
Adaptační kurz gymnázia 
Studenti 1.A a 1.B se během tří dnů dobře poznali. 
V prvním zářijovém týdnu se ţáci prvních ročníků gymnázia zúčastnili adaptačního kurzu na základně 

Beruška nedaleko Počátek. Různorodé aktivity, které pro ně byly připraveny, jim pomohly učinit první kroky 

v seznamování se s novými spoluţáky a v začlenění se do nově vznikajícího kolektivu. 

O tom, jaké dojmy si studenti z kurzu odvezli, svědčí několik jejich vyjádření: 

Na adaptačním kurzu se mi nejvíc líbily společné hry venku, při nichž jsme se poprvé poznávali. Nejvíc 

legrace jsme si užili při poslední hře. Sice jsme se při ní hodně zašpinili, ale stálo to zato. Myslím, že na kurzu 

jsme se poznali mnohem lépe, než kdybychom byli tři dny ve škole. (Š. K.) 

Adaptační kurz v Počátkách se mi zdál velmi dobrý. Den ode dne jsme se všichni lépe poznávali a navazovali 

nová přátelství, a to hlavně díky hrám, které pro nás byly připraveny. Některé byly dobrodružné, některé 

zábavné, jiné méně. Ale každý se zde mohl vybrat to svoje. Myslím si, že toto místo je pro adaptační kurz jako 

stvořené. (D. V.) 

Adaptační kurz byl pro mě zcela jistě přínosný. Asi nejvíce mě oslovily pátrací hry, neboť dle mého názoru 

byly nejzábavnější a nejvíce stmelovaly kolektiv. Jediné, co kazilo moje skvělé dojmy, bylo bohužel 

neovlivnitelné chladné a deštivé počasí. (D. L.) 

Adaptační kurz byl určitě zajímavá zkušenost. Aktivity byly zábavné a za celé tři dny jsme se skoro nezastavili. 

Nemám ale moc pocit, že bychom se zde jako kolektiv úplně stmelili. K tomu došlo spíš až ve školních lavicích. 

(P. M.) 

Na adaptačním kurzu jsme si všichni užili hodně zábavy. Nebáli jsme se s ostatními komunikovat a každý si 

našel minimálně jednoho nového kamaráda. (K. V.) 

Instruktoři byli velmi milí a přátelští. Hodně jsme se s nimi nasmáli. (J. V.) 

Na adapťák jsem se moc netěšila, protože jsem se trochu bála, jak bude probíhat. Nakonec se mi tam ale 

líbilo. Nejvíc mě zaujal asi paitball, který jsem hrála poprvé, ale určitě ne naposledy. (B. S.) 

 

Výlet do Anglie 
Studenti kvarty a kvinty našeho gymnázia vyrazili na tradiční poznávací zájezd do Anglie. O své 

záţitky se podělilo několik studentek. 
PONDĚLÍ – Započali jsme náš týdenní zájezd do Anglie. Přestoţe nás ještě v ČR potkal drobný problém 

v podobě 2,5hodinového stání na D1 a následné dohánění ztraceného času bylo poněkud hektické, podařilo se 

nám projít pasovou kontrolou a po hodině a půl cesty trajektem jsme se ocitli na území Velké Británie. 

ÚTERÝ - Londýn nás uvítal ranní špičkou, díky níţ jsme nabrali menší zpoţdění. Nakonec jsme se ale přece 

jen dostali tam, kam jsme potřebovali- tj. pod London Eye. Kromě slavného londýnského oka jsme tento den 

obdivovali i Westminster Palace, navštívili jsme Churchill´s War Rooms, postáli před Buckingham Palace, 

vystoupili na Wellington Arch, prošli Piccadilly Circus a dle chuti si prohlédli skvosty Národní galerie. 

STŘEDA - Vydali jsme se do Doveru. Kromě známých bílých útesů byl naším cílem i stejnojmenný 

normanský hrad. Záţitek toho dne byl umocněn prohlídkou podzemní nemocnice z druhé světové války a 

vyhlídkou na kanál La Manche. Ačkoliv nás vítr div nesmetl z věţe, bylo krásné počasí a poštěstilo se nám 

dohlédnout aţ k francouzským břehům. Dalším bodem programu byla bývalá dělostřelecká pevnost Walmer a 

ještě později zbytky St.Augustin´s Abbey. 

ČTVRTEK - Po přeplněné dálnici M25 jsme prokličkovali k Hampton Court Palace a pak zase zpět 

do Přírodovědného muzea v centru Londýna. Krom kostry diplokoka a mechanického modelu T-Rexe nás 

u vchodu přivítala zavazadla prohlíţející ochranka. Z muzea jsme odjíţděli jiţ o půl páté, přesto jsme se 

nevyhnuli tradiční zácpě - 20 km jsme jeli „ pouhých“ dvě a půl hodiny. 

PÁTEK - Návštěva Stonehenge. Poté, co jsme vykonali povinnou obchůzku kolem kamenného kruhu, 

přepravili jsme se autobusem do Salisbury. Moţnost vidět nádhernou gotickou katedrálu i jednu z kopií Velké 

listiny práv a svobod byla záţitkem. Přesto se vrcholem tohoto výsadku stal bezesporu Poundland-tj. nám tak 

dlouho slibovaný obchod “Vše za libru”. Ten den jsme místním dali utrţit nejméně dvakrát více neţ obvykle. 

SOBOTA - Po ranním rozloučení s rodinami jsme zahájili náš poslední den v Londýně. Pěšky jsme 

absolvovali další z klasických památkových okruhů-most Tower Bridge, hrad Tower s Bránou odsouzenců 

(místo bezhlavých těl popravených byla plná drobných mincí), poseděli jsme na schodech před St.Paul´s 

Cathedral, strávili jsme nějakou tu hodinku v Britském muzeu, přečkali zmatek v londýnském metru a skončili 

v Greenwichi. Nultý poledník byl alespoň v našem případě ušetřen pošlapání, protoţe brány Greenwichské 



observatoře byly jiţ zavřeny, ale pohled na podvečerní Londýn nám to bohatě vynahradil. Zbývala cesta 

parkem, pak jsmenastoupili do autobusu a dali hlavnímu městu Velké Británie poslední sbohem.. 

Určitě i díky počasí, které nám na anglické poměry přálo, jsme si zájezd uţili a odnesli si jak nové znalosti 

/autobusové přednášky o anglické historii byly opravdu vyčerpávající :-)/, tak zkušenosti, které v budoucnu 

jistě uplatníme. 

Na závěr bych chtěla poděkovat celému pedagogickému dozoru, zejména panu učiteli Daňhelovi, jehoţ nervy 

byly při organizování zájezdu jistě vystaveny nejedné zkoušce. 

Markéta Kupcová, kvinta 

Ve dnech 3. – 9. října 2016 se studenti kvarty a kvinty zúčastnili společného zájezdu do Anglie za doprovodu 

slečny profesorky Němečkové, paní profesorky Zíkové a pánů profesorů Daňhela a Mazance. 

Počáteční komplikace se podařilo rychle zvládnout a my jsme konečně vyrazili směr Londýn. Cesta byla 

dlouhá. První velké zdrţení, cca 2 hodiny, nás čekalo na D1 u Humpolce, ale trajekt z Calais do Doveru jsme 

stihli. V ranních hodinách jsme dojeli do Londýna. Navštívili jsme zde mnoho památek jako například: 

Alţbětinu věţ (Big Ben), Buckinghamský palác, Trafalgar Square… a to vše za výborného komentáře pana 

profesora Daňhela :-). Na Trafalgar Square jsme dostali první velký rozchod, coţ ocenila zejména děvčeta, 

která se hned rozprchla za ,,shoppingem“. Nejvíce jsme se ale vyřádili v Poundlandu, obchodu, kde měli 

téměř vše za libru. 

Na Tower Bridge zrovna probíhaly stavební úpravy. Bylo to pro nás zklamání, protoţe jsme neviděli, jak se 

most zvedá a mohou pod ním proplouvat velké námořní lodě. Velmi zajímavý byl Hampton Court Palace, 

který nás uchvátil honosnou výbavou interiéru, ale také dobovým tenisovým kurtem a jednou z nejstarších 

vinic na světě. 

Noclehy byly zajištěny v rodinách. Veškerá konverzace tam probíhala pouze v anglickém jazyce, coţ pro nás 

byla veliká zkušenost. 

Po celou dobu pobytu v Londýně nám vyšlo krásné počasí a celkově to bylo super! 

Dominika Vaňková, kvarta 

Na Londýně se mi nejvíce líbila ta různorodost. Kaţdý byl úplně jiný. Jiná rasa, jiná národnost, jiný styl 

ţivota, ale nikdo mezi nimi nehledal ţádné rozdíly. V tom městě jsem se cítila skvěle. Nikdo okolo nic neřešil 

a všichni ţili svůj vlastní ţivot. Denně jsme potkávali stovky lidí a kaţdý dělal něco jiného. Někdo spěchal 

do práce či do školy, jiný běhal v parku a někdo se jen tak procházel. 

Říká se, ţe Britové jsou uzavření, nepříjemní a váţní, ale podle mě to není pravda. Kaţdý Brit, se kterým jsem 

mluvila, ať uţ v naší náhradní rodině, v obchodě nebo na ulici, byl neskutečně milý a usměvavý. Nikomu 

nedělalo problém se jen tak uprostřed ulice zastavit a začít se bavit s naprosto neznámým člověkem. 

