
Exkurze žáků 3. ročníku OA 

24. září 2015 navštívili žáci 3. ročníku OA automobilku v Kolíně a Postřižinský pivovar. 

24. září 2015 se studenti třetího ročníku obchodní akademie zúčastnili zajímavých exkurzí. Nejdříve 
navštívili automobilku TPCA Czech, s.r.o. v Kolíně, poté se přesunuli do Nymburka, kde si prohlédli 
Postřižinský pivovar. 

Automobilka je společným podnikem japonské firmy Toyota Motor Corporation a francouzské PSA 
Peugeot Citroën. Po úvodním slovu se studenti za přísných bezpečnostních podmínek projeli vláčkem 
po jednotlivých úsecích výroby, při jízdě naslouchali odbornému výkladu prostřednictvím sluchátek. 
Netradiční forma prohlídky studenty velmi zaujala, na vlastní oči mohli vidět sled činností, na jejichž 
konci je nový automobil. Vše provází naprosto dokonalá organizace práce. 

V Postřižinském pivovaru, který je úzce spjatý se životem Bohumila Hrabala, se studenti seznámili 
s postupem vaření piva. Prošli rovněž celým procesem výroby, od klíčení ječmenných zrn po plnění 
lahví zlatavým mokem. I tato prohlídka byla velmi zajímavá a přínosná, i díky poutavému výkladu 
samotného sládka pivovaru pana Bohumila Valenty. 

Studenti měli možnost ověřit si některé své znalosti zejména z odborných předmětů v praxi. 

Adaptační kurz 1.A a 1.B 

2. září se studenti prvního ročníku gymnázia poznali na adaptačním kurzu. 

Náš adaptační kurz 1.A a 1.B začal hned 2. září 2015 v kempu Beruška u Počátek. Sešli jsme se brzo 
ráno před budovou gymnázia, někteří s batůžky, jiní dokonce s kufry. Nevěděli jsme, co od ostatních 
čekat, protože většina z nás se znala buď od vidění, dobře, anebo vůbec. Ale od toho adaptační kurz byl 
a musím říci, že se doopravdy povedl. 

Jak často říkával náš instruktor, nebylo vidět žádný zkyslý a znuděný obličej. Všichni si užívali praštěné 
úkoly, jako třeba "stlačit celou třídu na 5 pařezů tak, aby nikdo nestál na zemi", různé hry v lese, 
paintball i lanové centrum. To, co si asi všichni budeme pamatovat nejlépe, byla hra „boj o přežití“, 
která zahrnovala prolézání bahnem a poté i rybníkem. Za tento „úkol" nám byla slíbena teplá voda, 
kterou ale vyčerpalo několik prvních lidí a zbytek měl vodu bohužel studenější než rybník, ze kterého 
jsme vylezli. Tento nedostatek ale nebyl podstatný po společném vtipném večeru a všeobecné dobré 
náladě. 

V pátek 4. 9. 2015 jsme odjížděli veselí, seznámení a snad i připravení na novou školu. 

E. Chobotská, 1.A 

Adaptační kurz žáků obchodní akademie 

Od 2. září jsme super parta! 

Jak se zařadím do nového kolektivu? Jak mě přijmou noví spolužáci? Najdu mezi nimi někoho, kdo má 
podobné zájmy? Najít odpověď na tyto otázky pomohl žákům 1. ročníku obchodní akademie a 
ekonomického lycea adaptační kurz, který proběhl ve dnech 2. - 4. září 2015 v prostorách areálu 



Kamenosochařského střediska Lipnice nad Sázavou. Celý pobyt byl ve znamení her a dalších aktivit, 
které pro žáky připravili učitelé naší školy. 

A jak hodnotili adaptační kurz sami žáci? 

Hráli jsme různé hry, při kterých jsme běhali, přemýšleli, museli se soustředit. Myslím, že jsme si celý 
pobyt užili, poznali se a hlavně jsme se spolu bavili. Byly to krásně strávené dny. Jsme teď super parta! 
(žákyně 1. BL) 

Den před adaptačním kurzem jsem se bála, co mě čeká, že se budu nudit, s nikým se nebudu bavit, ale 
po několika hodinách jsem svůj názor změnila. Celé tři dny jsme měli nabité a pořád jsme měli co dělat. 
Činnost, u které jsem se vůbec nenudila, bylo sádrování obličeje. Moc mě bavilo patlat sádru Saše 
na obličej. Horší bylo, když ona napatlala mě a já se nemohla smát a vůbec mluvit. (žákyně 1. BL) 

Nejdříve jsem byl skeptický, protože jsem nečekal, že by mě to bavilo. Ale opak je pravda. Po třech 
dnech soutěží a úkolů jsme se sblížili a poznali navzájem. V závěru mi pobyt přišel hodně fajn a klidně 
bych si ho zopakoval. (žák 1. BL) 

Celostátní kolo fyzikální olympiády 

Student sexty gymnázia Viktor Rosman se probojoval do celostátního kola fyzikální olympiády. 

Po loňském velmi úspěšném vystoupení dvou našich studentů v celostátním kole fyzikální olympiády 
nezůstalo republikové finále v dlouhodobé tradici ani letos bez účasti naší školy. Tentokrát se mezi 49 
účastníků celostáního kola v Bílovci u Ostravy probojoval student sexty Viktor Rosman. V konkurenci 
většinou o 2 roky starších středoškoláků obstál výborně, když obsadil 38. místo. Soutěž probíhala ve 
dvou dnech, kdy nejprve studenti řešili během 5 hodin 4 teoretické úlohy (stabilita vázané soustavy 
dvou kuliček v rotující kapalině, pohyb sondy Cassini-Huygens v oblasti Saturnu, termodynamický děj 
plynu, pozitronová emisní tomografie) a druhý den praktickou úlohu (studium vlastností analogového 
ampérmetru a Voltova sloupu jako historického zdroje stejnosměrného napětí) s časovým limitem 4 
hodin. 
V dalším programu studenti v Ostravě navštívili výstavu Svět techniky, superpočítač Salomon, uvedený 
loni do provozu, s výkonem až 2 petaflop (2 tisíce biliónů operací) za sekundu, některé vědecko-
výzkumné laboratoře a absolvovali dvě odborné přednášky. Významné bylo i vzájemné poznávání a 
navázování kontaktů mezi studenty z celé republiky.  
Přejme Viktorovi v jeho dalším intenzivním studiu a odborném růstu hodně úspěchů - vždyť za rok či 
za dva může v této soutěži dosáhnout ještě na podstatně vyšší mety. 

Celostátní kolo soutěže O češtině trochu jinak 

Naše studentky navázaly na dlouholetou tradici. 

V úterý 12. dubna proběhlo ve Žďáru nad Sázavou krajské kolo soutěže O češtině trochu jinak. Naši 
školu zde reprezentovaly 3 studentky víceletého gymnázia: M. Kupcová Z. Richterová a M.Petráková. 
Martina Petráková navázala svým letošním výsledkem na tradici minulých let, obsadila totiž 1. místo a 
postupuje do ústředního kola, které proběhne na konci června. 

Všem studentkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Martině přejeme mnoho úspěchů 
při řešení dalších zajímavých a neobvyklých úkolů v celostátním kole. 



Devítinásobná mistryně světa v psaní na klávesnici všemi deseti na 
Obchodní akademii Pelhřimov 

XIX. talentová soutěž žáků základních škol v psaní klávesnici PC 

Ve středu 21. října 2015 se v budově obchodní akademie konala již XIX. talentová soutěž žáků 
základních škol v psaní klávesnici PC. Soutěže se zúčastnili zástupci ze 6 základních škol a z kvarty 
víceletého gymnázia Pelhřimov, celkem 34 žáků. Soutěžící psali po dobu 30 minut ve výukovém 
programu ZAV. 

Prvních pět míst obsadili žáci za Základní školy Košetice, kteří si odvezli diplomy a věcné ceny. Všichni 
soutěžící obdrželi za účast v soutěži pamětní list. 

Soutěž družstev vyhrála ZŠ Košetice, před zástupci ze ZŠ Hradská Humpolec a víceletého gymnázia 
Pelhřimov. 

Všechny výsledky naleznete v přiložených výsledkových listinách. 

Všichni účastníci se zájmem zhlédli ukázku psaní od devítinásobné mistryně světa Ing. Heleny 
Zaviačičové, která je svým výkonem ohromila. 

Všem vítězům ještě jednou blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast v soutěži. 

Divadelní představení 

V úterý 27. října 2015 žáci zhlédli protifašisticky laděné drama Karla Čapka Bílá nemoc ... 

V úterý 27. října měli žáci výjimečnou příležitost zhlédnout protifašisticky laděné drama Karla Čapka 
Bílá nemoc, a to v nastudování DRJ Praha. Hra, kterou už dlouho divadla do svého běžného repertoáru 
nezařazují, upoutala nejenom jako možnost doplnit si školní znalosti pro potřebu maturitní zkoušky, ale 
hlavně svým moderním zpracováním, dramatickým spádem děje, výbornými výkony pražských herců a 
zcela aktuálním poselstvím, jež neztratila ani téměř osmdesát let od svého vzniku. Postava diktátora, 
jenž fanatizuje davy, a jeho protihráče, naivního osamoceného humanisty, v jehož silách není možnost 
zastavit rozběsněný dav, vyprovokovala mnohé studenty k zamyšlení a následným otázkám, a tak 
logickým pokračováním představení byly besedy v hodinách českého jazyka a literatury. 

Divadlo fórum 

Divadelní představení Jsi nula..! na téma šikana a kyberšikana ... 

Divadelně-vzdělávací agentura niaArt nabídla v rámci primární prevence divadelní představení Jsi 
nula…! na téma šikana a kyberšikana. Žákům 1. ročníku Obchodní akademie Pelhřimov bylo 
předvedeno interaktivní divadlo, ve kterém se pasivní divák mění v aktivního spolutvůrce. Klíčové 
situace se po skončení odehrály znovu a žáci měli možnost změnit vývoj situace. Nutno říct, že naši žáci 
zvládli situaci, jak ztvárnit návrh jiného řešení, velmi dobře. 

 



Ekologická olympiáda pro středoškoláky 

Studenti gymnázia uspěli v krajském kole ekologické olympiády. 

