
Podzimní botanický víkend 
Ve dnech 21-23.9.2018 se několik žáků z oktávy a kvinty zúčastnilo za doprovodu pana profesora K. Havla 
přírodovědné akce v Janově u Dačic. Během terénních exkurzí se žáci mohli naučit poznávat krásy podzimní flory a 
fauny a dozvědět se mnoho zajímavostí z jejich ekologie. Součástí programu byly i zajímavé přednášky o fauně a 
floře na jiných částech světa. Nechybělo ani výborné jídlo a večer dobrá zábava s kytarou. 
Tato akce, a jí podobné, jsou organizovány Přírodovědeckou fakultou Jihočeské Univerzity a konají se několikrát 
ročně. Vždy je vedou odborníci na dané téma a profesoři univerzity. Přístupné jsou pro učitele středních škol a 
středoškolské studenty se zájmem o přírodu. 

 
Zájezd do Velké Británie 
Vladimíra Martínková, sexta. 
Den první neboli cesta 

Odjezd autobusu byl stanoven až na jedenáctou hodinu ranní, a proto jsme do růžova vyspaní, s dobrou 
náladou a srdíčkem plným očekávání vyrazili směr Anglie. S dostatkem jídla, řízky, které nám maminka 
upekla, a dekami jsme s občasnými přestávkami na záchod zvládli cestu s nadhledem, a to dokonce i 
české dálnice. Okolo třetí ráno jsme dorazili do Calais, kde nás čekala pasová kontrola a ve čtyři patnáct 
ráno jsme trajektem vypluli do Doveru. Naposled jsme zahlédli krásné francouzské pobřeží, usídlili se na 
volných sedačkách a šli na hodinu a půl spát. 
Den druhý: Westminster, Churchill War Rooms, Trafalgar Square 

Díky časovému posunu jedné hodiny jsme dorazili do doverského přístavu v 4:45 britského času. Z 
paluby trajektu jsme se opět přesunuli do našeho známého autobusu a spali dál. Okolo osmé hodiny nás 
probudil hlas našeho angličtináře Radka Daňhela, který oznamoval příjezd do Londýna. Všichni hned 
začali hledět z okna a analyzovat toto přenádherné město. Dnes byla v nejdříve v plánu prohlídka 
Westminsteru. Když jsme vystoupili z autobusu, zaslepily nás sluneční paprsky a my spokojeně mohli 
vysvléknout bundy. Poté, co jsme se pokochali pohledem na poklidnou Temži, Londýnské oko, 
majestátní Big Ben a budovy parlamentu, byla na programu návštěva Churchill War Rooms, což byl 
podzemní úkryt Winstona Churchilla za druhé světové války. Dostali jsme audio průvodce a mohli se 
vydat na poznávání dalšího kousku historie. Po skončení prohlídky bylo na čase pokračovat dále, a to 
vstříc Wellington Arch a poté rovnou na Trafalgarské náměstí, kde byl rozchod. Zájemci se mohli podívat 
do National Gallery a po hodině a půl byl sraz k odjezdu. Když jsme přijeli na místo určení, přebraly si nás 
naše dočasné anglické rodiny a rozvezly nás do našich domovů. 
Den třetí: Kensington Palace, Banqueting House, Westminster 

Když všichni dorazili na místo srazu u autobusu, mohli jsme vyrazit. První zastávkou byl Kensington 
Palace, což bylo mimo jiné sídlo Lady Diany. Zde na nás čekala prohlídka bohatě zdobeného interiéru a 
expozice o vlivu Lady Diany na módu. Poté jsme se procházkou dostali do Banqueting House, což je 
jediná zachovalá část paláce Whitehall a může se pyšnit nádhernou výzdobou. Přeplněné londýnské 
metro nás posléze svezlo k Bank of England, kde jsme si dali zaslouženou siestu. Poté jsme přejeli do 
Westminsteru na prohlídku Jewel Tower, která je součástí Westminsterského paláce. Po dlouhém , 
nicméně opravdu vydařeném dni na nás na místě srazu opět čekaly naše anglické rodiny, a tak jsme se 
rozloučili a šli se pořádně vyspat. 
Den čtvrtý: Hampton Court Palace a Natural History Museum 

Dnes byla v plánu návštěva Hampton Court Palace a Přírodovědného muzea. Čekala nás cesta na druhou 
stranu Londýna, ale naštěstí jsme se nezasekli v londýnských zácpách, a tak jsme k paláci dorazili 
relativně brzo. Byl krásný slunečný den a my jsme mimo jiné mohli strávit nějaký čas v překrásných 
zámeckých zahradách, podívat se, jak se hrál dobový tenis, nebo si prohlédnout tehdejší kuchyni. Okolo 
jedné hodiny jsme opět zasedli do autobusu a vydali se do již slíbeného Přírodovědného muzea. Jelikož 
projití celé expozice by zabralo měsíce, dostali jsme rozchod, abychom si mohli prohlédnout pouze to, co 
nás zajímalo. Po třech hodinách jsme se sešli u autobusu a jeli zpět. 
Den pátý: Dover Castle, Walmer Castle, Canterbury 

Tentokrát nás autobus vezl mimo Londýn, a to k pobřeží. Po zhruba dvouhodinové jízdě jsme dorazili do 
první destinace tohoto dne, Doverského hradu. Od moře foukalo, a tak jsme oblékli bundy a vydali se na 
prohlídku hradu a podzemní nemocnice, která byla používána za druhé světové války. Pokochali jsme se 



nezapomenutelnými výhledy na moře, bylo jasno, a tak jsme dokonce zahlédli i francouzské pobřeží. 
Když nám vítr dostatečně rozcuchal vlasy, nastoupili jsme zpět do autobusu a vydali se podél pobřeží na 
prohlídku Walmerského hradu a jeho překrásných zahrad, prohlédli si slavné Wellingtonovy holinky a 
vyjeli dále do Canterbury. Zde na nás čekala prohlídka St. Augustin’s Abbey a rozchod na nákupy. 
Vyčerpaní, ale šťastní jsme se vrátili do autobusu a těšili se na naše rodinky. 
Den šestý: City of London 

Opět nás probudily sluneční paprsky procházející oknem, my se naposledy rozloučili s našimi rodinkami, 
vzali kufry a vyjeli vstříc poslednímu dni tohoto zájezdu. Čekala nás pěší prohlídka City of London. Shlédli 
jsme St. Paul’s Cathedral, Tower, Tower Bridge, podívali se na křižník Belfast, což je loď královská, a poté 
nastoupili opět na londýnské metro a vyjeli směr Greenwich. Tunelem pro pěší jsme prošli pod Temží, 
vystoupali malý kopeček k nultému poledníku a uviděli krásný výhled na velkou část Londýna. Na chvíli 
jsme si jen sedli a kochali jsme se, a když nastal čas, vyrazili jsme nakoupit jídlo na cestu. A tak skončil 
náš nezapomenutelný pobyt v Londýně a autobus se vydal na cestu zpět do Doveru. V deset jsme nasedli 
na trajekt a čekala nás zase cesta zpět, slovy našeho pana angličtináře: „Domů, do Prahy, do Podolí, do 
lékárny…“ A snad se do Velké Británie zase někdy vrátíme… 
 