Tento výlet jsem si moc uţila. Poznala jsem spoustu nových věcí a kultur. 

Kaţdý den byl plný skvělých záţitků, na které jen tak nezapomenu. 

Světlana Švojgrová, kvarta 

 

Přespolní běh 
Děvčata z gymnázia postupují do krajského kola v přespolním běhu. 
Po vítězství v okresním kole soutěţe se mladší děvčata ( kategorie III) probojovala do krajského finále, které 

se konalo 13.10.2016 v lyţařském areálu Martina Koukala ve Ţďáru nad Sázavou. V konkurenci 8 druţstev 

dívky vybojovaly páté místo. Sloţení druţstva: B. Víková, Z. Vratišovská tř. sekunda, 

A.Jůzlová,G.Zemanová, K.Broţová tř prima. Do krajského kola postoupilo i druţstvo dorostenek ve sloţení 

K.Pekárková,Z.Richterová, B, Ťoukálková, A.Tousková, N.Tesařová a L.Blaţková. 

Všem děvčatům děkujeme za reprezentaci školy. 

 

Světluška 
Světluška je sbírkový projekt Nadačního fondu českého rozhlasu na pomoc nevidomým dětem a 

dospělým. 
Do akce se v září 2016 zapojilo osm studentek gymnázia. 

Finanční částku , kterou studentky vybraly zveřejníme po obdrţení certifikátu. 

Za pomoc děkujeme studentkám: A. Smrčkové, B. Blaţkové, N. Zrzavé a J.Papeţové ze sexty, K. Knězů, V. 

Vítů, N. Jelínkové a E. Zíkové z kvinty. 

 



Podzimní srdíčkové dny 
Charitativní akce na podporu nemocných dětí proběhla v září. 
Studentky gymnázia získaly prodejem předmětů s logem Ţivot dětem finanční řástku 9 185,- Kč, která bude 

pouţita na pomoc dětem se závaţným onemocněním. 

Za pomoc děkujeme těmto studetkám:T. Poduškové a Novotné ze sexty, E. Kuchařové a T. Bartoškové z 2.B 

a R. Masopustové a Prášilové z 2. A. 

 

Přírodovědný klokan a Logická olympiáda na gymnáziu 
Studenti gymnázia uspěli ve dvou soutěţích. 
Přírodovědný klokan 
Ve středu 12. října proběhla na základních a středních školách celostátní soutěţ Přírodovědný klokan. Úkolem 

soutěţících bylo vyřešit test sestavený z 24 otázek s výběrem odpovědi v časovém limitu 40 min. Soutěţe se 

zúčastnili všichni ţáci tercie a kvarty (kategorie Kadet) a všichni ţáci kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku čtyřletého 

studia. 

V kategorii Kadet zvítězil Vít Koutenský (kvarta) – 84 bodů, druhé místo obsadila Martina Adamcová (tercie) 

– 80 b. a třetí místo Karel DuyLe (tercie) 79 b. 

V kategorii Junior dopadli soutěţící takto: 1.-2. Jáchym Lis (sexta) a Jakub Veřtát (2.B) – 88 b., 3.-4. Vojtěch 

Pistulka (sexta) a Vítek Zeman (2.A) – 81 b. 

Výsledky se postupně v okresech, krajích a celostátně sumarizují a na webových stránkách 

http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/ si kaţdý účastník můţe porovnat svůj dosaţený výsledek 

s anonymní celostátní statistikou četnosti bodových hodnocení. Kromě toho nejlepší ţáci a studenti jsou 

zveřejněni ve výsledkové listině. 
Logická olympiáda 
V říjnu proběhla formou online nominační kola logické olympiády. Z naší školy se v kategorii B 

do 50členného pole krajského kola z 1496 účastníků Kraje Vysočina probojovali v kat. B Martina Adamcová 

(tercie), Magdaléna Koţichová (prima), Laura Horkayová (kvarta) a Matyáš Petrák (sekunda). Obdobně 

v kategorii C postoupili do krajského kola z 521 soutěţích našeho kraje mezi padesátku nejlepších Jakub 

Veřtát (2.B), Barbora Blaţková (sexta) a Ivana Kapounová (kvinta). 

Blahopřejeme a drţíme palce v krajském kole, které se koná 4. listopadu v Havlíčkově Brodě. 

 

Návštěva Akademie věd ČR 
Zájem studentů o Akademii věd České republiky roste. 
V rámci Týdne vědy a techniky 2016 uspořádal Etnologický ústav Akademie věd České republiky odbornou 

přednášku, které se zúčastnila skupina studentů hudební výchovy pelhřimovského gymnázia. Někteří 

septimáni navštívili toto pracoviště jiţ v loňském roce, další z jiných tříd měli premiéru. Ti, kteří jeli 

opakovaně, rozhodně nelitovali. 

Zájemcům o hudbu se opět věnoval ředitel a zakladatel toho pracoviště doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., 

vědecký pracovník na slovo vzatý. 

Odborná přednáška o činnosti ústavu, o folklóru, o lidových písních, sběratelích a jejich sběrech, které jsou 

na tomto pracovišti pečlivě archivovány, byla opět velmi zajímavá. Pan docent se studenty rozmlouval, 

vtipkoval, ale přesto velmi poutavě přednášel. Studenti se zajímali především o sbírky a sběratele našeho 

regionu, Horácka. Sběr našeho rodáka, historika Josefa Dobiáše, čítá asi padesát ručně psaných lidových písní 

i s nápěvy a poznámkami na volných listech A5. Během výkladu pan docent představil publikace, jeţ vydal 

sám či s týmem vědců. 

Druhá část odborné přednášky byla praktičtější. Seznámili jsme se s lidovými nástroji některých slovanských 

zemí. Pokoušeli jsme se zahrát si na dvojačku, srbský lidový nástroj. Z lidového rohu, který slouţil např. 

k tomu, aby ţeny svolávaly muţe k obědu, se nám mnoho tónů vyloudit nepodařilo. Podobné to bylo 

u nástroje brumle, na tu nám dokázal zahrát jen pan docent. Brumle je malý, ale poměrně zvučný lidový 

nástroj. 

Poslední ukázkou byl tradiční hudební nástroj, jenţ se nazývá na Slovensku "koncovka". Hrou na ni a 

závěrečnou diskusí jsme návštěvu Etnologického ústavu Akademie věd České republiky uzavřeli. 

 

 

http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/


Prodaná nevěsta 
Zájezd studentů do Národního divadla byl vyprodaný. 
15. listopadu 2016 odjel autobus plný studentů z pelhřimovského gymnázia směrem na Prahu. Cílem cesty 

bylo operní představení Prodaná nevěsta v Národním divadle. Většinu účastníků tvořili studenti kvarty, kromě 

nich cestovali do divadla i stálí hudební nadšenci ze septimy, několik studentek z tercie, a dokonce i ze 

sekundy. A jak to všem slušelo! 

Další zájemce jsme museli z kapacitních důvodů bohuţel odmítnout. Ti pojedou zase příště… 

I přes nepřízeň počasí se zájezd velmi vydařil a téměř všichni si odvezli neopakovatelné záţitky. Domnívám 

se, ţe i velkou měrou k tomu přispěli oni sami - slušně vychovaní, zdvořilí a ohleduplní studenti. Těm všem 

děkuji za to, ţe jsme se za ně nikde nemuseli stydět. 

Mgr. Dagmar Makovcová 

Z emailu jedné studentky: 

…Tuto operu jsem si užila snad nejvíce ze všech oper, na kterých jsem s Vámi kdy byla. Už při odjezdu jsem 

měla opravdu dobrou náladu. Těšila jsem se na noční Prahu,Národní divadlo a samozřejmě na samotné 

představení. Všechno to dokonce předčilo má očekávání. Opera byla neskutečná, ještě doteď obdivuji ty hlasy. 

Dokonce jsem se stihla dojít podívat na základní kameny a na terasu. Byl to neskutečný zážitek. Sice mrholilo, 

ale vidět takto noční Prahu ve společnosti lidí, které mám moc ráda, bylo nepopsatelné… 

Vlaďka Martínková, kvarta 

 

Ekologická olympiáda 
Tradiční soutěţ Českého svazu ochránců přírody se konala na přelomu října a listopadu. 
Ve dnech 31.10 – 2.11. jsme se zúčastnili krajského kola 22.ročníku Ekologické olympiády. Tentokrát se 

konalo v Mrákotíně u Telče, který je známý těţbou kvalitní ţuly. Ubytovaní jsme byli v penzionu Modrá 

Kotva na kraji obce s přímým přístupem do přírody. 

Letošním tématem byli biokoridory a biobariéry. To nabízí řešení problému migrace velkých šelem, například 

návrat vlka či medvěda do české přírody. Zkoumání této problematiky nám umoţňuje hledat nová řešení, 

která budou prospěšná v oblasti migrace zvířat, zejména velkých šelem - navrácení medvěda nebo vlka zpět 

do české přírody. 

