dobovými 
dokumenty, plány a mapami pro lepší 
uchopení příběhů, které nám kronikář 
zprostředkovává. 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

Halloween 2016 

 

Halloweenský den na našem gymnáziu. 

 

Ekologická olympiáda 

V pondělí 31. listopadu se letošní tým 
složený ze studentek: Zuzky Vávrové 
a Venduly Sedlákové a Gabči 
Kratochvílové pod vedením paní 

profesorky Jany Míkové vypravil na 22. 
ročník Ekologické olympiády do 
Mrákotína nedaleko Telče. I přes 
počáteční problémy se nám podařilo 
dorazit jen s drobným zpožděním a ihned 
po příjezdu na nás v budově bývalé 
Mrákotínské školky čekala první část 
teoretických úkolů, vztahujících se 
k letošnímu tématu Biokoridory 
a bariéry. Poté jsme absolvovaly terénní 
procházku s odborníkem na krajiny, který 
zároveň vedl i večerní přednášku 
o mapách. V úterý dopoledne jsme se 
statečně „popraly“ s terénní úkolem. 
Letos bylo cílem vyrazit do přírody 
s pásmem a zakreslit pokryv 
kilometrového transektu (přímky 
v krajině), jehož mapu jsme si vylosovali. 
Navečer již nastal čas na malou maturitu, 
při které mezi porotou přisedala 
i odbornice na velké šelmy střední Evropy 
a od které jsme se mohli večer těšit na 
přednášku, na kterou druhý den ráno 
navazovala druhá část teoretických 
úkolů. Náš tým obsadil 8. místo 
a z Mrákotína si odvážel spoustu skvělých 
zážitků a nových zkušeností! 

Vendula Sedláková, 7.O 

Historický kroužek - středověké 
vaření I. 

 

V našem historickém kroužku jsme se ve 
středu 12. října odpoledne pustili také do 
vaření. Počasí nám ovšem moc nepřálo. 
Rozhodně jsme nechtěli konkurovat 
našemu věhlasnému gastrokroužku Mgr. 
Lucie Kudrnové. Chtěli jsme si jen 
odpovědět na otázku, jak se ve 
středověku vařilo a v čem.  

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

Pat a mat v Pelhřimově 

Tentokrát pat s malým "p" a mat s malým 
"m". Naši studenti se totiž vrátili 
z okresního kola přeboru v šachu škol. Ve 
středu se utkalo družstvo starších se 
soupeři z pelhřimovského gymnázia. 
Tým, který byl vloni velmi úspěšný, musel 
být po odchodu maturantů doplněn. 
Přesto si naše družstvo ve složení Aleš 
Krčil, David Krčil, Matěj David a Radka 

Kvášová odvezlo zaslouženě 
z dvojkolového klání vítězství 
a předpokládáme také postup do 
krajského kola.  

 

Ve čtvrtek pokračovali v krasojízdě 
mladší studenti, kteří se vloni probojovali 
do republikového kola. Doplnili je také 
nejmladší šachisté z primy: Jáchym Jaroš, 
Vojta Koten, Ondřej Šimek a Petr Šotola 
ze sekundy, kteří jeli sbírat zkušenosti 
a skončili na šestém místě. Vítězný tým 
s Jirkou Klubalem na první šachovnici, 
Tomášem Škarydem, Vojtou a Terezkou 
Zachovými a Honzou Hajčiarem dosloval 
rozmetal konkurenci na úrovni okresního 
kola a se ziskem 18 bodů z 20 možných 
postupuje do krajského kola. 

Děkuji všem za reprezentaci školy, 
blahopřeji k vítězným partiím i bojovným 
výkonům a těším se na utkání v krajském 
kole. 

 

RNDr. Zita Vodová 

Den otevřených dveří 2016 

 

 



 

Mikuláš 2016 

 

 

Školní kolo Dějepisné olympiády 

 Ve středu 23. listopadu 
proběhlo na naší škole 
úvodní (školní) kolo 
Dějepisné olympiády 
2016/2017. Tématem 
letošního ročníku byla 
Marie Terezie – žena, 
matka, panovnice 

a Habsburkové v 18. století a dlužno 
dodat, že tematické zaměření přilákalo 
více než dvě desítky zájemců z řad 
sekundánů, terciánů a kvartánů. A byli to 
jednoznačně studenti kvarty, kteří 
bohatě zúročili své znalosti o již 
probraném tématu a obsadili většinu 
předních pozic. Postup do okresního 
kola, které se bude konat v lednu 2017, si 
zajistili kvartáni Martin Kozlovský 
a Martin Hendrych. Oběma postupujícím 
blahopřejeme a ostatním soutěžícím 
děkujeme za to, že jim byli opravdu 
důstojnými soupeři. 

Mgr. Jiří Dalík 

Škola pro každý věk  

V úterý 22. listopadu se v prostorách 
humpoleckého gymnázia konal již druhý 
seminář v rámci letošního ročníku Školy 
pro každý věk. Celkem 23 seniorů si 
přišlo vyslechnout přednášku, která byla 

věnována osobě významného českého 
panovníka Karla IV. a zároveň byla 

zamýšlena jako 
skromný příspěvek ze 
strany naší školy k 700. 
výročí Karlova 
narození, které jsme si 
v průběhu letošního 
roku připomínali. 

Mgr. Jiří Dalík 

Regionální centrum projektu 
Elixír do škol  

 

Listopadového setkání učitelů fyziky bylo 
věnováno magnetismu. 

RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. 

Návštěva Budyšína 

 

Ve čtvrtek dne 8. 12. 2016 se v rámci 
výuky německého jazyka uskutečnila 
exkurze do oblasti Horní Lužice v SRN. 
Studenti měli možnost navštívit celkem 3 
města, která kdysi patřila k tzv. 
Lužickému Šestiměstí, což byl spolek šesti 
měst vytvořený ve 14. století a trvající až 
do roku 1815. Spolek hrál důležitou 
ekonomickou i politickou roli v dějinách 
Horní Lužice. 

Nejprve jsme navštívili malé městečko 
Zittau (česky Žitava), které leží pouze 
několik kilometrů za hranicemi. Druhou 
zastávkou byl Görlitz (Zhořelec), město 
ležící na řece Nise, které se částečně 
rozkládá na území Polska. Vzhledem 
k tomu, že Zhořelec nebyl za 2. světové 
války příliš poškozen, patří dnes 
k jednomu z nejlépe zachovaných 
historických měst v Německu. V rozsáhlé 
historické části je asi 4 000 památkových 
objektů, hlavně měšťanských domů od 
15. do 19. století. Toto město se stalo 
také vděčnou kulisou filmařů - točily se 
zde některé scény z celosvětově známých 
filmů: Cesta kolem světa za 80 dní 

(2004), Předčítač (2009) nebo Zlodějka 
knih (2014). 

Hlavním cílem naší cesty bylo město 
Bautzen (Budyšín), neformální centrum 
Horní Lužice. Malebné historické město 
nad řekou Sprévou je sídlem významných 
lužickosrbských institucí, i když se 
k lužické menšině dnes hlásí už jen asi 5–
10 % obyvatel města. Po procházce 
městem jsme navštívili místní vánoční 
trh, který je vůbec nejstarším trhem 
v celém Německu. 

Mgr. Jitka Martinů 

Prima: Zdobení vánočního 
stromku 

 

V úterý 6. prosince jsme šli s celou třídou 
a naší paní učitelkou ozdobit jeden 
z několika vánočních stromečků před 
kinem. Připravené jsme měli vánonční 
ozdoby, které jsme vyráběli v hodině 
výtvarné výchovy. Společně s námi si svůj 
stromeček zdobily i ostatní školy včetně 
mateřských školek. Nechyběly ani známé 
vánoční písně, které všem přišli zazpívat 
žáci ze ZŠ Hálkova společně s panem 
učitelem, který je doprovázel na klávesy. 
Přestože nám počasí nepřálo, stromečky 
se všem moc povedly. 

Za třídu prima Adéla Vidovičová 

Raně-středověká vesnice 

 

Poslední setkání historického kroužku 
(16. 11. a 30. 11.) se věnovala tématu 
raně-středověké vesnice. Jak vesnice byla 
založena? Jak vypadala? Jak se stavěl 
středověký dům? Jaké měl části? Jak 
probíhal běžný život na vesnici ve 
středověku? Na všechny tyto otázky jsme 
hledali odpovědi, abychom vše 
prezentovali nejen mezi sebou, ale 



i návštěvníkům na dnu otevřených dveří 
našeho gymnázia 24. listopadu. 