Anna Hotovcová, Tereza Maděrová, kvinta 

Naše putování do Spojeného království započalo v pondělí 8.10. 2018, kdy jsme se v 11 hodin plni elánu 
a očekávání sešli před budovou Gymnázia. Naše cesta byla opravdu dlouhá a namáhavá, ale všichni jsme 
ji absolvovali bez problémů, i když nikoliv v plné fyzické i duševní síle. 
První den byl pro nás studenty dost náročný, protože jsme do centra Londýna dorazili celí rozlámaní a ne 
plně odpočatí. Nejdříve jsme si prohlédli památky na břehu Temže a poté vyrazili do Churchill War 
Rooms (bunkr, ze kterého řídil Winston Churchill 2.světovou válku). Celý den jsme se pak procházeli po 
Westminsteru a byli čím dál unavenější. Proto jsme také večer s obrovskou radostí uvítali náš autobus, 
který nás dovezl na parkoviště, odkud si nás odvezly naše rodiny. 
Během pěti dní jsme tedy poznávali krásy Londýna a jeho okolí – hrady Dover a Walmer, Britské 
muzeum, Wellingtonův oblouk , Trafalgarské náměstí, Kensingtonský palác, Banqueting House, palác 
Hampton Court , Přírodovědné muzeum a další. 
V sobotu 13.10. jsme se na vrchu u nultého poledníku v Greenwichi naposledy podívali na nám již známé 
čtvrti Londýna rozkládající se přímo před námi a vydali se na cestu zpět do Čech. Cesta utíkala opravdu 
rychle a v neděli odpoledne okolo třetí hodiny jsme už všichni stáli před budovou naší školy a vroucně se 
vítali se svými rodiči. 
 
Terezie Medová, kvinta 

Druhý týden v říjnu 2018 se skupina studentů z gymnázia zúčastnila pobytu v Anglii.  
Naše výprava začala v pondělí 8. října, kdy jsme se všichni natěšeni vydali vstříc novým zážitkům. Cesta, 
která trvala téměř 22 hodin, byla náročná. V úterý brzy ráno jsme dorazili do Londýna.  
Zde začalo naše poznávání památek. I když jsme byli velmi unavení, tak se tento den vydařil a my jsme 
měli možnost vidět například Westminster nebo Churchillovy válečné místnosti. 
Během následujícího týdne jsme si mohli projít Hampton Court Palace s nádherně upravenou zahradou, 
město Dover s kamenným hradem, Walmer Castle, Canterbury, Přírodovědné muzeum, Britské muzeum 
a poté i Kensingtonský palác. Náš poslední den byl zakončen dechberoucím výhledem na Londýn a 
procházkou po Tower Bridge. 
Každý večer jsme se vraceli do našich náhradních anglických rodin, které se o nás celý týden vzorně 
staraly, a díky nim jsme také poznali, jak vypadá život obyčejných občanů Spojeného království. 
V neděli 13.října jsme se pak spokojeni, i když unaveni vrátili domů. Myslím, že každý si tento pobyt 
opravdu užil a odvezl si zajímavé zážitky. 
  
Karel Duy Le, kvinta 

Naše cesta započala v pondělí 8.10.2018 v 11 ráno před naší milovanou školou a vedla přes SRN, Belgii 
do Francie, z Francie trajektem do Doveru a nakonec hurá do Londýna. Tam jsme přijeli přibližně v 7 
hodin ráno celí rozlámaní od téměř 22 hodinové cestě, ale připraveni vyrazit vstříc novým zážitkům. Den 



jsme zahájili pěší prohlídkou Westminsteru, kde jsme viděli mnoho krásných budov s barvitým 
povídáním a kvízovými otázkami o nich od našeho pana profesora Daňhela. Následně jsme se rozdělili na 
2 skupinky a navštívili jsme Churchil War Rooms, kde jsme se dozvěděli, jak žil sám Churchil a co se dělo 
za druhé světové války. Po prohlídce jsme zašli na překrásné Trafalgarské náměstí, kde jsme měli krátký 
rozchod před odjezdem autobusu, který nás dopravil na parkoviště ve čtvrti Bexley na jihovýchodním 
okraji Londýna, kde si nás vyzvedly naše anglické rodiny. 
Ráno vybaveni svačinkami od domácích jsme jeli navštívit Kensington Palace, kde jsme mohli vidět 
nádherné komnaty a krásy módy lady Diany. Po prohlídce jsme se zajeli na chvíli podívat do úžasně 
vyzdobeného Banqueting House. Poté jsme se vydali metrem k Bank od England a den ukončili 
návštěvou Jewel Tower. A pak – podobně jako každý další večer - jsme se zase vrátili autobusem do 
našich dočasných domovů v Bexley. 
Další den nás čekalo venkovské sídlo Jindřicha VII. Hampton Court Palace, kde jsme si užili překrásné 
zahrady, kuchyně a dobový tenisový kurt. Odpoledne jsme pak strávili v Přírodovědném muzeu. 
V pátek byl na programu Dover Castle včetně podzemní nemocnice. Dále následovala návštěva Walmer 
Castle, kde zemřel vévoda z Welingtonu, a jeho úžasných zahrad. Den jsme zakončili prohlídkou St. 
Augustin´s Abbey v Canterbury a potom jsme se vydali domů na náš poslední nocleh u rodin a sbalit si. 
Poslední den jsme se vydali na pěší prohlídku City of London a nakonec jsme strávili zbytek posledního 
dne v neuvěřitelně obrovském Britském muzeu. Večer nám jel trajekt a domů jsme se dostali v neděli 
14.10. ve 3 odpoledne. Nakonec nám krásné počasí vyšlo na celý týden, a i přes občasné zdržení a plná 
města jsme si výlet jako třída užili. 

 
Energetická olympiáda 
Do celostátního finále 1. ročníku této nové soutěže se probojoval tým našeho Gymnázia ve složení 
Jáchym Lis, Anna Smrčková a Denis Vopálenský, když v základním kole obsadil 9. místo z 298 tříčlenných 
družstev České republiky. Pořadatelem soutěže je Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze, na jejíž půdě se 
též finále uskuteční. 
Základní kolo probíhalo online formou v časovém limitu tří hodin, kdy studenti řešili test s energetickou 
problematikou. Úkoly vyžadovaly znalosti či schopnosti vyhledání informací a jejich užití. 
Také dvě další družstva se rozhodně neztratila, když se umístila v první polovině celkového pořadí: 
77. místo Jakub Veřtát, Kryštof Veřtát, Jana Sýkorová 
142. místo Jakub Malínek, Marek Bedřich, Jan Matouš. 