Krajského kola ekologické olympiády, které se konalo 18. -20.112015 na Chaloupkách u Brtnice se 
zúčastnila dvě družstva studentů naší školy, družstvo “A“ ve složení : Eliška Dolejšová, Alžběta 
Šrůtková, Milan Křížek a družstvo „B“ ve složení : Anna Smrčková, Barbora Blažková a Jáchym Lis. 
Téma olympiády pro letošní rok bylo : Sport,rekreační aktivity a ochrana přírody. 
Po příjezdu do Jihlavy byli všichni účastníci převezeni na exkurzi do lokality Pístovské mokřady, kde je 
seznámil správce lokality s významem tohoto území a vysvětlil jeho funkci v současné přírodě. 
Po příjezdu na Chaloupky a ubytování čekalo soutěžící vylosování startovních čísel a test, obsahující 20 
otázek z této oblasti. Další disciplínou byla poznávačkachráněných- turisticky zajímavých míst v ČR. 
Další částí byla mediální výchova(rozbor textu ) zaměřená na chráněná území ČR. 
Další den pokračovala soutěž praktickou úlohou, kdy měli soutěžící po projití naučné stezky zhotovit 
informační panel na vylosovanou část stezky. Večer čekala soutěžící malá maturita, při níž si soutěžící 
vylosovali jedno ze 14 témat z oblasti Sport,rekreace a ochrana přírody. 
Závěrečnou částí soutěže byl orientační běh v okolí Chaloupek, který muselo družstvo splnit v daném 
časovém limitu za vytrvalého studeného deště. 
Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo po obědě a dosažené výsledky obou našich družstev byly 
v konkurenci zúčastněných družstev velmi dobré. Družstvo kvinty ve složení B.Blažková, J.Lis a 
A.Smrčková obsadilo 3. místo a družstvo starších studentů ve složení E.Dolejšová, M.Křížek a 
A.Šrůtková obsadilo 6. místo z 15 startujících družstev.  
Všem soutěžícím, kteří vzorně reprezentovali naší školu, blahopřejeme a poděkování patří všem 
pedagogům naší školy a především paní profesorce B.Veverkové, která je na soutěž připravovala. 

Ekonomický tým JUNIOR 2016 

Po roce se opět na obchodní akademii soutěžilo. 

Ve čtvrtek 9. června 2016 se na naší škole uskutečnil 14. ročník krajského kola soutěže EKONOMICKÝ 
TÝM JUNIOR 2016. Do Pelhřimova přijely 2 tříčlenné týmy z Jihlavy, 2 týmy z Havlíčkova Brodu, 2 týmy 
z Třebíče a 1 tým z Chotěboře. Naši školu reprezentovaly 3 týmy. 

Po slavnostním zahájení se rozběhla vlastní soutěž, která se skládá ze dvou samostatných částí - 
náročného písemného testu a ústní prezentace daného tématu. Test tvoří 75 otázek a žáci v něm musí 
prokázat svoje znalosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva a informačních a komunikačních 
technologii. Test obsahuje jak otázky teoretické, tak také řadu praktických ekonomických a účetních 
výpočtů. 

Na přípravu prezentace na téma „Jsme finančně gramotná společnost?“měly týmy půl hodiny. 
Při následném předvedení vlastní prezentace se jednotlivá družstva snažila zaujmout odbornou porotu 
nejen svými odbornými znalostmi, ale i orginálním pojetím dané problematiky. 

Fyzikální soutěž Fykosí fyziklání 

Studenti gymnázia 12. února bodovali ve fyzikální soutěži. 

Na MFF UK Praha se v pátek 12. února konal 10. ročník soutěže pětičlenných týmů v řešení fyzikálních 
úloh Fykosí fyziklání. Soutěž absolvovalo 105 týmů z Česka i Slovenska. Náš tým tvořili tři studenti ze 



sexty Josef Martínek, Denis Pavlíček, Viktor Rosman, dále septimán Ondřej Mikeš a kvintán Jiří 
Procházka. Složení podle studijních ročníků je předurčilo k zařazení do nejmladší kategorie C. Přestože 
v tomto termíny byly jarní prázdniny, rozhodli se sami svůj tým postavit a soutěž absolvovat. 
V celkovém hodnocení nezklamali, obsadili z 29 týmů této své kategorie nejmladších 13. místo (65. 
místo ze 105 týmů v absolutním pořadí všech kategorií). 
Gratulujeme k dosaženému výsledku a současně přejeme jim i řadě dalších studentů úspěšnou 
přípravu na individuální postupovou soutěž v řešení fyzikálních úloh, fyzikální olympiádu, která 
v jarních měsících vyvrcholí. 

Gymnázium mezi tulipány 

Ve dnech 19.9. až 25.9. navštívili studenti gymnázia Holandsko. 

V sobotu 19. září se čtyřicet studentů pelhřimovského gymnázia vydalo na výlet do země tulipánů, 
větrných mlýnů a cykloturistiky - Holandska. Od školy jsme odjížděli až k večeru, a proto se většina 
z nás jen pokusila alespoň trochu si „ustlat“ na své sedačce, a pak už jsme se uložili ke spánku. 
Následující den totiž rozhodně nebyl žádné „lážo plážo“. 

V deset hodin nás autobus vysadil asi čtyři kilometry od lázeňského centra Scheveningen ležícího poblíž 
Haagu. Čekala nás krásná procházka po dunách Holandského pobřeží. Nadšení studentů z moře a 
nádherné přírody přebilo i nepříjemný pocit ze silného větru, a tak jsme všichni fotili poletující racky, 
vlny, sebe navzájem a celkově si užívali nádhernou procházku. Kolem jedné jsme pak dorazili 
do samotného Scheveningenu, kde jsme dostali rozchod. Mohli jsme si tak prohlédnout centrum, 
pláže, obchody a dát si něco dobrého k snědku. Po dvou hodinách jsme se ale museli vrátit 
do autobusu. Vyrazili jsme totiž směr Waddinxveen, kde na nás už čekali naše ubytovatelské rodiny. 
Někteří se se svými ubytovateli již znali, a ti, kteří ne, se rychle poznali, a pak už jsme se každý rozjeli 
do svých „nových domovů“, kde jsme také strávili celý zbytek dne. 

Druhý den jsme se po snídani vydali do školy. A protože kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti, i my jsme 
nasedli na cyklistická kola a vydali se na cestu pěkně „po Holandsku“. Dopoledne jsme pak ve škole 
poznali, jak vypadá hodina Holandštiny, matematiky nebo třeba historie čarodějnictví v Holandsku. 
Odpoledne nás čekala továrna na růže, kde si některé slečny ukořistily novou ozdobu do vlasů, a farma 
s výrobnou sýrů. A pak zase hurá zpátky do rodin. 

Třetí den byl program rozhodně nabitý - hned ráno jsme odjeli do Rotterdamu, druhého největšího 
holandského města a také největšího přístavu v Evropě. Město jsme si mohli prohlédnout nejprve 
z výšky z věže Euromast, poté z lodě při vyhlídkové plavbě a nakonec i zblízka při procházce. Asi nejvíce 
nás zaujaly „Cube houses“ - domy ve tvaru krychlí postavených na vrchol. Po návratu 
do Waddinxveenu nás ale čekal zlatý hřeb celého dne - mezinárodní fotbalové utkání mezi týmem 
z naší a holandské školy. A i když nakonec nedopadlo pro náš tým vítězně, i tak šlo o velmi vydařený 
večer. 

Čtvrtý den nás čekala návštěva výrobny tradičních holandských „stroopwafels“ - naprosto delikátní 
pochoutky, kterou by rozhodně měl ochutnat každý. Nemusím snad ani dodávat, že jsme se všichni 
vrátili o pár balíčku vaflí těžší a o pár euro lehčí. Poté nás čekala prohlídka starobylého města Gouda, 
kde jsme si také mohli zakoupit sýr v tradiční prodejně. Nakonec jsme ještě absolvovali exkurzi 
v tradiční výrobně modrobílého porcelánu ve městě Delft. 

Pátý den byl opět plný zážitků. Nejprve jsme navštívili tradiční větrné mlýny v Zaandamu, a poté jsme 
se vydali do Amsterodamu. V Rijsksmuseum jsme si prohlédli obrazy od Rembrandta (Noční hlídka), 



Vincenta van Gogha a dalších. Poté jsme se vydali na prohlídku města. Tu nám sice trochu zkazil 
nepřestávající déšť, ale jako správně připravení čeští studenti jsme vytáhli pláštěnky a deštníky a 
pokračovali dál. Nakonec nás čekala nádherná projížďka lodí po večerním městě. 

Poslední, šestý den, byl ve znamení cykloturistiky. Ve dvou skupinách po dvaceti jsme se vydali 
do městečka Oudewater, kde ve středověku probíhaly soudy s čarodějnicemi. Dopravním prostředkem 
nám byly jízdní kola a hnací silou naše vlastní vůle. I přes dva pády do holandského „grachtu“, neboli 
kanálu, a občasnému spravování našich kol jsme si tenhle výlet moc užili. Nakonec nás čekal závěrečný 
večírek, kde jsme se všichni nasytili a nakonec si zazpívali. 

A pak už jsme se museli rozloučit. Kdyby naši učitelé v autobuse duchapřítomně nezaveleli „Jsou tu 
všichni, rychle zavřete dveře.“, kdo ví, jak dlouho bychom se ještě loučili. Naposledy jsme zamávali 
do tmy, a pak už jsme se vydali k domovu. Když jsme další den dopoledne vystupovali z autobusu, 
rozhodně jsme všichni byli plní nových zážitků a zkušeností, a myslím, že ještě dlouho budeme 
na tenhle výlet vzpomínat. 

Martina Petráková, septima 

Jak jste to myslel, pane Shakespeare? 

Divadélko pro školy z Hradce Králové aneb Jak jste to myslel, pane Shakespeare? 

Ukázky z divadelních her renesančního dramatika velmi originálním způsobem předvedli mladí herci 
z hradeckého divadla v aule Obchodní akademie Pelhřimov. Kromě vhodně vybraných ukázek 
nepostrádalo představení humor a bezprostřední improvizaci, s níž byli do hry zapojeni i studenti. 
Na závěr herci předvedli, že i v dnešní době lze vyznávat lásku pomocí Shakespearových milostných 
sonetů. 

Jazykový pobyt na Maltě 

10. října jsme se vrátili z týdenního jazykového pobytu na Maltě . 

V sobotu 10.10. jsme se vrátili z týdenního jazykového pobytu na Maltě plni dojmů a zážitků. I přesto, 
že jsme ostrov navštívili v podzimních dnech, počasí nám přálo a výlet jsme si mohli opravdu užít. 

Malta je maličký středomořský stát situovaný jižně od Sicílie rozkládající se na třech ostrovech – Malta, 
Gozo a Comino. Maltská republika je bývalou britskou kolonií, proto je zde druhým jazykem angličtina - 
jazyk, kvůli kterému jsme ostrov navštívili. 

Abychom cizí řeč procvičili co nejdůkladněji, byli jsme ubytováni přímo v maltských rodinách, kde jsme 
měli zajištěny i snídaně a večeře. Mohli jsme proto poznat místní kulturu a zvyky opravdu dobře. Podle 
mé zkušenosti jsou Malťané pohostinní a přátelští lidé. Trochu mě ale překvapil jejich způsob mluvy, 
který jsem zprvu pokládala za hádku. Bylo mi ale objasněno, že obyvatelé ostrova se naprosto běžně 
dorozumívají křikem, který se Středoevropanům může zdát neslušný. 