 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

Úspěchy studentek gymnázia ve 
volejbalu SŠ dívek 

 

V měsíci prosinci se tým ve složení 
Sobková Kateřina, Brožová Monika, 
Kotenová Nikola, Štursová Monika, 
Vávrová Zuzana, Brázdová Karolína, 
Sedláková Vendula, Kasalová Daniela, 
Plášilová Michaela a Hrstková Monika 
zúčastnil okresního kola ve volejbalu SŠ. 
Jako v roce 2015 zvítězil a postoupil do 
krajského kola. I když v týmu chyběly dvě 
dívky, podařilo se v krajském kole, které 
se konalo ve Žďáře nad Sázavou, obhájit 
druhé místo z roku 2015.  

Tým tělocvikářů to považuje za krásný 
výsledek. Blahopřejeme dívkám a držíme 
palce i v následujících letech. 

Mgr. Petr Studenovský 

Stolní tenis SŠ 2016 

 

V letošním školním roce končí éra 
studentů, kteří začali se stolním tenisem 
v roce 2007. Pak úspěšně složili přijímací 
zkoušky na naši školu. A letos jsou již 
v oktávě. Stali se nejen dobrými 
studenty, ale i sportovci. Každý rok naši 

školu reprezentovali na okresní, krajské 
a několikrát i na republikové úrovni. Za 
zmínku stojí v roce 2013 3. místo dívek 
v RF v J. Hradci (Studenovská, Kasalová, 
Kocmanová) a 6. místo chlapců z Holic 
v roce 2011 (Trnka, Brukner, Krčil). 

V letošním roce opět postoupila obě 
družstva do KK. Omlazený tým dívek ve 
složení Fikarová, Brázdová, Kubíčková 
obsadil 4. místo. Tým chlapců bez Krčila 
A. nestačil v Havlíčkově Brodě pouze na 
dvě družstva s ligovými hráči a ukončil 
středoškolské roky s pinčesovou pálkou 
na 3. místě. 

Děkuji všem z oktávy za vzornou 
reprezentaci školy a 8 let tréninků s nimi 
a přeji jim zdárnou maturitu v letošním 
roce. 

Mgr. Petr Studenovský 

Vánoční gastrokroužek s vůní 
vanilky 

 

I letos se mohou žáci našeho gymnázia 
scházet, aby si něco dobrého uvařili či 
upekli. Tentokrát to bylo k té nejkrásnější 
příležitosti – vánoční gastrokroužek se 
opravdu vydařil. Žáci si sami vybrali, jaké 
cukroví chtějí upéct a s chutí se do toho 
také pustili. Připravili polévané perníčky, 
marokánky s mandlemi a kandovanou 
pomerančovou kůrou a v neposlední 
řadě vynikající oreo sušenky. 

Už teď se těšíme na další setkání 
v novém roce a s novými recepty. 
Přidejte se k nám! Zapsat se můžete na 
studentské nástěnce. 

Mgr. Lucie Kudrnová 

Matematické úspěchy 

Loňský kalendářní rok přinesl opravdu 
mnoho úspěchů v matematických 
soutěžích. Po jarních olympiádách 
následovala podzimní Logická olympiáda. 
V ní naše škola slavila jeden z největších 
úspěchů v historii. Do celostátního kola 
se probojovali hned dva žáci našeho 
gymnázia. V kategorii B Jan Hajčiar 
(tercie) a kategorii C Matěj Doležálek 
(sexta). Oba si užili soutěžení 
v historických prostorách Pražského 

hradu. Děkujeme jim za vzornou 
reprezentaci školy a doufáme, že další 
úspěchy přijdou. 

Za PK matematiky Mgr. Věra Petrušková 

Beseda se spisovatelem 

 

V pondělí 20. prosince 2016 zavítal na 
naše gymnázium mladý spisovatel Tomáš 
Zahrádka, autor pohádkové knihy 
Dědeček. Přijel k nám mj. i proto, že naši 
nejmladší studenti se po tři roky 
pravidelně zúčastňovali v rámci kampaně 
„Rosteme s knihou“ čtenářské soutěže 
„Souboj čtenářů.“ 

Pan Tomáš Zahrádka besedoval dvě 
hodiny s žáky primy a sekundy. Povídali si 
o oblíbených knihách a filmech našich 
nejmladších studentů, o vytváření filmů 
podle literárních předloh a v souvislosti 
s tímto též o tom, zda je lepší si přečíst 
knihu, či zhlédnout film podle ní 
natočený. Pan Zahrádka přiblížil dětem 
též svoji cestu k literatuře, vyprávěl, jak 
probíhá proces psaní a vydávání knihy 
a samozřejmě jim přečetl i řadu ukázek 
ze své knihy Dědeček. 

Vzbudil v dětech zájem i důvěru, neboť 
i ony samy se mu začaly svěřovat se svým 
psaním, byť jen školních slohových prací. 
O velké spokojenosti žáků s besedou 
svědčí i skutečnost, že po zazvonění se 
nemohli s panem Zahrádkou rozloučit, 
musel rozdat řadu autogramů 
a mnohokrát se nechal s dětmi vyfotit. 

PaedDr. Marie Váňová 

Výsledky školního kola 
Olympiády v českém jazyce 

30. listopadu 2016 proběhlo na našem 
gymnáziu školní kolo Olympiády 
v českém jazyce. 

Do řešení úkolů I. kategorie se zapojili 
všichni studenti tříd tercie a kvarta. 
Nejlépe si vedli Martin Kozlovský a Jiří 
Klubal, oba studenti kvarty, kteří nás 
budou reprezentovat v okresním kole. 
Výborných výsledků dosáhli také Viktorie 
Sedláková, Petra Hofmanová, Anna 
Váňová, Jindřich Novák, Pavel Hrjadil, 



Matěj Vandas, Ondřej Váňa a Natálie 
Kičinová. 

Úkoly II. kategorie řešilo 20 studentů. 
Zvítězila Klára Vašáková ze třídy 3.A, 
druhé místo obsadil Pavel Pavlíček ze 
2.A. Tito dva studenti postupují do 
okresního kola. Velmi dobře si dále vedli 
Nikola Garaiová (6.O), Barbora Příhodová 
(5.0), Kateřina Tomanová (8.0) či Jana 
Voráčová (3.A). 

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

PaedDr. Marie Váňová 

Prosincová schůzka regionálního 
centra projektu Elixír do škol: 
Konvekce 

 

 

Školní kolo konverzační soutěže 
v anglickém jazyce 

V prosinci a lednu proběhlo školní kolo 
konverzační soutěže v anglickém jazyce. 
Všichni studenti s výjimkou maturantů 
nejprve absolvovali poslechovou část, 
jejíž výsledky zajistily těm nejlepším 
postup k části ústní. 

kategorie IB 

1. Edita Nováková (prima) 
2. Lukáš Krtek (sekunda) 
3. Matěj Sukdolák (sekunda) 

kategorie IIB 

1. Tereza Podlipská (kvarta) 
2. Ondřej Festa (tercie) 
3. Ondřej Váňa (kvarta) 

kategorie IIIA 

1. Matěj Doležálek (sexta) 
2. Anna Maryšková (3.A) 
3. Jiří Skotal (kvinta) 

Do okresního kola konaného 8. 2. 2017 
v Pelhřimově postupují Edita Nováková 
a Tereza Podlipská, v kategorii IIIA budou 
30. 1. 2017 soutěžit Matěj Doležálek 
a Anna Maryšková. 

Všem zúčastněným děkujeme 
a blahopřejeme k pěkným výkonům! 

Bc. Vendula Marešová 

Navštívili jsme muzikál ADÉLA 
JEŠTĚ NEVEČEŘELA 

 

9. ledna si třídy prima a sekunda vyjely 
do jihlavského Horáckého divadla, aby 
zde zhlédly muzikál Adéla ještě 
nevečeřela. Jednalo se o zhudebnění 
úspěšné filmové parodie, avšak autoři se 
chtěli vyhnout mechanickému kopírování 
známého díla, a tak vytvořili v muzikálu 
svůj svět s vlastní poetikou a vložili do něj 
i jisté poselství. 