 
Logická olympiáda 
V minulých dnech proběhlo základní kolo logické olympiády pořádané společností Menza ČR. Každý 
student, který se do soutěže registroval, řešil ve zvoleném čase u počítače logický test. 
V kategorii středních škol se zúčastnilo 10 studentů Gymnázia a v konkurenci 365 účastníků Kraje 
Vysočina jich 5 obsadilo pozici do 50. místa a postoupilo do krajského kola. Jsou to: 

• Jakub Veřtát (4.B), 
• Marek Bedřich (septima), 
• Ivana Kapounová (septima), 
• Kryštof Veřtát (4.B), 
• David Tošer (1.B) 

V kategorii II. stupně ZŠ a nižšího gymnázia se zúčastnilo 8 našich žáků a v konkurenci 1 111 účastníků 
Kraje Vysočina si obdobný postup mezi padesátku nejlepších vybojovala Magdaléna Kožichová (tercie). 
Blahopřejeme všem k postupu a nadále fandíme. 

 
Logická olympiáda podruhé 
V pátek 2. 11. 2018 se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo krajské kolo logické olympiády, do kterého se před 
tím v online soutěži v každé kategorii kvalifikovalo 50 nejlepších soutěžících v Kraji Vysočina. Účastníci 
řešili logické testy tentokrát přímo s tužkou, papírem a kalkulačkou. 



V kategorii středních škol se zúčastnilo 5 našich studentů s těmito výsledky: 
4. Marek Bedřich (septima) 
5. Jakub Veřtát (4.B) 
6. Kryštof Veřtát (4.B) 
25. David Tošer (1.B) 
35. Ivana Kapounová (septima) 
Z dosaženého pořadí je patrné, že útok na tři postupová místa do celostátního kola byl v podání našich 
studentů mohutný … 
V kategorii II. stupně ZŠ a nižšího gymnázia jsme měli jednu účastnici: 
13. Magdaléna Kožichová (tercie). 
Blahopřejeme! 

 
Kam dál? 
Kam dál? 

Studentská konference a debatní utkání 
Přihlášky na trnka@gyoa.cz 
Podrobná témata 

Ke každému tématu jsou vždy dvě pozice (ano/ne, východ/západ…) Každá dvojice účastníků dostane za 
úkol hájit jednu názorovou pozici a čelit námitkám dvojice oponentů. Celá akce se odehraje začátkem 
dubna 2019. Do té doby si každá dvojice připraví nejprve zdroje a pak stručné znění argumentu (cca A4). 
ČR východ x západ: Měla by se Česká republika politicky a ekonomicky orientovat spíše na východ, nebo 
na západ? 
Brexit: Je Brexit pro Velkou Británii správné rozhodnutí? 
EU a suverenita: Měly by mít v Evropě budoucnosti větší slovo suverénní státy, nebo EU? 
Populismus: Je populismus nebezpečným fenoménem, nebo je to jen reprezentace toho, co lidé 
opravdu chtějí? 
Globální problémy a ČR: Měli bychom se snažit více řešit problémy ve světě (životní prostředí, chudoba, 
lidská práva)? Nebo se starat hlavně o vlastní zemi a její prospěch? 
Voliči Miloše Zemana: Jsou voliči Miloše Zemana hloupí? Nebo si vybírali toho, kdo bude dobře hájit 
jejich zájmy? 
Migrace: Je migrační vlna z Afriky a Blízkého Východu nebezpečím pro Evropu? Proč? 
Po sametu: Ekonomika ČR od roku 1989 většinou rostla a doháněla bohatství západních zemí. Když ale 
pomineme ekonomický růst: byl vývoj naší země v posledních třiceti letech vývojem správným směrem? 
Dezinformace: Měl by stát bojovat s dezinformacemi? Měl by tu být úřad pro jejich vyvracení? 
Euro: Je Euro správný projekt? 

 
Za památkami Vídně v adventním čase 
V pondělí 26.listopadu 2018 čtyřicet dva studentů ze druhého ročníku a kvinty našeho gymnázia nasedlo 
v šest hodin ráno do autobusu a ten vyrazil směr Vídeň. Po 3,5hodinové cestě jsme dojeli do cíle. 
Naše první kroky vedly do zámku Schönbrunn, dříve letního sídla Habsburků. Měli jsme zde možnost 
prohlédnout si například soukromé komnaty císařovny Sisi. 
Naší druhou zastávkou bylo dílo postavené architektem Friedensreichem Hundertwasserem, populární 
Hundertwasserův dům. V domě se nachází byty, jež jsou z ulice odlišené barevnými omítkami. Jelikož 
tvůrce této stavby nebyl zastáncem rovných linií, má celý dům specifický tvar. 
Dále jsme navštívili Přírodovědné muzeum. Každý si zde našel to, co ho zajímá, ať už to byly ojedinělé 
ukázky hornin nebo pravěcí dinosauři. 
Prohlédli jsme si také Klenotnici s korunovačními klenoty nebo nádherně osvícený Stephansdom. 
Posledním bodem programu byl hlavní vánoční trh před radnicí, kde jsme si mohli koupit například 
Kinderpunsch ve stylových červených hrníčcích ve tvaru boty. 
Jediný nepřítel, který nás celý den provázel, byl mírný déšť. 
Za všechny účastníky našeho zájezdu mohu napsat, že se moc těšíme na další výlet. 

mailto:%20trnka@gyoa.cz


Tereza Kostková, 2.B 

 
Soutěž o internetové bezpečnosti 
Ve středu 16. ledna se na KrÚ v Jihlavě konalo slavnostní vyhlášení soutěže Kraje pro bezpečný internet. V 
kreativní soutěži uspěla v kategorii středních škol čtveřice našich studentek z 1. A. Sara Szczyrbová, Barbora 
Amchová, Barbora Míková a Zuzana Vacková vytvořily video na téma „Cloud aneb moje data v internetu“, se 
kterým tuto kategorii soutěže vyhrály. K úspěchu v soutěži blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší 
školy! 

 
Ohlédnutí za návštěvou Akademie věd 
Listopadovou návštěvu Prahy jsme začali procházkou od Florence na Národní třídu. 
Během dopoledne jsme stihli krátkou návštěvu knihovny AV ČR, ve které se konala akce v rámci Týdne 
vědy a techniky 2018. Mile nás překvapila expozice se zajímavými exponáty (např. skafandr kosmonauta 
Vladimíra Remka), dále byla pěkně připravena část věnovaná českému jazyku a literatuře. 
Odpolední přednáška pana docenta Tyllnera nás jako vždy nadchla. Pan docent umí zajímavě přednášet 
a svými ukázkami na hudební nástroje vše pěkně oživoval. Jeho příjemný projev se hezky poslouchal. 
Někteří z nás jeli na přednášku již potřetí, ale opět jsme slyšeli spoustu nových informací. Letošní téma 
Vánoc a koledování nás velice zaujalo. Na úvod každý z nás připomněl alespoň jednu koledu, pak jsme si 
následně povídali o vzniku každé z nich. Pan docent poutavě vyprávěl o tom, jak dříve na Vánoce 
probíhalo koledování a jaký je rozdíl mezi koledou a vánoční písní. Nakonec nám zahrál na koncovou 
flétnu, tzv. koncovku, pastýřskou troubu, švédský roh, Panovu flétnu a na jiné, ne tak známé nástroje. 
Stojí za to ráno vstát o trochu dříve než obvykle, protože takové akce se nekonají denně. 
Za studenty sexty 
Vojtěch Tomšů 