Týdenní program jsme měli zajištěný místní pobočkou jazykové školy ESE. Dopoledne jsme trávili 
v tamních učebnách výukou angličtiny. Celá naše skupina nejdříve prošla testem zdatnosti v anglickém 
jazyku. Byli jsme klasifikováni jako skupina B1 (low intermediate). Výuka probíhala formou konverzací, 
poslechů i psaných cvičení. Po menších skupinkách jsme například diskutovali nynější kinematografii 
nebo dle poslechu doplňovali sloky písní. 



V odpoledních hodinách pro nás byly připraveny nejrůznější výlety. Během pěti dnů jsme navštívili 
například hlavní město ostrova Vallettu, ochutnali místní specialitu Pastizzi (slané pečivo tradičně 
plněné sýrem nebo hráškovou pastou) nebo si prohlédli krásné přímořské jeskyně Blue Grotto, jež jsou 
mořem zformovány do nejrůznějších tvarů. Jelikož byla volba výletů částečně závislá i na nás, 
neopomněli jsme navštívit pláž. 

Myslím, že pobyt na Maltě si každý z nás užil. Měli jsme možnost procvičit si angličtinu v krásné, 
historickými pamětihodnostmi oplývající zemi. 

Alžběta Šrůtková 

Krajské kolo soutěže v grafických předmětech 

Tomáš Kahoun opět vítězí ve wordprocessingu 

Dne 22. března 2016 se na Obchodní akademii v Jihlavě konalo krajské kolo soutěže „Mistrovství ČR 
v grafických předmětech“. 

Soutěže se zúčastnilo 29 studentů z 8 středních škol Kraje Vysočina. Soutěžilo se ve 4 disciplínách – 
wordprocessing, záznam mluveného slova, korektura textu a opis na PC. 

Wordprocessing neboli profesionální zpracování textu spočívá v tom, že studenti musí v časovém limitu 
upravit zadaný text, tedy přiřadit mu správný formát, písmo, stylistiku včetně zpracování obrázků. 
Z přihlášených soutěžících si nejlépe vedl student naší školy Tomáš Kahoun ze 3. ročníku OA Pelhřimov, 
který dosáhl 102 bodů. Svým výkonem si zajistil postup do celostátního kola soutěže. 

Opis na PC je nejobsazovanější disciplínou, ve které soutěžící opisují 10 minut text podle předlohy. Naši 
školu reprezentovali Jakub Hink a Nikola Slavíková, oba ze 2. ročníku OA. Jakub Hink obsadil pěkné 6. 
místo výkonem 344,2 čistých úhozů při přesnosti 0,083 %. Nikola Slavíková obsadila v soutěži 20. místo 
výkonem 276,3 čistých úhozů při přesnosti psaní 0,165 %. 

V dalších disciplínách - záznam mluveného slova a korektura textu - jsme zástupce neměli. 

Soutěžícím blahopřejeme k dosaženým vynikajícím výsledkům. 

Krajské kolo zeměpisné olympiády 

Žáci OA se neztratili mezi studenty gymnázií. 

V úterý 15. 3. 2016 proběhlo ve Žďáru nad Sázavou krajské kolo zeměpisné olympiády. Tomáš Kahoun 
(ze třídy 3. B) obsadil 4. místo se ziskem 77 bodů a 8. byl Lukáš Kahoun (ze třídy 2. L) se ziskem 73,5 
bodů. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 studentů. 

Lyžařský kurz druháků 

Studenti druhých ročníků gymnázia byli v lednu na horách. 

V sobotu 16. ledna jsme my, studenti druhých ročníků a sexty, vyrazili na lyžařský kurz do Pece 
pod Sněžkou. Po příjezdu jsme se rozřadili do skupin, ve kterých jsme pak celý týden jezdili. V průběhu 



týdne jsme střídali běžkařské tratě se sjezdovkami. Výjimku jsme udělali v úterý, kdy jsme běžky 
vynechali a vyšli si na pěší výlet dolů do Pece, a v pátek – to jsme pro změnu doma nechali sjezdové 
lyže a vyjeli na celodenní běžkařský výlet na Liščí horu a Výrovku. 

Týden se nám velmi vydařil, protože jsme měli hezké počasí, a až na jednu výjimku jsme se všichni 
vrátili bez zranění . 

Eliška Procházková, 2.B 

Matematický klokan 

Studenti školy soutěžili v Matematickém klokanovi. 

V pátek 18. 3. 2016 proběhla na naší škole soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. 

Na obchodní akademii se této soutěže se zúčastnilo 18 studentů v kategorii JUNIOR a 16 studentů 
v kategorii STUDENT. Každá třída vyslala do klání nejvýše 3 své zástupce. 

Soutěžící mohli získat maximálně 120 bodů a výsledky jsou následující: 

V kategorii „Junior“: 

1. místo obsadil Daniel Tkadlec ze třídy 2. B se ziskem 63bodů 
2. místo obsadil Lukáš Kahoun ze třídy 2. L a získal 58 bodů 
3. místo obsadil Tomáš Chmelo ze třídy 2. A se ziskem 53 bodů 

V kategorii „Student“: 

1. místo obsadil Tomáš Kahoun ze třídy 3. B se ziskem 47 bodů 
2. – 3. místo obsadili Jakub Brož ze třídy 4. L a Jakub Chadim ze třídy 4. B se ziskem 40 bodů 

Na gymnáziu se se soutěžilo i v základoškolských kategoriích. Z každé uvádíme pouze první tři místa: 

Kategorie Benjamín: 

1. Filip Havelka; sekund; 99 
2. Andrea Rásochová; sekunda; 91 
3. Jakub Žižka; sekunda; 89 

Kategorie Kadet: 

1. Marek Bedřich; kvarta; 88 
2. Ivana Kapounová; kvarta; 85 
3. Petra Jírů; tercie; 83 

Kategorie Junior: 

1. Jakub Veřtát; 1.B; 94 
2. Jáchym Lis; kvinta; 93 
3. Samuel Hána; sexta; 77 



Kategorie Student: 

1. Jan Joneš; 4.A; 71 
2. Martin Vejbora; 4.A; 68 
3. David Bartoška; 4.A; 63 

Muzikanti z gymnázia nadělují 

Hudební skupina Géčka vystoupila se svým vánočním programem v Domově pro seniory. 

Hudební skupina Géčka v pondělí 14. 12. 2015 jako každý rok vystoupila se svým vánočním programem 
v Domově pro seniory Pelhřimov. Kromě toho, že si všichni přítomní zazpívali, navíc společně nazdobili 
vánoční stromečky. Studenti měli dokonce tu čest popřát zdraví a štěstí nejstarší babičce, která oslavila 
před několika dny sté narozeniny. Protože to je bývalá paní učitelka, s dětmi dlouho rozprávěla a 
zajímala se o to, co je nového ve školství. Sama vyprávěla, že zažila několik režimů, dvě světové války a 
mnoho dalšího. 

Další vystoupení skupiny Géčka proběhlo tentýž den na dětském oddělení v nemocničním prostředí. 
Nejmenší, ale i ti větší pacienti se potěšili zpěvem vánočních písní a koled. Bylo vidět, že se studentům 
podařilo alespoň na malou chvíli nemocné děti rozveselit. 

Myslím, že náš jazyk je jako velký hlavolam 

Studentka gymnázia byl úspěšná v soutěži z češtiny. 

„Myslím, že náš jazyk je jako velký hlavolam. Je to skládačka a čím jsme starší, tím více dílků máme a 
tím složitější obrazy můžeme poskládat.“ 

Autorkou této myšlenky je Martina Petráková, studentka oktávy, která v loňském školním roce 
reprezentovala naši školu v ústředním kole soutěže O češtině trochu jinak. Její 6. místo je odměnou 
za práci, kterou věnovala přípravě, ale také za vytrvalost, neboť se soutěže účastní pravidelně 
od školního roku 2011/2012. 

Svůj vřelý vztah k mateřštině vyjádřila v jedné ze slohových prací. 

„Mám češtinu ráda. Je pro mě důležité, že máme vlastní, krásný, jedinečný jazyk. Je pro mě zajímavé 
ho studovat a nacházet v něm stále další a další zajímavosti, díky kterým je tak krásný pro nás a tak 
těžký pro cizince.“ 

Děkujeme Martině za vzornou a úspěšnou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho zdaru ve školním 
roce 2016/2017. 

Na návštěvě ve Švýcarsku 

Studenti gymnázia poznali alpskou zemi. 

Dne 6. června (pondělí) jsme kolem 19:30 vyjížděli od Máje směrem Švýcarsko. Cesta byla sice dlouhá, 
ale stálo to za to. První den jsme navštívili Rheinfall (Rýnský vodopád). Je to největší vodopád tohoto 
druhu a všichni jsme byli zcela ohromeni. Kolem 17:00 jsme dojeli do vesničky LES MOSSES 



do příjemného ubytování LA SAPONIÉRE, tady jsme spali 3 dny a užívali výhledu na krásné štíty 
Bernských Alp. Druhý den jsme se vydali do SAAS FEE a do Zermattu pod proslulým Matterhornem. 
Matterhorn je jednou z nejkrásnějších hor Švýcarska. Vrchol jsme kvůli mrakům bohužel neviděli, ale 
krásně jsme se prošli a kochali se tamější přírodou. Poté přišel opět návrat do La Saponiére na večeři. 
Další den byl velmi sladký, jeli jsme totiž do čokoládovny Nestlé, kterou si všichni určitě krásně užili a 
přeplnili své žaludky čokoládou. Poté jsme navštívili lázeňské městečko Montreux, které je jedním 
z nejhezčích měst na břehu Ženevského jezera. Další den jsme se vydali do údolí Lauterbrunnental, kde 
jsme si prohlédli skalní vodopády (Trümmelbachfälle). Po vodopádech jsme jeli do Luzernu, klenotu 
Švýcarska. Tam jsme si prohlédli Lví památník, měšťanské domy z 16. a 17. století a Kapličkový most. 
Kolem 17:50 jsme odjížděli do České republiky. Všem se výlet líbil a doufáme, že se příští rok opět 
někam vydáme. 

1.B 

Náš zahraniční dopisovatel z Londýna 

V neděli 10. 10. 2015 jsme úspěšně vyrazili z Pelhřimova do Londýna, napsal Dan N., žák 4. L 
ekonomického lycea 

Neděle 

V neděli 10. 10. 2015 jsme úspěšně vyrazili z Pelhřimova v 9 hodin a 47 minut. Cestou do Londýna jsme 
se museli zastavit v Praze pro paní průvodkyni. Taky jsme zastavili v Turnově. Zde se k nám přifařilo 
mnoho mladých, z většiny sympatických, lidí, které jsme ale v té době ještě neznali. 

Do Londýna jsme dorazili kolem 6. hodiny tamního času a akorát jsme stihli ranní východ slunce. Když 
se Londýn začal probouzet, vyrazili jsme na cestu. Podívali jsme se k nultému poledníku. Tam jsme si 
udělali fotografie a pokochali se výhledem na Londýn - nové město a řeku Temži. 

