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ka však ukázala, že jsme všichni schopni 
táhnout za jeden provaz a překážky spo-
lečnými silami zdolávat. Díky tomu se 
nám podařilo se s touto situací úspěšně 
vyrovnat a musím upřímně říci, že jsem 
na všechny žáky a učitele právem hrdý.

Ročenka, kterou právě držíte v ruce, 
je jedním z důkazů výborné spolupráce 
celého učitelského sboru. Věřím tomu, že 
jsme jejím vydáním znovuobnovili důle-
žitou tradici, na kterou navážeme v příš-
tích letech. 

Příjemné čtení přeje

Jan Vybíral, 
ředitel gymnázia

Vážení přátelé gymnázia,

rozhodli jsme se po letech opět vydat 
ročenku naší školy. Pokud se ptáte, proč 
jsme tak učinili, odpověď je docela jedno-
duchá. Domníváme se totiž, že ročenka 
k  životu školy zkrátka patří. 

Je to sice krátká a úzce zaměřená 
publikace, může mít ovšem důležitou 
hodnotu. Nejen pro ty, kteří se rozhodují, 
zda na našem gymnáziu chtějí studovat, 
a  proto se snaží zjistit co nejvíce infor-
mací o fungování školy, ale také pro sou-
časné žáky, kteří si jednou mohou nad je-
jími stránkami zavzpomínat na svá školní 
léta. Publikace může být bezpochyby 
zdrojem informací pro všechny, kteří se 
chtějí o gymnáziu něco dozvědět. V ro-
čence totiž najdou akce, jež se na škole 
i mimo ni uskutečnily, včetně úspěchů 
studentů při reprezentaci gymnázia. 
Nechybí ani přehled tříd, profesorského 
sboru a mnoho fotografií.

Školní rok 2019/2020 ve druhém polo-
letí bohužel výrazně ovlivnila epidemická 
situace způsobená šířením nemoci co-
vid-19. V podstatě ze dne na den jsme 
museli přejít do distančního způsobu 
vzdělávání a naučit se fungovat v úplně 
odlišném režimu. Tato zatěžkávací zkouš-

Úvodní slovo 
ředitele školy
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Školní vzdělávací program 
a učební plán

Pro primu a sekundu si žák pro 1 ze 
3 vyučovacích hodin tělesné výchovy 
týdně volí mezi florbalem a míčovými 
hrami.

Od tercie si žák v rámci předmětu 
další cizí jazyk zvolí jeden jazyk z této 
nabídky:

1. francouzský jazyk,
2. německý jazyk,
3. ruský jazyk,
4. španělský jazyk.

Od kvinty si žák na dva roky v rámci 
předmětu volitelný předmět 5. a 6. r. 
zvolí mezi hudební výchovou a  vý-
tvarnou výchovou.

Od septimy si žák na dva roky v rámci 
předmětu volitelný předmět 7.  a 8. r. 
volí tři předměty, každý s dotací 
2  hod. týdně, z této nabídky:

1. seminář z matematiky,
2. seminář z fyziky,
3. seminář z chemie,
4. seminář z biologie,
5. seminář ze zeměpisu,
6. deskriptiní geometrie,

7. seminář z českého jazyka,
8. seminář z dějepisu,
9. seminář ze základů společenských 

věd,
10. cvičení z informatiky a výpočetní 

techniky,
11. příprava na zkoušku FCE,
12. příprava na zkoušku CAE,
13. konverzace v anglickém jazyce,
14. konverzace v německém jazyce,
15. konverzace ve francouzském jazyce,
16. konverzace v ruském jazyce,
17. seminář z výtvarné výchovy,
18. seminář z hudební výchovy,
19. seminář z latiny.

Pro oktávu si žák v rámci předmětu 
volitelný předmět 8. r. zvolí jeden předmět 
s  dotací 2 hod. týdně z této nabídky: 

1. překladatelství,
2. biologie člověka z pohledu medi-

cíny,
3. biochemie a příprava na přijímací 

zkoušky z chemie,
4. příprava na mezinárodní zkoušky 

DELF,
5. geografické informační systémy,
6. modely literární interpretace,
7. geopolitické problémy světa,
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      ročníky NG (prima až kvarta)
POVINNÉ PŘEDMĚTY     1. 2. 3. 4.
       