 
Okresní kolo soutěže O češtině trochu jinak 
Po velmi silně obsazeném školním kole olympiády, jehož se účastnilo téměř 50 studentů vyššího i nižšího 
gymnázia, se na konci ledna čtyři postupující studenti zúčastnili okresního kola. Všichni prokázali 
výborné znalosti v jazykové části a vynalézavost i cit v části slohové. V nižší kategorii se z celkových 36 
účastníků se na krásném 5. místě umístila Alžběta Kupcová a na pěkném 13. místě Radim Šebesta. Ve 
starší kategorii naše studentky celou olympiádu ovládly: Anna Smrčková obsadila první místo a Lucie 
Čechová druhou příčku. Trojici vítězek doplňuje ještě Taťána Hájková z obchodní akademie. 
Všem soutěžícím děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a postupujícím přejeme mnoho zdaru v kole 
krajském, které se uskuteční v dubnu ve Žďáru nad Sázavou. 

 
E-twinningový projekt v kvintě 
Od září 2018 skupina 10 studentů kvinty naší školy pracuje v rámci platformy E-Twinning na projektu s 
názvem „Ázerbájdžán českýma očima, Česko ázerbájdžánskýma očima“ společně se žáky z 10. střední 
školy v ázerbájdžánském městě Sheki. 
Navzájem si prostřednictvím angličtiny vyměňují informace o geografii, dějinách, životě a kultuře druhé 
země, o lidových zvycích, svátcích, národních jídlech, systému vzdělávání, ale i rodném jazyce svých 
zahraničních kamarádů. Prezentace, fotografie i nahrávky sdílejí díky internetovým stránkám projektu, 
které jim rovněž umožňují vzájemnou elektronickou komunikaci. Vyvrcholením jednotlivých dílčích 
součástí projektu pak zpravidla bývá videokonference, při níž se díky aplikaci Skype studenti z obou škol 
mohou setkat a konverzovat v reálném čase aspoň skrze internet. 
Ale kdoví, třeba jednou dojde i na skutečné setkání tváří v tvář s novými přáteli. 

 
Žáci kvinty v Gibraltaru 
Naše dobrodružství začalo ve středu 30.1.2019 - v odpoledních hodinách jsme my, 7 žáků kvinty a náš 
třídní učitel, vyrazili vlakem z Pelhřimova do Prahy, abychom tam nasedli na letadlo směr Londýn. Na 



letišti Gatwick jsme strávili několik nočních hodin a ráno jsme odtud odletěli do Gibraltaru. Po pasových 
a celních formalitách jsme se na chvíli vypravili do našeho hotelu v sousedícím španělském městě La 
Línea de la Concepción, kde jsme si odložili zavazadla, ale hned jsme se vydali zpátky přes hranici a ještě 
toho odpoledne jsme viděli nejjižnější bod Gibraltaru a prošli se po tamějších plážích. 
Dopoledne následující den pršelo, proto jsme jeho první část společně strávili v kavárně. Kolem desáté 
hodiny jsme vyrazili do Muzea Gibraltaru, kde jsme mimo jiné mohli vidět nejstarší lebku neandrtálského 
člověka, maurské lázně nebo velký model města a „Skály“ z konce 19.století. Odtud jsme se vydali 
směrem na Main Street, známou ulici plnou obchodů a historických památek, na jejímž konci jsme 
objevili Trafalgarský hřbitov, na kterém byli pohřbeni někteří vojáci a námořníci zranění a padlí v 
pověstné bitvě s napoleonským loďstvem. Konečnou zastávkou tohoto dne byla rozlehlá botanická 
zahrada se spoustou exotických rostlin. 
Poslední den naší výpravy byla kvůli silnému větru lanovka na vrchol gibraltarského masivu mimo 
provoz, proto jsme byli nuceni dostat se na vrchol po svých. Tato cesta byla nakonec zábavná, neboť 
jsme během ní zahlédli mnoho zdejších opic a našli jsme spoustu míst s úžasnými výhledy. Jednou z 
opravdu úchvatných atrakcí cestou nahoru byl visutý most, který se pod námi v silném větru povážlivě 
houpal. Po sestupu z hory jsme si na závěr ještě udělali procházku při západu slunce na španělské pláži a 
prohlédli si tamní přístav jachet. 
V neděli dopoledne jsme se rozloučili za krásného počasí s Gibraltarem a odletěli jsme do Bristolu. Na 
letišti v Bristolu jsme se ale dozvěděli, že kvůli hustému sněžení v Praze byla vyhlášena kalamita, a tak 
byl náš let odložen na ráno dalšího dne. Představa, že na letišti strávíme dalších 14 hodin, nás trošku 
děsila. Naštěstí nám však letecká společnost oznámila, že nám na noc zajistí ubytování v hotelu, a všichni 
jsme byli velice příjemně překvapeni, když jsme zjistili, že na nás čeká pětihvězdičkový hotel Hilton 
kousek od Bristolu. 
Ve velmi brzkých ranních hodinách jsme se dostali zpět na letiště, odkud jsme bez dalších problémů 
dorazili do Prahy. Unaveni, ale nadšeni a nadmíru spokojeni jsme se pak vrhli do náručí rodičů a 
sourozenců a vyprávění zážitků a příhod nebralo konce. 
Myslíme si, že tento výlet si všichni mimořádně užili, a už se těšíme na další. 
Štěpánka Růžičková, Terezie Medová, Matěj Slavětínský (studenti z kvinty) 

 
Kvintáni pomáhají 
Studenti kvinty prokázali, že mají dobré srdce a že jim není lhostejný osud lidí v těch oblastech naší 
planety, kde jsou životní podmínky podstatně horší než v České republice. 
Podařilo se jim vybrat dostatek finančních prostředků, aby za ně mohli zakoupit dvě ovce, 20 slepic a 
školní pomůcky pro sedm školáků v Etiopii. A pravděpodobně to není dar poslední, žáci chtějí v této 
pomoci pokračovat i nadále. 

 
Úspěchy v soutěži z němčiny 
V obou kategoriích, kterých se mohou zúčastnit, se stali vítězi okresního kola. Jan Vyhnálek (kvarta) zvítězil v 
kategorii pro nižší gymnázium a Dominika Bártů (2.A) vyhrála v kategorii středních škol. Oba nás budou 
reprezentovat v krajském kole v Jihlavě. Tam se do soutěže zapojí také Nikola Homolková (3.A) v kategorii 
studentů, kteří měli možnost pobývat delší dobu v zahraničí. Studentům blahopřejeme a do dalšího kola jim 
přejeme hodně úspěchů. 