Pondělí 

V pondělí ráno jsme se měli sejít v 8:30 hodin na Meet pointu. V 8:35 nás tam bylo asi 10. Naštěstí když 
přijel autobus, jsme zjistili, že těch Meet pointů je více. Asi 4. 

Úterý 

Úterní ráno už bylo o něco lepší na vstávání než pondělní. Ale i přes to jsem pořád nedohnal spánkový 
deficit a ta hodina posunu mi taky nedělá stále dobře. Když jsme dneska dorazili na Meeting point, byli 
jsme tam zase první. Když jsme konečně uviděli autobus, byli jsme radostí bez sebe. Všem totiž byla 
zima. 

Navázání spolupráce s gymnáziem v Mukačevu 

Začátkem června skupina 18 studentů a 2 učitelů naší školy navštívilo Zakarpatskou oblast. 

Mukačevo 6.6.-11.6.2016 

Nikdy jsme si nedovedli představit, jak žijí lidé jinde, přestože je na internetu spousta fotek hubených 
černoušků. Nechceme tady srovnávat Ukrajinu s Afrikou, ale že to není země překypující peněžním 
bohatstvím, poznáte už za hranicemi Slovenska. 



Město Mukačevo je obec čítající asi 80 000 obyvatel. Některé věci jsou zde naprosto odlišné 
od Pelhřimova - kromě podstatně nižší měsíční mzdy a levnějších potravin je to třeba doprava. Evropan 
by si myslel, že koně už ze silnic vymizeli. OMYL! Opravdu jsou tam zcela vážně brány dopravní značky: 
Zákaz vjezdu koňským povozům. 

Stará auta či autobusy vyřazené kdesi v Kazachstánu tu člověk na ulici vídá denně. 

Ubytováni jsme byli v hotelu Tonal, ke kterému nemůžeme mít vůbec žádné připomínky – někomu 
snad mohlo vadit jen to, že nedaleko se nachází vcelku rušné vlakové nádraží. Co nás nemile 
překvapilo, byla všeobecná neznalost angličtiny. Kromě pár výjimek zdejší obyvatelé neporozumí ani 
otázce, jestli dotyčný angličtinu ovládá. Studenti zdejšího gymnázia mezi tyto výjimky patří a my neměli 
zásadní problém se s nimi domluvit. 

Na co budeme vždy rádi vzpomínat, je tamější příroda a lesy. Kam jste se podívali, tam bylo zeleno, 
potůčky vesele poskakovaly až k vodopádům, které je popohnaly dál. My u jednoho byli. Skákalo se 
jmenuje. 

Kromě krásné přírody se nám naskytla příležitost nahlédnout do zdejších stavebních skvostů, do hradů 
a zámků v okolí – ať už to byl nedobytný hrad Palanok v Mukačevu nebo palác v Užhorodu se 
zajímavou výstavou o době, kdy Podkarpatská Rus byla součástí Československé republiky. Zaujaly nás 
rovněž domky a hospodářská stavení celá postavená ze dřeva v užhorodském skanzenu. Užhorod 
samotný má asi 120 000 obyvatel a je mnohem víc podobný evropským sídlům, snad proto, že je 
od slovenských hranic vzdálený pouhé 4 km. 

Přeprava z Čech na Ukrajinu byla dlouhá - ve dne bychom autobus či vlak s obsluhou a wi-fi připojením 
uvítali s otevřenou náručí, v noci ale byl internet k ničemu. Zároveň nám dáte jistě také za pravdu, že 
déle než 4 hodiny se ani v takovém luxusu spát nedá. Protože jsme jeli do Mukačeva i zpět v noci, 
nemůže se nikdo divit, že jsme byli další den unavení. 

To ale nic nemění na skutečnosti, že Ukrajina je krásná, a kdyby se nám naskytla příležitost, jeli bychom 
tam znovu. 

Studenti a studentky sekundy 

Expedice: Mukačevo 2016 

Dne 6.6.2016 se vydala naše průkopnická skupina pelhřimovských gymnazistů vstříc krásám východu. 
Zamířili jsme do Podkarpatsé Rusi. Naším cílem bylo město Mukačevo, (které bylo dříve součástí 
Československa) a ani bezmála dvacetihodinová cesta nám nemohla (tedy téměř) pokazit dobrou 
náladu. Byli jsme mile uvítáni, pohoštěni a ubytováni v místním hotelu Tonal. 

Náš program byl skutečně rozmanitý - první den jsme po dopoledni stráveném na partnerské škole 
navštívili hostitelské město a jeho okolí. Ve středu jsme se kochali krásami vedlejšího velkoměsta 
Užhorodu. Čtvrtek se nesl v duchu poznávání historických a přírodních zajímavostí okolí Mukačeva a 
poslední den jsme strávili v nedalekých termálních lázních. 

Náš pobyt se ovšem neomezil pouze na zrakové požitky. Měli jsme možnost ochutnat i místní kuchyni, 
večeřeli jsme totiž v místní restauraci, a to zejména lokální speciality. Ochutnali jsme například 
varenniki nebo golubce nebo zjistili, že i na Zakarpatí dělají výborné houskové knedlíky. 



Myslím, že budu mluvit za celou naši výpravu, když řeknu, že se výlet skutečně vydařil. Přálo nám jak 
počasí, tak štěstí. A ač naše cesta na východ pro naše gymnázium byla první, tak podle slov pana 
profesora Daňhela rozhodně nebyla poslední. 

Alžběta Šrůtková a Anna Poláčková, 3.A 

Nezapomenutelné zážitky ze Švýcarska 

Ve dnech 25.-30.9. 2015 se uskutečnil kulturně-poznávací zájezd do Švýcarska. 

Kulturně-poznávací zájezd do Švýcarska se uskutečnil ve dnech 25.-30.9. a zúčastnilo se jej celkem 38 
studentů z Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov a Hotelové školy Pelhřimov. Program zájezdu byl 
hodně bohatý a k vidění bylo mnoho zajímavostí této vskutku kouzelné země. 

Odjíždělo se v pátek 25.9. v podvečerních hodinách z Pelhřimova a po celonoční cestě se studenti ocitli 
v zemi helvetského kříže. Hned první zastávka ve Švýcarsku musela potěšit každého milovníka historie 
a kultury. Nádherné starobylé město Stein am Rhein, ležící při ústí Bodamského jezera, bývá právem 
považováno za nejhezčí středověké město Švýcarska, díky velkému počtu zachovalých středověkých 
domů pocházejících z 14.-17. století. Nedaleko od tohoto krásného městečka se nachází město 
Schaffhausen s proslulým Rýnským vodopádem. Tento svého typu největší vodopád Evropy rovněž 
neunikl pozornosti našich studentů. Po této dvojí zastávce v blízkosti Bodamského jezera následoval 
přejezd přes celé Švýcarsko do horské vesničky Les Mosses u Ženevského jezera, kde už pro nás byl 
připraven horský hotýlek La Sapiniére. 

Druhý den nás čekal výlet do srdce Walliských Alp, do nádherného vysokohorského městečka Zermatt 
pod horou Matterhorn. Tato krásná hora s charakteristickým trojhranným tvarem je jedním 
z přírodních klenotů Švýcarska. V okolí hory jsme podnikli krátkou vysokohorskou túru, k čemuž 
vyzývalo i nádherné slunečné počasí. 

Třetí den lze nazvat jsme se trochu obeznámili s gastronomickými specialitami Švýcarska. Po návštěvě a 
nákupech sýrů ve městě Gruyéres následovala prohlídka a ochutnávka čokolády v čokoládovně Nestlé 
ve městě Broc. Studenti zde rovněž měli možnost nakoupit pravou švýcarskou čokoládu jako dárek 
pro své blízké a známé. Poté jsme se ještě zastavili u Ženevského jezera v krásném lázeňském městě 
Montreux, kde často koncertoval i známý zpěvák Freddie Mercury, jehož socha v životní velikosti zdobí 
nábřeží Ženevského jezera. 

Poslední den pobytu jsme ještě navštívili města Interlaken, Luzern (se svým proslulým Kapličkovým 
mostem ze 14. století) a hlavní město Lichtenštejnska Vaduz. 

Poté už nezbývalo než se s krásným Švýcarskem rozloučit a následoval opět celonoční přejezd domů, 
do ČR. Ve středu v ranních hodinách studenti i jejich pedagogický doprovod dorazili zpět 
do Pelhřimova, všichni unavení, ale plní dojmů a se spoustou zážitků a vzpomínek na tuto nádhernou 
zemi. 

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 

Již tradičně se konverzační soutěž konala na Obchodní akademii Pelhřimov. 

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se již tradičně konalo na Obchodní akademii 
Pelhřimov dne 1.2.2016. Soutěže se zúčastnili studenti ze středních škol v celém okrese, kteří se 



umístili na prvním, eventuálně druhém místě v jednotlivých školních kolech této soutěže. Soutěž se 
skládala z poslechové části, a tato se dále členila na tři oddíly, dále z konverzace na základě vylosované 
problémové situace a z formulace dojmů z obrázku, který si soutěžící rovněž losovali. 

Porota pracovala v následujícím složení: 

PhDr. Zdenka Machačová /Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov/, předsedkyně poroty, autorka 
zadání soutěže, 
Cleofe Jirásková, členka poroty, Jana Viktorová /Gymnázium Humpolec/, členka poroty 

Celková úroveň soutěžících byla poněkud vyšší než v loňském roce, jako určitý problém se pro některé 
studenty opět jevila schopnost reagovat bezprostředně na vylosovanou situaci a bez přípravy vyjádřit 
vlastní názory a pocity v cizím jazyce. Ve srovnání s loňským rokem stoupla úspěšnost řešení 
poslechového testu s porozuměním, přestože test byl poměrně náročný. 

Vítěz okresního kola Matěj Doležálek /GY Humpolec/ postupuje do regionálního kola, které se koná 
31.3.2016 v Jihlavě. Studenti naší školy si vedli též výborně a na vítěze ztratili pouze několik bodů - 2. 
místo obsadila Jitka Vitnerová (GY Pelhřimov), 3. místo Michaela Pakostová (OA Pelhřimov). 

Orlí Hnízdo, Salzburg 

A celý náš den provází vytrvalý, silný, nepříjemný a vlezlý déšť. 

Berchtesgaden, Orlí hnízdo, Kehlstein, Watzmann v Bavorsku, perla mezi evropskými městy Salzburg 
v Rakousku – sem jsme se vypravili na exkurzi 30. 5. 2016. 

Vyrazili jsme opravdu časně ráno z Pelhřimova a už v 8 hodin jsme byli v Obersalzbergu, odkud nás 
speciální autobusy dopravily do jedné z nejnádhernějších lokalit bavorských Alp ve výšce 1834 m 
nad mořem. Tady se nachází stavba s komplikovanou historií, která měla být dárkem k 50. 
narozeninám nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Dnes je to však hlavně místo nádherných vyhlídek 
na okolní alpskou krajinu a slouží jako výchozí bod pro další horské túry. My jsme si bohužel místo 
vyhlídky užili mlhy, mraků a deště. 

