
Adaptační kurz pro první ročníky 
gymnázia
Dva pohledy na pobyt prváků na Berušce u Počátek

Seriózní verze

Skončily prázdniny a tím začal nový školní rok. Tentokrát v 1.ročníku gymnázia. Nemohl 
začít jinak než adaptačním kurzem v počátecké Berušce,abychom se seznámili se 
spolužáky. Ráno jsme se sešli spolu i se třídou 1.B u Máje, kde na nás čekal autobus, 
který nás odvezl do Počátek. Odtud už jsme museli jít pěšky asi 1 km přímo do tábora. 
Naši dva vedoucí nám ukázali celý areál tábora a nakonec také chatky, kde jsme 
nastávající dva dny přespávali. Po obědě nás čekal určený program a tím byly třídní 
"sbližovací" hry. Nakonec z těchto her vyšel tvrdý souboj mezi třídami, ovšem nejdrsnější 
byl souboj v přetahování se o lano, protože jsme lano dokonce silou přetrhli… Dále nás 
čekal dobrodružný běh lesem, před kterým jsme se museli napřed zamaskovat před 
domorodci, jež nás chtěli zabít. Při samotné hře jsme procházeli ,,radioaktivní zónou", 
lesem domorodců, kteří nesnáší ženské pohlaví, vyváleli se v bahně i brodili se studeným 
rybníku. Celou výpravu statečně absolvoval i pan učitel (pan Kratochvíl), který byl velmi 
statečný, a dokonce se s námi v bahně vyválel. Projevil tím oddanost třídě a také jistý 
smysl pro humor (díky – poznámka pana Kratochvíla). Po tom, co jsme se usušili a 
vysprchovali, jsme šli na večeři. Na závěr dne nás čekala noční záhada zlé čarodějnice. 
Zde to někdy bylo velmi obtížné, ale nakonec jsme všichni získali protilátku, a tím jsme se 
zachránili před smrtícím jedem. Tento výkon jsme završili druhou večeří , na kterou se 
hrnula zejména naše třída 1.A.

Druhý den jsme po snídani šli opět do lesa. Tentokrát jsme hráli bojovou hru, kde jsme 
překvapivě soupeřili s druhou třídou. Tuto hru ale ovládli oni. Po přetahování o lano se 
tedy karta obrátila, ale my jsme zachovali chladné hlavy a z porážky jsme si nic nedělali. 
Také jsme měli možnost si zahrát paintball a dalším zážitkem bylo večerní lezení 
v lanovém centru. Všichni si to moc užili. Největší atrakcí byla lanovka, která mířila rovnou 
směrem do velkého polštáře, o který jsme se vždy rozplácli. Také později večer jsme spolu
s 1.B měli diskotéku, na níž si někteří vyzkoušeli být „levnou“ tanečnicí, dále to bylo třeba 
limbo, do kterého se zapojili aktivně i páni učitelé. Celý večer jsme si všichni moc užili. 
V den odjezdu ještě ráno někteří odvážlivci skákali na hrazdu a jiní šli ještě jednou 
na paintball. V jídelně se hrály různé deskové hry a karty. Potom jsme se sbalili a šli 
na autobus, který na nás už čekal kde jinde než v Počátkách.

Všichni jsme si to moc užili, trochu jsme se i poznali. Obdivujeme učitele, kteří se snažili 
zapojovat skoro do všech her a také se nás snažili poznat (a zapamatovat – poznámka 
pana Mazance a Kratochvíla).

Janet Vraspírová (1.A)



Odlehčená verze

Jako nová třída jsme se neznali, a proto jsme se jeli poznat. Jeli jsme sepoznat 
do Počátek. Z Počátek pochází polovina naší třídy. Obě poloviny naší třídy jsou fajn. Jsou 
fajn, protože chodí do áčka. Do áčka chodí ti lepší (nic proti béčku, ale tenhle text píšeme 
myJ). Ti lepší s námi byli na adaptačním kurzu. Na adaptačním kurzu byla sranda. Sranda 
byla i v bahně. V bahně jsme byli i my. I my jsme si to užili.

Ve středu 5. září ráno nasedla polovina naší třídy, která není z Počátek, na autobus a 
vydala se vstříc třem dnům špíny a smradu. Cestou jsme přibrali i počáteckou část. Přece 
by si nenechali takový žůžo ujít. Vzali jsme batohy nazáda a čekala nás strastiplná, asi 
1000 metrů dlouhá, vyasfaltovaná cesta do tábora Beruška. V kempu nás přivítali dva 
týpci, kteří se tvářili mile. Poseznámení s místním luxusem v podobě chatek se zásuvkou 
začal boj. Na louce jsme se utkali s béčkem a porazili je v přetahování, obracení plachty, 
podbíhaní švihadla a přelézání žebříku. Protože hrajeme fér, musíme uznat jejich vítězství 
v lavičkách. U toho všeho jsme si měli zapamatovat jména všech lidí. Spíš jsme se vážně 
snažili vzpomenout si alespoň na někoho.

Po obědě jsme dostali zajímavé instrukce: „Vezměte si horší oblečení a věci do sprch.“ 
Čekala nás cesta pralesem. Museli jsme splynout s místními, tak jsme si jako sukni 
za kalhoty narvali spoustu trávy, napatlali se bahnem a mohli jsme vyrazit. Po chvíli nám 
došlo, co asi bude smyslem „hry“. Váleli jsme se po zemi, zahrabávali se do listí a plazili 
se bahnem. No a nakonec jsme skončili v rybníku. Do tábora jsme se vrátili jak prasata. 
Mokří, špinaví, smradlaví a jediná věc, po které jsme toužili, byla sprcha. Když jsme se 
vymydlili, přišel čas se zase zmazat. Tentokrát se většina z nás rozhodla pro paintball. 
Naštěstí jsme vyvázli jen s pár modřinami a barevnými vlasy.