Český jazyk     4 4 4 5,5
Anglický jazyk     4 4 3 3
Další cizí jazyk     – – 3 3
Matematika     5 4 4 5,5
Fyzika      2 2 2,5 2
Zeměpis     2 2 2 1
Biologie     2 2,5 2 1
Chemie     – 2 2,5 2
Dějepis     2 2 2 2
Občanská výchova    1 1 1 2
Základy společenských věd   – – – –
Hudební výchova    1 1 1 1
Výtvarná výchova    2 2 1 1
Tělesná výchova     3 3 2 2
Informatika a výpočetní technika   1 0,5 1 1
Volitelný předmět 5. a 6. r.   – – – –
Volitelný předmět 7. a 8. r.   – – – –
Volitelný předmět 8. r.     – – – –

celkem hod. týdně    29 30 31 32

Tab. 1. Předměty a počet hodin na jednoho žáka nižšího stupně gymnázia za týden, 
učební plán (pro žáky primy od šk. roku 2021/2022) 

8. programování,
9. grafika a multimédia

a dále si žák zvolí jeden předmět s  dotací 
1  hod. týdně z této nabídky:

1. etiketa,
2. reálie anglicky mluvících zemí,
3. základy geografie formou CLIL,
4. logické a kritické myšlení – příprava 

na TSP,
5. maturitní četba v angličtině,
6. právo v praxi,
7. sportovní žurnalistika,
8. tematologie. 
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      ročníky VG (kvinta až oktáva)
POVINNÉ PŘEDMĚTY     5. 6. 7. 8.

Český jazyk      4 4 4 5
Anglický jazyk     4 4 3 3
Další cizí jazyk      3 3 3 3
Matematika      4 4 4 5
Fyzika       3 3 2 –
Zeměpis      2 2 1 –
Biologie      3 3 2 –
Chemie      2 2 3 –
Dějepis      2 3 2 –
Občanská výchova    – – – –
Základy společenských věd    1 1 2 2
Hudební výchova    – – – –
Výtvarná výchova    – – – –
Tělesná výchova     2 2 2 2
Informatika a výpočetní technika    2 2 – –
Volitelný předmět 5. a 6. r.    2 2 – –
Volitelný předmět 7. a 8. r.   – – 6 6
Volitelný předmět 8. r.     – – – 3

celkem hod. týdně    34 35 34 29

Tab. 2. Předměty a počet hodin na jednoho žáka vyššího stupně gymnázia za týden, 
učební plán (pro žáky primy od šk. roku 2021/2022) 
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Přijímací zkoušky

K přijímacímu řízení do primy školního 
roku 2020/2021 na Gymnáziu Židlocho-
vice se přihlásilo celkem 134 uchazečů 
– žáků pátých tříd základních škol. Mezi 
přihlášenými bylo 69 dívek a 65 chlapců. 

Jednotnou přijímací zkoušku tvořily 
dva testy, z matematiky a českého jazyka. 
Žáci si mohli podat přihlášku na dvě ško-
ly. V souvislosti s epidemickou situací do-
šlo ke změně pravidel přijímacího řízení 
a uchazeči konali zkoušku jen v jednom 
řádném termínu (červen 2020). Výsledek 
se jim poté započítával na obě školy. Do-
provodnými kritérii byly také prospěch 
na ZŠ, úspěch v soutěžích MŠMT a účast 
na mimoškolních aktivitách. K vykonání 
zkoušek se dostavilo 126 žáků, jeden žák 
konal zkoušky v náhradním termínu. 

Podle výsledku přijímacích zkoušek 
a dalších kritérií bylo přijato 30 žáků. 

Přijímací zkoušky do primy 2020/2021 Přijímací zkoušky do primy 2021/2022

V rámci přijímacího řízení do primy škol-
ního roku 2021/2022 bude do oboru vzdě-
lávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté 
studium) přijato nejvýše 30 uchazečů, 
kteří v roce 2021 úspěšně ukončí pátý 
ročník základní školy.

Všichni uchazeči budou konat jed-
notnou přijímací zkoušku z předmětu 
český jazyk a literatura a z předmětu 
matematika a její aplikace.  Talentová ani 
školní přijímací zkouška není stanovena.

Bodování uchazečů upřesňují kritéria 
přijímacího řízení.

Přihlášku ke studiu se všemi nále-
žitostmi je třeba odevzdat nejpozději 
1.  března 2021. Řádné termíny jednot-
né přijímací zkoušky jsou stanoveny na 
14.  dubna a 15. dubna 2021.