 
Fyzikální soutěž Fykosí fyziklání 
Na MFF UK Praha se v pátek 15. února konal 13. ročník soutěže pětičlenných týmů v řešení fyzikálních 
úloh Fykosí fyziklání. Soutěž absolvovalo 151 týmů z Česka, Slovenska a několika dalších zemí. Soutěžilo 
se ve věkových kategoriích A, B a C. 
Naši studenti sestavili jeden tým, který soutěžil v kategorii A, tj. v kategorii nejstarších středoškoláků. 
Tým ve složení Jáchym Lis (oktáva), Jakub Veřtát, Kryštof Veřtát (oba 4.B), Jakub Malínek a Marek 
Bedřich (oba septima) obsadil 17. místo ze 48 zúčastněných družstev (38 z ČR, 6 ze Slovenska a po 



jednom z Bosny a Hercegoviny, Lotyšska, Španělska a Velké Británie). V rámci družstev České republiky 
skončili na 13. místě. 
Každé družstvo dostalo před začátkem v zalepené obálce 7 úloh (pro zahraniční účastníky neovládající 
český jazyk v angličtině). Úderem půl jedenácté se obálky otevřely a začal hon za soutěžními body. V 
případě vyřešení libovolné úlohy zástupce družstva doběhl k členu poroty, který výsledek uznal či 
neuznal. V kladném případě získalo družstvo 5 bodů a jednu novou úlohu, v opačném případě se student 
musel s původní úlohou vrátit a družstvo mohlo pokračovat v řešení. Při druhém, třetím a libovolně 
následujícím předložení porotě už mohl tým získat pouze 3 body, 2 body či 1 bod. Průběžný 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 soutěž zajímá a účast v ní se stává již tradicí. Od roku 2013 se společně s její online 
formou konanou na podzim účastní pravidelně. V rámci České republiky v roce 2015 dokonce zvítězili a v 
roce 2018 obsadili 2. místo. 

 
Soutěž YPEF - okresní kolo 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii mladších startovalo 18 družstev a v kategorii starších 3 
družstva z našeho okresu. Družstvo naší školy ve složení Magdalena Kožichová, Sára Erneysová a Ema 
Havelková obsadilo 2. místo o 0,5 bodu za vítězným družstvem ze ZŠ Horní Cerekev a naše druhé 
družstvo ve složení Johana Říčanová, Kateřina Marešová a Anna Vondráčková skončilo na 15.místě. 
V kategorii starších zvítězilo družstvo: Štěpánka Růžičková, Filip Havelka a Filip Svoboda.Toto družstvo 
postupuje do krajského kola v Brně. Další dvě družstva naší školy skončila na druhém a třetím místě, 
druzí: Matěj Slavětínský, Tereza Maděrová a Eva Harudová, třetí: Lukáš Kaňka, Kateřina Filipová a Tomáš 
Jaroš. Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a vítězům přejeme mnoho úspěchů v 
krajském kole. 
PK biologie a vedení školy 

 
Krajské kolo soutěže v angličtině 
Dne 11.3.2019 reprezentovali dva studenti a dvě studentky naši školu v krajském kole soutěže v 
angličtině. Alexandra Kocmanová (kvarta) v kategorii II.B a Samuel Nadrchal (3.A) v kategorii III.B obsadili 
shodně krásné třetí místo. Ivo Rizák (1.B) se v kategorii III.A umístil na čtvrtém místě a Anně Kovářové 
(OA) připadlo 6.-7. místo v kategorii III.C. Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme hodně chuti do 
dalšího studia angličtiny. 
Předmětová komise Aj 

 
Dějepisná soutěž gymnázií 
Ve středu 27. března se tým našich studentů ve složení Adam Dolejš (4B), Aneta Cichrová a Filip Havelka (oba z 
kvinty) zúčastnili Dějepisné soutěže gymnázií. Tématem letošního XXVIII. ročníku bylo Československo v letech 
1978 – 1992. Naši studenti se v konkurenci 12 gymnázií z kraje Vysočina umístili na skvělém třetím místě a budou 
naši školu reprezentovat v celostátním klání, které se uskuteční na podzim v Chebu. O výborném výsledku 
pelhřimovského týmu vypovídá i to, že první tři družstva dosáhla 126, 125 respektive 124 bodů. Anetě, Adamovi a 
Filipovi velmi děkujeme za reprezentaci a držíme palce do dalšího souboje. 

 
Pelhřimovsko v lidové písni 
Koncem února 2019 proběhla v pelhřimovském muzeu prezentace knihy Pelhřimovsko v lidové písni. Velmi 
zajímavou přednášku doc. PhDr. Lubomíra Tyllnera, CSc., vědeckého pracovníka z Etnologického ústavu Akademie 
věd v Praze, dokreslilo vystoupení gymnaziálního souboru Géčka. Studenti zazpívali a zahráli z nově vydané 
publikace 4 písně ve vlastní úpravě. Za své vystoupení sklidili dlouhý potlesk a pochvalu samotného autora knihy. 



 
Pelhřimovský zvonek 2019 
Ve freskovém sále Muzea Vysočiny Pelhřimov se konala v únoru 2019 soutěž ve zpěvu - Pelhřimovský zvonek 
2019. Soutěžilo se v kategorii mladší a starší žáci – sólo. Velmi pěkné 2. místo vyzpívala naše nejmladší studentka 
Kristýna Pechová, ostatní členové skupiny Géčka jí ke zpěvu hráli. Skupina Géčka bylo jediné uskupení, které si na 
soutěži samo své zpěváky doprovázelo hrou na hudební nástroje. 

 
České muzeum hudby 
V závěru roku 2018 jsem spolu se spolužáky sexty v rámci hudební výchovy navštívil České muzeum 
hudby v Praze. Z veliké expozice různých nástrojů strunných, dechových a bicích mě asi nejvíce zaujal 
orchestrion se skrytým mechanismem pro pohyb figurky, různé druhy a zdobení klavírů a pian a také 
hřebíkové housle, u kterých jsem bohužel nepřišel na princip jejich fungování.  
Velmi dobrý dojem na mě udělaly i prostory muzea jako takové, jsou totiž naprosto důstojným sídlem 
instituce. 
Adam Šebesta, sexta 

 
2x ZLATO a 1x STŘÍBRO na EUROREBUSU 
Konkrétně v sobotu soutěžily týmy z krajů Středočeského, Libereckého, Pardubického a z Vysočiny. 
V rámci Kraje Vysočina si týmy z naší školy vedly následovně: 
Kategorie ZŠ 01: tým Sekundy – 1. místo Kraje Vysočina 
Kategorie ZŠ 02: tým Kvarty – 1. místo Kraje Vysočina 
Kategorie SŠ: tým Kvinty – 2. místo Kraje Vysočina (lépe dopadl jen tým 3. C z Gymnázia Nové Město na 
Moravě). 
Všem studentům zapojeným do soutěže touto cestou děkujeme za vzornou reprezentaci školy a třem 
uvedeným týmům přejeme hodně štěstí v celostátním kole! 