Jako noční zábava pro nás byla připravena únikovka. Chodili jsme po vyznačené oblasti a 
zoufale hledali znaky a čísla. Některým z nás se dokonce podařilo zablokovat trezor, který 
obsahoval důležité indicie (Jsme prostě šikovní). Nakonec se všem povedlo najít 
potřebnou protilátku, takže nikdo neumřel a mohli jsme jít spát.

Vstávali jsme brzo a po snídani jsme zase šli do lesa. Hráli jsme děsně strategickou hru. 
Museli jsme najít co nejvíc zadaných věcí a přitom se nenechat sežrat béčákama nebo 
zombíkama (špatně se rozlišují). Uprostřed hry byla knockoutovaná jedna spolužačka a to 
přispělo k výhře béčáků. Díky této skvělé hře chodila Anička dva týdny o berlích.

Po obědě jsme šli, jak jinak, do lesa. Vybavení mapkou a neznalí okolí jsme byli vysláni 
na cestu, kde jsme měli najít osm plastových „drahokamů“. Pro případné houbaře to 
musela být zajímavá podívaná. Nestává se každý den, aby po lese běhalo pět skupinek 
lidí, prolézalo každým keřem a křičelo na sebe: „Hej, kámo, tady žádnej pytel nevidím.“ 
Přálo nám počasí, proto uprostřed hry začalo pršet. Nikdo se neztratil, takže máme 
na seznamu další přežitou aktivitu.

Po večeři jsme měli v programu noční lezení na lanovém parku, tak jsme se šli 
po příslušných instrukcích pověsit. Různě jsme se na provazech svíjeli a kymáceli, ale 
nakonec sebou všichni úspěšně a bez úrazu plácli do molitanu. Jako předčasné zakončení
kurzu jsme v jídelně hráli takové ty typické hry, jako jsou třeba Molekuly a Limbo, a také 



netypické hry, jako je třeba sněhuláčí striptýz (pozn.: velmi zábavný; není doporučeno hrát 
v přítomnosti rodičů).

Ve čtvrtek se šli někteří znovu zapatlat na paintball, protože potu a smradu není nikdy 
dost, a někdo se chtěl znovu pověsit. Tak se pověsil. Skákali jsme z plošiny na hrazdu ve 
výšce dvanácti metrů.

Z adapťáku jsme si odnesli: asi 60 tašek plných propoceného oblečení, kolem pěti nových 
jmen v hlavě a jeden pár berlí, později použit jako pomůcka učitele při výuce českého 
jazyka (mají jistou estetickou hodnotu, no – poznámka pana Kratochvíla). I my jsme si to 
užili. Užili jsme si to, ale těšili se domů. Těšili jsme se domů, ale pak jsme zjistili, že 
musíme do školy. Zjistili jsme, že musíme do školy, a chtěli jsme se vrátit zpátky. Pořád 
chodíme do školy a pořád se chceme vrátit.

Eliška Heřmánková, Anna Kubíková (1.A)

Zájezd do Normandie a Paříže
Studenti gymnázia navštívili ve dnech 15. – 21. 10. 2017 Francii.

Pondělí:

První den našeho výletu do Francie jsme začali prohlídkou zahrad impresionistického 
malíře Clauda Moneta. Toto pohádkové místo se nachází v malebné vesničce Giverny 
nedaleko Paříže. Monet si tu zařídil velký dům s výhledem do zahrad, jezírko s lekníny a 
také japonskou zahradu. Zdejší atmosféra nás okouzlila. Ze všech stran byl slyšet zpěv 
ptáků a tok vody. Věřím, že návštěva v letních měsících při květu všech rostlin musí být 
ohromující.

Dále jsme pokračovali do města Rouen v Normandii. Jeho dominantou je katedrála Notre 
Dame, v níž je uloženo srdce Richarda Lvího Srdce. V tomto městě je také kostel 
na památku sv. Jany z Arku s velmi atypickým tvarem. Celé město bylo plné hrázděných 
domků.

Úterý:

Úterní den jsme zahájili v Bayuex, kde jsme si kromě katedrály prohlédli samozřejmě i 
známou tapiserii. Ta na 63 metrů dlouhém plátně, starém téměř 1000 let, zobrazuje bitvu 
u Hastingsuz roku 1066. Následně jsme se přesunuli do muzea v Arromanches, kde jsme 
zhlédli autentické záběry z vylodění v Normadnii 6. června 1944 - přímo z Arromanches je 
totiž výhled na pláž Gold. My jsme se nakonec podívali i na nejznámější pláž vylodění, 
Omahu, a také na nedaleký a velmi známý hřbitov s bílými kříži.

Středa:

Ve středu jsme se vydali na Mont Saint Michel, naprosto okouzlující ostrov, ke kterému 
vede jeden jediný most, pokud je příliv.



Tento den byl zatažený a mlhavý, což možná zní špatně, ale nám se zdálo, že to naopak 
bylo ještě kouzelnější než kdyby byla obloha bez mraků. V čase rozchodu jsme mohli 
obdivovat krásnou architekturu tohoto místa a mnozí z nás zde ochutnali palačinky i jiná 
typicky francouzská jídla nebo nakoupili pohlednice a dárky domů. Pak jsme vyrazili 
k přístavu St. Malo. Město proslulé svou pirátskou minulostí je lemováno vysokými 
hradbami, které při přílivu často omývají ještě vyšší vlny.

My jsme dorazili v polovině odlivu, takže jsme viděli několik okolních ostrovů na souši a 
po procházce po hradbách jsme znovu měli rozchod, abychom si město důkladně 
prohlédli, nebo abychom se vydali na pláž.

Poté jsme se vydali opět na cestu, tentokrát už do Paříže…

Čtvrtek:

Tento den jsme měli na programu Paříž. Na úvod jsme si udělali okružní jízdu kolem 
historického jádra Paříže. Během ní jsme mohli vidět Latinskou čtvrť, Lucemburské 
zahrady s palácem, Pantheon, náměstí Bastily s novou operou, náměstí Svornosti 
s Obeliskem (Kleopatřina jehla) a další památky. Poté jsme si vyšli na věž katedrály Notre 
Dame, z níž byl překrásný výhled na Paříž, a samozřejmě následovala také prohlídka 
interiéru katedrály. Dále jsme navštívili Justiční palác se Svatou kaplí, která měla spoustu 
vitráží. Poté jsme byli v moderní čtvrti La Défense a nakonec na nás čekal Montmartre 
(Sacré-Coeur) a Moulin Rouge.