Po procházce kolem křišťálově čistého jezera Königsee jsme navštívili Salzburg. Vítal nás svým 
majestátním hradem – pevností Hohensalzburg, prošli jsme krásnými mirabellskými zahradami a 
pokračovali do historického jádra města. Oslnil nás salzburgský chrám sv. Ruperta, budova Rezidence, 
salzburská náměstí, terasy kláštera Nonnberg, hřbitov sv. Petra s katakombami ve skále, dorazili jsme i 
do Obilné uličky s rodným domem W. A. Mozarta. Celou exkurzi posloucháme podrobný, fundovaný a 
poutavý výklad naší průvodkyně PaeDr. M. Váňové. 

A celý náš den provází vytrvalý, silný, nepříjemný a vlezlý déšť. Škoda, ten jsme si opravdu 
neobjednali… 

Otevření Badatelského centra 

14. prosince byla oteřena nová učebna na gymnáziu. 

V pondělí 14.12.2015 bylo na gymnáziu v Pelhřimově otevřeno moderní badatelské centrum pro výuku 
přírodovědných předmětů. „Díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod se nám 
v celém kraji podařilo v rámci projektu Badatelská centra pro přírodní vědy vytvořit pět špičkových 



pracovišť, která studentům i učitelům nabídnou nejmodernější přístroje, které zatraktivní hodiny 
fyziky, chemie a biologie,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová. 

Slavnostní představení nového badatelské centra se dále zúčastnili i zástupci pelhřimovské radnice – 
místostarostové Ladislav Med a Josef Koch a vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Bohumil 
Kovanda. 

Nové badatelské centrum se může pochlubit vysokorychlostní kamerou, termokamerou, FTIR 
spektrometrem, špičkovým mikroskopem, přístroji pro biologickou a chemickou analýzu vzorků, či 
pracovištěm zkoumání vlastností světla nebo fyzikálních vlastností mikrosvěta. Badatelské centrum 
není určeno jenom pro talentované studenty gymnázia, pracoviště mohou navštívit i školáci základních 
škol či ostatní pelhřimovští středoškoláci. 

Pracovní stáž v Londýně 

První zážitky, první zkušenosti z pracovních stáží v Londýně 

Jsme teprve na začátku našeho čtrnáctidenního pracovního pobytu v Londýně, avšak první dojmy jsou 
pozitivní. Ale pěkně po pořádku. 

Je neděle 1. listopadu a scházíme se v půl sedmé u autobusu směr letiště Václava Havla v Praze. Cesta 
rychle ubíhá, neboť je potřeba si sdělit zážitky z podzimních prázdnin a podělit o obavy z toho, co nás 
čeká. Vždyť nejedeme na výlet, ale pracovat do londýnských firem! První zážitky nás čekají už na letišti. 
Mnozí z nás letí totiž poprvé a o odbavení, pasové a osobní kontrole slyšeli jen z vyprávění. A co teprve 
vzlétnutí a následné přistání? Naštěstí bez problému. Z letiště Stansted nás přepravce odváží k ADC 
College, zprostředkující organizaci, kde nás čekají naše rodiny. A opět přichází chvíle napětí. Bude ta 
rodina bělošská, černošská nebo to budou Indové? 

V pondělí 2. listopadu dopoledne se scházíme v ADC College. Nejprve je potřeba opět se podělit 
o zážitky. Rodiny jsou velmi přátelské a je jedno, jestli se jedná o bělošskou nebo černošskou rodinu. 
Všichni studenti jsou mile překvapeni vstřícností a pohostinností i samotným komfortním ubytováním. 

A jak dopadla jejich první samotná cesta autobusem z místa ubytování k ADC College? Někteří přijeli 
včas, někdo hledal zastávky, někdo přijel pozdě, neboť od sedmi do devíti je dopravní špička. Opět 
cenná zkušenost! Zvláště když zítra už pojede do práce každý sám, neboť pracujeme v různých firmách 
na různých místech. 

Dopoledne v ADC College probíhala příprava. Získali jsme cenné informace a rady, jak se chovat ve 
firmách, jak udělat dobrý dojem, jak cestovat londýnskou dopravou a mnoho dalších. Odpoledne nás 
čekala další zkouška. Dojet ke své firmě, udělat si před ní selfie a vrátit se zpět. Trasa pro některé 
nebyla díky přestupům z metra na autobus a opačně vůbec jednoduchá. Londýnské metro má mnohem 
více linek než pražské metro. Autobusových přepravců je také více a každý má jiný systém tras. Ale 
zvládli jsme to, tak snad zítra budeme všichni v práci včas. 

Jaký asi bude první pracovní den? 

Plni očekávání jsme vyrazili do práce. Cestu jsme zvládli všichni bez problému, spíše nás některé 
překvapilo, že ve smluvený čas ve firmě nikdo nebyl. Ale dočkali jsme se všichni. A jaká byla pracovní 
náplň? Velmi různá. Práce v kanceláři, tj. aktualizace a zaznamenávání dat v počítači, tvorba a třídění 
dokumentů, nadepisování adres, kontrola kvality produktu, komunikace s klienty, vyřizování telefonů, 



včetně obvolávání klientů, dokonce se i jeden student dostal k účetnictví. Někteří pracujeme 
v obchodech. Pro nás je velkým bonusem, že neustále komunikujeme se zákazníky a procvičujeme si 
angličtinu. 

A jak hodnotí stáž náš pedagogický doprovod? 

Očekávání studentů byla mnohdy velká, proto někteří jsou spokojeni či nadšeni, někteří méně. Jsou 
za námi první náročné dny v práci. Studenti si musí zvyknout na až 8hodinovou pracovní dobu, 
používání anglického jazyka, prostředí, i spolupracovníky a nadřízené. Jsou plni dojmů, ale i únavy. Není 
jednoduché obstát v takovém prostředí. Myslím si, že až s odstupem času, budou schopni si plně 
uvědomit, co jim tato stáž přinesla. Ať pozitivní nebo negativní zkušenost je to pořád zkušenost, která 
posouvá člověka dopředu. 

Uvidíme, co přinesou další dny … 

Projektový den: Brána Vysočiny otevřena 

4. září se žáci obchodní akademie vydali do Kamenice nad Lipou. 

Dne 4. 9. 2015 se vydali studenti obchodní akademie do Kamenice nad Lipou. Uskutečnila se druhá 
exkurze v rámci udržitelnosti projektu Stavíme mosty – Brána Vysočiny otevřena. 

Studenti navštívili zdejší zámek a poslechli si zajímavý výklad správce pana Ing. Luboše Venkrbce. 
K zámku neodmyslitelně patří jeho zahrada s lípou, která zde roste více než 800 let a dala Kamenici 
jméno. 

Poté se studenti rozdělili do sedmi skupin, obdrželi pracovní listy s úkoly a snažili se získat další 
informace o městečku, jeho historii, osobnostech i o současném životě. Nejvíce jim pomohly 
pracovnice zdejší knihovny, protože už pro ně měly nachystané materiály o Kamenici nad Lipou. 

Za příjemného počasí pokračovali žáci procházkou lesoparkem Hamerky až k Resortu Johanka, což je 
nově vybudovaný rekreační objekt s wellness, posilovnou, restaurací a hotelem. Odtud už to bylo 
jenom dva kilometry do Pravíkova, kde je čekal autobus a odvezl je zpět do Pelhřimova. 

Cílem tohoto projektu bylo, aby si studenti sami zorganizovali celou exkurzi, získali nové poznatky 
o regionu, ve kterém žijí, a uplatnili své komunikační dovednosti při získávání nových informací. 

Projektový den: Stvořidla 

3. září žáci obchodní akademie putovali po stopách Jaroslava Foglara. 

Dne 3. 9. 2015 se žáci 3. A obchodní akademie zúčastnili projektového dne Stvořidla – putování 
po stopách Jaroslava Foglara a skautského hnutí v Čechách. 

Přednáška o holocaustu na gymnáziu 

V odkazu naleznete článek, který vyšel v Pelhřimovském deníku. 



23. listopadu se pelhřimovském gymnáziu debatovalo na téma Život potom, holocaust očima potomků 
přeživších. 

Předvánoční Praha 2015 

16. prosince jeli studenti gymnázia na muzikál do Prahy. 

Čtyři desítky studentů pelhřimovského gymnázia se 16. 12. 2015 vypravily na Draculu, jeden 
z nejslavnějších muzikálů, do Hudebního divadla Karlín Praha. Hlavní město, slavnostně nazdobené, 
nabídlo dětem opravdu nevšední zážitky a karlínské divadlo bylo zaplněno do posledního místečka. 
Umělci, jejichž výkony byly uchvacující, byli po představení odměněni dlouhým ,,standing ovation". 

Zájezd se velmi vydařil, všichni studenti byli spokojeni a už dnes se těší na naplánované kulturní akce 
v dalším kalendářním roce 2016. 

Putování do země maltézských rytířů 

Studenti gymnázia absolvovali studijně-poznávací pobyt na ostrově Malta. 

Naše výprava započala dne 24. 10., kdy jsme se s našimi obřími zavazadly vydali na cestu. Ačkoli někteří 
z nás vyjížděli již po poledni, na letišti v Praze jsme se sešli, až kolem osmé hodiny večerní, a nežli jsme 
se nadáli, seděli jsme už v letadle. Jelikož někteří z nás letěli poprvé, byl to pro nás opravdu zážitek – to 
jestli v pozitivním nebo negativním slova smyslu bychom se už asi neshodli. 

O tři hodiny později jsme po bezpečném přistání byli odvezeni do školy, kde si nás vyzvedli naše 
maltské rodiny. V jejich domovech jsme po krátkém seznámení ulehli do postelí a snažili se nabrat síly 
na následující den. 

Neděle byla zasvěcena Gozu (maltský ostrov severně od hlavního ostrova). Zde naše první kroky vedly 
k Azure Window – nejvyhlášenějšímu místu na Gozu. Dále jsme navštívili Ta´Pinu church, Ramla bay, 
Citadellu ve Viktorii a severní pobřeží. 

Od pondělí do pátku jsme dopoledne trávili ve škole, kde jsme zdokonalovali naši angličtinu, ale i 
poznávali nové lidi z nejrůznějších koutů světa. Ovšem i odpoledne se nesla v poznávacím duchu. Mezi 
nejkrásnější klenoty Malty, které jsme měli tu čest poznat, patří st. John´s Co-Cathedral ve Valletě, 
katedrála v Mostě se čtvrou největší kopulí v Evropě, historické město Mdina a v neposlední řadě 
ostrov Comino s azurově čistým mořem. 