 
Krajské kolo biologické olympiády 
V kategorii A se do krajského kola probojovalo 28 studentů, naši školu reprezentovali Anna Smrčková z 
oktávy a Ondřej Macura ze 3.B. Jako v minulých ročnících i letos řešili tři laboratorní úkoly, test a 
poznávání rostlin a živočichů a speciální poznávačku. 
S úkoly se vyrovnali úspěšně , Anna Smrčková obsadila 5.místo a Ondřej Macura 12.místo z celkového 
počtu 26 soutěžících. Oběma studentům patří za vzornou reprezentaci školy poděkování ředitelství školy 
a PK biologie. 

 
Expedice Severní Irsko 
Ranní vlak nad všechna očekávání stihli i kolegové Bedřich s Malínkem (už to bylo známkou začínajícího 
úspěchu nadcházejícího výletu), tudíž jsme se bez problémů dostali přes Tábor až do Prahy. Z hlavního 
nádraží jsme se pak hladce dopravili pomocí metra a přímého autobusového spoje až na letiště v Ruzyni. 
Ke zkrácení nudné a nikterak zajímavé cesty je třeba dodat, že se jak pan učitel, tak vybraní studenti ze 
septimy pelhřimovského gymnázia chovali naprosto spolehlivě a profesionálně, takže nebylo třeba nikde 
meškat a vše jsme stíhali podle předem naplánovaného rozvrhu, a v důsledku toho nemáme žádné 
vtipné historky jako z předešlých cest. 
Po příletu na Belfast International Airport jsem se dostali autobusovou linkou 300E přímo do hlavního 
města Severního Irska - Belfastu, kde jsme se ubytovali v místím téměř 4**** hotelu (bazinga – byl to 
hostel s honosným názvem “Paddy´s Palace“), kde nám k odpočinku a uložení našich těl sloužily ještě 
další dvě čtyřky – 4x4 metrů veliký pokoj pro osm lidí. Po aklimatizaci a zjištění, že sardinky se mají ve 
své konzervě ještě docela fajn, jsme vyrazili nakoupit jídlo na nastávající dny. Po nákupu a zběžném 
průzkumu Belfastu jsme na pokoji ovšem zjistili, že se do oněch 16 m² z nějakého prazvláštního důvodu 
nevešla lednička, tudíž jsme museli všechen zkazitelný materiál cpát za okno na parapet, kde vládlo 
příjemně chladné počasí. 



Sobotní den se nesl ve stylu poznávacím ať už ve smyslu poznávání památek či povětrnostních 
podmínek. V ten den jsme si mysleli, že větší vítr už nezažijeme a pár zničených deštníků nás v tom 
pouze utvrzovalo (jak hluboce jsme se mýlili). Zpět ale k náplni sobotního dne. Snídani„udělej si co 
zvládneš“ jsme absolvovali na výbornou. Celý den jsme pak z druhého patra „Hop on Hop off“ autobusu 
sledovali to nejzajímavější z Belfastu, od parlamentu, který nemá téměř žádný význam, přes botanickou 
zahradu až třeba po zeď oddělující dva nabroušené náboženské směry. 
Nedělní ráno bylo ve znamení„nebereme zajatce“, kdy jsme na přípravu samotné snídaně, následného 
snězení a umytí nádobí měli pouhých 10 minut, tedy se opět celá skupina septimy vyznamenala. Když 
jsme dorazili na zastávku autobusu, zjistili jsme, že průvodcem bude po celý den Leopold Bambula (resp. 
jeho dvojník) - nic proti našemu ex-starostovi, shoda byla pouze náhodná, ačkoliv nepřehlédnutelná. 
První zastávku jsme měli u pobřežní hradu Carrickfergus Castle s pomníkem Viléma Oranžského a již zde 
jsme mohli pociťovat, že povětrnostní podmínky ve zmiňovaném Belfastu byly slabým odvarem toho, co 
nás bude čekat dnes. Cesta byla dlouhá a náročná se spoustou drobných zastavení u místních 
zajímavůstek (hrady Ballycastle a Dunluce Castle, vesnička Ballintoy). Další větší pauza byla až u Carrick-
a-Rede rope bridge, kde jsme poprvé poznali krásu nespoutaného severoirského pobřeží v plné síle - 
krásné výhledy v kombinaci s vynikajícím počasím a několika turistickými atrakcemi (provázkový most 
spojující pevninu s ostrůvkem pouze 40 metrů na mořem). Byla to prostě nádhera. Po této návštěvě 
přišel na řadu oběd, kterýžto mohl být zakoupen za nepatrnou částku – pouhých deset liber ve stylové 
hospůdce Fullerton Arms. Na tento vklad se zmohl jen kolega Severa (budoucí dědic stejně 
pojmenovaného kamenictví), přičemž ostatním nezbylo víc, než si žmoulat palce u rukou a tišit kručící 
žaludek. Další zastávku jsme udělali v nejstarší palírně whiskey na světě - Bushmills. Zde je nutno 
podotknout, že kvůli školnímu řádu, který by mohl být obohacen o určité výjimky, jsme nemohli ani 
okoštovat tento místní zázrak. Poslední velkou zastávkou bylo Giant´s Causeway, kde jako v předešlém 
případě jsme byli přímo očarováni krásou pobřeží a pomalu zapadajícím slunce. U této nádhery nás rušili 
pouze strážci této památky, když pískali na nějaké nezvedence, kteří chtěli až moc okusit salinitu vody 
místního moře. Zvláštní bylo, že ti nezvedenci mluvili plynule česky, ještě plynuleji česky nadávali a 
zmiňovali Pelhřimov, nejspíš sousedé. 
Pondělí, den návratu, jsme začali kvůli chvatu bez snídaně. Opět jsme pospíchali na autobus, který nás 
měl potom dovézt na letiště atd., no prostě jsme absolvovali tu samou nudnou cestu až zpátky do 
Pelhřimova. 
A co si z této cesty odnést? Tráva opravdu není všude stejně zelená, když se do náboženství začne tahat 
politika, dopadá to špatně, a svátek Svatého Patrika je větší odvaz v Americe. 
Jakub Malínek, Jan Matějka, septima 

 
Vítězství Sáry a Báry na krajské Prezentiádě 
Našim studentkám se dařilo. Vítězem se stal tým „Sára a Bára s Prezi“, ve složení Sara Szczyrbová a 
Barbora Míková (1. A), které prezentovaly téma „Život není fér“. Zvolily si náročnější cestu, protože práci 
netvořily v klasickém Powerpointu, ale v interaktivnějším prostředí Prezi. Tento fakt společně s 
neotřelým pojetím prezentace porotu oslovil. Ta posléze holky právem poslala jako zástupce Kraje 
Vysočina do „Grandfinále“, které se bude konat 25. - 26. 4. v Brně. Druhý tým z naší školy, ve složení 
Barbora Amchová a Zuzana Vacková (1. A), se stejným tématem skončil na pěkném 5. místě. 
O své zážitky ze soutěže se s námi podělily její vítězky: „Do této soutěže jsme se přihlásily bez přílišných 
očekávání. Byla to pro nás hlavně výzva. Musely jsme překonat samy sebe, své obavy z neúspěchu, 
trému, atp. Když se však člověk rozhodne této soutěže zúčastnit, určitě nelituje. Přestože si neodnese 
postup do finále, odchází s cennou zkušeností a hlavně se spoustou rad, které dostane od poroty. Ta 
nehodnotí pouze grafické zpracování prezentace, ale také verbální a nonverbální projev. My jsme si 
celou soutěž velice užily. Strávily jsme dopoledne s lidmi, které spojovala jedna důležitá věc. Chtěli se 
podělit o své myšlenky, názory a nápady s ostatními a navzájem se inspirovat a podporovat v práci na 
sobě samém. Tento projekt nám otevřel nové obzory. Zjistily jsme, že pro nás nemožné věci se začnou 
dít teprve tehdy, když opustíme svou komfortní zónu.“ 



Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a vítězkám přejeme hodně štěstí v 
„Grandfinále“! 