Pátek:

I náš poslední francouzský den byl hodně nabitý! Hned ráno jsme si vyzkoušeli jízdu 
pařížským metrem (vyznat se v něm dá zabrat mnohem více, než vyznat se v tom 
pražském :-D). Prohlídku jsme zahájili v bývalém sídle francouzských králů- v paláci 
Louvre, kde se nachází rozsáhlé sbírky umění.V muzeu jsme dostali dvouhodinový 
rozchod, většina z nás se šla podívat na Da Vinciho Monu Lisu. Vyhlídka z Eiffelovy věže, 
asi nejznámější dominanty města, následovala hned po Louvru. Počasí nám přálo, takže 
to rozhodně stálo za to. Návštěvu Paříže jsme zakončili plavbou po Seině. Pomyslnou 
třešničkou na dortu byla noční zastávka v Remeši u krásně nasvícené gotické katedrály.

Veronika Tomcová, Lucie Čechová, Eva Chobotská, Barbora Čekalová, Jana Kozojedová 
ze 3A

Naše účast v mezinárodní fyzikální 
soutěži
Ve středu 29. listopadu 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.

Naše družstvo ve složení Tomáš Čížek, Jáchym Lis, Josef Martínek, Martin Pinkas a 
Kryštof Veřtát obsadilo v kategorii B 10. místo ze 40 družstev České republiky a 
Slovenska.

Soutěž je mezinárodní nejen díky účastníkům slovenských škol, v kategorii zahraniční 
střední školy se objevují týmy z celého světa. V této kategorii soutěžilo 91 týmů, prvních 
pět míst obsadily týmy z Indie, Turecka, USA, USA a Velké Británie. Veškerá psaná 
komunikace včetně textů úloh probíhá souběžně v češtině a angličtině.

Za poznáním Vídně
Dne 30. listopadu jsme se jakožto studenti německého jazyka spolu s našimi kolegy 
z druhých ročníků zúčastnili zájezdu do Vídně.

Již před pátou hodinou ranní byla před hlavním vchodem gymnázia skupinka studentů a 
učitelů. V pět hodin doběhla k autobusu poslední studentka a mohli jsme vyjet. I přes 
husté sněžení a nepříznivé podmínky pan řidič cestu bravurně zvládl a po chvíli cesty jsme
mohli udělat první zastávku v Hatích. Po krátkém pobytu mimo autobus jsme se opět vrátili
na cestu. Kolem deváté hodiny jsme dorazili do Vídně.

Skrz okénko jsme viděli centrum města, řeku Vídeňku a paní průvodkyně zahájila výklad. 
Přijeli jsme k zámku Schönbrunn a započali naši „ Imperial tour “, která nás seznámila 
s interiérem zámku a životem císaře Josefa. Poté jsme absolvovali procházku v zahradě.

Naší další zastávkou byl Hundertwasserhaus. Prohlédli jsme si tuto architektonicky 
zajímavou památku a její okolí a vydali jsme se dál.

Budovu parlamentu jsme si prohlédli pouze zvenku a pokračovali jsme k vánočním trhům 
před vídeňskou radnicí. Na trzích si můžete koupit tradiční punč nebo svařené víno 
do originálních hrnečků. Dále můžete ochutnat místní preclík, klobásy a spoustu dalších 
pokrmů.

Po návštěvě trhů jsme se vydali směrem k Hofburgu a po cestě jsme se zastavili 
u majestátního Stephansdomu. V Hofburgu jsme navštívili klenotnici, ve které byly 
předměty obrovské, až nevyčíslitelné hodnoty, spousta lesku a také hlídačů.

V další památce, přírodovědném muzeu, jsme měli možnost načerpat nové informace. 
Po naučné stránce přišla opět ta občerstvovací a taky poslední trh. Když skončil náš 
drobný nákup potravin a suvenýrů pro rodiny, vydali jsme se domů.

Výlet do Vídně byl hezký a poučný a těšíme se na další zájezdy.



V.Tomšů, kvinta

Návštěva studentů gymnázia v Akademii 
věd
V listopadu 2017 zavítala skupina studentů hudební výchovy na návštěvu 
etnomuzikologického pracoviště AV ČR.

V listopadu 2017 skupina studentů hudební výchovy stejně jako v minulých letech zavítala 
na návštěvu Akademie věd České republiky, konkrétně na etnomuzikologické pracoviště. 
Etnologický ústav AV ČR pořádal v rámci Týdne vědy a techniky 2017 přednášku 
dlouholetého pracovníka a zakladatele ústavu docenta PhDr. Lubomíra Tyllnera, CSc.

Odborná přednáška měla dvě části. Nejprve byli studenti seznámeni s činností ústavu 
obecně, druhá část byla praktičtější. Během výkladu pan docent představil publikace, které
se týkají lidových tradic. Z nepřeberného množství informací si kvintáni odnesli zajímavosti
o folklóru, lidových písních, o jejich sbírkách, o regionálních sběratelích. Pan docent stejně
jako loni vybral z archivu především písně, které sebrali a uspořádali naši krajani. Studenti 
měli možnost prolistovat precizně vedenou sbírku, jež pochází z pera pelhřimovského 
historika Josefa Dobiáše. Tvoří ji 52 ručně psaných lidových písní i s nápěvy a 
poznámkami.

Velmi zajímavou částí přednášky byly ukázky lidových nástrojů různých etnik.

Pan docent předvedl hru na oblíbený srbský lidový nástroj - duduk, který patří do skupiny 
nástrojů dechových. Dále zahrál na gusle, typický nástroj pro balkánskou hudbu, které 
Srbové používají především k doprovodu epických písní. Hodně zajímavě zněl tón 
alpského rohu, jenž je také označovaný jako pastýřský roh nebo pastýřská trouba. 
Na tento dechový nástroj není vůbec jednoduché zahrát. Následující ukázkou byl známý 
hudební nástroj - koncovka.