Během soutěţe jsme měli příleţitost dozvědět se více o těchto problémech díky zajímavým přednáškám 

od odborníků, kteří se nám celé tři dny ochotně věnovali. Například zajímavá exkurze do krajiny, zaměřené 

na pozorování členitosti krajiny a zdůraznění problému liniových staveb. Součástí byl i praktický úkol, kdy 

jsme si vyzkoušeli práci v terénu při tvoření transektu (nákres struktury průřezu vegetací) a malá maturita 

(“maturita” z předem zadaných témat a obhajoba praktického úkolu) 

Náš tým ve sloţení Anna Smrčková, Barbora Blaţková a Jáchym Lis (sexta) se umístil na 4. místě. 

Do národního kola jsme bohuţel nepostoupili, ale ani tak své účasti nelitujeme. Přineslo nám to spoustu 

nových znalostí, větší obecný rozhled o fungování přírody a v neposlední řadě jsme zde poznali spoustu 

nových lidí. 

 

Středoškolský atletický pohár, Corny 2016 
Tak jako kaţdý rok v září se i v letošním roce konala okresní a krajská kola této soutěţe. 
Okresní kolo pro náš okres organizovala naše škola ve spolupráci s DDM v Pelhřimově a konalo se 19.9.2016 

ve sportovním areálu v Nádraţní ulici. Jak v kategorii dorostenek, tak v kategorii dorostenců zvítězilo 

Gymnázium a obchodní akademie Pelhřimov a postoupilo do krajského kola, které se konalo 27.9.2016 

v Jihlavě za účasti pěti druţstev kategorii dorostenek a šesti v kategorii dorostenců. 

Studentky naší školy obsadily 4. místo a studenti 3.místo, kdyţ všechny závodnice i závodníci podali kvalitní 

výkony. K úspěchům jim patří gratulace a poděkování za pěknou reprezentaci školy. 

 

Online fyziklání 
Studenti gymnázia uspěli ve fyzikální soutěţi. 
Ve středu 30. listopadu ve večerních hodinách proběhla mezinárodní fyzikální soutěţ druţstev ON LINE 

FYZIKLÁNÍ, kterou pořádá MFF UK Praha. Úkolem kaţdého druţstva je během tří hodin postupně řešit 

fyzikální úlohy a výsledky podle zadaného formátu průběţně vkládat do počítače. Soutěţ začíná zobrazením 

skupiny úloh, za vyřešenou úlohu okamţitě naskakují body a objeví se nová úloha, v případě neúspěchu je 



moţné vloţit nový výsledek, ale s menším bodovým ziskem. Celá pravidla jsou však sloţitější, coţ vyţaduje 

vzájemnou spolupráci členů druţstva. Zobrazují se průběţné výsledky, takţe druţstvo od začátku do konce 

vidí okamţité pořadí všech týmů s bodovým ziskem i statistiku řešení úloh (např. celkový počet správných a 

chybných odpovědí atd.). Průběh soutěţe je tak dramatický a zajímavý i pro online připojeného diváka 

fanouška. 

Naši studenti letos opět sestavili dvě druţstva. První z nich s názvem Fyčusové ve sloţení Tomáš Číţek, 

Pavel Hájek, Josef Martínek, Jiří Procházka a Viktor Rosman obsadilo v kategorii B 4. místo ze 44 

druţstev České republiky a Slovenska. 

Druhý tým s názvem JAK? ve sloţení Adam Dolejš, Jana Sýkorová, Jakub Veřtát a Kryštof Veřtát získal 

v kategorii C 16. místo ze 67 druţstev České republiky a Slovenska. 

Oběma týmům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

Soutěţ je mezinárodní nejen díky účastníkům slovenských škol, v kategorii zahraniční střední školy se 

objevují týmy doslova z celého světa. V této kategorii soutěţilo 47 týmů, zvítězilo druţstvo z USA před týmy 

z Indie, USA, Singapuru a Makedonie. Texty úloh a veškerá psaná komunikace probíhá souběţně v češtině a 

angličtině. 

 

Skotsko - gymnázium 
Ohlédnutí za výpravou gymnázia do Skotska 
Náš výlet do Skotska byl naprosto úţasný. Skoro se nedá uvěřit, ţe jsme stihli vidět tolik památek a 

zajímavých míst jen za jeden jediný týden. 

Odjíţděli jsme hodně brzy ráno a přes den jsme dojeli na první hotel typu formule, cca 70 km od Calais. Další 

den ráno jsme bohuţel kvůli zaspání spoluţaček nestihli trajekt a tak jsme v jiţ zmíněném Calais strávili 

růţolící se ráno. Další trajekt uţ nám neujel a tak jsme se za hodinu a půl dostali přes La Manche do Doveru, 

kde jsme se dozvěděli, ţe nepojedeme první den do Oxfordu, jak bylo plánované, ale kvůli zpoţdění zamíříme 

rovnou do Londýna. Zde jsme viděli vše, co se dá za jeden den stihnout: Historické přírodní muzeum, City- 

nejstarší část města, Tower, Tower Bridge, připletli jsme se do davu skandujících milovníků rapu na nábřeţí 

Temţe, procházkou jsme došli do Westminsteru s vládními budovami, shlédli Trafalgar Square. Jiţ večer jsme 

si ukázali ostatní důleţitá místa v centru jako např. Picadilly Circus, kde jsme se i občerstvili. Celkově jsme 

prošli a uţili si velkou část nedělního odpočívajícího a bavícího se Londýna. 

Skotsko, hlavní téma našeho exkurzu, nás přivítalo svým typickým počasím, krásnou kulturou a překvapivě i 

jiným druhem liber, které platí jen ve Skotsku a v Anglii jiţ ne. Naše průvodkyně nás doslova krmila 

informacemi o všem, co jsme míjeli. Navštívili jsme Edinburgh - hlavní město s majestátním hradem a 

korunovačními klenoty, St. Andrew – město golfu, univerzity, širých pláţí a opravdu jedinečnou atmosférou, 

prohlédli si královskou jachtu Britannia a pomník Williama Wallace. Třetí den našeho pobytu ve Skotsku 

jsme vyrazili obdivovat divokou krásu Skotské vysočiny, coţ se neobešlo bez zastávky v palírně whiskey 

u Ben Nevisu, ve smutném údolí Glencoe, na rašeliništích, u vodopádů… Odpoledne jsme ještě stihli 

romantickou, i kdyţ trochu deštivou, projíţďku po ledovcovém jezeře Loch Ness. Vysočina nadchla většinu 

z nás. 

Ubytováni jsme byli ve skotských rodinách ve Stirlingu. Všichni naši hostitelé byli velmi přátelští a ochotní 

lidé, kteří opravdu dobře vařili. Jenom jsme si museli zvyknout na odlišnou výslovnost angličtiny. 

A přišel poslední den pobytu ve Velké Británii, slibovaný Oxford, město s rozsáhlými univerzitními kampusy 

a velmi starou botanickou zahradou. Zde si kaţdý uţil opravdu dlouhý rozchod a poté, co jsme utratili 

všechny zbývající libry, vydali jsme se domů. Okolo půl třetí evropského času jsme jiţ stáli na palubě trajektu 

a sledovali, jak se světla Doveru pomalu zmenšují. 

Další den jsme přejíţděli zpět do ČR plní záţitků, i kdyţ trochu unavení z dlouhé cesty. 

Myslím, ţe mluvím za valnou většinu, kdyţ řeknu, ţe bychom se nejraději vrátili zpátky! 

 

Dvě přednášky věnované nedávné historii 
Sudenti gymnázia vyslechli přednášky a diskutovali o tématech souvisejících s druhou světovou válkou. 
Život potom (25. listopadu) 
Studenti kvarty, kvinty a sexty se účastnili povídání švýcarského sociologa Michala Arenda, jehoţ rodiče jako 

jediní ze svých rodin přeţili pobyt v lodţském ghettu a vyhlazovací tábor v Osvětimi. Součástí celého 

programu byla i hodinová diskuse a poté představení prezentací studentů. Bohuţel jsme stihli nakonec pouze 



jeden příspěvek kvintánů, další tři budou prezentovány v náhradním termínu. Děkujeme účastníkům i panu 

docentu Arendovi. 
Příběhy bezpráví na gymnáziu (28. listopadu) 
Jiţ po šesté se na našem gymnáziu uskutečnil projekt Člověka v tísni, který se věnuje moderním 

československým dějinám. Letos jsme pro maturanty zvolili promítání dokumentu Davida Ondráčka Zabíjení 

po česku mapující tři hromadné vraţdy, jeţ se udály v rámci tzv. divokého odsunu sudetských Němců. 

Po filmu mluvil náš letošní host Lucie Buchtíková – Litomiská a současných česko-německých vztazích a 

o osobních zkušenostech z pobytu v Německu. Diskuse se točila jak kolem odsunu a pro některé 

kontroverzního dokumentu, tak i okolo současné podoby české zahraniční politiky. 

 

Za památkami Dráţďan 
Ve středu 7.12. 2016 skupina studentů gymnázia podnikla jednodenní výlet do Dráţďan. 
Po zastávce u zámku Moritzburg, známého z pohádky Tři oříšky pro Popelku, uţ přišly na řadu památky saské 

metropole – Semperova opera, Frauenkirche , Brühlova terasa a další. Vedle návštěvy vzácných sbírek 

v klenotnici Zelená klenba si studenti prohlédli i výstavy v areálu Zwingru, především známou obrazárnu. 

Během dne i vpodvečer zbyl čas na návštěvu adventních trhů, kde bylo moţné ochutnat některou z místních 

specialit, koupit suvenýry nebo si jenom uţít předvánoční atmosféru. 