 
Konference Poučení z dějin 
Čtyřdenní setkání 4 německých, tří českých a jednoho slovenského gymnázia představilo celkem 23 
půlhodinových projektových vystoupení v několika tematických okruzích - vzpomínání na holokaust a 
šoa, diskriminace a její projevy v současné společnosti, migrace, traumatizující zlomové momenty 
nejnovějších dějin. Naše příspěvky patřily do 2. a 4. bloku. 
Pohledy na menšiny v Pelhřimově a v české společnosti (Lída Blažková, Ivča Kapounová) - 
videorozhovory, anketa, sociální experiment, mapování mediálního obrazu diskriminace. 
Dokumentární minifilm "MultiKulti Pejr" (Leri Vítů, Zuzka Martáková, Kája Knězů) - dokument o životě 
menšin v Pelhřimově, rozsáhlé vyhodnocení dotazníku mezi téměř tisícem respondentů… 
Rok 1968 (Bára Čekalová, Martin Kubát, Dan Paťha, Adam Novotný) - rok 1968 v Pelhřimově, vzpomínky 
pamětníků, každodennost, orální historie, archivní prameny ze SOkA Pelhřimov. 
Hlavním organizátorem byl čechošvýcarský sociolog židovského původu Michal Arend, jehož rodina z 
matčiny strany pochází z Černovic. Dbal na to, aby celé setkání nemělo jen prezentační ráz - po každém 
příspěvku následovala desetiminutová (někdy delší) diskuse, proběhlo i setkání učitelů a velmi přínosné 
rozhovory mezi studenty rozdělenými do šesti skupin. Program byl doplněn i promítáním dokumentu o 
současné židovské menšině ve slovenském Komárně a rozhovorem s jeho režiserem, shlédnutím filmů 
Alois Nebel a Cigán v kině Oko a rovněž prohlídkou Staronové synagogy a nádraží v Praze - Bubenči, 
odkud odjížděly židovské tnasporty, odsunutí Němci i vězni poslaní do uranových dolů. 
Skvělá byla diskuse o roku 1968, odsunu sudetských Němců a o migraci, vystoupení našich studentů, 
večerní toulky Prahou, sushi, krineš, moderování osmého příspěvku, kdy jsem se po skončení ptal 
publika, aby mi poradili otázku, že už jsem vyčerpaný:)… a zvláštní poděkování patří Zděňkovi z Nové 
Bukové. 

 
Návštěva ze Zakarpatí na gymnáziu 
V pondělí 25.3.2019 přivítali studenti tercie, kvarty a kvinty historicky první návštěvu z Ukrajiny, která 
byla ve složení 35 studentů a čtyř jejich vyučujících z Mukačeva a Berehova ze Zakarpatské oblasti. 
Společně strávili celý týden plný mnoha zážitků. 
V úterý všichni společně navštívili pelhřimovskou radnici a poté následovala prohlídka města, jež byla 
obohacena o pohled z věže, návštěvu Muzea strašidel, Pekla a Síně Lipských. Po posilnění ve školní 
jídelně na Třídě Legií je čekalo vystoupení hudební skupiny Géčka a sportovní odpoledne. 
Ve středu byl realizován celodenní výlet do Prahy, kde si prošli Královskou cestu, prohlédli si Hradčanské 
a Staroměstské náměstí a navštívili informační středisko Parlamentu ČR. 
Čtvrteční dopoledne bylo věnováno prohlídce školy a nahlédnutí do výuky nejen českého jazyka, ale i 
dalších předmětů a do badatelského centra. Po obědě se ukrajinská skupina pod vedením českých 
učitelů vydala na prohlídku města Jihlavy. 
Týden s novými přáteli velmi rychle utekl a v pátek ráno nám nezbylo nic jiného než se s nimi rozloučit. 
Studenti tercie 

 
Gymnázium v Dolomitech 
Dne 15.3. 2019 jsme se v pozdních hodinách vypravili jedním autobusem směrem do Leisachu, kde jsme 
poté ubytovali v hotelu "Leisacherhof" na dalších 5 dní. Ubytování bylo znamenité, měli jsme zde 
zaplacenou polopenzi, takže o jídlo bylo postaráno. Dalším výrazným plusem hotelu byla blízkost k 
sjezdovkám, a to zhruba 5 minut jízdy autobusem. Jela s námi i posádka profesorů v zastoupení pana 
Havla, Dvořáka a Fišara, paní Dvořákové a Němcové. 
Program tohoto zájezdu nebylo nic jiného než celodenní lyžování v lyžařském areálu Zettersfeld, který 
nabízel širokou škálu sjezdovek. Měli jsme skipas i na protější kopec Hochstein, ale kvůli nepřízni počasí 
(nedostatek sněhu) byl tento areál uzavřen. 



Většina dnů byla slunných a to s sebou neslo i neblahé potíže s opalováním - spíše spalováním. Jeden 
den se ale zcela lišil a sněžilo tak vydatně, že nás ráno čekala na sjezdovkách čerstvá hustá sněhová 
pokrývka. 
Po těchto náročných dnech jsme se vraceli na náš hotel tak unavení, že následoval pouze zasloužený 
odpočinek. Změnu přinesl pouze třetí den našeho pobytu, protože jsme hned po lyžování vyrazili do 
města Lienz vzdáleného ani ne 10 minut chůze s cílem dojít až ke zdejšímu hradu. Odměnou po tomto 
výletě byla zhruba hodina vymezená jen a pouze na nákupy. 
Dle mého názoru byl tento zájezd výtečně zorganizován a v případě opakování podobné akce nebudu 
váhat a určitě pojedu znovu. V neposlední řadě bych chtěl jménem celé výpravy poděkovat panu řidiči za 
dopravu po celou dobu zájezdu a našemu profesorskému sboru za zaživný program, trpělivost a 
samozřejmě hodně zábavy. A jako poslední bych chtěl vyjádřit mé díky vedení školy za možnost a vůbec 
povolení zorganizovat tento výlet, za což jsem velice vděčný. Jak víte, cestování nemusí být u všech 
samozřejmost, ale díky našemu gymnáziu máme možnost prozkoumávat kraje i za hranicemi našeho 
státu. 
Matěj Slavětínský, student kvinty 