Přátelská debata a malé pohoštění, které bylo pro studenty přichystané, byly příjemnou 
tečkou za návštěvou Etnologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.

Je potěšitelné, že již nyní pan docent osobně pozval naše vzorné studenty na Týden vědy 
a techniky 2018.

Kostel sv. Bartoloměje uvítal zájemce o 
estetickou výchovu
Třída sexta v samém závěru roku 2017 navštívila pelhřimovský kostel sv. 
Bartoloměje.

Zde pro studenty uspořádal známý restaurátor pan Jaroslav Benda předvánočně laděnou 
přednášku. Velmi poutavě hovořil o zajímavé historii kostela, ale především o obnově 
oltáře, na němž několik let sám pracoval. Studenty seznámil s různými technikami, jež 



restaurátoři při své práci používají. Pan Jaroslav Benda je skutečný odborník, svým 
vypravováním studenty, kteří bedlivě poslouchali, opravdu zaujal. Někteří z nich s panem 
Jaroslavem Bendou v závěru návštěvy kostela srdečně debatovali.

Balet Louskáček
Studentka primy píše vlastními slovy o návštěvě Národního divadla.

Předvánoční představení Louskáček v Národním divadle Praha se mi moc líbilo. Nejvíce
mne zaujaly  postavy  baletu,  ale  i  hudba  a  děj  Louskáčka.  Nádherná  byla  Hynaisova
opona, která byla krásně malovaná. Nad oponou se nacházel nápis „Národ sobě.“ Lustr
na stropě  byl  tak  veliký,  až  jsem  se  bála,  aby  nespadl.  Některé  děti  se  ale  chovaly
neukázněně.  O přestávce jsem nejen stihla  se  s kamarádkou vyfotit,  ale  i  si  částečně
prohlédnout interiéry Národního divadla.

Jsem ráda, že jste nás tam, paní profesorko, vzala, protože se mi tam moc líbilo. Děkuji
Vám.

Ema Havelková - prima

Skupina Géčka nadělovala
Nadešel vánoční čas a Géčka opět nadělovala.

První vystoupení se konalo na dětském oddělení pelhřimovské nemocnice, kam studenti 
chodí hrát a zpívat již několik let. Pacientům skupina Géčka zahrála 15 koled a vánočních 
písní. Malí posluchači společně se studenty s chutí zpívali a snad na chvíli zapomněli 
na své bolístky a trápení v nemocničním prostředí.

Podruhé Géčka udělala radost dětem a učitelům Speciální školy v Pelhřimově. Malé i větší
děti obdivovaly naše studenty, jak ovládají zpěv a hru na různé hudební nástroje, a také si 
s nimi společně zazpívaly a zahrály na perkuse, které jim studenti před vystoupením 
zapůjčili. Děti i učitelé odměnili děvčata a kluky ze skupiny Géčka malými dárečky a 
velikým potleskem.

Koledování 2017
Zpívalo a hrálo celé gymnázium.

Jako obvykle se v závěru kalendářního roku 2017 sešly třídy nižšího a vyššího gymnázia 
ve vánočně vyzdobené aule školy. Studenti si kromě zobcových sopránových fléten, 
na které se učí v rámci hudební výchovy hrát, přinesli také kytary, kontrabas, citeru, kajon, 
bonga, housle a další nástroje – flétny příčné, zobcové altové a tenorové. Bezmála 60 
minut zněly aulou vánoční písně a známé koledy, studenti hráli a zpívali společně 
s vyučujícími. Společné muzicírování navodilo hezkou sváteční atmosféru a připomnělo 
blížící se Vánoce.



Předvánoční Drážďany
V době adventu míří cesty tisíců českých turistů do metropole Saska, Drážďan.

Studenti 3. ročníku a septimy naší školy se sem vydali ale nejen proto, aby nasáli 
všudypřítomnou předvánoční atmosféru, ale především za poznáním nejdůležitějších 
památek tohoto města na Labi. První zastávkou na jednodenním výletě bylo městečko 
Moritzburg, vzdálené asi 14 kilometrů od Drážďan. Stejnojmenný lovecký zámek je znám 
každému, kdo někdy zhlédl slavný česko-německý film Tři oříšky pro Popelku, který se 
natáčel právě i v prostředí tohoto barokního skvostu. V samotných Drážďanech jsme si 
prohlédli nejvýznamnější historické památky města. Na Divadelním náměstí jsme měli 
na dosah ruky hned několik z nich - kostel Hofkirche, Rezidenční zámek, obrazárnu 
Zwinger i slavnou Semperovu operu. V nádherných interiérech Rezidenčního zámku jsme 
mohli obdivovat množství pokladů z doby panování Augusta Silného a snad nikdo 
neopustil brány Zwingru, aby alespoň chvíli nepostál před Sixtinskou madonou. V blízkosti 
nejvýznamnějšího drážďanského kostela Frauenkirche se každoročně koná malebný 
vánoční trh, který jako by nás přenesl o více než 100 let zpátky. Poklidná harmonie Vánoc 
vyzařuje z každého stánku, které nabízejí výrobky řezbářů, pekařů, cukrářů, sklářů, 
kožešníků a jiných řemeslníků přesně tak, jak je bylo možné na vánočním trhu vidět už 
v 19. století. Snad něco z této atmosféry dokázaly zachytit i objektivy našich fotoaparátů.

Úspěchy v němčině
Dne 23.1.2018 na gymnáziu proběhlo okresní kolo soutěže v německém jazyce.

Studenti našeho gymnázia byli velmi úspěšní. V kategorii středních škol zvítězil Adam 
Dolejš a na třetím místě se umístila Anna Slabá (oba 3.B). V kategorii mladších žáků 
z víceletých gymnázií vyhrála studentka kvarty Nela Kalianková. Oba vítězové nás budou 
ve svých kategoriích reprezentovat i v krajském kole. Blahopřejeme!