 

Rodilý mluvčí v hodinách francouzštiny 
I v letošním školním roce se naše škola podílí na programu Kraje Vysočina a regionu Champagne-

Ardenne (Grand Est). 
Kaţdé úterý tak jednou týdně ve třídách pracuje francouzský lektor Jean Griffon a studenti mají moţnost 

prověřit svoji francouzštinu s rodilým mluvčím. 

Zatím se těchto hodin s úspěchem účastní skupiny třetích a čtvrtých ročníků, septimy a oktávy.  

V novém roce přejeme hodně úspěchů studentům i Jeanovi. 

 

Předvánoční Vídeň 
8. prosince uspořádalo gymnázium pro zájemce jednodenní zájezd do Vídně. 
Ve čtvrtek 8. prosince uspořádalo Gymnázium pro zájemce z řad studentů němčiny 2. ročníku a sexty 

jednodenní zájezd do Vídně. Při prohlídce svátečně vyzdobeného centra města jsme mohli nejen nasát 

atmosféru blíţících se Vánoc, ale především na vlastní oči spatřit řadu významných staveb a pamětihodností, 

které patří ke klenotům města na Dunaji. Po prohlídce interiérů zámku Schönbrunn a jeho okolí jsme se 

přesunuli do centra Vídně. Krátkou zastávku jsme učinili u domu slavného architekta Friedensreicha 

Hundertwassera a poté nás jiţ čekala procházka centrem Vídně, během níţ jsme se zastavili například 

u budovy Parlamentu, Hradního divadla, Radnice, Stephansdomu a prošli se areálem Hofburgu. Zde jsme 

zavítali do Císařské klenotnice, nejvýznamnější sbírky skvostů na světě, mezi jejíţ poklady patří třeba i 

Císařská koruna Svaté říše římské z 10. století. V pozdně odpoledních hodinách jsme měli moţnost navštívit 

jeden z tradičních vídeňských adventních trhů nebo si prohlédnout některou ze sbírek Přírodovědného muzea. 

 

Koledování 2016 
Před Vánoci zněly v aule gymnázia koledy. 
Stalo se hezkou tradicí na naší škole, kdy se scházívají studenti a učitelé, aby společně zakončili kaţdý 

uplynulý kalendářní rok. Bylo tomu i v prosinci 2016. Slavnostně vyzdobená aula školy zněla zpěvem a hrou 

koled a vánočně laděných písní. Studenti hráli na všechny moţné hudební nástroje – na zobcové sopránové, 

altové, tenorové a příčné 

flétny, na kytary, klarinety, bonga a jiné rytmické nástroje. Bez ostychu a se zaujetím společně zpívali studenti 

i učitelé. Byla to pro všechny zúčastněné hezká akce, jeţ navodila vánoční atmosféru. 

 

Úspěchy v němčině 
Dne 19.1. 2017 na gymnáziu proběhlo okresní kolo soutěţe v německém jazyce. 



Studenti našeho gymnázia byli velmi úspěšní. V kategorii středních škol zvítězil Adam Dolejš (2.B) a Dorota 

Skřivanová (septima) se umístila na třetím místě. V kategorii mladších ţáků z víceletých gymnázií vyhrál 

student kvarty Vojtěch Tomšů. Oba vítězové nás budou ve svých kategoriích reprezentovat i v krajském kole. 

 

Fyzikální olympiáda 
Fyzikální olympiáda na gymnáziu úspěšně pokračuje i letos. 
V krajském kole fyzikální olympiády kategorie A určené maturitním ročníkům zaznamenali cenný úspěch tři 

naši studenti z předposledního ročníku studia na gymnáziu. Umístili se v těsném závěsu, 4. Viktor Rosman, 5. 

Josef Martínek (oba septima) a 6. Tomáš Číţek (3.B). Navíc Viktor Rosman postoupil mezi padesátku 

nejlepších do celostátního kola, které proběhne7.-10. února v Rumburku. Zbývajícím dvěma mnoho k postupu 

nechybělo, patří jim v celostátním srovnání 61. a 63. místo. 

Gratulujeme k dosaţenému výsledku a drţíme palce Viktorovi v celostátním kole, ale i všem třem 

v dubnovém krajském kole jejich vlastní věkové kategorie B fyzikální olympiády. 

 

O češtině trochu jinak 
V prvních únorových dnech se konalo okresní kolo soutěţe O češtině trochu jinak. 
Své zastoupení jsme měli v obou kategoriích. Studenti prokázali výborné znalosti a dovednosti v části 

jazykové i stylistické a slavili úspěch. Adam Šebesta/kvarta/ - 3. místo, Vlaďka Martínková/kvarta/ 6. – 

9.místo, Lucie Čechová /2.A/ - 2.místo, Lucie Příhonská /3.A/ - 7. místo. 

Adam Šebesta a Lucie Čechová postupují na základě svého umístění do krajského kola, které proběhne 

na začátku dubna ve Ţďáru nad Sázavou. 

Všem soutěţícím děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a postupujícím přejeme mnoho zdaru v kole 

krajském. 

 

Celostátní kolo FO opět s naší účastí 
Student gymnázia uspěl v celostátním kole Fyzikální olympiády. 
Po úspěšném taţení našich studentů v krajském kole kategorie A fyzikální olympiády, kdy se do první šestice 

vměstnali tři naši studenti, pokračovala tato kategorie ve dnech 7. – 10. února 2017 celostátním kolem 

v Rumburku. Tam se kvalifikoval nejlepší z této trojice, Viktor Rosman. Jeho postup byl sice očekávaný, 

nicméně tvrdě vybojovaný. 

Viktor do celostátního kola postoupil jiţ loni a jako student sexty obsadil 38. místo, letos se v roli septimána 

posunul na 17. místo a stal se úspěšným řešitelem celostátního kola. Navíc bude mít ještě jednu šanci 

v maturitním ročníku, stejně jako Josef Martínek a Tomáš Číţek, kteří letos od účasti v celostátním kole 

nebyli daleko. 

Soutěţ spočívala ve vyřešení 4 teoretických úloh v časovém limitu 5 hodin a druhý den ve vypracování 

čtyřhodinové experimentální úlohy. 

Obsahem teoretických úloh byly: 

1. radioaktivní rozpad radonu a jeho energetická bilance, 

2. pohyb padající kuličky ve vzduchu s turbulentním obtékáním, 

3. Perrinovy pokusy se sedimentací gumiguty v tíhovém poli a v odstředivce, 

4. hledání polohy optické čočky, kdyţ byla známa bodová poloha předmětu, jeho obrazu a ohniska čočky 

na optické ose (úloha měla 4 řešení, tři pro spojku a jedno pro rozptylku). 

V experimentální úloze studenti dostali hliníkovou trubku se záslepkami, která měla v neznámém místě uvnitř 

fixovanou ocelovou kuličku. Pomocí změřených period kmitů po zavěšení v různých otvorech měli určit 

polohu kuličky v trubce a poměr hmotností kuličky a trubky. 

Fyzikální soutěţ doplnily dvě odborné přednášky o gravitačních vlnách a o plazmě v podání špičkových 

odborníků prof. Podolského a prof. Kulhánka, dále přednáška o historii města a prohlídka města. 

Fyzikální ţivot na naší škole pokračuje. Za týden se dva pětičlenné týmy utkají na republikové soutěţi Fykosí 

fyziklání na MFF UK v Praze, v březnu se předvedou naši malí studentíci z tercie a kvarty na okresním kole 

fyzikální olympiády a v dubnu zbývající středoškoláci na krajském kole. Nic nejde samo, k talentu se musí 

přidat vlastní píle a vytrvalost. Zatím tyto vlastnosti naši soutěţící prokazují. 

 

 



Olympiáda z češtiny a dějepisu 
Studenti gymnázia v obou soutěţích postupují do krajských kol. 
Postup do krajského kola v obou kategoriích olympiády z češtiny 
Jako jiţ tradičně se na začátku února uskutečnilo okresní kolo soutěţe O češtině trochu jinak. Z našich 4 

zástupců postupují dva do krajského kola.  

V první kategorii (8. a 9. třída) soutěţilo 36 ţáků. Adam Šebesta z kvarty skončil třetí (ze slohu dosáhl plného 

počtu bodů) a postupuje, Vladimíra Martínková byla sice lepší v mluvnické části, nevyšel ji ale sloh, a tak 

nakonec skončila na 6. - 9. místě. 

Ve druhé kategorii (studenti středních škol) postupuje z druhého místa Lucie Čechová (2. A), Lucie Příhonská 

(3. A) obsadila sedmé místo. 

Děkujeme všem studentům za skvělou reprezentaci naší školy a drţíme palce v dubnovém krajském kole. 
 
Do krajského kola dějepisné olympiády postupujeme z prvních dvou míst 
Dne 17. ledna proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády. Letošní klání se nese v duchu tématu „Marie 

Terezie – ţena, matka, panovnice, aneb Habsburkové v 18. století.“ Na krásném prvním a druhém místě se 

umístili ţáci našeho gymnázia - Filip Havelka z tercie a Vojtěch Staněk z kvarty. Oba studenti dosáhli 

výborných výsledků a obstáli v silné konkurenci 30 účastníků. Děkujeme jim za vzornou přípravu. Filip i 

Vojta postoupili do krajského kola, které se uskuteční v březnu. 