Adéla se odehrává na přelomu 19. a 20. 
století, v době vědecko-technické 
revoluce, kdy jsou lidé fascinováni 
elektřinou, párou či benzínovými auty. 
Děj je umístěn do Jihlavy, kam přijíždí 
slavný americký detektiv Nick Carter, 
moderní kriminalista, jemuž v pátrání 
pomáhá právě elektřina, mikroskop, 
chemie a říše vědy vůbec. Za účasti 
místního komisaře Ledvinky, 
používajícího zcela jiné metody, se 
vydává po stopách záhadného zmizení, 
aby nakonec zjistil, že jeho původcem je 
masožravá rostlina Adéla, vypěstovaná 
šíleným vědcem. Adéla se objevuje na 
scéně vždy v tramvaji, která má 
symbolický význam. Představuje svět 
techniky a zároveň připomíná výstavbu 
jihlavské tramvajové trati v roce 1906. 
Příběh Adély dokazuje, jak nejrůznější 
vynálezy přinášejí lidem nejenom nové 
možnosti a šťastné zítřky, avšak často 
předbíhají duchovní vývoj lidstva jako 
celku a nemorální jedinci jich mohou 
využívat k vlastnímu obohacení, likvidaci 
druhých či k rozpoutání války. Tak tomu 
bylo na počátku 20. století a bystrý divák 
si uvědomí, že je tomu tak bohužel 
i dnes. 

Kromě tohoto poselství, k jehož 
pochopení by měl učitel dětem trošku 
napomoci, žáci na muzikálu ocenili 
především krásné pěvecké, taneční 
i akrobatické výkony, bohatou výpravu, 
zajímavé kostýmy i záhadu či tajemství, 
jímž bylo představení téměř do konce 
obestřeno. 

PaedDr. Marie Váňová 

Osm finalistů jde S Vysočinou do 
Evropy 

Dalo se to čekat, neboť druháci se 
opravdu snažili a přes překážky, které jim 
organizátoři soutěže kladli v podobě 
zákeřných otázek i jednoho technického 
kolapsu, postoupilo osm statečných do 
finále. A nebude to zadarmo. Anna 
Kadlecová, Michaela Tejkalová, Nikola 
Kellerová, Adéla Křížová, Anna Pourová, 
Tina Svobodová, Martin Vacho a Kateřina 
Sobková mají jen pár týdnů času na 
vypracování ukázkové prezentace 
v anglickém jazyce na téma „ Kulturní 
a přírodní dědictví Kraje Vysočina“, 
kterou, postoupí-li do druhého kola 
finálové soutěže, předvedou 
spolusoutěžícím, porotě a hostům. Finále 
se odehraje 22. 3. 2017 v přednáškovém 
sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

Byť soutěž svými pravidly a obsahem 
často připomíná loterii, účast se vyplácí. 
Ceny pro vítěze zahrnují dvoutýdenní 
kurz anglického jazyka ve Velké Británii, 
notebook a další hodnotné věcné dary. 

Soutěžící můžete podpořit na webových 
stránkách www.ourregion.cz, kde od 2. 3. 
2016, 14.00 hodin do 10. 3. 2016, 14.00 
hodin proběhne hlasování o nejzdařilejší 
prezentaci. 

Mgr. Jana Viktorová 

Němčinář roku 

Dne 24. 11. 2016 se již po čtvrté konala 
soutěž Němčinář roku, jejíž výsledky byly 
nyní vyhlášeny. Soutěže se letos 
zúčastnilo  2938 studentů z celkem 211 
škol, z toho bylo 166 škol z ČR, další 
soutěžící pocházeli  např. ze Slovenska, 
Polska, Norska nebo Slovinska. Jako škola 
jsme se umístili na 126. místě (mezi 
českými školami jsme byli na  103. 
místě). Nejúspěšnějšími studenty byli 
Miloslav Med ze 4.A (740. místo), Matěj 
Doležálek ze 6.O (873. místo) a Tomáš 
Miksa ze 3. A (927. místo).  Všem 
soutěžícím děkujeme za účast 
a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. 

Mgr. Jitka Martinů 

Druhé a třetí místo v okresním 
kole konverzační soutěže 
v německém jazyce 

Dne 19. 1. 2017 se naši studenti 
zúčastnili okresního kola konverzační 
soutěže v německém jazyce 
v Pelhřimově. Druhé místo obsadil Matěj 
Doležálek se sexty a třetí místo Jindřich 
Novák z kvarty. Všem účastníkům 



soutěže blahopřejeme a děkujeme jim za 
skvělou reprezentaci školy. 

Mgr. Jitka Martinů 

PS: Kalamita S Vysočinou (Soutěž 
„S Vysočinou do Evropy“– 
dodatek ) 

Na virtuální cestě mezi Jihlavou 
a Humpolcem se během sněhové 
kalamity ztratila jedna z finalistek. Její 
jméno právě dorazilo do pošty. Tým 
finalistů tak posílil o devátého člena – 
Barboru Petrovičovou. Věnujme jí tedy 
zvláštní příspěvek i pozornost. Bára totiž 
umí prezentovat dobře. Ostatně jako 
ostatní druháci. 

Více informací o soutěži naleznete na 
stránkách www.ourregion.cz. 

Mgr. Jana Viktorová 

Pohár vědy 

 

Studenti primy a sekundy, kteří mají 
zájem o fyziku a techniku či se prostě jen 
chtějí věnovat nějaké tvůrčí práci, se od 
ledna do dubna pokoušejí s pomocí 
učitele vyřešit zadání soutěžních úloh 
Poháru vědy. Úkoly zahrnují teoretickou, 
praktickou i kreativní práci. Schůzky 
probíhají jednou týdně. 

RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. 

Divadelní představení pro seniory 

V pátek 20. ledna 2017 se část třídy 
kvarta vydala do Domova pro seniory 
v Humpolci, aby předvedla nově 
nacvičené divadelní představení Mrazík. 
Diváci ocenili nadšení mladých „herců“ 
i netradiční pojetí hry a kromě potlesku 
odměnili účinkující rovněž připravenými 
sladkostmi. Společně strávený čas 
hodnotili kladně i studenti naší školy. Už 
nyní se těšíme na další návštěvu. 

Mgr. Jaromíra Příhodová 

 

Do you speak English? Prove it! 

Okresní kolo konverzační soutěže v AJ 
pro kategorii SŠ: Víte, koho byste s sebou 
vzali na Mars a proč? Přemýšleli jste, 
v čem byste začali ve svém městě 

podnikat? Napadá vás, co by se všechno 
dalo vyrobit ze sklenice od marmelády? 
Že ne? 

Na podobné otázky odpovídali účastníci 
konverzační soutěže v anglickém jazyce, 
a to bez přípravy. Náročností úkolů se 
každopádně nenechali zaskočit Anna 
Maryšková z 3. A (3. místo) ani Matěj 
Doležálek ze sexty, který soutěž vyhrál. 
Oba tak navázali na sérii úspěchů 
studentů humpoleckého gymnázia 
v konverzačních soutěžích z minulých let 
a dokázali, že umí. 

Okresní kolo konverzační soutěže 
v anglickém jazyce proběhlo 30. 1. 2017 
v prostorách OA Pelhřimov. Více 
informací na http://www.ddm.pel.cz 

Mgr. Jana Viktorová 

Studenti přivítali vzácnou 
návštěvu 

 

Čtvrtek před pololetními prázdninami 
(2. 2.) byl na naší škole výjimečný den. 
Studenti zhlédli divadelní představení 
Mrazík, které nacvičili jejich spolužáci ze 
třídy kvarta, poslední vyučovací hodinu 
jim jejich třídní učitelé rozdali pololetní 
vysvědčení, a aby toho nebylo málo, 
studenti septimy a 3.A měli možnost 
přivítat vzácnou návštěvu 
z Velvyslanectví USA v Praze. Na naši 
školu zavítala politická tajemnice 
ambasády Nooshin Soltani v doprovodu 
politické analytičky velvyslanectví Jany 
Kernerové. Oběma dámám nejprve 
krátce představil naše město a školu 
student sexty Matěj Doležálek, a to 
skvělou angličtinou – jak jinak, vždyť 
Matěj je vítěz letošního okresního kola 
soutěže v anglické konverzaci :-). Slova se 
poté ujala paní Soltani a téměř hodinu 
odpovídala na nejrůznější dotazy 
studentů, které se týkaly jak aktuální 
politické situace v USA, tak i zážitků 
z pobytu v České republice. Celá beseda 
proběhla v přátelském duchu, studenti 
byli nadšeni jak zajímavými informacemi, 
tak i krásnou americkou angličtinou 
lahodící jejich uším. Věříme, že se nám 
podaří na spolupráci s americkou 
ambasádou navázat a v budoucnu 

bychom se se studenty rádi vypravili na 
exkurzi do Amerického centra v Praze. 