Fyzikální olympiáda
Fyzikální olympiáda na gymnáziu úspěšně pokračuje i letos.

V krajském kole kategorie A určené maturitním ročníkům zaznamenali cenný úspěch tři 
naši studenti. Čerstvý nositel Ceny města Pelhřimova a loňský krajský vítěz kategorie B 
Viktor Rosman obsadil 2. místo, Tomáš Čížek 4. místo a Josef Martínek 6.místo z 11 
studentů Kraje Vysočina, kteří se do krajského kola probojovali. Viktor Rosman a Tomáš 
Čížek si svým bodovým ziskem navíc zajistili účast v celostátním kole, které se bude konat
na přelomu února a března v Jablonci nad Nisou. Pro Viktora to bude třetí účast 
v celostátním finále, neboť již v nižších ročnících úspěšně v krajských kolech s maturanty 
soutěžil.
Gratulujeme všem třem k dosaženým výsledkům a dále přejeme Viktorovi a Tomášovi, aby
si celostátní kolo s řadou zajímavých doprovodných akcí užili a ve vlastní soutěži co 
nejlépe uspěli.



O češtině trochu jinak
V posledních lednových dnech proběhlo okresní kolo této soutěže.

Své zastoupení jsme měli v obou kategoriích. Studenti prokázali výborné znalosti a 
dovednosti v části jazykové i stylistické a slavili úspěch.

• Martina Adamcová /kvarta/ - 1. místo
• Alexandra Kocmanová /tercie/ - 11. místo
• Lucie Čechová /3.A/ - 1. místo
• Anna Smrčková /septima/ - 2. místo

Martina Adamcová, Lucie Čechová a Anna Smrčková postupují na základě svého umístění
do krajského kola, které proběhne na začátku dubna ve Žďáru nad Sázavou.

Všem soutěžícím děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a postupujícím přejeme 
mnoho zdaru v kole krajském.

Fyzikální soutěž Fykosí fyziklání
Studenti gymnázia bodovali ve fyzikální soutěži.

Na MFF UK Praha se v pátek 16. února konal 12. ročník soutěže pětičlenných týmů 
v řešení fyzikálních úloh Fykosí fyziklání. Soutěž absolvovalo 112 týmů z Česka, 19 ze 
Slovenska a po jednom z Lotyšska, Makedonie a Španělska rozdělených podle věkových 
kategorií A, B a C.

Pravidla soutěže umožňují sestavovat týmy i ze dvou škol. Naši maturanti Josef Martínek,
Viktor Rosman (oba oktáva) a Tomáš Čížek (4.B) vytvořili v kategorii A družstvo 
společně s dvěma dalšími studenty (Vít Beran, Miroslava Novoveská) z Masarykova 
gymnázia Plzeň. Tento „taktický tah“ slavil úspěch, neboť v konkurenci 49 týmů studenti 
obsadili 4. místo, v rámci České republiky dokonce 2. místo. Historicky to není ojedinělý 
výsledek, neboť v roce 2014 tým ve složení Václav Miřátský, Tomáš Novotný, Daniela 
Šimánková a Martin Vejbora v rámci České republiky zvítězil.

Naše gymnázium mělo ještě zastoupení v kategorii B, kde družstvo ve složení Jakub 
Veřtát, Kryštof Veřtát (oba 3.B), Jáchym Lis (septima), Marek Bedřich a Jakub 
Malínek (oba sexta) vybojovalo ze 45 týmů 10. místo.

Každé družstvo dostalo před začátkem v zalepené obálce 7 úloh. 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.

Na snímcích je družstvo našich mladších studentů v kategorii B.

Zeměpisná olympiáda
Studenti naší školy bodovali v okresním kole zeměpisné olympiády.

Dne 20. února 2018 se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. V kategorii B zvítězil 
Radim Šebesta ze sekundy, v kategorii D se na druhém místě umístil Lukáš Kahoun ze 4. 
BL a na třetím místě Adam Dolejš ze 3. B. První dva postoupili automaticky do krajského 
kola, které se uskuteční 28. 3. 2018 ve Žďáru nad Sázavou. Adam se nakonec také 
probojoval do krajského kola, protože se umístil mezi dalšími pěti postupujícími podle 
bodového ohodnocení.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postoupivším přejeme 
hodně úspěchů v dalším kole!

Fyzikální olympiáda pokračuje
Ve dnech 27. února až 2. března se v Jablonci konalo ústřední kolo fyzikální 
olympiády.

Do tohoto kola se probojovali i dva naši studenti, Viktor Rosman a Tomáš Čížek. Tomáš 
se z důvodu dlouhodobě plánované cesty do zahraničí omluvil. Viktor nebyl žádným 
nováčkem, vždyť již loni získal titul úspěšný řešitel celostátního kola a letos pokukoval 
po cílech ještě vyšších. Leč všechny nutné okolnosti se úplně nesešli a bylo z toho 22. 
místo ze 48 soutěžících a opět titul úspěšný řešitel celostátního kola, čímž základní cíl 
splnil. Přiložené snímky zobrazují řešení experimentální úlohy a získané trofeje.

Viktor se studiu fyziky věnuje dlouhodobě a systematicky, v minulosti dosáhl řady 
významných úspěchů. Ve fyzikální olympiádě byl v krajském kole pětkrát „na bedně“, 
v krajském kole středoškolské odborné činnosti obsadil 2. místo. V celostátním 
korespondenčním semináři Fykos byl dvakrát první, jednou druhý, nyní drží průběžné 
druhé místo. Byl členem družstva, které se šestkrát zúčastnilo prezenční nebo online 
formy mezinárodní fyzikální soutěže pořádané MFF UK Praha – letos v rámci České 
republiky družstvo obsadilo 2. místo.

Přejme Viktorovi úspěšné zakončení gymnaziálního studia a především, aby se ve svém 
oblíbeném oboru dále rozvíjel a našel inspirativní uplatnění.