 

Pěvecká soutěţ a výstava 
Studenti se v rámci hudební výchovy účastní soutěţí a chodí na výstavy. 
Géčka vyzpívala 1. místo v pěvecké soutěži 
Dne 10. 2. 2017 proběhla v příjemném prostředí freskového sálu Muzea Vysočiny Pelhřimov pěvecká soutěţ 

s názvem Pelhřimovský zvonek 2017. Soutěţili účastníci ze základních škol a víceletých gymnázií našeho 

regionu. 

Student gymnázia, Simeon Hána, byl zařazen do III. kategorie, v níţ se hodnotil pěvecký výkon soutěţících 8. 

a 9. ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Simeon za doprovodu skupiny Géčka zpíval nejdříve 

píseň Svatá Kateřina z Weissovy sbírky Český jih a Šumava v písni. Vzhledem k tomu, ţe postoupil 

do dalšího soutěţního kola, přidal lidovou píseň z okolí Pelhřimova Daleko, široko, jsou babický pole. Simeon 

se skupinou Géčka zabodoval a vyzpíval 1. místo. 

Aničce, Zuzce, Dominice, Bětce, Markétce, Vojtovi a samozřejmě Simeonovi děkujeme za zodpovědnou 

přípravu na soutěţ a vzornou reprezentaci našeho gymnázia. 
Návštěva výstavy Kramářské písně na Pelhřimovsku v Muzeu Vysočiny Pelhřimov 
Studenti druhého ročníku, kteří se věnují hudební výchově, navštívili 14. 2. 2017 v pelhřimovském muzeu 

komentovanou výstavu s názvem Kramářské písně na Pelhřimovsku. Paní doktorka Markéta Skořepová se 

zaujetím a vtipem přednášela dlouhou historii kramářských písní, které od 17. aţ do konce 19. století 

představovaly patrně nejčtenější a nejhojněji vydávaný ţánr lidové literatury. Nejvíce studenty zajímaly tisky 

z našeho regionu. 

 

Fyzikální soutěţ Fykosí fyziklání 
Studenti gymnázia bodovali ve fyzikální soutěţi. 
Na MFF UK Praha se v pátek 17. února konal 11. ročník soutěţe pětičlenných týmů v řešení fyzikálních úloh 

Fykosí fyziklání. Soutěţ absolvovalo 105 týmů z Česka i Slovenska rozdělených podle věkových kategorií A, 

B a C. 

Naši studenti sestavili dva týmy. Tým Fyčusové ve sloţení Josef Martínek, Viktor Rosman (oba septima), 

Tomáš Číţek, Petr Petrák (oba 3.B) a Jáchym Lis (sexta) obsadil v kat. B 7. místo ze 34 zúčastněných 

druţstev. 

Druhý tým s názvem JAK? soutěţil pouze ve čtyřech, z důvodu náhlé nemoci svého člena, ve sloţení Jakub 

Veřtát, Kryštof Veřtát (oba 2.B), Vítek Zeman (2.A) a Jan Matouš (1.A). Tým v kategorii C vybojoval 14. 

místo ze 40 zúčastněných druţstev. 

Kaţdé druţstvo dostalo před začátkem v zalepené obálce 7 úloh. Úderem půl jedenácté se obálky otevřely a 

začal hon za soutěţními body. V případě vyřešení libovolné úlohy zástupce druţstva doběhl k členu poroty, 

který výsledek uznal či neuznal. V kladném případě získalo druţstvo 5 bodů a jednu novou úlohu, v opačném 

případě se student musel s původní úlohou vrátit a druţstvo mohlo pokračovat v řešení. Při druhém, třetím a 



libovolně následujícím předloţení porotě uţ mohl tým získat pouze 3 body, 2 body či 1 bod. Průběţný stav 

byl promítán na projekční stěnu, z důvodu většího napětí však posledních dvacet minut zůstal utajen. Po třech 

hodinách fyzikální klání skončilo, poté účastníci netrpělivě čekali na definitivní výsledky. 

Naše studenty soutěţ zajímá a účast v ní se stává jiţ tradicí. Od roku 2013 se společně s její online formou 

konanou na podzim účastní pravidelně. Vţdyť s jídlem roste chuť a s úspěšností zvlášť. 

 

Přednáška Fenomén Masaryk na gymnáziu 
Docent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy přednášel na gymnáziu. 
Ve středu 8. března přednesl v aule gymnázia doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (FF UK), přednášku o prvním 

československém prezidentovi – ve strhující ţivé přednášce před námi defiloval TGM v několika podobách - 

jako Tomáš se svým dětstvím a rodinou, jako Garrigue coby manţel Američanky Charlotty (v Hodoníně si 

mysleli, ţe pokud je Charlotta Američanka, pak musí mít černou pleť), jako Masaryk – vědec, učitel a 

prezident. Stanul před námi TGM jako člověk, ne ikona vytesaná z kamene bez jediné vady. A moţná díky 

tomu je nám Masaryk bliţší, pochopitelnější a inspirující. Byl to záţitek… děkujeme. 

 

S Vysočinou do Evropy 
Studenti naší školy uspěli v krajské soutěţi. 
V pátek 24. 3. 2017 se naši studenti Jana Sýkorová, Adam Dolejš a Lukáš Kahoun zúčastnili finále soutěţe 

S Vysočinou do Evropy. Soutěţ probíhala jiţ od října loňského roku a všichni tři se museli nejprve probojovat 

mezi 24 nejlepších v kraji, kteří byli pozváni do finálového kola. I tam byli velmi úspěšní - Jana s Lukášem 

obsadili 13. a 14. místo. Adamovi se podařilo probojovat mezi deset nejlepších, kteří museli předvést 

prezentaci v anglickém jazyce o krásách Kraje Vysočina. Velmi pěkný výkon jej posunul na páté místo a 

domů si jako cenu odvezl notebook. Další cenu si Adam odvezl za třetí nejlepší prezentaci, kterou vybírala 

veřejnost v online hlasování. 

Z úspěchu našich studentů máme velkou radost, upřímně jim blahopřejeme a děkujeme za kvalitní 

reprezentaci naší školy. 

 

Krajské kolo O češtině trochu jinak 
Adam Šebesta obstál i v krajském kole. 
V pondělí 3. dubna se ve Ţďáru nad Sázavou konalo krajské kolo soutěţe O češtině trochu jinak. Naše škola 

měla zastoupení v první i druhé kategorii. Student kvarty Adam Šebesta zde obhájil své umístění z okresního 

kola. Jeho krajská premiéra měla podobu vynikajícího třetího místa. Zdá se, ţe jsme v Adamovi získali 

pokračovatele dlouholeté tradice úspěšných řešitelů této soutěţe. 

Adamovi blahopřejeme k dosaţenému úspěchu a všem soutěţícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

Další úspěšné vystoupení ve fyzikální olympiádě 
Na gymnáziu se konalo okresní kolo fyzikální soutěţe pro ZŠ a niţší gymnázium. 
Naše škola letos opět pořádala okresní kolo fyzikální olympiády kat. E a F. Před soutěţí se účastníci a jejich 

pedagogický doprovod seznámili s ukázkami v badatelském centru, poté začala vlastní soutěţ, které se 

zúčastnilo 21 ţáků 8. a 9. tříd pěti základních škol a tercií a kvart tří gymnázií okresu Pelhřimov. 

V kategorii F (8. třída, tercie) z našich ţáků Duy Le zvítězil, Filip Havelka obsadil 3. místo a Jakub Ţiţka 6. 

místo, všichni získali titul úspěšný řešitel okresního kola. 

V kategorii E (9. třída, kvarta) obsadila 6. místo Simona Kaňková a téţ se stala úspěšným řešitelem okresního 

kola. Díky dostatečnému bodovému zisku se navíc probojovala mezi 25 nejlepších ţáků kraje Vysočina, kteří 

koncem dubna svedou přímý souboj na krajském kole v Jihlavě. 

Na snímku Duy Le a Filip Havelka zachraňují Newtona před padajícím jablkem, čímţ se pokouší změnit 

historii, ale hlavně si vychutnávají svůj úspěch. 

 

Prezentiáda v Havlíčkově Brodě 
Krajské kolo soutěţe Prezentiáda proběhlo s naší účastí. 
V pondělí 10. dubna 2017 se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo krajské kolo soutěţe Prezentiáda (kategorie ZŠ 

a niţší gymnázium), týmové soutěţe v projektové tvorbě pro dvou aţ tříčlenné týmy. Mezi 8 nejlepších 



v Kraji Vysočina postoupil z nominačního kolaz okresu Pelhřimov i náš tým „Kvartánky“, ve sloţení 

Vladimíra Martínková a Simona Kaňková. Děvčata si vybrala prezentaci na téma „Jak (ne)učit ve škole". 

Organizátoři soutěţe zhodnotili výstupy všech 8 týmů jako velice povedené. Díky silné konkurenci dalších 

škol z kraje se však naše „Kvartánky“ neprobojovaly na medailové pozice. Přesto statečně reprezentovaly naší 

školu, za coţ jim patří uznání. Navíc všem tato zkušenost pomohla překonat strach a trému z prezentování 

před velkým počtem lidí a poskytla zpětnou reakci od odborné poroty. Podrobnou reportáţ z krajského klání si 

můţete přečíst na oficiálních stránkách soutěţe (http://www.prezentiada.cz/novinky/1816-v-havlkov-brod-se-

jelo-iv). 