Bc. Vendula Marešová 

Okresní kolo konverzace 
v anglickém jazyce 

Dne 8. 2. 2017 se v Pelhřimově konalo 
okresní kolo konverzace v anglickém 
jazyce. Obě naše studentky, Tereza 
Podlipská (kvarta) i Edita Nováková 
(prima), obsadily druhé místo ve svých 
kategoriích. 

Děkujeme za reprezentaci školy 
a přejeme hodně úspěchů v dalším 
studiu angličtiny. 

Mgr. Ivana Taičmanová 

Cesta na ostrovy Borneo, Biak, 
Papua a Bali 

 

Dne 6. března 2017 nám byla 
představena cesta české expedice na 
ostrovy Borneo, Biak , Papua a Bali. 
Prezentace proběhla v humpoleckém 
kině. 

Pan Martin Dufek z pelhřimovské 
agentury Pohodáři započal své poutavé 
vyprávění informacemi o zajímavostech 
a někdy i nebezpečných úskalích života 
zdejších domorodců, v minulosti 
lidojedů. 

Hned po prvním seznámení jsme se ocitli 
na letišti Václava Havla v Ruzyni, odkud 
celá výprava vyrazila. Dohromady ji 
tvořilo sedm účastníků, společně 
s Pohodáři také zdravotnice a potápěči. 
Výprava absolvovala velmi náročný let 
a po nekonečné cestě konečně spatřili 
krásy tropického Bornea. 

Na Borneu nastoupili do větší lodi, která 
měla zároveň funkci hotelu, a po 
zajímavé ochutnávce tradičních pokrmů 
byla výprava seznámena s historií Bornea 
a navštívila přístavní městečko, které 
mělo stále atmosféru vesničky, jak 
prohlásil jeden z Pohodářů. Druhý den 
byla představena expedici malá vesnička 
lovců lebek, kteří předvedli své tradiční, 
pro Evropany velmi poutavé vystoupení 
doprovázené tanci a hudbou. Poslední 
den na Borneu navštívili velmi zajímavé 
muzeum Královský trůn. 

http://www.ourregion.cz/


Výprava se poté byla nucena rozdělit, 
polovina se vypravila na ostrov Biak 
a druhá část na ostrov Papua. 

Biak nebyl tak zajímavý jako Borneo, 
nacházely se zde přírodní vodopády 
a cestou byla výprava několikrát 
upozorněna na stočené hady. Dále zde 
cestovatelé navštívili muzeum místní 
kultury a nakonec si vyslechli poutavý 
příběh o japonských vojácích na ostrově, 
následné bitvě a dobytí ostrova USA. Byla 
zde k vidění dokonce i vojenská technika. 

Papua. Osobně ji považuji za 
nejzajímavější a nejhezčí ostrov ze všech 
výše zmíněných. Papua doslova kypěla 
tradicemi a úřady zde věru neměly 
takový respekt jako tradice a zvyklosti 
místních obyvatel. Krevní msta, obchod, 
získání ženy za pět prasat. Vše bylo velmi 
netradiční a pro evropskou návštěvu 
zajímavé, např. stará mumie hrdinného 
válečníka, která se nacházela v klasické 
papuánské vesnici, kde byly domy 
rozdělené na mužskou a ženskou část. 
Velmi dramatický byl i hraný útok na 
jednu z domorodých vesnic a následné 
válečné tance kmenových bojovníků. 

Celá výprava končí dlouho očekávaným 
potápěním na Bali, kde na expedici 
čekala rodina překrásných mant… 

Mně osobně se prezentace velmi líbila 
a už se těším na příští cestu… 

Martin Kozlovský, kvarta 

Šachový týden pro začátečníky 
i pokročilé 

 

V týdnu mezi 10. a 16. únorem se naši 
studenti zúčastnili několika turnajů. Ti 
nejmladší vyrazili na přátelský turnaj na 
Lipnici, kam každoročně míří více než 50 
začínajících šachistů. Za nás soutěžili 
primáni Jáchym Jaroš, Ondřej Šimek 
a Maruška Šarfová. Všichni si 
pochvalovali atmosféru turnaje a po 7 
partiích a s novými zkušenostmi odjeli 
spokojeni. Nejlepšího výkonu dosáhl 
Jáchym, který se umístil na 22. místě. 

Zkušení borci hájili naše barvy na 
krajském přeboru v Jihlavě. Mezi staršími 
to opět byli Aleš Krčil, David Krčil, Matěj 

Doležálek, Radka Kvášová a letos poprvé 
i Matěj David. V těžké konkurenci jsme 
skončili uprostřed startovního pole 
a získali 6. místo. K vidění byla řada 
zajímavých partií a zejména za ně a za 
bojovnost v souboji s vynikajícími soupeři 
patří všem poděkování. 

 

S velkými ambicemi jsme jeli na krajský 
přebor v kategorii starších žáků a naše 
očekávání se naplnila. Po vynikajícím 
výkonu týmu ve složení Jirka Klubal, 
Vojta Zach, Tomáš Škaryd, Honza Hajčiar 
a Terezka Zachová máme zajištěnu účast 
na mistrovství České republiky ve Zlíně. 
Skončili jsme druzí a vítězné družstvo ze 
Žďáru jsme dokonce porazili. Jirka, Vojta 
a Tomáš si navíc odvezli zlato za nejlepší 
hráče na jednotlivých šachovnicích. Velké 
blahopřání a šťastnou cestu na 
republiku! 

RNDr. Zita Vodová 

Poznej Vysočinu 

 

V pátek 17. 3. 2017 se konalo v Jihlavě 
finále soutěže Poznej Vysočinu. Soutěž 
probíhala v sídle Krajského úřadu 
a zúčastnilo se jí 162 dětí ze základních 
škol a gymnázií celého kraje. Pěkné 
znalosti ukázal Vojtěch ZACH z kvarty. 
Spolu s dalšími 39 vrstevníky se vypraví 
v květnu na dvoudenní výlet do hlavního 
města. 

Poděkování patří také jeho spolužačce 
Natálii Duchoňové za dobrou 
reprezentaci (ačkoliv to do Prahy 
nevyšlo). 

Přejeme Vojtovi, aby si květnový výlet 
pěkně užil. 

Mgr. Eva Karafiátová 

Body the Exhibition 

 

Dne 21. 3. se 21 žáků 3. a 4. ročníku, pod 
vedením paní profesorky Míkové 
a Vodové, vydali na Body the Exhibition 

do Prahy. Mezi zúčastněnými byli pouze 
žáci, kteří toužili skutečně tuto 
jedinečnou výstavu lidského těla vidět. 
Cestovalo se linkovým autobusem a poté 
metrem i tramvají. Od metra se paní 
profesorka Míková ujala iniciativy a vedla 
nás správnou cestou. Na začátku výstavy 
se nás ujal medik, student 1. lékařské 
fakulty. Poskytl nám mnoho informací 
u exponátů, které se týkaly celého 
lidského těla. Exponáty nebyly vyrobeny 
z umělých materiálů, ale z lidských těl 
dobrovolných dárců za použití speciální 
techniky zvané plastinace. Viděli jsme 
všechny lidské soustavy, vývoj embrya 
a různé druhy onemocnění. Prohlídka 
trvala 3 hodiny. Po prohlídce jsme 
spěchali na autobus a vrátili se zpět 
okolo 6 hodiny. Vrátili jsme se zpět 
bohatší o nové znalosti a zajímavosti 
z anatomie člověka i o zajímavé zážitky 
z ojedinělé výstavy. 

G. Mixová a Š. Zástěra, 3. A 

České korunovační klenoty 

 

V úterý 21. března 2017 se studenti třídy 
2.O vydali do Jihlavy, aby si zde prohlédli 
výstavu kopií českých korunovačních 
klenotů. Výstava je až do začátku dubna 
letošního roku umístěna v prostorách 
Křížové chodby bývalého 
dominikánského kláštera v Křížové ulici 
v Jihlavě, které jsou dnes součástí hotelu 
Gustav Mahler. Studenti si formou 
výkladu připomněli základní okamžiky ze 
života Karla IV. Měli možnost si 
prohlédnout ukázky dobové módy včetně 
typické gotické obuvi, dále vybrané 
středověké zbraně zahrnující i popravčí 
meč a samozřejmě vlastní korunovační 
klenoty-svatováclavskou korunu 
s královským žezlem a jablkem, jejichž 
věrné kopie vytvořil zlatník a výtvarník 
Jiří Urban společně se svými slovenskými 
kolegy manželi Cepkovými. Je evidentní, 
že kopie korunovačních klenotů jsou 
hodnotově nesrovnatelné s originály, ale 
jako vhodné doplnění výuky o českém 
králi a císaři Svaté říše římské Karlu IV. 
plně postačují. 