 
Grandfinále Prezentiády 
Jubilejního 10. ročníku soutěže Prezentiáda se zúčastnilo celkem 276 týmů ze 177 škol. 16 vítězných 
středoškolských týmů z krajských kol se 25. a 26. dubna sešlo na půdě Ekonomicko-správní fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně. Ve čtvrtek soutěžící deset hodin intenzivně pracovali na svých finálových 
prezentacích na téma „Život pro followera“ nebo „Zakázané pokušení“. Naše „Sara a Bára s PREZI“ (Sara 
Szczyrbová a Barbora Míková z 1. A) si vybraly téma „Zakázané pokušení“. V pátek dopoledne se 
uskutečnil finálový souboj, ve kterém týmy předvedly své pěti až šesti minutové kreativní prezentace. 
Jednotlivé živé přednesy doplňovala předtočená krátká videa soutěžících na téma „Cesta okolo světa“. 
Náš tým video pojal originálním způsobem. O Velikonocích se děvčata vydala do Třeboně a natáčela své 
video okolo rybníka Svět. V samotném prezentování byly Sara s Bárou rovněž originální a v těžké 
konkurenci se svými prezentačními a komunikačními dovednostmi obstály. Zaslouženě za svůj výkon 
získaly 4. místo, což je historicky nejlepší úspěch pro zástupce Kraje Vysočina v této soutěži. Lépe v 
tomto ročníku dopadly tyto „ostřílené“ týmy: maturanti „Past-meistři“ z Gymnázia Budějovická v Praze 
(3. místo), klučičí duo „MEKO“ z Obchodné akadémie z Trnavy (2. místo) a loňský stříbrný „#TEAM“ z 
Gymnázia a střední odborné školy Chodov (1. místo). 
O své zážitky z Grandfinále se s námi Sara a Bára opět podělily: „Celý tento projekt pro nás byl jedno 
velké dobrodružství. Už jenom to, že jsme se dostaly do Grandfinále, pro nás bylo neuvěřitelné. Vůbec 
jsme nevěděly, co očekávat… Byly jsme ale příjemně překvapeny. Organizátoři se nám snažili 100% vyjít 
vstříc a byli velice milí. Všem bychom doporučily tuto zkušenost. Nejen že se naučíte mnohem lépe 
vystupovat před lidmi, tvořit prezentaci, atd., ale také se naučíte přijímat kritiku. A to je v dnešním světě 
také potřeba, protože naše životy, ať chceme či nechceme, jsou mnohem veřejnější, než tomu bylo před 
50ti lety. Jsme velice vděčné za tuto zkušenost, protože nás neuvěřitelně posunula dopředu.“ 
Holkám k úspěchu blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy i Kraje Vysočina! 
P. S.: Pokud by někteří čtenáři chtěli vidět naživo přednes grandfinálové i vítězné krajské prezentace, 
rádi bychom Vás pozvali na jejich „derniérové představení“, které se uskuteční v pátek 3. května od 9:00 
v aule gymnázia. 

 
Nejlepší mapa 
V rámci celostátního kola 21. ročníku Zeměpisné olympiády se již potřetí uskutečnilo doprovodné finále soutěže 
"O nejlepší mapu na geografické téma" vyhlašované Českou kartografickou společností, do něhož postoupilo 23 
vlastnoručně vytvořených map žáků z celé republiky. V pátek 26. dubna 2019 obhajovali na Přírodovědecké 
fakultě UK před odbornou komisí svou mapu také naši terciáni, v zastoupení Liliany Smejkalové a Radima Šebesty. 
Mapa „Státy Evropy – Když se řekne…“ i její představení na pražském Albertově zaujalo a terciáni nakonec obsadili 
krásné druhé místo. K úspěchu v soutěži o nejlepší mapu gratulujeme a zároveň děkujeme za hezké zkrášlení 
chodby u zeměpisného kabinetu! 



Dvě vítězství našich studentů 
Nikola Svobodová z oktávy se svojí dlouho připravovanou prací Charakterizace mutací proteinu RAD51 a 
jeho vliv na stabilitu genomu a karcinogenezi zvítězila v krajském kole soutěže Středoškolská odborná 
činnost a zaslouženě postupuje do národního kola v Opavě! Gratulujeme a držíme palce. 
Rocco Signorelli a Jan Matouš z 3.A postoupili do celostátního kola v manažerské simulační hře UNISIM, 
které se konalo 24. a 25. dubna v Plzni. Tam se jim podařilo předstihnout všechny konkurenční firmy a 
zvítězit. Gratulujeme! 

 
Fyzikální olympiáda 
V kategorii B v desetičlenném poli soutěžících ovládli přední pozice tři naši studenti: Marek Bedřich 
(septima) obsadil 2. místo, Jakub Malínek (septima) 3. místo a Jan Matouš (3.A) 5. místo. 
V kategorii C náš jediný účastník Petr Laštovička (2.A) v krajské konkurenci 18 soutěžících zvítězil. 
V kategorii D Duy Le (kvinta) obsadil 2. místo, Petr Dvořák (1.B) 6. místo a Filip Havelka (kvinta) 15. 
místo ze 37 účastníků krajského kola. 
Svoji soutěž v okresním kole fyzikální olympiády absolvovali také naši mladí studentíci z nižšího 
gymnázia. 
V kategorii E obsadili kvartáni Jan Forejt 1. místo a Bohumil Zíka 2. místo. 
V kategorii F obsadili terciáni dokonce první tři místa v pořadí Magdaléna Kožichová, Eva Haikerová a 
Veronika Hlomová. 
Blahopřejeme k dosaženým úspěchům. 

 
Předávání maturitních vysvědčení gymnazistům 
Již přes dvě desítky let skupina Géčka každoročně vystupuje se svým programem na slavnostním předávání 
maturitních vysvědčení v Divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově. Letos studenti zahráli a zazpívali 3 písně: 
Apoštolskou z muzikálu Jesus Christ Superstar, lidovou z Pelhřimovska Těšenovský návsí a známou píseň Jednou 
budem dál. 

 
Ceny Talent Vysočiny 2019 s naší účastí 
Nominační komise letos v kategorii „Humanitní obor – střední školy“ vybrala mezi deset nejlepších krajských 
studentů i dvě naše studentky třídy 1. A – Barboru Míkovou a Saru Szczyrbovou. Ty se během roku úspěšně 
zapojovaly do soutěží Prezentiáda a Kraje pro bezpečný internet. V Prezentiádě obsadily s tématem „Život není 
fér“ 1. místo v krajském kole a s tématem „Zakázané pokušení“ skončily na 4. místě v československém 
grandfinále. V soutěži Kraje pro bezpečný internet zvítězily s tématem „Cloud, aneb moje data v internetu“. Dívky, 
kromě ocenění, převzaly z rukou Ing. Karolíny Smetanové z Odboru školství, mládeže a sportu KrÚ Kraje Vysočina 
a Mgr. Petra Bendy, garanta humanitního oboru, upomínkové předměty a šek na jednorázové krajské stipendium 
ve výši 2 000 Kč. K tomuto úspěchu blahopřejeme! 
 
 