 

Úspěch primánů 
Studenti primy skončili šestí ve čtenářské soutěţi. 
V pondělí 10. dubna 2017 se uskutečnilo online kolo čtenářské soutěţe Souboj čtenářů 2017, kterého se spolu 

s naší primou účastnilo ještě dalších 89 škol z celé republiky. „Primáni“ v boji s ostatními soupeři šestých tříd 

a příslušných víceletých gymnázií prokázali výbornou znalost pěti přečtených knih a pro naši školu vybojovali 

krásné 6. místo. To sice na postup do dalšího kola nestačilo, ale celá třída získala bohaté zkušenosti při práci 

s knihou, utuţila třídní vztahy a natrénovala spolupráci. 

 

Ţáci tercie a kvarty v Nizozemí 
Ţáci niţšího gymnázia byli na výměnném pobytu. 
První kapitoly partnerství Gymnázia Pelhřimov a dnešní Coenecoop College v nizozemském městě 

Waddinxveen se začaly psát jiţ v roce 1989, kdy Pelhřimov navštívila první skupina holandských učitelů a 

ţáků. Od té doby došlo jiţ k nesčetným výměnným pobytům studentů vyššího gymnázia a jejich 

waddinxveenských partnerů. 

Letošní rok ale přinesl do vzájemných kontaktů obou škol nový impuls - vedení Coenecoop College projevilo 

zájem o podobný výměnný program pro své ţáky studující v bilingvních třídách ve Waddinxveenu a pobočce 

téţe školy v Boskoopu s našimi studenty niţších tříd víceletého gymnázia. 

Děti se navzájem seznámily prostřednictvím dopisů, e-mailů, Facebooku a jiných sociálních sítí, nakonec pak 

mohlo 29 terciánů a 9 kvartánů na počátku dubna 2017 poprvé vyrazit do Nizozemí a strávit týden jednak 

prací na projektech, při nichţ Holanďané i Češi srovnávali své země z různých hledisek, jednak navštěvovali 

zajímavá místa spojená s historií i nejnovější přítomností vlasti svých nových přátel - unikátní systém hrází 

Delta Projekt na uměle vytvořeném ostrůvku Neeltje Jans, pláţe a světoznámé lázně v Scheveningenu 

(předměstí Haagu), Muzeum mořeplavby v Amsterodamu s projíţďkou po místních kanálech (grachtech), 

sýry a architekturou proslulé město Gouda … 
Dvě studentky se podělily se svými postřehy: 
Začátkem dubna 2017, přesněji od 2. do 8.4., jsme obdivovali krásy Holandska. 

Kromě okouzlující přírody nás upoutala pro Čechy nezvyklá architektura řadových cihlových domků. Před 

kaţdým se vyjímala malinká zahrádka plná rozkvetlých květin, která se nejlépe obdivovala ze sedla kola, 

nejčastějšího dopravního prostředku. 

Hned první den se nám naskytl pohled do jejich nově zařízené školy, kde se naši kamarádi učí polovinu 

předmětů v angličtině, takţe se dalo očekávat, ţe budou tento jazyk ovládat lépe. Ale ani my jsme se 

nenechali zahanbit a konverzovali jsme o sto šest. 

V dalších dnech jsme si prohlédli Amsterdam, který nás neuchvátil tolik jako například Gouda nebo 

Scheveningen, zejména kvůli bezpočtu turistů. Také jsme navštívili světoznámý Delta Projekt (unikátní 

systém hrází chránící pobřeţní oblasti před rozmary Severního moře) a kochali se nezapomenutelným 

výhledem na vzdouvající se masy vod. 

Celý výlet byl formou výměnného pobytu a bydlení v rodinách, takţe se na naše wadinxveenské a boskoopské 

přátele můţeme těšit na počátku října tohoto roku. 

Anna Malínková - Tercie 

Naše cesta za dobrodruţstvím začala asi stejně jako většina výletů - všichni do jednoho jsme se plni očekávání 

a elánu sešli v neděli 2. dubna před pelhřimovským gymnáziem. Po dlouhém a emocionálním loučení s rodiči 

nás konečně pan Daňhel nahnal do autobusu a při páté hodině ranní jsme vyjeli vstříc dobrodruţství. Ačkoli 

byla cesta dost dlouhá, všichni jsme ji ve zdraví přečkali. 

Při příjezdu do Waddinxveenu na nás všechny konečně dopadly nepříjemné a tísnivé pocity z budoucího 

setkání s novou rodinou, u které máme týden bydlet. Během cesty jsme všichni byli nedočkaví a natěšení, ale 

http://www.prezentiada.cz/novinky/1816-v-havlkov-brod-se-jelo-iv
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v tuto chvíli se většina nás bála přijetí do nové rodiny a do celkového kolektivu místních lidí. Nakonec vše ale 

proběhlo hladce a po znovuzískání zavazadel vyrazili se svými ubytovateli domů. 

V pondělí jsme se všichni ve zdraví sešli v boskoopské nebo waddinxveensképobočce školy 

CoenecoopCollege, kde nás seznámili s programem, a následně proběhly dvě hodiny výuky, z čehoţ 

samozřejmě nebyl nikdo moc nadšený. Po nevelkém obědu, který proběhl formou balíčků (na coţ si nikdo 

z nás ani za celý týden nezvykl), jsme byli vydáni na milost a nemilost našim spoluţákům z Nizozemí, aby 

nás provedli po městě. 

Během následujících dní jsme se podívali do přístaviště Scheveningen (příměstská lázeňská čtvrť Haagu), 

Amsterdamu, kde jsme navštívili Muzeum mořeplavby, absolvovali pěší prohlídku (při níţ někteří z nás 

pravděpodobně ztratili schopnost rozeznávat barvy – především červenou a zelenou na semaforech) a projeli 

se lodí po místních grachtech (kanálech). Nezapomenutelným záţitkem pro nás všechny jistě byl program 

o přehradních hrázích, které drţí Nizozemí „v suchu“, a jejich samotná prohlídka. 

Ale aby si nikdo nemyslel, ţe jsme tam jen jezdili po památkách nebo seděli doma na zadku – absolvovali 

jsme i základní výuku kriketu a většina z nás si byla alespoň jednou se „svým“ Holanďanem zasportovat. 

Po skončení programu nás vţdy autobus vysadil před školou a znovu bylo pouze na našich ubytovatelích, co 

s námi mají v plánu. Poslední den jsme zpracovávali informace na téma, které nám bylo předem zadáno, a 

dokončovali vlog (jak naši přátele z Nizozemí rádi říkali: “flog“) z videí, které jsme v průběhu týdne 

nashromáţdili. Po úspěšném odprezentování našich prezentací a vlogů jsme vyrazili na poslední výlet – 

do Goudy. Zde jsme měli rozchod a večeři na rozloučenou. Loučení bylo celkem rychlé a většina z nás si v tu 

chvíli ani neuvědomovala, ţe uţ náš pobyt končí a ţe ten týden tak rychle utekl. 

Dali jsme tedy poslední sbohem Nizozemí a neradostně se naskládali do autobusu. Zpět jsme cestovali na noc, 

takţe jsme si mohli pořádně odpočinout, vyspat se a díky tomu se většině lidí cesta zdála o mnoho kratší 

(vlastně i byla kratší, protoţe jsme zpět jeli jinou trasou a „nechytli“ ţádné kolony nebo uzavírky.) Cestu jsme 

tedy opět úspěšnězvládli a dorazili zpět na startovací stanoviště – ke gymnáziu, kde na nás jiţ čekali rodiče 

nebo prarodiče a všechny nás ihned po příjezdu zasypali objetími a také otázkami typu: „Jak se ti tam líbilo? 

Jedl/a jsi hodně? …“ A tím byla zakončena naše cesta do Nizozemí a zase zpět. 

Za celou třídu bych chtěla poděkovat lidem, kteří přiloţili ruku k dílu při organizovaní tohoto zájezdu. Dále 

také pánům řidičům, kteří nás nejen v pořádku dovezli do Nizozemí a zpět, ale také na místa spojená s naším 

zájezdem – Amsterdam, Gouda,Scheveningen, NeeltjeJans… Největší díky ale patří panu profesorovi 

Daňhelovi, který se nejvíce podílel na organizaci. (A také za to, ţe i přestoţe jsme ho během zájezdu všichni 

zlobili a pořádně mu lezli na nervy nebo ho vyděsili – někdo holt neumí hodiny, někdo nezná barvy,… - tak 

na nás byl milý a celý zájezd ve zdraví přeţil on i my). 

Tereza Maděrová – Tercie 

 

Krajké kolo fyzikální olympiády 
Zde jsou výsledky krajského kola kategorií B, C, D, E. 
V dubnu proběhlo letošní poslední dějství fyzikální olympiády – krajské kolo ve středoškolských kategoriích 

B, C, D a v kategorii E pro základní školy. 

Největší naděje jsme vkládali do našich třeťáků (kategorie B). Předpoklady se naplnily, všichni tři studenti 

výtečně zabodovali. Viktor Rosman (septima) zvítězil, Tomáš Číţek (3.B) bral pomyslný bronz za 3. místo a 

Josef Martínek svým šestým místem doplnil rozšířené pódium – to vše z 27 účastníků. 