Mgr. Jiří Dalík 



52 out of 53 - a neat job 

Dle slov poroty byly výkony soutěžících 
krajského kola konverzační soutěže 
v anglickém jazyce, konaného 16. 3. 2017 
v Jihlavě, vynikající a konkurence vysoká. 
Matěj Doležálek obstál a s celkovým 
počtem 52 bodů z 53 možných vyhrál. 
Postupuje tak do republikového kola, 
které proběhne v květnu v Praze. 

Mgr. Jana Viktorová 

VAČNATCI V MATEMATICE?? 

No jistě! Soutěž s názvem Matematický 
klokan si oblíbili zejména ti nejmladší 
studenti. Na 24 otázek ve třech úrovních 
obtížnosti je stanoven časový limit 
přibližně hodina a za ni se musí s úlohami 
vypořádat studenti ve čtyřech 
kategoriích od nejmenších až po 
maturanty. Letos nás příjemně překvapili 
i primáni, kteří měli stejné zadání jako 
sekunda. Vojtěch Koten z primy získal 
103 bodů a vyšvihl se tak do elitní 
skupiny stovkařů. Na druhém místě 
skončila Terezka Zachová a za ní Jáchym 
Jaroš, Ondra Šimek, Terezka Točíková, 
Lukáš Krtek a Lucka Žáčková.V kategorii 
Kadet máme opět stovkaře – Jiřího 
Klubala (104) a Honzu Hajčiara (102), 
třetí místo obsadil ve velké konkurenci 
Michal Šíma, v kategorii Junior nás 
nepřekvapilo jméno, protože od Matěje 
Doležálka jsme mohli medaili očekávat, 
ale výkon byl bezkonkurenční (120 - plný 
počet). S Matějem na pomyslné bedně 
stanuli ještě Lukáš Vincenc a Martin 
Vočadlo. Vynikajícím způsobem 
zabojovali i nejstarší v kategorii Student. 
Tady už hodina nestačí a řešení úloh dá 
pořádně zabrat. Zvítězil Honza Šenk (95), 
druhé místo obsadil Aleš Krčil a na třetím 
se umístil Vojtěch Vočadlo. Všem 
řešitelům blahopřejeme a těšíme se na 
další skvělé výsledky. 

RNDr. Zita Vodová 

Grand succès au concours de 
français – Velký úspěch ve 
francouzské soutěži 

Minulý týden, ve středu 29. března, se 
konalo v Jihlavě krajské kolo konverzační 
soutěže ve francouzském jazyce. 
Studentky našeho gymnázia soutěžily ve 
třech kategoriích. Přestože konkurence 
byla velká a soutěže se zúčastnili 
soutěžící z většiny gymnázií v kraji 
Vysočina, naše studentky překonaly 
veškerá očekávání a zcela jednoznačně 
a s velkým náskokem zvítězily ve dvou 
kategoriích. Anna Váňová z kvarty 
vyhrála v kategorii A1 a Tereza 

Dománková ze 3.A v kategorii B1. Monika 
Hrstková ze 3.A skončila v kategorii B1 na 
krásném třetím místě. Také ostatní 
studentky (Petra Hoffmanová z kvarty, 
Monika Říhová a Zuzana Vávrová ze 
septimy) si nevedly špatně a skončily na 
6. - 8. místě v kraji. Vítězky obou kol 
postupují do celostátního finále, které 
proběhne v květnu v Praze ve 
Francouzském institutu. 

Mgr. Jitka Rýznerová 

JE TO TADY: Matěj se opět 
probojoval do finále v Praze 

 Každý rok probíhá 
zeměpisná olympiáda 
a téměř každý rok má 
naše škola zastoupení 
v krajském kole. To 

navazuje na kolo okresní – konané 17. 2. 
2017 v Pelhřimově, kde v kategorii B 
zvítězil Václav Jelínek ze sekundy, 
v kategorii C byl Jiří Klubal z kvarty na 2. 
místě a v kategorii D obsadil 1. místo 
Matěj Doležálek ze sexty. Dále nás ještě 
s dobrým umístěním reprezentovali 
Jáchym Jaroš (prima) a Štěpán Hořejší 
(3.A), kteří sice nepostoupili, ale nebyli 
zdaleka v poli poražených. 

Krajské kolo přineslo zasloužené 1. místo 
Matěji Doležálkovi. Je to jeho již druhý 
postup do republikového kola. K 
vynikajícímu úspěchu mu srdečně 
blahopřejeme a budeme držet palce 
koncem dubna. Pochvalu také zaslouží 
i zbývající soutěžící – Václav jelínek za 
šesté místo a Jiří Klubal za místo čtvrté. 

Mgr. Eva Karafiátová 

LANDMARK GAMES 2017 

 

LANDMARK GAMES 2017 - a opět 
úspěšné. Jako tradičně již každým rokem 
se naše týmy účastní internetové soutěže 
Landmark games. Tentokrát jsme změřili 
síly se studenty z Ruska, Slovinska, 
Austrálie a USA. A podobně jako minulý 
rok jsme se umístili v kategorii primary 
level mezi 5 nejlepšími.  

Třídě prima blahopřejeme a doufáme, že 
své umístění zopakují i příští rok. 

Mgr. Eva Karafiátová 

Velikonoční výstava ve škole 

 

Studenti primy a sekundy připravili 
velikonoční výstavu. O instalaci se 
postaraly dívky z primy. Všichni 
dohromady jsme na přípravě a instalaci 
odpracovali 180 hodin. V dalších 
hodinách sekunda zahájila hodiny 
kaligrafie. 

Studenti tercie a kvarty se v hodinách 
výtvarné výchovy a výchovy ke zdraví 
věnovali technice relaxační kresby zvané 
zentangle a velikonoční motivy ozdobily 
i školní dvůr. Další dekorace tvořili také 
studenti primy a sekundy. 

Mgr. Eva Moravcová ml., 
Mgr. Eva Moravcová, st., 

Mgr. Jana Míková 

Chez nous, on mange des 
escargots! 

  

Výuka francouzštiny není jen 
o gramatice, výslovnosti a slovní zásobě. 
Když studujeme cizí jazyk, poznáváme 
tím i kulturu a zvyky dané země. 
A v neposlední řadě i její gastronomii. 
Což může být zajímavý zážitek, zvlášť 
když se jedná o gastronomii 



francouzskou. Francouzi bývají často 
nazýváni žabožrouty, my jsme si ale 
páteční hodinu francouzštiny zpříjemnili 
jinou francouzskou specialitou a to 
ochutnávkou burgundských šneků – stali 
se z nás šnekožrouti :-). 

Mgr. Lucie Kudrnová 

Celostátní kolo ZO 

Na celostátním kole Zeměpisné 
olympiády nás opět reprezentoval Matěj 
Doležálek ze sexty. Počasí ve dnech 24. 
a 25. 4. soutěžícím přálo a při práci 
v terénu si užili krásný jarní den. V těžké 
konkurenci Matěj vybojoval velice pěkné 
12. místo z 25, s počtem 83 bodů měl 
tedy úspěšnost 74 %. Matějovi 
blahopřejeme a držíme palce v soutěžích, 
které ho do konce školního roku ještě 
čekají. 

Mgr. Matěj Kulczycki 

Za památkami UNESCO v Třebíči 

 

V úterý 11. dubna se třídy 3.A a 7.0 
vydaly na literárně-historickou exkurzi do 
Třebíče. Prvním cílem výpravy se stala 
bazilika sv. Prokopa, kde byli studenti 
seznámeni s její bohatou historií. Bylo 
velmi zajímavé dozvídat se, jaké jiné 
účely kromě náboženských tato skvostná 
stavba v průběhu času plnila. Každý se 
snažil představit si podupávající koně 
ustájené v postranních lodích nebo 
kryptu po strop naplněnou sudy s pivem. 