Samozřejmě i večery na Maltě měly své kouzlo – např. osvětlené hlavní město Valleta nebo zábavná 
čtvrť Paceville. 

Než-li jsme se nadáli, sešlo se pondělí s pátkem a my opět mířili na letiště. A ačkoli se říká, „všude 
dobře, doma nejlíp“, nejeden z nás by toto rčení nepoupravil… 

Rockový Faust nezklamal 

Studenti gymnázia jeli na rockovou operu do Prahy. 



Ve čtvrtek 26. 5. 2016 jsme opět měli možnost navštívit rockovou operu Faust, jež se hrála 
v holešovickém divadle v Praze, v prvním stálém divadle pro skutečné rockery. Představení, které je 
na repertoáru již více než půl roku, uchvátilo nejenom příznivce rocku, ale i ty méně zasvěcené. Operu 
podle německého básníka Johanna Wolfganga Goetha upravili do rockové podoby skladatel Milan 
Steigerwald a libretistka, zpěvačka Pavla Forest. Někteří z nás jeli na rockovou operu již opakovaně. 
Oidipus Tyranus, Antigona, 7 proti Thébám, Romeo a Julie – to jsou názvy dalších děl z repertoáru 
rockerů. S napětím jsme sledovali příběh o doktoru Faustovi a krásné Markétce. Při představení jsme 
nevěděli, kam máme svoji pozornost zaměřit nejdříve. Na jevišti, jež se rozprostírá uprostřed mezi 
diváky, se míhaly postavy zpěváků, akrobatů, komiků a dalších. Muzikanti s velkým zápalem předváděli, 
jak bravurně ovládají své hudební nástroje. Atmosféru pekla dokreslovala dech beroucí světelná a 
ohňová show. Obdivovali jsme výborné výkony Jiřího Zonygy, nezkrotného Viktora Dyka, Danielu 
Langrovou, Jana Toužimského a další známé rockery. Pravděpodobně největší zážitek si odvezl Honzík 
Matějka z kvarty, který si ještě navíc ,,pokecal“ a přátelsky potřásl rukou s Honzou Toužimským 
z Arakainu. Výlet nás všechny velmi nadchnul a již teď všichni pevně doufáme, že se do Prahy 
na některé další představení opět brzo vydáme. 

Simona Kaňková, tercie 

S Vysočinou do Evropy 

Naši studenti byli úspěšní v krajské soutěži. 

Koncem března se čtyři zástupci naší školy zúčastnili krajského finále již sedmého ročníku této 
vědomostně/jazykové soutěže, kterou pořádá Krajský úřad kraje Vysočina. Naši studenti předvedli 
velmi dobré faktografické znalosti Kraje Vysočina a vysokou úroveň znalosti anglického jazyka. 
Blahopřejeme všem zúčastněným a děkujeme studentům za příkladnou reprezentaci naší školy. 
Vzhledem k tomu, že tři ze studentů ještě ve škole zůstávají, budeme jim držet palce v příštím ročníku, 
kde mají slušně našlápnuto k vyšším cílům. 

 Adam Dolejš – 1.B – GY – 10. místo 
 Lukáš Kahoun – 3.L – OA – 11. – 20. místo 
 Jana Sýkorová – 1.B – GY – 21. – 28. místo 
 Martina Slabá – 4.A – GY – 21. – 28. místo 

Poslední dvě jmenované navíc zvítězily v hlasování veřejnosti o nejlepší prezentaci o Kraji Vysočina 
v anglickém jazyce. Blahopřejeme! 

Sbírka Světluška 

8. září pomohla nevidomým celonárodní charitativní akce s názvem "Světluška září". 

Sbírky se pravidelně účastní i studentky našeho gymnázia. 

Letos se do akce, která probíhala 8. září v Pelhřimově, zapojilo 8 studentek tříd 2.A a 2.B. 

Poděkování za pomoc patří: Evě Norkové a Zuzaně Melicharové z 2.A, Marii Medové, Kateřině Šaldové, 
Zuzaně Hájkové, Aničce Forejtové, Elišce Procházkové a Blance Jendriskové ze 2.B. 

Soutěž O češtině trochu jinak 



Gymnazisté slaví vítězství v obou kategoriích okresního kola olympiády z češtiny. 

Ve dnech 18. a 19. ledna se v Pelhřimově konala okresní kola češtinářské olympiády. Z mnoha zájemců 
(školního kola se na gymnáziu tradičně účastní přes 40 soutěžících) ze školy postoupili tři děvčata a 
jeden chlapec (ten se bohužel okresního kola nezúčastnil). Nakonec i poloviční účast v I. kategorii (žáci 
8. a 9. tříd) přinesla velký úspěch – kvartánka Markéta Kupcová v konkurenci 35 vyzyvatelů zvítězila a 
postupuje do krajského kola. Jejího příkladu následovaly druhý den i studentky soutěžící ve druhé 
kategorii (studenti středních škol). Z prvního místa postupuje „do kraje“ Martina Petráková (septima) a 
z druhého Zuzana Richterová (sexta). Všem děvčatům děkujeme za reprezentaci školy a držíme palce. 

Srdíčkový den 

22.9.2015 se konala veřejná sbírka na pomoc vážně nemocným dětem. 

Sbírky se zúčastnila děvčata třídy 1.B. Za pomoc děkujeme. 

Studenti na akademické půdě 

Studenti hudební výchovy pelhřimovského gymnázia navštívili 5. listopadu pracoviště Etnologického 
ústavu AV ČR. 

Studenti hudební výchovy pelhřimovského gymnázia využili akce s názvem Týden vědy a techniky 2015 
pořádané Akademií věd České republiky a navštívili 5. listopadu pracoviště Etnologického ústavu AV 
ČR, konkrétně badatelské oddělení etnomuzikologie. Mladí zájemci o hudbu se zaujetím sledovali velmi 
hezkou a v přátelském duchu vedenou přednášku vědeckého pracovníka, samotného dlouholetého 
ředitele ústavu docenta PhDr. Lubomíra Tyllnera, CSc. Pan docent nejprve pohovořil o etnomuzikologii 
obecně, přiblížil studentům činnost ústavu, zmínil se o mezinárodních projektech, na nichž vědci 
dlouhodobě pracují. Představil několik publikací, které vydal sám nebo s týmem odborníků, objasnil, 
jakým způsobem a kam se ukládají vzácné unikáty naší lidové kultury, nechal studenty nahlédnout 
do archivních materiálů.  
Nejzajímavější část přednášky tvořila praktická ukázka pokladů, které v akademii uchovávají. Studenti si 
například mohli prohlédnout voskové válečky, na nichž jsou zachy -ceny zvukové záznamy. Dále pan 
docent vyhledal v rozsáhlém archivu rukopisnou sbírku pelhřimovského rodáka akademika Josefa 
Dobiáše. Se studenty prováděl analýzu písní, několikrát se od srdce společně zasmáli nad tím, co 
v textech vyluštili. Dobiášova sbírka obsahuje asi 50 písní. Texty, nápěvy, poznámky o místě sběru, věku 
zpěváka a datum jsou velmi precizně zapsané úhledným písmem na volných listech papíru formátu A5. 
Přínosné bylo i seznámení s hudebními nástroji jiných etnik. Pan docent zahrál na gusle, což je tradiční 
balkánský smyčcový strunný nástroj, a na dvě neobvykle znějící flétny, jež získal při terénních 
výzkumech v jižní Evropě. Po vyčerpávající, ale přesto velmi zajímavé přednášce se studenti s panem 
docentem rozloučili a pokračovali v prohlídce výstavy z dokumentačních sbírek a fondů jednotlivých 
oddělení Etnologického ústavu AV ČR. 
Návštěva Akademie věd České republiky studenty obohatila o nové poznatky, dokonce byli pražskými 
vědci za nepředstíraný zájem o věc a za své zdvořilé chování velmi pochváleni. 

 

 



Tak zase někdy na shledanou Španělsko! 

Ve dnech 3.- 11. října 2015 se uskutečnil studijně - poznávací zájezd do Španělska. 

Ve dnech 3.- 11. října 2015 se uskutečnil zájezd do Španělska, respektive Katalánska, kterého se 
zúčastnilo 39 studentů gymnázia a obchodní akademie a 3 učitelé v roli pedagogického dozoru. 

Vyjeli jsme v sobotu 3. října přesně v poledne a vydali se na zhruba 1800 kilometrovou cestu přes 
Německo a Francii do přímořského letoviska Lloret de Mar, které bylo naším cílem. Po cca 23 hodinách 
a komplikaci v podobě prasklé pneumatiky jsme dorazili na místo. Po ubytování v hotelu jsme vyrazili 
nejbližší cestou k moři, abychom zjistili, zda má ještě teplotu na koupání (později většina usoudila, že 
ano). 

Stravování bylo formou bufetu a výběr jídel byl obdivuhodný – od běžných jídel typu pizzy, špaget, 
kuřete, rýže, přes spoustu druhů zeleniny a ovoce v různých úpravách až po neodmyslitelné ryby a 
mořské plody. Na své si přišli všichni milovníci středomořské kuchyně. 

V pondělí jsme navštívili Barcelonu – slavný park Antonia Gaudího, olympijský stadion, vrch Mont Jouic 
s překrásnými výhledy a slavné Gaudího domy. Fanoušci klubu FC Barcelona si splnili svůj sen, když 
měli možnost navštívit jeho stadion. 

V úterý nás čekal výlet do horského masivu Montserrat, kde se nachází proslulý klášter se soškou černé 
Madony – patronkou Katalánska. Opět nás přivítaly překrásné výhledy do krajiny a zážitkem bylo i 
vystoupení místního chrámového sboru chlapců ve věku 10-12 let. 

Středeční program zahájil dopolední kurs španělštiny pro 12 studentů s rodilou mluvčí a odpoledně 
jsme navštívili největší závod na výrobu korkových špuntů ve Španělsku, odkud mimo jiné pocházejí i 
zátky do českého Bohemia Sekt. 

Ve čtvrtek byla na programu návštěva muzea surrealistického malíře Salvadora Dalího v jeho rodném 
městě Figueres, které patří mezi tři nejnavštěvovanější muzea v celém Španělsku. Rozsáhlé umělcovo 
dílo nenechá nikoho lhostejným a každý si mezi jeho nesčetnými obrazy může najít něco pro sebe. 

V pátek opět proběhl dopolední kurs a odpoledne nás čekal výlet lodí podél pobřeží Costa Brava. 
Během plavby jsme mohli průhledným dnem pozorovat čilý podmořský život a někteří na vlastní kůži 
zažili i pěkné vlny, které vstoupily až na palubu. Cílem plavby bylo krásné středověké městečko Tossa 
de Mar, plné úzkých uliček a kamenných domů, kde se zastavil čas. 

V sobotu jsme opět vyrazili do Barcelony – tentokrát do její gotické části, přístavu, a tržiště. 
Vyvrcholením našeho programu byla návštěva Gaudího katedrály Sagrada Familia, která nám doslova 
vzala dech svou krásou, vzdušností a hrou světel. Lepší tečku celého zájezdu jsme si nemohli přát.. 