Uchazeč může podat nejvýše dvě 
přihlášky. Pořadí škol musí být na obou 
přihláškách totožné. Do výsledku přijí-
macího řízení se bude zohledňovat pou-
ze lepší výsledek z prvního či druhého 
termínu příslušného testu.

Aktuální informace o přijímacím ří-
zení jsou na webových stránkách školy 
v sekci Uchazeč.
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Jak běžel školní rok 
2019/2020

2. září 2019
— Zahájení školního roku na hřišti školy.
— Pasování primánů.

6. září 2019
— Burza učebnic.
 
9.–14. září 2019
— Studijní pobyt ve Velké Británii pro 

zájemce z kvinty a sexty.

10. září 2019
— Geograficko-anglistická exkurze 

oktávy do Mikulova.

12. září 2019
— Exkurze žáků sekundy do Technického 

muzea v Brně. 

18. září 2019
— Výukový program Pomocné vědy 

historické pro sextu ve Středisku 
volného času Legato v Brně. 

19. září 2019
— Exkurze kvinty do vily Tugendhat.
— Fyzikální exkurze primy do kovárny 

v Těšanech a na větrný mlýn 
v Kloboukách u Brna.

Zahájení školního roku na hřišti školy
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20. září 2019
— Společný den oktávy s primou.

24. září 2019
— Soutěž Máš na to organizovaná Policií 

Brno.
 
26. září 2019
— Akce Francouzsko-německý jazykový 

pelmel pořádaná v Brně pobočkou 
Alliance française ve spolupráci 
s Östereich Instittut – studenti 
s výukou francouzštiny v kvartě.

27. září 2019
— Divadelní představení ZUŠ Modřice 

Dlouhý, Široký a Krátkozraký 
v židlochovické sokolovně pro 
studenty primy až septimy.

— Přespolní běh Želešická růže.
— Seminář Mgr. Hany Kovářové Jak na 

TSP pro oktávu.

29. září 2019
— Přednáška účastníka soutěže Soutěž 

a podnikej pro oktávu.

30. září 2019
— Přednáška o Evropské unii 

a Zastoupení Jihomoravského kraje 
při Evropské unii pro septimu.

2. října 2019
— Fórum studentského parlamentu. 
— Divadelní představení Její pastorkyňa 

v Brně – zájemci z různých tříd.

8. října 2019
— Přednáška společnosti Energetická 

gramotnost ve spolupráci se 
společností ČEPS a Fakultou 
elektrotechnickou ČVUT v Praze pro 
septimu. 

10. října 2019
— Fotbalový turnaj v Hrušovanech 

u Brna.

14. října 2019
— Zkouška testů TSP nanečisto – oktáva.

16. října 2019
— Školní kolo Matematického klokana 

a Přírodovědného klokana.

Herci divadelního představení ZUŠ Modřice
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— Návštěva Moravské zemské knihovny 
v Brně – sexta.

— Reflektivní seminář MU v Brně Systém 
eukaryot a Železo – zájemci z různých 
tříd.

17. října 2019
— Přednáška Alfa agency v anglickém 

jazyce o studiu v zahraničí pro kvintu 
a sextu.

18. října 2019
— Volby do Studentského parlamentu.

21.–23. října 2019
— Adaptační kurz primy.

24. října 2019
— Návštěva žáků kvinty a sexty 

divadelního představení 
The Adventures of Tom Sawyer 
v Brně. 

25. října 2019
— Návštěva Gaudeamu v Brně – septi-

ma.
— Exkurze tercie do ČOV Židlochovice. 
— Návštěva kamiónu FabLab Experience 

v Rajhradě – kvinta.

31. října 2019
— Hallowen žáků primy–oktávy.

1. listopadu 2019
— Krajské kolo Logické olympiády v Brně. 

5. listopadu 2019
— Měsíc filmu na školách.
— Film Z deníku Ivany A., přednáška 

pamětníků listopadových událostí 
roku 1989 Mgr. Evy Surmanové a Mgr. 
Karla Vavříka pro žáky kvarty až primy.

Adaptační kurz primy

Přednáška Mgr. Evy Surmanové a Mgr. Karla Vavříka



12

15. listopadu 2019
— Soutěž ve šplhu na ZŠ v Židlochovicích.
— Přednáška jihomoravského 

koordinátora DofE o Mezinárodní ceně 
vévody z Edinburghu pro žáky tercie 
až sexty.