Dále jsme se přesunuli do Židovské čtvrti, 
kde jsme procházeli jejími ulicemi 
a dozvídali se zajímavosti o jejích 
bývalých obyvatelích. Bylo smutné slyšet, 
že ze tří stovek Židů žijících zde před 2. 
světovou válkou se domů vrátilo pouze 
kolem deseti. Většina z nich se 
odstěhovala, a tak tu zbyla pouze jediná 
židovská rodina. Navštívili jsme 
i pozůstatek pravé židovské mikve, která 
byla ovšem příliš mělká pro lidi, a proto 
sloužila k obřadní očistě nádobí. Mohli 
jsme si prohlédnout i dvě synagogy, 
z nichž jedna v dnešní době slouží jako 
kostel husitské církve. Druhá synagoga se 
používala po dlouhou dobu jako sklad, 
ale dnes je již zrestaurovaná a pořádají se 
zde koncerty a přednášky. Nejzajímavější 

částí prohlídky bylo určitě okénko do 
židovské domácnosti. Zde jsme se mohli 
dozvědět o svátcích slavených židovskými 
rodinami, ze kterých vyplynula též 
spousta poznatků o židovské historii 
i jejich každodenním životě. 

Poslední částí exkurze byla prohlídka 
židovského hřbitova, kde jsme vyslechli 
zajímavosti z tradic židovského 
pohřbívání a prohlédli si nejstarší 
náhrobek z první poloviny 17. století. 

Domů jsme se vraceli plni dojmů 
a bohatší o mnoho nových a zajímavých 
informací. 

Vendula Sedláková, 7.0 

Zábava i během přijímacích 
zkoušek :-) 

  

V úterý 18. dubna se po celé republice 
konalo první kolo jednotných přijímacích 
zkoušek na víceletá gymnázia. Naše škola 
se rozhodla zpříjemnit svým uchazečům 
o studium náročný den a mezi jednotlivé 
části přijímací zkoušky zařadila zábavný 
program, během kterého mohli budoucí 
primánci alespoň na chvíli odložit veškeré 
psací potřeby a věnovat se různorodým 
disciplínám. Studenti třídy tercie si pro 
ně totiž připravili celkem 12 stanovišť 
s atraktivními názvy jako např. Čichačka, 
Kouzelné kartičky, Zvukové pexeso, Karty 
tvého osudu a neméně atraktivními 
úkoly. Věříme, že čas strávený soutěžemi 
pomohl páťákům zregenerovat síly před 
další částí přijímaček a že si ho užili 
stejně jako my. V září se těšíme na 
viděnou! 

Bc. Vendula Marešová 

Living history – jarní setkání 

 

Stejně jako raně-středověcí obyvatelé 
Čech jsme přes zimu nevylézali 
z příbytků. Zazimované ohniště na nás 
počkalo do jara ve velice dobrém stavu. 
Proto jsme se rozhodli uspořádat 6. 
dubna „posezení u pytláckého ohně“. 
Zažehli jsme oheň a opekli si něco 
dobrého. U toho jsme si povídali 
o středověkém lese, lovu a především 
pytláctví. Dostalo se tak na zodpovězení 
otázek „Komu patřila zvěř v lese?“ , „Jaký 
byl trest za pytláctví?“ nebo „Zda 
skutečně někomu mohly ulétnout 
včely?“. 

Další setkání si pro nás 28. dubna 
připravil Honza Staněk, který se s námi 
podělil o své zkušenosti s historickým 
šermem. Společně se svou kolegyní nám 
ukázali a představili jednotlivé části 
zbroje, zbraně, ale také popsali, jak se 
takové věci vyrábí. Na závěr jsme si mohli 
prohlédnout základní šermířské techniky 
v jejich podání. Velice jim děkujeme za 
toto zpestření. 

Protože zima byla pro středověkého 
člověka dobou oddychu, ale také 
nedostatku, bylo toto období časem pro 
příběhy, pověry a zvyky. Tehdejší lidé byli 
obklopeni strachem z neznáma, 
doznívajícím pohanstvím a počátkem 
křesťanství, ale i nebezpečnou přírodou, 
která měla dát zemědělcům 
životodárnou úrodu. Většina obyčejů se 
tak orientovala na získání příznivé věštby 
o počasí a budoucí úrodě. To si na příštím 
setkání přiblížíme pomocí dochovaných 
tradic a zvyků masopustu a pašijového 
týdne. 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

Exkurze do bavorského města 
Regensburg 

Dne 11. 5. 2017 se padesát studentů naší 
školy zúčastnilo exkurze do bavorského 
města Regensburg. Nejzajímavější částí 
dne byla jistě návštěva výrobního závodu 
firmy BMW, kde bylo možné za plného 
provozu navštívit kompletní výrobní linku 
- lisovnu, svařovnu, lakovnu a montážní 



linku. Většinu jistě nejvíce zaujala 
pokročilá robotizace výroby (některé 
práce jsou prováděny z 95 % roboty). 
V odpoledních hodinách se uskutečnila 
návštěva nedalekého památníku 
Walhalla, od kterého se naskýtá krásný 
pohled na řeku Dunaj a okolí města. 
Zbytek krásného slunného dne žáci 
strávili procházkou historickou částí 
města Regensburg, kde se nachází 
nejstarší kamenný most v Evropě. Tento 
most přes Dunaj byl vzorem pro 
vybudování pražského Karlova mostu. 

 

Mgr. Jitka Martinů 

Literárně-historická exkurze do 
Žďáru nad Sázavou 

 

Ve středu 3. května 2017 se třídy 1.A 
a 5.O vydaly na exkurzi do Žďáru nad 
Sázavou. Nejdříve jsme navštívili bývalý 
cisterciácký klášter, ve kterém se nachází 
Muzeum nové generace, jehož nová 
expozice má interaktivní a multimediální 
charakter. My jsme zde absolvovali 
edukativní program „Stabilitas loci“ aneb 
„Žďárský klášter v labyrintu času“. 
V muzeu jsme se rozdělili na skupinky 
a každá měla za úkol zaměřit se na 
nějakou část zdejší expozice a získané 
informace přenést do pracovního listu. 
Někdo zkoumal každodenní život 
v klášteře, jiný jeho dějiny, rozvoj 
zdejšího výtvarného umění, stavbu 
kostela na Zelené hoře či osobnost Jana 
Nepomuckého. Během prohlídky areálu 
celého kláštera pak jednotlivé skupinky 
své práce odprezentovaly, čímž se 
vlastně studenti stali dočasnými 
průvodci. Profesionální průvodkyně jejich 
vystoupení už jen doplnila. 

Po ukončení programu jsme se vydali po 
naučné stezce kolem Bránského rybníka, 
kde jsme mohli vidět hospodářský dvůr 
Lyra a Dolní hřbitov. Obě památky 
projektoval Jan Blažej Santini-Aichel. 

Poté už jsme stoupali ke kostelu sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře, památky 
zapsané od roku 1993 v seznamu 
UNESCO, jejímž architektem byl rovněž 
Jan Blažej Santini-Aichel. Počasí nám 
přálo, a tak byly ze Zelené hory nádherné 
výhledy. Potom jsme již vešli do 
samotného kostela. Zde nás paní 
průvodkyně seznámila s historií 
a zajímavostmi této nádherné stavby 
spojené se symbolikou hvězd. Měli jsme 
to štěstí a podívali jsme se i na ochoz 
v prvním a druhém patře, který není 
běžně turistům zpřístupněn. Pak už nám 
nezbylo nic jiného než si sednout do 
autobusu a vyrazit na cestu zpět. 

Exkurze se nám moc líbila a domů jsme 
se vrátili obohaceni o plno dojmů 
a nových informací. 

Eliška Pejšková, 1.A 

Humpolecká stopa na GLOBE 
Games 2017 

I letos se vybraní studenti gymnázia 
pobavili a poučili na GLOBE Games. Tato 
akce, která se letos konala v Moravských 
Budějovicích od 11. do 14. května, bývá 
každoročně největším setkáním studentů 
věnujících se programu GLOBE (program 
zaměřený na zkoumání a ovlivňování 
životního prostředí). Letošní výprava byla 
tvořena třemi studentkami septimy, 
dvěma studenty kvarty a učitelem Jiřím 
Svobodou. Na akci studenti prezentovali 
své vlastní výzkumné projekty, poznali 
své kolegy z jiných škol při terénní hře 
a zúčastnili se i mnoha doprovodných 
programů (Alternátor v Třebíči, návštěva 
Národního parku Podyjí...).  

Při závěrečném slavnostním festivalu 
bylo oznámeno i místo konání příštích 
Globe games - ty se uskuteční právě na 
našem gymnáziu v Humpolci! 

RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. 

GLOBE Games 2017 
v Moravských Budějovicích 

Ty příští uvítá v rámci oslav 80. výročí 
založení našeho gymnázia město 
Humpolec. 