V kat. C (2. roč.) ze 32 účastníků atakoval stupně vítězů 4. místem Jáchym Lis (sexta), dále Jakub Veřtát (2.B) 

získal 9. místo, Kryštof Veřtát (2.B) 11. místo, Jana Sýkorová (2.B) 18. místo a Pavel Hájek (sexta) 28. místo. 

V kategorii D (1. ročník) obsadil ze 37 účastníků Marek Bedřich (kvinta) 14. místo, Jakub Malínek (kvinta) 

18. místo, Roco Signorelli 24. místo a Jan Matouš 34. místo. 

V kategorii E (ZŠ a niţší gymnázium) obsadila 22. místo jedna z mála dívek kvartánka Simona Kaňková. 

Přidáme-li předchozí lednové 4., 5. a 6. místo v kategorii A, pak v neoficiálním pořadí škol podle umístění 

na prvních šesti místech ve středoškolských kategoriích byla naše škola v Kraji Vysočina nejlepší, těsně před 

Gymnáziem Havlíčkův Brod. 

Navíc vítěz kategorie B Viktor Rosman byl na základě bodového zisku v krajském kole a únorového výsledku 

v celostátním kole kat. A přizván na 14denní soustředění rozšířeného reprezentačního týmu České republiky, 

který se připravuje na Mezinárodní fyzikální olympiádu v červenci v Indonésii. 

Účast v krajském kole není automatická, kaţdý účastník musel projít sítem domácího kola, v kat. E navíc 

musel úspěšně zvládnout okresní kolo. Samozřejmě jako na kaţdou soutěţ se studenti museli připravovat. 



Odměnou jim jsou nejen dosaţené výsledky, ale především odborný růst v disciplíně, kterou třeba jednou 

budou na vysoké škole studovat. 

 

Praţský studentský summit 
Studentky gymnázia se zúčastnily modelu summitu OSN. 
O Praţském studentském summitu jsme poprvé uslyšely od paní profesorky Němcové a rozhodly jsme se 

přihlásit do modelu OSN. Pro přijetí jsme musely napsat esej týkající se námi vybraného státu, jímţ se stala 

Gruzie. Těţko říct, proč právě ona, ale svého rozhodnutí jsme nelitovaly. Kdyţ jsme odeslaly esej na téma 

Zahraničně politické vztahy Gruzie, ani jsme nedoufaly, ţe nás přijmou. Ale opak byl pravdou a zanedlouho 

jsme jely na první přípravné setkání. 

Přípravných setkání bylo celkem pět a konaly se jednou do měsíce na půdě VŠE v Praze. Jejich cílem bylo 

obohatit nás o znalosti, které se ve škole běţně neučíme, procvičit a zlepšit naše rétorické schopnosti a hlavně 

nás připravit na závěrečnou konferenci. Celý den přípravného setkání byl rozdělen na dvě části, kdy 

v dopoledních hodinách jsme většinou byly na přednáškách, které jsme si vybraly, a v odpoledních hodinách 

jsme se rozdělily do jednotlivých orgánů OSN. My jsme byly delegátky v orgánech Rada pro lidská práva 

(HRC), Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC) a Organizace OSN pro výchovu, vědu a 

kulturu (UNESCO). V jednotlivých orgánech jsme se věnovaly různým záleţitostem, namátkově například 

problematice potratů, cenzury internetu, ţen v ozbrojených konfliktech nebo environmentální migraci, 

genderové nerovnosti a prevenci závodů ve zbrojení ve vesmíru. Na tato témata jsme si musely připravit 

stanoviska z pohledu Gruzie, a ţe nebylo vţdy lehké zjistit její pohled a poté zastupovat její názory 

při jednání. 

Půl roku jeţdění na přípravná setkání uteklo jako voda a my stanuly na prahu závěrečné konference. Ta se 

konala také v Praze, tentokrát převáţně v Kongresovém centru. Den před zahájením jsme vyuţily šance setkat 

se s panem velvyslancem námi zastupované Gruzie, kdy jsme se ho mohly zeptat na otázky, jejichţ odpovědi 

jsme poté vyuţily na konferenci. Slavnostní zahájení celé konference proběhlo v hotelu Zlatá husa v Praze. 

Dopoledne jsme poslouchaly projevy zajímavých hostů, mezi nimi byli například ministr zahraničních věcí 

Lubomír Zaorálek, ministr obrany Martin Stropnický, šéfredaktor časopisu Respekt Erik Tabery či 

předsedkyně nadace Krása pomoci Taťána Kuchařová. V odpolední části následovaly projevy studentů, kde 

za námi vybraný stát Gruzii vystoupila Vendula Kohoutová a role se zhostila opravdu skvěle. Následující 3 

dny jsme uţ jen jednaly a jednaly. Naše jednání se týkala věcí probraných na přípravných setkáních a bylo 

zajímavé poslouchat názory ostatních států a zkoušet prosadit tam ten svůj. Ačkoli to nebylo vţdy jednoduché 

i tak jsme si to uţívaly a byly jsme překvapené, jak rychle přišel konec. Celý ročník zakončil „SocialEvent“, 

který se nesl v duchu devadesátých let a byl výbornou závěrečnou akcí. 

A čeho si váţíme na summitu nejvíce? Bezpochyby to jsou získané zkušenosti, ať uţ s mluvením před lidmi 

nebo vyjednáváním s nimi, dále získané vědomosti a všeobecný přehled o dění kolem nás, ale zejména to, ţe 

jsme měly příleţitost poznat lidi ze všech koutů naší republiky a navázat nová přátelství s lidmi, kteří mají 

stejné zájmy jako my. Rozhodně nelitujeme, ţe jsme se zúčastnily, a o podobných projektech uvaţujeme i 

do budoucna. 

Za delegaci Gruzie Karolína Šimková, Vendula Kohoutová a Eliška Procházková. 

 

Lyrická pohádka Rusalka v Karlíně 
Koncem května 2017 vyjela třída kvarta a skupina zájemců opět za kulturou. 
Cílem bylo tentokrát Hudební divadlo Karlín v Praze, pěkně a moderně zrestaurované. K dalším operním 

kouskům, které jiţ v minulosti studenti viděli a slyšeli, si mohli přidat romantickou pohádkovou operu 

Rusalku od slavného českého skladatele Antonína Dvořáka. Opera působila velice ţivým dojmem a přímo 

vtahovala do děje nejen nádhernými kostýmy i kulisami, ale především vizualizací. Scénický základ pro 1. a 

3. jednání vytvořil filmový reţisér Zdeněk Troška. Záběry rybníků, řek a vodopádů, promítané na zadní 

plátno, tvořily kulisu příběhu. Všichni v hledišti měli opravdu pocit, jako by se společně s Rusalkou, princem 

a vodníkem ocitli v lese u jezera obklopeného prastarými kmeny staletých stromů. Vodník, který se nořil 

do útrob jeviště, působil ve vodě naprosto přirozeně. Přestoţe některým pěvcům nebylo vše rozumět, 

představení se studentům hodně líbilo. Byla by škoda Rusalku v praţském Hudebním divadle Karlín 

nenavštívit. 

 



Dolomity 
Studenti gymnázia navštívili v rámci sportovního kurzu italské Dolomity. 
V neděli 11.6. o půlnoci jsme vyrazili na sportovní kurz do nejkrásnější části Alp- Dolomit. Cesta byla 

únavná, jelikoţ jsme jeli přes noc. A kdyţ přišlo ráno a my dorazili do kempu Olympia, byli jsme všichni rádi, 

ţe jsme konečně na místě. 

Hned první pondělní túra byla velmi náročná, protoţe bylo velké horko, ale vše jsme nakonec dobře zvládli. 

Celý zbytek týdne se pak nesl v podobném duchu a my měli moţnost spatřit mnoţství známých hor v okolí 

Cortiny d´Ampezzo. 

Ve středu se skupinka několika odváţlivců v čele s panem profesorem Havlem vydala na náročnější feratovou 

stezku do nitra hor. A tuto cestu zvládli na výbornou. 

V pátek dopoledne jsme se, po naloţení všech věcí do autobusu, vypravili na cestu k domovu. 

Pro nás všechny to byl jistě neopakovatelný záţitek a i přes pár puchýřů na nohách a spálených ramen jsme se 

všichni vrátili s úsměvem 

Eliška Procházková, Ondřej Habáň 

 

Mukačevo 2017 
Studenti gymnázia navštívili Podkarpatskou Rus. 
V neděli 4.června 2017 vyrazila skupina 18 studentů a 2 učitelů pelhřimovského gymnázia vstříc krásám 

Podkarpatské Rusi - na jiţ druhou návštěvu partnerské školy NVK „ZOŠ 1. st. – gimnazija“ v zakarpatském 

městě Mukačevo, které bylo dříve součástí Československa. 

Náš program byl skutečně rozmanitý. Úvodní dopoledne pobytu jsme strávili v mukačevské škole. Ukrajinské 

děti jiţ měly prázdniny, ale hned jsme si našli nové kamarády – ve škole probíhal příměstský tábor. Okamţitě 

jsme se zapojili do míčových a deskových her, pak si prohlédli učebny a další interiér školy. Po obědě jsme 

vyrazili do centra hlavního města Zakarpatí Uţhorodu, kde jsme se na místním hradě a ve skanzenu seznámili 

s historií kraje i vazbami na Československourepublikua prošli si střed města. 