— Exkurze oktávy do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České 
republiky.

— Beseda sexty a septimy s disidenty 
Jiřím Chmelem a  Jaroslavem 
Jeronýmem Neduhou moderovaná 
Ivanou Chmel Denčevovou.

12. listopadu 2019
— Vzpomínkový happening Jednou 

budem dál všech studentů a učitelů 
školy k  30. výročí sametové revoluce.

— Okrskové kolo ve florbalu starších 
žáků. 

13. listopadu 2019
— Výukový program Československo 

v letech 1948–1968 ve SVČ Labyrint 
v Brně pro kvintu. 

— Reflektivní seminář MU v Brně Znaky 
vázané na pohlavní chromozomy 
a Karbonylové sloučeniny pro 
zájemce z různých tříd.   

— Návštěva Městské knihovny 
v Židlochovicích – prima. 

— Přednáška V. Konečné o projektu 
Discovery EU pro septimu a zletilé 
zájemce z řad studentů.

14. listopadu 2019
— Exkurze septimy do Ústavu přístrojo-

vé techniky AV ČR. 
— Účast vybraných studentů a učitelů 

na pietním aktu v Památníku Kou-
nicových kolejí k výročí 17. listopadu 
1939. Besedu s disidenty moderuje Ivana Chmel Denčevová

Účastníci výukového programu Československé v letech 1948–1968 v SVČ Labyrint
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25. listopadu 2019
— Školní kolo olympiády v českém jazyce. 

26. listopadu 2019
— Hudební soutěž Talent gymnázia. 
— Školní kolo konverzační soutěže 

v angličtině. 
— Večerní divadelní představení Vyhnání 

Gerty Schnirch v HaDivadle – zájemci 
z různých tříd.

27. listopadu 2019
— Výukový program Doba rudolfinská 

pro tercii ve Středisku volného času 
Labyrint v Brně (v rámci projektu 
Za hranice školy SVČ Lužánky).

— Preventivní program lektorů Hasič-
ského záchranného sboru v Brně pro 
primu a kvintu. 

— Překladový seminář pro přípravu 
soutěžících v soutěži Juvenes transla-
tores. 

— Setkání školních parlamentů v Brně – 
účast školního parlamentu gymnázia.

28. listopadu 2019
— Překladatelská soutěž Juvenes Tran-

slatores.

19. listopadu 2019
— Okresní kolo Lingvistické olympiády. 

20. listopadu 2019
— Školní kolo I. kategorie Dějepisné 

olympiády.  
— Prezentace MU v Brně o studiu na 

škole pro oktávu. 

21. listopadu 2019
— Přednáška o fyzice prof. RNDr. Petra 

Ponížila z UTB ve Zlíně pro zájemce 
ze septimy a oktávy. 

— Školní kolo II. kategorie Dějepisné 
olympiády.

22.–24. listopadu 2019
— Regionální výběrová konference 

Evropského parlamentu mládeže ČR 
v Uherském Hradišti – tříčlenný tým 
ze septimy a oktávy.

22. listopadu 2019
— Multimediální den na FSS MU 

v Brně s vyhlášením výsledků 
soutěže o nejlepší školní časopis za 
účasti redakce školního časopisu 
DALEKOHLEDím.

Výukový program Doba rudolfinská v SVČ Labyrint
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29. listopadu 2019
— Mezinárodní soutěž Best in English. 
— Návštěva planetária v Brně – prima. 
— Stužkovací večírek oktávy. 
— Interaktivní program Badatel pro 

sekundu v pobočce Židovského 
muzea v Brně.

3. prosince 2019
— Školní kolo Ekonomické olympiády.

6. prosince 2019
— Zážitkový workshop společnosti Post 

Bellum Zítra celá země o sametové 
revoluci pro kvintu.

7. prosince 2019
— Předvánoční zájezd do Vídně pro 

zájemce z řad studentů a rodičů.

10. prosince 2019
— Výukový program Československo v 

období 1948–1968 pro septimu ve SVČ 
Labyrint v Brně. 

— Zážitkový workshop společnosti Post 
Bellum Zítra celá země o sametové 
revoluci pro sextu. 