Ve čtvrtek 11. května se skupina 
odhodlaných studentů, jmenovitě Eliška 
Janeková, Eva Randová, Vendula 
Sedláková, Zdeněk Du Khanh a Tomáš 
Škaryd, pod velením pana profesora 

RNDr. Jiřího Svobody, Ph.D., vypravila 
autobusem do Moravských Budějovic, 
kde se konaly jubilejní 20. GLOBE Games. 
Tento rok byly GLOBE Games pořádány 
základní školou T.G. Masaryka. 

Po příjezdu následovala registrace obou 
humpoleckých týmů a poté přechod do 
skautské klubovny, která se stala na dobu 
GLOBE Games domovem pro celou 
skupinu výše jmenovaných studentů. 
Autobus přijel s hodinovým zpožděním, 
vzhledem k tomuto se nikdo z nás 
nemohl zúčastnit čtvrtečního 
doprovodného programu. A proto začala 
příprava nástěnky s informacemi 
o projektech – 1. Tajemství ve vlnách a 2. 
Chráněné oblasti na Humpolecku. Tentýž 
večer se konalo v kulturním domě 
Beseda slavnostní zahájení, jehož 
součástí bylo i divadelní vystoupení 
a představení jednotlivých týmů a jejich 
projektů. 

 

Druhý den začal (samozřejmě až po 
snídani) prezentací vlastních projektů, 
hned poté přišlo na řadu hodnocení 
samotné prezentace. Následovalo 
slavnostní koulení obrovské nafukovací 
zeměkoule od ZŠ TGM na náměstí, kde 
byl připraven festival GLOBE a slavnostní 
ceremoniál, na němž bylo vyhlášeno 
místo pořádání 21. GLOBE Games. Tím 
místem je krásné město na 91. km na 
dálnici D1. A není jím žádné jiné město 
než Humpolec. Po večeři byly vybrány 
týmy na sobotní terénní hru. Od 20:00 
byly připraveny doprovodné programy 
jako KinBall, prohlídka zámku a mnoho 
dalšího. 

V sobotu ráno jsme odjeli na terénní hru, 
kde bylo připraveno pět stanovišť se 
zajímavými aktivitami a úkoly, jako třeba 
hledání raků nebo různých bezobratlých 
v nedalekém potoce. Vše bylo zakončeno 



opékáním buřtů a procházkou zpět do 
Moravských Budějovic. 

V neděli byl pro ty nejstatečnější, kteří 
neodjeli domů už v sobotu, připraven 
výlet buď do nedalekého Národního 
parku Podyjí, nebo do Ekotechnického 
centra Alternátor v Třebíči. 

Z naší výpravy se dívčí část vydala do 
Národního parku, zatímco chlapci 
s panem profesorem se vypravili do 
Třebíče, kde byla připravena projekce 
vesmírných těles na trojrozměrném 
kulatém plátně. 

Poté už následovala jen cesta domů. 
Jsme hrdi na to, že příští GLOBE Games 
se budou pořádat právě v Humpolci. 
Stanou se vyvrcholením oslav 80. výročí 
založení našeho gymnázia, a proto se už 
nyní na tuto velkolepou akci všichni 
těšíme. 

Tomáš Škaryd, 4.O 

Jak dobré je mít Matěje 

Celostátní kolo soutěže konverzace 
v anglickém jazyce pro kategorii 
středních škol. 

Stejně jako v Pelhřimově a v Jihlavě, ani 
v Praze se Matěj Doležálek (6. O.) 
neztratil. V celostátním kole soutěže 
v konverzaci v anglickém jazyce 
zabodoval a dosáhl na druhou pozici. 
Konkurence finalistů přitom byla velmi 
silná; prvního a třetího soutěžícího od 
sebe dělil pouhý bod, vítěz získal 60 
bodů. Tak počítejte a bez kalkulačky. 
Vážení, kdo na to má? 

Celostátní kolo soutěže konverzace 
v anglickém jazyce proběhlo 22. 5. 2017 
v Praze. Ceny byly soutěžícím slavnostně 
předány na Velvyslanectví Velké Británie 
a Severního Irska. 

Mgr. Jana Viktorová 

Den dětí na GYMHU 2017 

Studentský parlament a studenti septimy 
a třetích ročníků zorganizovali pro své 
mladší spolužáky hry ke Dni dětí.  

 

Mgr. Eva Moravcová 

Předávání maturitních vysvědčení 

V pátek 2. června proběhlo slavnostní 
předávání maturitních vysvědčení. 

 

 

Mgr. Eva Moravcová 

Proč u nás studovat 
francouzštinu? 

Ještě jste se nerozhodli, který jazyk 
studovat? 

Důvodů, proč si vybrat u nás jako druhý 
cizí jazyk francouzštinu, je mnoho: 

Některé hodiny vede rodilý mluvčí 
z Francie. 

Díky kraji Vysočina mají studenti možnost 
1 rok studovat na francouzském 
gymnáziu (příští rok to budou 2 studenti). 

Pravidelně dosahujeme významných 
úspěchů v krajských i celostátních kolech 
soutěží v konverzaci (letos 2 vítězství 
v kraji, 7. a 12. místo v republice). 

Naše gymnázium organizujeme 
poznávací zájezdy do Francie (Paříž, 
Azurové pobřeží, …). 

V letošním roce maturovalo 
z francouzského jazyka 9 studentů 
s výbornými výsledky. Přípravě jsou 
věnovány dva roky během hodin 
konverzace. 

O hodinách hrajeme hry, pracujeme na 
projektech, používáme moderní 
zahraniční učebnice, využíváme 
interaktivní tabule a učebnice,… 

Během výuky vytváříme krátká videa na 
iPadech. 

V rámci výuky se seznamujeme 
s kulturou Francie a zkoušíme i vařit 
francouzské speciality  

(šneky, quiche, macronky, …). 

S rodilým mluvčím jsme poseděli 
a podiskutovali v Odpolední kavárně. 

V případě zájmu je možné si udělat 
mezinárodní certifikát DELF. 

Mgr. Jitka Rýznerová 

La finale du concours de français 
national: Finále celostátní 
soutěže ve francouzském jazyce 

Nedávno proběhlo celostátní finále 
konverzační soutěže ve francouzském 
jazyce. Zástupci všech krajů a soutěžních 
kategorií se sešli v Praze v budově 
Francouzského institutu ve Štěpánské 
ulici. Soutěžící přivítala sama ředitelka 
této instituce Isabelle Guisnel a popřála 
všem hodně štěstí a připomněla význam 
francouzštiny nejen v evropském, ale 
i celosvětovém měřítku. 

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, 
v každé komisi byl rodilý mluvčí, soutěžící 
museli zvládnout poslech, popis obrázku 
a řízený dialog s porotou. Naše 
gymnázium zastupovaly dvě studentky – 
Anna Váňová 4.O v kategorii A1 a Tereza 
Dománková 3.A v kategorii B1. Obě dvě 
dosáhly vynikajících úspěchů. Anna 
Váňová skončila na 12. místě a Tereza 
Dománková dokonce na 7. místě 
v republice!!! 

Oběma dívkám blahopřejeme 
k dosaženým úspěchům a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Jitka Rýznerová 

Cambridge English: First (FCE) 
proves your knowledge 

V březnu letošního roku si studenti Anna 
Maryšková, Daniela Kasalová, Monika 
Říhová, Ema Žáčková, Petr Martinů, 
David Zelenka, Tereza Felcanová, David 
Krčil, Aleš Krčil a Simona Zástěrová prošli 
první opravdovou zkouškou z angličtiny 
Cambridge English: First (FCE) a obdrželi 
certifikát potvrzující produktivní 
a receptivní jazykové dovednosti na 
úrovni B2, v některých případech C1 
CEFR. 

Na zkoušku se studenti připravují 
v seminářích anglické konverzace. Za 
získáním certifikátu stojí i hodiny 
samostatného studia a plnění řady úkolů 
vyžadujících trpělivost a disciplínu. 

Většina kandidátů z naší školy skládá 
zkoušky z anglického jazyka ve 
zkouškovém centru partnerské 
společnosti P.A.R.K., která našim 
studentům poskytuje slevu vyplývající ze 
smlouvy. Úspěšní kandidáti rovněž 
získávají příspěvek z nadačního fondu 
školy. 