U příležitosti 50. výročí vzniku Mezinárodní fyzikální olympiády byla vydána knížka 
Richarda Polmy Geneze – cesta na Mezinárodní fyzikální olympiádu. Knížka mapuje celou
historii z hlediska účasti studentů Československa a později České republiky. Pro nás je 
zajímavá tím, že v ní nalezneme informace o účasti našich studentů. Celkově se naši 
čtyři studenti, Jan Macháček, Jan Houštěk, Petr Houštěk a Václav Miřátský, podělili 



o 8 účastí v této celosvětové soutěži. Větší počet účastí ve státní reprezentaci má 
pouze 5 (!) gymnázií v České republice (Gy CH. Dopplera, Praha – 25 účastí; Gy, 
Dašická, Pardubice – 10; Gy kpt. Jaroše, Brno – 10; Gy Jana Keplera, Praha – 9 a Gy J. 
K. Tyla, Hradec Králové – 9). Naši studenti soutěžili v osmi zemích (Holandsko, Island, 
Jižní Korea, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Kazachstán, Indie) a přivezli osm ocenění (1 
zlatá medaile, 1 stříbrná medaile, 3 bronzové medaile, 3 čestná uznání).

Kvarta na Maltě
Ve dnech 13. až 17. února 2018 jsme měli jedinečnou příležitost zúčastnit se 
poznávacího zájezdu na Maltu.

Počet míst byl omezený, pouze 12 žáků z naší třídy mělo to štěstí toto nádherné místo 
navštívit. Průvodcem nám byl náš skvělý třídní učitel, který nám přiblížil historii Malty a 
ukázal nám velice zajímavá a krásná místa.

Jedním z těchto míst byl zcela jistě ostrov Gozo, jenž k Maltské republice patří. Na něm 
jsme mimo jiné navštívili zátoku Dwejra, pro kterou bylo ikonické Azurové okno - to se ale 
bohužel zřítilo do moře rok před naší návštěvou, tudíž jsme viděli „jen“ fascinující moře 
azurové barvy. Samozřejmě jsme nevynechali ani historií prodchnuté hlavní město Malty, 
Valletu, nebo neuvěřitelně zachovalé bývalé hlavní město Mdinu. A nemohlo chybět ani 
nejvyšší místo ostrova, Dingli Cliffs, které nás ohromilo dech beroucím výhledem.

Abych náš výlet shrnula, Malta je nejkrásnější destinací, již jsme dosud navštívili, a všichni
odtud máme spoustu krásných vzpomínek a zážitků. A určitě můžu mluvit za všechny, 
když řeknu, že ani jeden z nás tam nebyl naposled. Ať už v rámci školy, nebo dovolené.

Simona Smejkalová, kvarta

1. místo z krajského kola zeměpisné 
olympiády
28. března 2018 se ve Žďáru nad Sázavou konalo krajské kolo zeměpisné olympiády.

V kategorii B zvítězil Radim Šebesta ze sekundy. V této kategorii se bohužel nepořádá 
celostátní kolo a tímto pro něj soutěž pro letošní rok končí.

V kategorii D se pak na třetím místě umístil Lukáš Kahoun ze 4. L a na dvanáctém místě 
skončil Adam Dolejš z 3. B.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy!



Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a 
SR
Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se v Jihlavě uskutečnilo krajské kolo Dějepisné soutěže 
studentů gymnázií.

Tématem letošního ročníku byly československé dějiny v letech 1968 – 1977.

Krajského kola se zúčastnilo 14 družstev. Naši školu reprezentovali studenti 3.B, Adam 
Dolejš, Štěpán Kobrle a Kateřina Vichrová. Svým 8. místem potvrdili pečlivou přípravu a 
hluboké znalosti o našich moderních dějinách.

K dosaženému výsledku blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

1. a 5. místo v krajském kole olympiády z 
češtiny.
Studentky gymnázia uspěly ve Žďáru nad Sázavou.

Po velmi úspěšném okresním kole (1 postupující v I. kategorii - tercie a kvarta, a 2 
postupující ve II. kategorii - střední škola) se naše studentky Martina Adamcová (kvarta), 
Anna Smrčková (VII.) a Lucie Čechová (3.A) vydaly 4. dubna vstříc nástrahám krajského 
kola do Žďáru nad Sázavou.

Marťa Adamcová napsala ve své kategorii nejlepší vypravování o noci strávené na hradě, 
v mluvnické části (zaměřené velmi na hru se slovem a jeho významy) skončila jako druhá 
až třetí nejlepší, a zaslouženě tak z prvního místa postupuje do celorepublikového finále.

V kategorii středních škol se Aničce Smrčkové povedl sloh (druhý nejlepší - téma Jako 
na houpačce), Lucce naopak spíše mluvnická část. Nakonec Anička skončila na krásném 
5. místě a Lucka na solidní 11. příčce.

Všem třem děvčatům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a Marťe přejeme mnoho 
štěstí v republikovém kole.

Výsledky voleb
Výsledky voleb do Školské rady Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov.

1. Volba člena – zástupce pedagogických pracovníků
Do Školské rady při Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov byli dne 12. 3. 2018 
z řad pedagogických pracovníků Gy a OA Pelhřimov zvoleni: 

• Ing. Libuše Čechová
• Mgr. Karel Kratochvíl

2. Volba člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a 
zletilých žáků Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov
Z kandidátů zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Gymnázia a 



Obchodní akademie Pelhřimov byly v období 17. 4. – 20. 4. 2018 do Školské rady 
Gy a OA Pelhřimov zvoleny: 

• Mgr. Markéta Hupková
• Lenka Jírů

V Pelhřimově, 23.4.2018, za volební komisi Mgr. Jana Daňhelová

Rada Kraje Vysočina jmenovala níže uvedené členy školské rady za zřizovatele 
s účinností od 11. 2. 2018:

• Mgr. Bohumil Kovanda
• Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová

Netradiční hodina zeměpisu
V pátek 25. května 2018 měli studenti sekundy možnost zažít netradiční 
dvouhodinovku zeměpisu.