Tak zase někdy na shledanou! 

Týden s aplikovanou fyzikou ve Švýcarsku a Francii 

Student gymnázia byl na stáži v CERNu. 

V loňském školním roce student sexty Viktor Rosman zvítězil v celostátním korespondenčním semináři 
z fyziky v kategorii 1. ročníků SŠ, který pořádá MFF UK Praha. Na základě tohoto vynikajícího výsledku 



absolvoval v rámci této vysoké školy týdenní zahraniční exkurzi s fyzikální tématikou v CERNu a okolí. 
Svoji účast popisuje takto: 

„V týdnu 9. 11. – 16. 11. jsem se zúčastnil akce TSAF-CERN (týden s aplikovanou fyzikou-CERN) 
pořádaný Matematicko-fyzikální fakultou Praha. První den jsme navštívili továrnu BMW, kde jsme si 
přímo prohlíželi proces výroby automobilu. Odpoledne jsme si prohlédli mnichovské letiště. Druhý den 
jsme se šli podívat do Deutches muzea v Mnichově. Následující den nás čekala cesta do Francie s cílem 
v Grenoble, kde jsme viděli synchrotron ESRF. Celý pátek proběhla exkurze v CERNu poblíž Ženevy. Byli 
jsme se podívat na některá pracoviště této instituce. Zde jsme se setkali s vědci pracujícími 
na mezinárodních projektech. V sobotu jsme navštívili sýrárnu Gruyéres a čokoládovnu Cailler. Poslední 
den této akce byla návštěva Science Centra Technorama ve švýcarském Winterthuru.“ 

K vítězství a nominaci gratulujeme a přejeme další studijní a soutěžní úspěchy. 

Úspěch v soutěži v Německém jazyce 

Student gymnázia uspěl i v krajském kole. 

V soutěži v německém jazyce dosáhl výborného výsledku student septimy gymnázia Jakub Křikava. 
Po vítězství v okresním kole se Jakub výborně připravil na krajské kolo, kde obsadil vynikající 2. místo. 
Blahopřejeme! 

Úspěch studentů nižšího gymnázia v anglické konverzaci 

Dne 3.února 2016 se konalo okresní kolo soutěže v anglické konverzaci pro základní školy a nižší 
ročníky gymnázií. 

Soutěž se konala v Domě dětí a mládeže na Třídě Legií a zástupci naší školy si v ní vedli více než dobře. 

V kategorii I.B vyhodnotila porota ve složení Mgr. Ivana Taičmanová (GY Humpolec), Mgr. Dana 
Šlemarová (ZŠ Hradská Humpolec) a Bc. Markéta Hupková (ZŠ Osvobození Pelhřimov) jako nejlepšího 
soutěžícího žáka sekundy Gymnázia Pelhřimov Karla Duy Le. Tato kategorie však není postupová 
do krajského kola. 

V kategorii II.B pak porota, kterou tvořily Mgr. Jana Sankotová (Gymnázium a OA Pelhřimov), Mgr. Věra 
Hájková (ZŠ Komenského Pelhřimov) a Mgr. Marie Skolková (ZŠ Košetice), stanovila jako vítěze Elenu 
Zíkovou z kvarty našeho gymnázia. Elena postupuje do krajského kola soutěže, které se koná 31.března 
2016 v Jihlavě. Držíme jí palce, aby i tam uspěla, a oběma studentům děkujeme za skvělou reprezentaci 
našeho ústavu. 

Uspěch v online Fyziklání 

Dvě skupiny studentů gymnázia se zúčastnily fyzikální soutěže. 

Ve středu 2. prosince ve večerních hodinách proběhla mezinárodní fyzikální soutěž družstev ON LINE 
FYZIKLÁNÍ, kterou pořádá MFF UK Praha. Úkolem každého družstva je během tří hodin postupně řešit 
fyzikální úlohy a výsledky podle zadaného formátu průběžně vkládat do počítače. Soutěž začíná 
zobrazením skupiny úloh, za vyřešenou úlohu okamžitě naskakují body a objeví se nová úloha, 
v případě neúspěchu je možné vložit nový výsledek, ale s menším bodovým ziskem. Celá pravidla jsou 



však složitější, což vyžaduje vzájemnou spolupráci členů družstva. Zobrazují se průběžné výsledky, 
takže družstvo od začátku do konce vidí okamžité pořadí všech týmů s bodovým ziskem i statistiku 
řešení úloh (např. celkový počet správných a chybných odpovědí atd.). Průběh soutěže je tak 
dramatický a zajímavý i pro online připojeného diváka-fanouška. 

Naši studenti letos opět sestavili dvě družstva. První z nich s názvem Sprinteři 27 ve složení Jan Joneš, 
Petr Miřátský, Tomáš Novotný, Daniela Šimánková a Martin Vejbora obsadilo v kategorii A 17. místo 
z 37 družstev České republiky a Slovenska. Ještě lépe si vedl druhý tým s názvem Fyčusové ve složení 
Josef Martínek, Gabriela Mikešová, Martina Petráková, Jiří Procházka a Viktor Rosman, který získal 
v kategorii C 9. místo ze 75 družstev České republiky a Slovenska. 

Oběma týmům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

Soutěž je mezinárodní nejen díky účastníkům slovenských škol, v kategorii zahraniční střední školy se 
objevují týmy doslova z celého světa. V této kategorii zvítězilo družstvo z Bulharska před týmem 
z Velké Británie. Texty úloh a veškerá psaná komunikace probíhá souběžně v češtině a angličtině. 

Úspěch v soutěži časopisu Freundschaft 

Wir lernen Deutsch. 

Herzlich willkommen! Wir sind die Schüler 1N2 und 1N3 der Handelsakademie. Wir lernen Deutsch. 

Ano, učíme se německy a taky bychom se chtěli seznámit se životem německy mluvících zemí. 
Zúčastnili jsme se tedy soutěže, kterou uspořádal časopis Freundschaft. Podle indicií v časopise jsme 
hádali jména měst, která leží v Bavorsku a Sasku. O všech těchto městech jsme připravili prezentace a 
zanesli jejich polohu do slepých mapek. Výsledky naší práce jsme zaslali do časopisu a umístili se mezi 
pěti nejlepšími jednotlivci a třídními kolektivy gymnázií a odborných středních škol z celé České 
republiky a ze Slovenska. 

Vybrali jsme tři zástupce, kteří jeli do Prahy do Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko, aby se 
zúčastnili vyhlášení vítězů. 

Pro zástupce všech vítězů byl připraven kulturní program, který začal procházkou po Praze. Pan Jochen 
Glück, vydavatel časopisu Freundschaft, a paní Markéta Urbanová nám německo-česky přiblížili 
nejznámější pražské pamětihodnosti. Prošli jsme Prašnou bránou, zastavili se na Staroměstském 
náměstí, po Karlově mostě pokračovali na Malou Stranu, na Kampu a procházku zakončili v budově 
U Lužického semináře v Praze na Malé straně – v sídle zastupitelství Svobodného státu Sasko. 

Tady nás velice mile přijali Dr. David Michel, pověřenec Svobodného státu Sasko a Dipl. Päd. Stefanie 
Rehm M. A., Staatsministerin a. D., vedoucí kanceláře. 

Seznámili nás s činností tohoto zastupitelského úřadu a s historií budovy Lužického semináře. Zajímavá 
byla i prohlídka lužickosrbské knihovny, která je také umístěna v této budově. Připomněli jsme si, že 
v Sasku stále žije slovanská menšina se svým slovanským jazykem. 

Znovu jsme si v krátkém videu osvěžili naše znalosti o Sasku, převzali ocenění a diplomy a čekal nás 
občerstvující raut. 

Byla to pro nás příjemná zkušenost a také motivace pokračovat ve studiu němčiny i v příštím roce. 



Prožili jsme hezký den a jsme bohatší o nové zážitky. 

Veronika Rafflová/1N3/, Roman Daniel/1N3/, Eva Straková/1N2/ 

Úspěch žáků 4. A OA v účetní soutěži 

2. soutěž „Účtování versus účetnictví“ pro studenty čtvrtých ročníků středních odborných škol 

Katedra ekonomických studií Vysoké školy polytechnické v Jihlavě uspořádala 2. soutěž „Účtování 
versus účetnictví“ pro studenty čtvrtých ročníků středních odborných škol. Soutěž se konala 9. prosince 
2015. Soutěž je organizována týmově (ve složení tří členů), kteří se podílí na řešení odborného testu 
zaměřeného na problematiku účetnictví v rozsahu učiva střední školy. 

Z naší školy se soutěže se zúčastnily 2 týmy - 1 tým ze třídy 4. A a 1 tým ze třídy 4. B (oba týmy z oboru 
OA). Do soutěže se přihlásilo celkem 10 týmů. 

Výsledky soutěže 

Místo Škola 

1. 
Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola 
Jihlava 

2. Střední škola technická a obchodní Dačice 

3. Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - třída 4. A 

 

Úspěch žáků OA v zeměpisné olympiádě 

Tomáš a Lukáš Kahounovi postupují do krajského kola. 

Vynikajícího úspěchu dosáhli v okresním kole „Zeměpisné olympiády“, které se konalo 16. 2. 2016 
v Pelhřimově, bratři Kahounové. Tomáš ze třídy 3. B obsadil první místo a získal celkem 78 bodů, 
na druhém místě Lukáš ze třídy 2. L nasbíral 76,5 bodů. Oba studenti obchodní akademie předčili svými 
znalostmi studenty z gymnázií a postupují do krajského kola, které se bude konat 15. 3. 2016 ve Žďáru 
nad Sázavou. 

Vánoce v Evropě 

Španělský student Miguel Ángel přiblížil tradice a zvyky typické pro španělské vánoce. 

To je název akce, kterou v předvánočním čase nabídli pracovníci Hodiny H spolu s dobrovolníky 
z různých zemí. Studenti španělštiny z Gymnázia a Obchodní akademie této nabídky využili a v týdnu 
před vánocemi do Hodiny H zavítali. Španělský student Miguel Ángel, který zde pracuje jako 
dobrovolník, nám poutavým způsobem přiblížil tradice a zvyky typické pro španělské vánoce. Své 
vyprávění doložil fotografiemi a videem a do aktivit zapojil i studenty. Ti si mohli vyzkoušet komunikaci 
s rodilým mluvčím a poznat, jak vypadají Vánoce jinde. 