Více podrobností o zkoušce Cambridge 
English: First najdete na: 
cambridgeenglish.org/exams/first/ 

Informace o zkouškovém centru P.A.R.K. 
naleznete zde: zkouskypark.cz 

Mgr. Jana Viktorová 

Každý rok do Vídně 

V letošním školním roce jsme 
aktualizovali plány našich exkurzí 
a rozhodli jsme se mj. ukázat každý rok 
studentům 2. ročníku a sexty Vídeň. 
Důvodem je skutečnost, že toto město 
bylo po 400 let trvání mnohonárodnostní 
habsburské monarchie místem, odkud se 
rozhodovalo i o našich dějinách, 
a zároveň je díky nádherné poloze na 
Dunaji i zachovalým velkolepým 
památkám považováno za jedno 
z nejkrásnějších měst na světě. Proto by 
návštěva Vídně měla patřit k významným 
kulturním zážitkům. 

Protože budoucí druhý ročník je početně 
velmi silný, vypravíme se do Vídně 
dokonce dvakrát: 

budoucí třída 2.A doplněná o studenty 
oktávy a 3.A si prohlédne Vídeň už 5. 
října, budoucí třída sexta má 
naplánovaný zájezd na duben 2018. 

Ve Vídni navštívíme nádherný zámek 
Schönbrunn, letní rezidenci Habsburků, 
a projdeme se jeho skvostnými parky. 
V centru města si prohlédneme 
nejkrásnější historické stavby, jako je 
Parlament, Radnice, Státní opera, Hradní 
divadlo a rozsáhlý areál hradu Hofburgu, 
poznáme zdejší parky i nejznámější ulice 
a zavítáme také do dómu sv. Štěpána, 
nejvýznamnějšího chrámu v celém 
Rakousku. Pobyt ve Vídni uzavřeme 
v Přírodovědném muzeu. 

Těšíme se, že pravidelné cesty do Vídně 
se stanou na našem gymnáziu příjemnou 
a hodnotnou tradicí. 

PaedDr. Marie Váňová 

Milí přátelé, tvařme se vesele 

 protože za sebou 
máme matematicky veleúspěšný rok. 
Výsledky našich studentů - primány 
počínaje a nejstaršími kategoriemi konče 
- nám k tomu dávají důvod. Posuďte 
sami: 

Do okresního kola Pythagoriády 
postoupilo 11 primánů ze 30, vyhrál 

Jáchym Jaroš, okresní kolo matematické 
olympiády Z6 mělo na prvním stupínku 6 
soutěžících – mezi nimi byli naši Aleš 
Hlaváček a Jáchym Jaroš, na druhém 
stupínku stáli dva – jeden z nich náš 
Martin Váňa a na třetím mezi třemi Vojta 
Koten. Sekunda: Druhý nejlepší výsledek 
v okresním kole Z7 měl Petr Šotola. Na 4. 
místě v kategorii Z8 byl Honza Kučera 
z tercie. Kategorii Z9 vyhrál Jiří Klubal 
a spolu s Michalem Šímou postoupil do 
kraje (7.-10. a 16.-18. místo).  

V krajských kolech mezi staršími uspěli 
v kategorii A Matěj Doležálek (2.), kterou 
si Matěj vyzkoušel předčasně, a Aleš Krčil 
(5.), v kategorii B zvítězil Matěj 
Doležálek. 

Logická olympiáda: Do celostátního kola 
postoupili Jan Hajčiar (3. v kraji, 61. 
v republice) a Matěj Doležálek (1. v kraji, 
37. v republice). 

Matematický klokan: V okrese máme 
vítěze postupně ve všech kategoriích: 
Klokan – Vojta Koten, Kadet – Jiří Klubal, 
Junior – Matěj Doležálek (1. i v republice) 
a Student – Jan Šenk (6. v kraji). 

V závěru roku se někteří z vynikajících 
matematiků zúčastní republikového 
přeboru v šachu škol ve Zlíně (Terezka 
Zachová, Jan Hajčiar, Tomáš Škaryd, 
Vojtěch Zach a Jiří Klubal).  

Báječnou třešinkou na dortu bude potom 
v létě Středoevropská matematická 
olympiáda, na které bude naši zemi 
reprezentovat také Matěj Doležálek. 

Takže přátelé, tvařme se vEsele! 

RNDr. Zita Vodová 

Chemická a biologická olympiáda 
2016/17 

Stejně jako v předešlých letech se i letos 
zapojili žáci naší školy do všech kategorií 
v soutěžích chemické a biologické 
olympiády. Z poměrně široké základny 
soutěžících ve školních kolech byli 
nominováni zástupci do kol okresních 
a krajských. Přehled o účastnících ve 
všech kategoriích a kolech obou soutěží 
uvádí následující tabulka. 

Nejlepší umístění v ChO patřilo letos opět 
starším žákům A. Krčilovi v kategorii 
A (pouze o jeden bod nepostoupil do 
celostátního kola) a M. Doležálkovi 
v kategorii C. 

K nejúspěšnějším zástupcům školy v BiO 
patřili mezi mladšími J. Klubal, T. 
Točíková a T. Prchalová, mezi staršími 
pak J. Klubalová a T. Svobodová. 

Všem zúčastněným děkujeme za 
reprezentaci školy v přírodovědných 
oborech. 

Mgr. Dana Rázková a Mgr. Jana Míková 

Před sto lety… spolupráce 
s humpoleckým muzeem 

 

Muzeum Dr. A. Hrdličky nás oslovilo 
s nabídkou spolupráce na vytváření 
výstavy, která se odehraje příští rok. 
Příležitost pomoci s připomínkou roku 
1918 je pro nás vítanou sondou do života 
lidí před 100 lety. S některými třídami se 
tak zapojujeme do tohoto projektu, jehož 
smyslem je také připomenout některé 
„zapadlé“ příběhy, které uchovává archiv 
našeho muzea. Připomene si tak nejen 
život našeho města ve válečných dobách, 
ale i příběhy vojáků a legionářů. 
O posunech v naší práci se dozvíte více 
v příštích měsících na těchto stránkách… 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

Historický kroužek zve 
návštěvníky… 

 

Školní rok nám pomalu končí a s ním 
i setkávání historického kroužku. 14. 
června jsme se sešli opět nad 
středověkou kuchyní. Naše topeniště 
dostalo trochu lepší přístřešek, který 
ochrání naše zázemí přes dobu prázdnin. 
Krom drcení obilí, rožnění masa a pokusu 
o přípravu kaše, jsme se věnovali 
i povídání o středověké každodennosti. 

Byla by ovšem škoda nezopakovat 
skvělou přednášku (s praktickou 
ukázkou) Honzy Staňka o historickém 
šermu. Ve čtvrtek 29. 6. jsme naplánovali 
opakování této akce pro třídu primu 
a sekundu našeho gymnázia. Zveme také 
zájemce z vašich řad. Pokud si chcete 



poslechnout přednášku, nebo si 
prohlédnout naše zázemí, přijďte se 
podívat mezi osmou a desátou na dvůr 
naší školy (vstup přes hlavní vchod). 

Mgr. Zdeněk Škrabánek 

Vycházka na Orlík aneb Jak je 
důležité míti (stále) Filipa 

 

Ve školním roce 2016/17 měly třídy 
septima a 3.A na svém rozvrhu ve čtvrtek 
semináře z biologie, zeměpisu 
a anglického jazyka. Na poslední 
červnovou hodinu seminářů si pro ně 
vyučující Eva Karafiátová a Dana Rázková 
připravily mezipředmětovou vycházku na 
zříceninu hradu Orlík. Nejednalo se ale 
jen o pohodový výšlap v krásném letním 
odpoledni. Během cesty vypracovávaly 
skupinky studentů v terénu různé úkoly, 
například fotograficky zdokumentovat 
a popsat pobytová znamení některých 
živočichů. Naši početnou skupinu 
doprovodil na Orlík bývalý pedagog naší 
školy Petr Filip, který nás během cesty 
upozorňoval na přírodní úkazy, které 
bychom jinak možná minuli bez 
povšimnutí. Odměnou všem 
zúčastněným byl krásný výhled 
z rozhledny na Orlíku a následná 
prohlídka hradního minimuzea. 

Bc. Vendula Marešová 

Slavnostní ukončení školního 
roku 2016/2017 

 

Studentský časopis 

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

Aktuálně:  

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

 

Blogy: 

STŘEDISKO DR. A. HRDLIČKY 

strediskohrdlicka.wordpress.com 

VĚDA NEJEN PRO ALFRÉDA 

vedanejenproalfreda.wordpress.com 

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