Téma „Regiony Evropy“ s nimi interaktivní metodou probíralo pět zahraničních 
dobrovolníků, kteří jsou na 10 měsíců na Evropské dobrovolné službě v pelhřimovském 
občanském sdružení Hodina H, kam studenty pozvali.

Fabian a Forough z Německa, José ze Španělska, Yulia z Ukrajiny a Miklós z Maďarska 
připravili workshopy, ve kterých netradiční formou přiblížili reálie svých mateřských zemí. 
Během aktivně strávené hodiny si studenti vyzkoušeli, jak využít cizí jazyk v praxi. Stihli se
seznámit i s tím, jak se stát dobrovolníkem v zahraničí a dozvěděli se informace 
o možnostech zahraničních aktivit pro mládež v rámci programu Erasmus+.

Děkujeme o. s. Hodina H za zprostředkování této zajímavé aktivity.

Celostátní finále soutěže EUROREBUS
V úterý 5. června se v Praze konalo celostátní kolo 23. ročníku soutěže 
EUROREBUS.

Finálového klání se zúčastnily čtyři naše týmy, které uspěly v krajském kole: sekunda 
(vítězové krajského kola ZŠ 01), kvarta (postup na tzv. „divokou kartu“), septima (3. místo
v kraji) a 3. B (5. místo v kraji, Adam Dolejš postup do soutěže jednotlivců).

V soutěži škol o putovní pohár jsme skončili na pěkném 8. místě ze sta hodnocených 
se ziskem 1 823 809 bodů. V celorepublikové konkurenci 55 nejlepších týmů v každé 
kategorii pak naše týmy dopadly následovně: v kategorii ZŠ 01 sekunda na 41. místě, 
v kategorii ZŠ 02 kvarta na 42. místě, v kategorii SŠ 3. B na 19. místě a septima na 32. 
místě. Adam Dolejš v soutěži jednotlivců skončil na 20. místě z 52 jednotlivců v kategorii 
SŠ.

Všem studentům zapojeným do soutěže touto cestou děkujeme!



Seminář eTwinningu v Baku
Gymnázium bude spolupracovat se školami v Ázerbájdžánu a dalších zemích.

Na konci května se v Baku, hlavním městě Ázerbájdžánu, konal třídenní kontaktní seminář
eTwinningu, což je platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí 
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Díky 
ní se nenásilnou formou seznamují školáci z různých koutů Evropy, domlouvají se spolu 
v anglickém jazyce, pořádají videokonference a společně pracují na projektech (zpravidla 
trvajících jeden školní rok), které je obohacují jak po stránce jazykové, tak i po stránce 
faktických znalostí o zemích zapojených do jednotlivých programů.

Akce se zúčastnilo zhruba 60 pedagogů ze 13 států Evropské unie a Gruzie a 45 
školských pracovníků z pořádající země; jedním ze tří českých zástupců byl i učitel 
Gymnázia Pelhřimov Radek Daňhel.

Hlavním cílem semináře bylo navázat kontakty, navrhnout a připravit projekty a získat 
informace o nejnovějších internetových aplikacích, které se při vzájemné spolupráci žáků a
škol mohou využívat. Pořadatelé ale také připravili prohlídku historického centra i 
nejmodernějších čtvrtí Baku, neformální posezení v jedné z nejstarších tradičních 
restaurací či setkání s představiteli místního ministerstva školství – ale i při těchto 
příležitostech se čas často využíval k výměně názorů, nápadů a námětů.

Díky tomu se žáci sekundy a tercie zapojí do projektu se školami v Ázerbájdžánu, Gruzii, 
Finsku, Francii a na Maltě, v němž se budou navzájem seznamovat s místními legendami 
a pověstmi. Třída kvarta bude spolupracovat s 10.školou v severoázerbájdžánském městě
Sheki na projektu s názvem „Česko ázerbájdžánskýma očima a Ázerbájdžán českýma 
očima“, kvinta bude pracovat na podobném programu s názvem „Ukaž mi svou vlast“, 
do něhož jsou přihlášeny děti a učitelé z Gruzie, Malty, Francie, Tuniska, Itálie a 
Ázerbájdžánu, a studenti vyšších ročníků mohou vstoupit do projektu „Virtuální prohlídka“ 
(Francie, Ázerbájdžán, ČR).

Uvedené aktivity nakonec přispějí nejen k tomu, že si naše děti najdou nové kamarády, 
zdokonalí se v anglickém jazyce a zpestří si výuku, ale také lépe poznají zemi, v níž se 
narodili a v níž žijí a vyrůstají.

Kvarta v Krakově
Studentky kvarty píší o svém výletu.

Poslední týden v květnu jsme se vydali na školní výlet do Polska, konkrétně do Krakova, 
kde jsme trávili veškerý náš čas. Naším vtipným doprovodem byli náš třídní pan profesor 
Daňhel a pan profesor Kratochvíl.

První den, hned po příjezdu, jsme se vydali poznat historické centrum Krakova, které 
zahrnovalo Královskou cestu, Tržní náměstí a naší poslední zastávkou tohoto dne byl 
Wawel, krásný, červený a velmi známý hrad.



Následující den nás čekala Kosciuskova mohyla a prohlídka zdejších muzeí. Naším 
odpoledním programem byl Barbakan, opevnění se sedmi věžmi.

V sobotu, tedy poslední den v Polsku, jsme měli tu možnost navštívit Schindlerovu 
továrnu, která byla velice zajímavá. Poté jsme viděli původní Židovskou čtvrť a na konec 
dne jsme byli v centru města.

A pak už nás čekala jen noční cesta zpět domů. Myslím, že tento výlet si všichni velmi užili
a budeme na něj dlouho vzpomínat.

Štěpánka Růžičková a Terezie Medová, studentky z kvarty

Tradice pokračuje
Ve dnech 14.6. – 20. 6. 2018 se konalo ústřední kolo Olympiády v českém jazyce.