Veletrh fiktivních firem na obchodní akademii 



Žáci 4. ročníku obchodní akademie představili své fiktivní firmy 

Ve středu 27. ledna 2016 se na Obchodní akademii v Pelhřimově uskutečnil již 17. ročník veletrhu 
fiktivních firem. Na této akci studenti 4. ročníku zhodnocují výsledky své práce z předmětu praxe, ve 
kterém se učí „podnikat“ – tzn. vybírají předmět podnikání, zakládají společnosti, propagují své 
produkty, obchodují. 
Veletrh je již tradiční pozvánkou pro žáky 9. tříd základních škol i pro širokou veřejnost, aby si fiktivně 
nakoupili různé druhy zboží - společenské šaty, plyšové hračky, florbalové vybavení apod. To je jen 
stručný výčet možností, co lze na veletrhu koupit a to dokonce bez finančních prostředků. 

Vídeň 

Studenti gymnázia se vydali za památkami a předvánoční atmosférou Vídně. 

Ve čtvrtek 3. prosince jsme jeli na jednodenní výlet do Vídně. Vyrazili jsme časně ráno, abychom toho 
stihli co nejvíc. 

Po příjezdu jsme navštívili zámek Schönbrunn s rozlehlým parkem, ve kterém se nachází nejstarší 
zoologická zahrada na světě. Viděli jsme také známý asymetrický Hundertwasserhaus, parlament, 
náměstí Hrdinů nebo klenotnici. U katedrály sv. Štěpána jsme se procházeli vánočními trhy. Na náměstí 
Marie Terezie jsme měli možnost projít si další osvětlený vánoční trh nebo navštívit přírodovědné 
muzeum. 

Po celodenním výletě jsme ve večerních hodinách Vídeň opustili a odvezli si s sebou spoustu 
nezapomenutelných zážitků. 

studenti 2.B 

Vítězství žákyň 3. A v celostátní soutěži Navrhni projekt 

Autorky vítězného projektu uspěli s návrhem dětského centra. 

Výborného výsledku dosáhly studentky 3. A oboru obchodní akademie v celostátní soutěži Navrhni 
projekt, pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj, do kterého se zapojilo 59 projektů studentů SŠ. 

Čtyřčlenné družstvo ve složení Miroslava Březinová, Sabina Krátká, Simona Slavíková, Markéta Vacková 
a pod vedením učitelky Ing. Libuše Čechové vyhrálo celostátní kolo. Projekt studentek s názvem Dětský 
klub Lachtánek zaujal porotu propracovaností projektu, reálnou uplatnitelností na trhu a šancí 
na získání evropské podpory. 

Základní myšlenkou projektu je nabídka pro zaměstnané rodiče, která spočívá v hlídání dětí prvního 
stupně ZŠ v odpoledních hodinách. Klub dále nabízí doprovod dětí na kroužky a zájmovou činnost. 
Pro děti je připraven pestrý program, animační aktivity (divadlo, kreativní keramický kurz, plavání) a 
tvůrčí činnosti. Reaguje na výzvu Operačního programu Zaměstnanost, která je zaměřena na podporu 
služeb péče o děti 1. stupně základních škol mimo dobu školního vyučování. 

Více na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Navrhni-projekt/Novinky/Vitezi-4-rocniku-
souteze-jsou-studenti-Gymnazia-Pelhrimov-s-projektem 

První cenu předávala našim studentkám náměstkyně ministryně pro místní rozvoj JUDr. Olga Letáčková 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Navrhni-projekt/Novinky/Vitezi-4-rocniku-souteze-jsou-studenti-Gymnazia-Pelhrimov-s-projektem
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Navrhni-projekt/Novinky/Vitezi-4-rocniku-souteze-jsou-studenti-Gymnazia-Pelhrimov-s-projektem


Výměnný pobyt ve Francii 

Skupina studentů gymnázia 26. ledna navštívila Francii. 

V rámci e-twinningového programu "When meeting other Europeans is meeting myself"se dvanáct 
studentů pelhřimovského gymnázia v úterý 26.ledna vydalo na týdenní výměnný pobyt do Francie, 
konkrétně do historického města La Rochelle u Atlantického oceánu. Přežili 15-hodinovou jízdu 
linkovým autobusem z Prahy do Paříže i cestu známými vlaky TGV. Na železničním nádraží v La Rochelle 
už na ně čekali francouzští přátelé, kteří je poté odvezli do svých domovů. 
Druhý den pelhřimovští studenti navštívili školu, do které chodí jejich ubytovatelé - Lycée Pierre 
Doriole - a odpoledne si prošli centrum věhlasného La Rochelle. V další dny také viděli místní akvárium, 
které je považováno za jedno z nejlepších v Evropě, katedrálu, přírodovědné muzeum, Muzeum 
námořnictva a Muzeum lékařství ve městě Rochefort či maríny a opravny lodí. Víkend si každý student 
prožil ve své francouzské rodině -někteří si zahráli bowling, jiní si zabruslili na kluzišti nebo obhlédli 
ostrov Ré.  
Ve středu 3.února se rozloučili se svými francouzskými protějšky, navzájem se objali a vyrazili na cestu 
domů. Se svými novými kamarády se ještě setkají na začátku dubna, kdy se skupina žáků Lycée Pierre 
Doriole chystá strávit jeden týden v Pelhřimově. 

Za poznáním Bavorska 

11.-16.10. 2015 se studenti gymnázia zúčastnili poznávacího zájezdu s jazykovým kurzem v Bavorsku. 

Ve stínu Bavorských Alp leží město Mnichov. Je to krásné město s bohatou kulturou a s památkami, 
kterých je příliš mnoho na to, abychom je za těch pár dní, které jsme v Mnichově strávili, stihli všechny 
navštívit.  
Ale to, co jsme viděli, stálo za to. Byli jsme v muzeu BMW, na olympijském stadionu nebo např. 
v Pinakotékách. Vypravili jsme se také na zámek Neuschwanstein, který je pověstný svým pohádkovým 
vzhledem a kouzelnými výhledy na Alpy. Hory se nám bohužel skryly v mlze, ale interiéry tohoto zámku 
jsme si nenechali ujít. Ještě zdobenější sály nám nabídl ostrovní zámek Herrenchiemsee. 
Nechodili jsme ale jen na výlety. Tři dopoledne jsme strávili v jazykové škole výukou němčiny. Náš 
lektor byl velice sympatický, chápavý a měl smysl pro humor. 

Myslím, že budu mluvit za všechny účastníky, když řeknu, že tento zájezd byl skvělý. Díky němu jsme 
viděli nejen spoustu krásných věcí, ale získali jsme i hodně nových zkušeností a novou motivaci učit se 
cizí jazyky. 

Gabriela Mikešová 

Za uměleckými směry do Kutné Hory 

V bílých pláštích a s přilbami na hlavách jsme vypadali jako novodobí permoníci. 

V úterý 7. června jsme (studenti 1. ročníku OA) vyrazili do Kutné Hory. Na programu byla prohlídka 
unikátní Kostnice a katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci a návštěva Českého muzea stříbra 
na Hrádku, jehož součástí je i cesta podzemní štolou stříbrného dolu. V bílých pláštích a s přilbami 
na hlavách jsme vypadali jako novodobí permoníci. 



Ve zbývajícím čase jsme se ještě prošli Kutnou Horou, obešli chrám sv. Barbory, prohlédli si zahrady 
za zrekonstruovanou jezuitskou kolejí, zastavili se u domu Mikuláše Dačického z Heslova, prozkoumali 
gotickou kašnu a hledali na ní letopočet jejího vzniku a nakonec jsme obdivovali Kamenný dům, jeden 
z mála dochovaných měšťanských domů z doby středověku. 

V průběhu exkurze jsme si tak zopakovali charakteristické rysy gotiky a renesance a v Sedlci jsme se 
seznámili s barokní gotikou stavitele Santiniho. Navíc nám přálo počasí, byla spousta legrace a v Kutné 
Hoře měli výbornou zmrzlinu. Už se těšíme na další exkurzi. 

Žáci OA si vyzkouší vypracovat žádost o podporu z fondů EU 

Dne 30. září 2015 se žáci 3. ročníku obchodní akademie zúčastnili přednášky pracovníka Eurocentra 
Jihlava Mgr. Kryštofa Rothbauera. 

Dne 30. září 2015 se žáci 3. ročníku obchodní akademie zúčastnili přednášky pracovníka Eurocentra 
Jihlava Mgr. Kryštofa Rothbauera na téma: 

 Evropská unie v kostce pro střední školy, 
 Evropská unie a mladí lidé (možnosti cestování, studia a práce v EU, vzdělávací a výměnné 

programy, volnočasové aktivity, Evropská dobrovolná služba). 

Po přednášce následovala beseda zájemců o účast v soutěži Navrhni projekt, který pro středoškolské 
studenty vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Podstatou zapojení do soutěže je sestavit až 
pětičlenný tým studentů, který pod vedením vybraného pedagoga vypracuje zjednodušenou žádost 
o podporu z fondů EU. Cílem je, aby si studenti vyzkoušeli práci na projektové žádosti, rozhlédli se 
kolem sebe, vytipovali problémy, které by bylo třeba řešit, a tak se zároveň zapojili do kultivace místa, 
kde žijí. 

Žákyně 3. A oboru obchodní akademie postupují do celostátní kola 

Vynikající úspěch žákyn oboru obchodní akademie a ekonomické lyceum. 

1. a 3. místo v regionálním kole! 

V celorepublikové soutěži Navrhni projekt, kterou už třetím rokem pořádá Ministerstvo pro místní 
rozvoj pro středoškoláky a jejich pedagogy, probíhá v těchto dnech hodnocení prací studentů 
na regionální úrovni. Podstatou soutěže je vypracovat projekt, který se bude co nejvíce podobat 
projektům, jež mají v reálném životě šanci získat evropské dotace. 

Z krajského kola soutěže postoupily dva projekty studentek 3. ročníku obchodní akademie a 
ekonomického lycea do regionálního kola Jihovýchod (Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj), které se 
konalo dne 10. 12. 2015 v Jihlavě. Účastníci soutěže zde prezentovali své projekty před komisí. 
Prezentaci projektů hodnotili koordinátoři Eurocenter, zástupci řídících orgánů regionálních operačních 
programů (ŘO ROP), kteří posuzují skutečné projektové žádosti o dotace, a představitelé Ministerstva 
pro místní rozvoj. Hodnotitelé se řídili těmito kritérii: přínosy projektu pro daný region nebo celou ČR, 
udržitelnost, originalita a inovativní přístup, rozpočtový plán a výše požadované dotace. 

Na třetím místě skončily studentky 3. L oboru ekonomické lyceum Karolína Jírů, Marie Semorádová a 
Michaela Šejnostová s projektem Nedostupné je dostupné, který se zabýval zřízením jazykových kurzů, 
kurzů Breilova písma, znakové řeči a Morseovy abecedy. Studentky vedla Ing. Blanka Hrnčířová. 



Regionální kolo soutěže vyhrály a do celostátního kola postupují studentky 3. A oboru obchodní 
akademie Mirka Březinová, Sabina Krátká, Markéta Vacková a Simona Slavíková a pedagog Ing. Libuše 
Čechová. Podstatou jejich projektové práce je vybudování dětského klubu v Pelhřimově. 

 