Následující den jsme se vypravili do přírody, chodili jsme po kopcích v okolí Mukačeva, navštívili sanatorium 

v bývalém loveckém zámečku rodiny Schönbornů s nádherným parkem a vylezli k nedalekým 

vodopádůmVodogaj. Výlet završila večeře v arménské restauraci, kde jsme ochutnali pravý šašlik a místní 

ovocný nápoj „uzvar“. 

Třetí den nás čekala prohlídka samotného Mukačeva. Nejprve jsme měli moţnost podívat se do historického 

zasedacího sálu radnice, pak následoval jeden z nejsilnějších záţitků celého pobytu – přesun městskou 

dopravou na místní hrad Palanok (do autobusu pro 20 lidí se vměstnalo asi 40 cestujících), ale samotný hrad a 

výhledy, které nám nabídl, určitě za to stály. Ještě jsme si také stačili prohlédnout několik kostelů v centru – 

pravoslavný, římsko-katolický, řecko-katolický … 

Na závěr pobytu nás školní autobus dovezl do termálního areálu Kosino nedaleko města Berehovo, kde jsme 

strávili 3 hodiny v nejmodernějších lázních Zakarpatí. Cestou jsme pozorovali, jak krajina a architektura 

postupně začíná připomínat Maďarsko. Po návratu do Mukačeva uţ nás čekala jen cesta na autobusové 

nádraţí a pak dlouhé putování domů. 

Naše poznávání Podkarpatské Rusi se ovšem neomezilo pouze na zrakové poţitky. Měli jsme moţnost 

ochutnat i místní speciality v restauraci, kde jsme kaţdý den snídali a večeřeli. Ochutnali jsme například 

varenniki a golubce nebo zjistili, ţe i na Zakarpatí dělají výborné houskové knedlíky. A k pití jsme si 

nejčastěji objednávali nápoj zvaný „kvas“, který jsme si aţ na výjimky všichni okamţitě oblíbili. 

Výlet se skutečně vydařil, přálo nám počasí i štěstí a lidé na Zakarpatí jsou velice milí, pohostinní a 

bezprostřední. Našli jsme si nové přátele a uţ se těšíme, aţ nás v příštím roce přijedou navštívit 

do Pelhřimova. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Od neděle 4. června do soboty 10. června jsme my – kvintáni spolu se sekundány, terciány, panem profesorem 

Daňhelem a panem profesorem Kratochvílem podnikli exkurzi na Ukrajinu. Vyčerpávající cesta vlakem a 

autobusem však rozhodně stála za to! 

Ubytování jsme měli zajištěno ve městě Mukačevo, jelikož se tu nachází naše partnerské gymnázium, které 

jsme za těchto pět dní měli možnost několikrát navštívit. Nejen že nás místní učitelé provedli po celém městě 

včetně radnice a hradu, ale také jsme byli zavedeni do školního muzea, kde vystavují výtvory svých žáků, 

do školní jídelny, kde jsme ochutnali jejich klasický oběd, a dokonce jsme se seznámili i s některými studenty a 

zahráli si s nimi pár her. Snad i díky tomu jsme navázali přátelské vztahy a jsme doteď v kontaktu. 



Mimo jiné nás čekala spousta skvělých výletů do okolí! Za zmínku stojí snad každý z nich – nádherné město 

Užhorod, které nás všechny naprosto okouzlilo, hrad milenců v Činadijevu se svým poutavým příběhem a 

fotogenickým prostředím a samozřejmě i vodopády, ke kterým jsme si museli i kousek vyšlápnout, ale zato 

jsme se mohli pokochat krásnou krajinou. Odjezd nám ulehčila návštěva termálních bazénů poblíž hranic 

s Maďarskem, kde jsme nabrali potřebné síly na zpáteční cestu. 

Myslím, že můžeme za všechny říct, že se nám v pátek jen těžko opouštělo tak příjemné prostředí s tolika 

sympatickými a milými lidmi, na které budeme vzpomínat stejně jako na zbytek týdne – dlouho a rádi! 

Valerie Vítů, kvinta 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Naše dobrodružství začalo 4.6.2017 na vlakovém nádraží v Pelhřimově, odkud 18 dětí pod vedením pánů 

učitelů Radka Daňhela a Karla Kratochvíla vyrazilo přes Prahu a Košice na Ukrajinu. 

Asi každý z nás očekával rozpadající se domy i pamětihodnosti, ale v mnoha případech opak byl pravdou. 

Prošli jsme celé Mukačevo i jeho okolí, hlavní město Zakarpatí Užhorod, různé hrady a zámky. 

Na Podkarpatské Rusi je krásná a čistá příroda - zaujaly nás především nádherné vodopády a kopce porostlé 

hustými lesy. Naše pětidenní poznávání jsme zakončili v termálním areálu Kosino nedaleko hranic 

s Maďarskem. 

Chtěly bychom poděkovat všem, kdo se do tohoto projektu zapojili jak na české, tak ukrajinské straně a 

umožnili nám navštívit tento krásný kout Evropy. Myslíme, že tento zážitek si poneseme celý život a budeme 

na něj vzpomínat s úsměvem na rtech. 

Magdaléna Smrčková, Zlata Vratišovská, Barbora Víková, sekunda 

 

Přírodovědná konference studentů 
V červnu studenti 3. ročníku a septimy pořádali po jednotlivých třídách jiţ tradiční přírodovědnou 

konferenci. 
Jednotlivě nebo ve dvojici zpracovali vybrané téma, které prezentovali před svými spoluţáky a před studenty 

2. ročníku a sexty. Jejich počínání hodnotili právě studenti niţšího ročníku pomocí hodnotícího formuláře a 

dvojice učitelů. 

V jednotlivých třídách byly nejvýše hodnoceny tyto práce: Ve 3.A Františka Brávková přednesla téma 

Politika jednoho dítěte, čímţ popsala demografický vývoj v Číně a jeho časové dopady. Jan Sochor 

prezentoval Laser a jeho vyuţití ve vědě. 

Ve 3.B podal nejlepší individuální výkon Jan Roh s tématem Naše revoluční konstrukce v automobilové 

dopravě, v němţ pojednával převáţně o historických konstrukčních řešeních firem Tatra a Jawa. Nejlépe 

zpracované téma Doping přednesla Klára Pekárková. Referát pojednával o druzích dopingu vrcholových 

sportovců a moţnostech jeho odhalení. 

V septimě Tamara Zíková se v tématu Cena za krásu zabývala riziky uţívání kosmetických přípravků. Anna 

Tousková ve své prezentaci Nikdy nejsme sami popsala radioaktivitu a její nebezpečí pro člověka. Gabriela 

Mikešová přednesla Zlatý řez, tedy téma o jednom matematickém poměru, který se uplatňuje nejen v umění, 

ale i v přírodě. 

Pro jedno téma škola zajistila i tekutý dusík, který jsme v dalších dnech vyuţili k měření či k pokusům. Dusík 

má teplotu varu -196 °C a v našem přirozeném prostředí při této teplotě v kapalném stavu neustále vře a 

odpařuje se. Cokoliv s dusíkem měřit znamená obrazně řečeno měřit třeba délku ţíţaly při pohybu. Tak např. 

mladí studentíci z primy změřili hustotu tekutého dusíku 0,79 g/cm3. V důsledku toho se kostka ledu 

vzhledem k její větší hustotě v dusíku ponořila na dno, zatímco ve vodě vţdy plove na hladině. Podobně např. 

v 2.B či v septimě změřili teplo nutné k vypaření dusíku připadající na jeden gram jeho hmotnosti. V tomto 

experimentu dospěli k hodnotě blízké 199 J/g, čímţ ověřili výsledek uváděný v odborné literatuře. 

Aktivní účast kaţdého studenta na konferenci ukazuje i jeho jiné stránky, neţ při běţném písemném či ústním 

zkoušení. Celá činnost je mnohem rozmanitější, student si téma vybere, nastuduje, samostatně zpracuje, 

v časovém limitu s vyuţitím PowerPointu přednese, přidá i nějakou ukázku či výsledek vlastního pozorování, 

experimentu nebo dotazníkového šetření, podělí se s vlastní zkušeností a zodpoví případné dotazy. 

Přírodovědná konference je tak příspěvkem k osvojování klíčových kompetencí, tj. způsobilosti k učení, 

k řešení problémů, způsobilosti komunikativní, sociální atd. 

 

 

 



Další úspěchy v soutěţích anglického jazyka. 
Naše škola byla v letošním školním roce opět úspěšná v soutěţích anglického jazyka. 
V okresním kole Soutěţe v anglické konverzaci zvítězil Mikuláš Konvalinka (sekunda) v kategorii I.B.V 

kategorii II.B obsadila první místo Vladimíra Martínková (kvarta). Postoupila do krajského kola, kde se 

umístila na druhém místě. V okresním kole v kategorii III.A získal Martin Procházka (2.A) druhé místo. 

Studenti vyšších ročníků se zúčastnili online soutěţe Angličtinář roku, ve které dosáhli velice pěkných 

výsledků. Celkově se škola umístila na 110. místě z 683 škol EU, na 52. místě z 310 škol ČR a na 3. místě z 8 

škol Kraje Vysočina. 

Všem soutěţícím gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů! 
 