V letošním školním roce nás v této soutěži reprezentovala Martina Adamcová, studentka 
kvarty. Své úspěchy v kole okresním a krajském potvrdila i v kole ústředním. 
V celorepublikové konkurenci obsadila 4. místo. Navázala tak na úspěchy studentů 
předchozích let – Barboru Čečákovou, Zdislavu Šrůtkovou, Martinu Petrákovou, Adama 
Šebestu.

Věříme, že se bude v tomto oboru dále rozvíjet, získávat zkušenosti a pokoušet se obstát i
mezi středoškoláky.

K dosaženému výsledku Martině blahopřejeme a děkujeme jí za vzornou reprezentaci 
školy.

Seznámení s dudami
Studenti primy poznali neobvyký hudební nástroj.

V závěru školního roku 2017/18 přijala pozvání do hodiny hudební výchovy paní Bc. 
Valentýna Křížová, mladá dudačka, která hraje s dudáckou muzikou Trnávka z Pacova 
nebo samostatně s jinými dudáky.

Studenti primy vyslechli zajímavou přednášku o dudách a měli možnost si je prohlédnout 
zblízka. Mnozí z nich tento dechový nástroj dříve vůbec neznali, proto je překvapil nejen 
jejich tvar, ale především jejich zvuk. Mečivý, průrazný, ale zároveň hravý a taneční. Paní 
Křížová svým hezkým vypravováním, zpěvem, hrou a klidným přístupem zanechala ve 
studentech příjemný zážitek.

Antigona v rockovém podání
V závěru školního roku tradičně vyjíždějí studenti gymnázia na rocková představení 
do Prahy.



Sekundáni s několika dalšími zájemci o tvrdší rock si nedokázali zpočátku představit, co 
se pod rockovou operou může skrývat. Po příjezdu do hlavního města studenty přivítalo 
nejen vyčerpávající vedro, ale především netradiční divadlo. Neméně překvapilo i zvedací 
jeviště, líbila se živá kapela, rockeři účinkující přímo mezi diváky, napínavá ohňová a 
akrobatická show, kostýmy, scéna, kouře…

Ti, kteří jeli na operu opakovaně, obohatili své zážitky o další, ti, kteří viděli představení 
prvně, se nestačili divit, protože nemohli udržet oči na uzdě. Naši studenti seděli 
v kruhovém hledišti v první řadě, dále v řadách u schodiště, někteří u druhých schodů měli
možnost se zpěváků letmo i dotknout. Tudíž všechny smysly – sluch, zrak, čich i hmat měli
zapojeny. Vtipně působily vějíře, kterými se některé studentky při představení ovívaly 
do rytmu. Možná, že si na příští představení povezeme vějíře s logem gymnázia.

Antigona naše studenty natolik okouzlila, že neměli ani čas zlobit. Byli vzorní. Upřímně mě
těší, že se zájezd na rockovou operu zdařil a děkuji všem, kteří k tomu přispěli.

Dagmar Makovcová

Předávání maturitních vysvědčení
Ve čtvrtek 7.6. dostali v Divadle Lubomíra Lipského maturanti svá vysvědčení.

Slavnostní akcí, která je pro maturanty skutečně poslední akcí spojenou se studiem 
na gymnáziu, je předávání maturitních vysvědčení v Divadle Lubomíra Lipského.

Skupina Géčka stejně jako v minulých letech zahrála a zazpívala, rovněž trio trubek 
fanfárami přispělo ke slavnostní atmosféře. Všichni trubači - Samuel Hána, Adam Paták a 
Barbora Ťoukálková - byli zároveň maturanty ze třídy oktávy, tudíž i toto jejich vystoupení 
bylo poslední.

Svoji derniéru měl ve skupině Géčka i Simeon Hána, který se bude v dalších letech 
věnovat studiu sólového zpěvu na olomoucké konzervatoři.

Výprava na Podkarpatskou Rus
Na konci června jsme navštívili Ukrajinu, přesněji řečeno bývalou součást 1. 
Československé republiky Podkarpatskou Rus.

Naše skupina složená ze žáků kvarty, tercie, sekundy, pana ředitele Petráka a pana 
profesora Daňhela se vydala na 14 hodin trvající cestu dne 17. 6. 2018.

Po ubytování v hostelu na největším náměstí v Mukačevu naše první kroky směřovaly 
do partnerské školy, místního gymnázia. Zde jsme se seznámili s tamějšími studenty, 
zahráli jsme si s nimi míčové hry a najedli se v jejich školní jídelně. Poté jsme se vrátili 
do středu města, kde jsme si prohlédli nejvýznamnější pamětihodnosti na hlavní třídě.

Během dalších dní jsme si prohlédli mukačevský hrad Palanok, místní radnici, zábavní 
park, římsko-katolickou katedrálu i klášter, smočili se v termálních pramenech v Beregovu 
poblíž maďarské hranice a zašli na tamní gymnázium. Zajímavý byl také výlet 



do Užhorodu, hlavního města dnešní Zakarpatské oblasti, kde nás přijala paní ředitelka 
Masarykovy jubilejní školy, v níž si více než polovina žáků volí jako druhý cizí jazyk 
češtinu. Potom jsme vystoupali na místní hrad se spoustami historických a etnografických 
sbírek a zavítali i do přilehlého skanzenu lidové architektury. Mimo to se nám také naskytla
příležitost objevovat taje a krásy ukrajinské přírody, věnovali jsme skoro celý den putování 
po lesních pěšinách i nepěšinách, na jehož konci jsme byli odměněni pohledy na krásné 
vodopády.

Co se komunikace týče, angličtinu jsme používali jen zřídka, mnoho lidí nám totiž 
nerozumělo. Stále zde však žijí lidé, kteří hovoří slovensky nebo i trochu česky, navíc jsou 
čeština a ukrajinština slovanské jazyky, takže nakonec jsme se vždy vzájemně pochopili.

Celý výlet jsme si moc užili, na Zakarpatí bychom rádi zůstali i déle, ale 23. 6. 2018 jsme 
se ve zdraví vrátili domů.

Andrea Rásochová, Anna Malínková
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