11. prosince 2019
— Reflektivní seminář MU Brno Stavba 

a činnost trávící soustavy člověka 
a Metabolismus sacharidů. 

— Regionální kolo soutěže Mladý chemik. 

12. prosince 2019
— Návštěva stálé expozice Od renesance 

po modernu a Od moderny po 
současnost na Špilberku – kvarta. 

— Školní kolo Dějepisné soutěže gymnázií. 

13. prosince 2019
— Zážitkový workshop společnosti Post 

Bellum Zítra celá země o sametové 
revoluci pro septimu.

16. prosince 2019
— Školní kolo kategorie D Zeměpisné 

olympiády.

17. prosince 2019
— Školní kolo Astronomické olympiády. 

18. prosince 2019
— Christmas workshop v anglickém 

jazyce pro primu–kvartu. 

Účastníci výukového programu Československo v období 1948–1968
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ného kříže v Brně Interaktivní výuka 
první pomoci pro tercii a kvartu. 

— Okresní kolo Dějepisné olympiády 
v Tišnově.

17. ledna 2020
— Ples Gymnázia Židlochovice. 

21. ledna 2020
— Školní kolo Pythagoriády. 

22. ledna 2020
— Výukový program Třicetiletá válka pro 

tercii ve SVČ Labyrint v Brně. 
— Okresní kolo Olympiády v českém 

jazyce v Modřicích. 

24. ledna 2020
— Okresní kolo kategorie E Fyzikální 

olympiády v Ivančicích.

30. ledna 2020
— Vydávání pololetního vysvědčení.

3.–7. února 2020
— Lyžařský kurz kvinty v Lachtalu.

— Projekt z anglického jazyka o Brně pro 
oktávu. 

20. prosince 2019
— Školní vánoční besídka všech tříd 

v židlochovické sokolovně.

5.–11. ledna 2020
— Lyžařský kurz sekundy v Karlově pod 

Pradědem. 

9. ledna 2020
— Odborná přednáška z fyziky RNDr. Evy 

Kutálkové, Ph.D., z UTB ve Zlíně pro 
zájemce ze septimy a oktávy. 

14. ledna 2020
— Návštěva Anthroposu v Brně – prima. 
— Den otevřených dveří.

15. ledna 2020
— Zpětnovazební překladový seminář 

pro soutěžící v soutěži Juvenes Tran-
slatores.

16. ledna 2020
— Vzdělávací program Českého červe-

Lyžařský kurz kvinty v Lachtalu
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24. února 2020
— Přednáška Šimona Knettiga 

z Českého vysokého učení 
technického v Praze o úloze 
a významu architektury a o  jejím 
studiu pro studenty septimy a oktávy 
v semináři z deskriptivní geometrie.

25. února 2020
— Exkurze tercie do Poslanecké sně-

movny Parlamentu České republiky. 
— Okresní kolo Zeměpisné olympiády 

v Modřicích.

26. února 2020
— Turnaj ve futsale v Tišnově.
— Okresní kolo Zeměpisné olympiády 

v Modřicích.

3. března 2020
— Okresní kolo Chemické olympiády 

v Brně. 

6. března 2020
— Krajské kolo Soutěže v ruském jazyce, 

kategorie SŠ1 v Brně.

11. března 2020
— Zákaz osobní přítomnosti žáků ve 

škole v důsledku pandemie covid-19, 
zahájení distanční výuky.

1.–31. května 2020
— Měsíc mediálního online vzdělává-

ní v rámci programu Jeden svět na 
školách společnosti Člověk v tísni 
probíhající ve výuce českého jazyka 
v sekundě, tercii a kvartě.

 
11.–28. května 2020
— Prezenční konzultace ve škole 

a příprava na vykonání maturitní 
zkoušky dle zvláštního rozvrhu.

4. února 2020
— Přednáška prof. Tomáše Fürsta 

z Katedry aplikované matematiky 
Přírodovědecké fakulty UP Olomouc 
o využití datové analýzy napříč 
přírodovědnými, technickými 
i humanitními obory pro sextu 
a septimu. 

5. února 2020
— Přednáška Agentury COOLAGENT 

o studiu v zahraničí pro kvartu a část 
kvinty. 

6.–7. února 2020
— Účast zájemců z řad studentů vyššího 

gymnázia na konferenci českých 
nadějí CZECHOPES v Brně. 

 
7. února 2020
— Školní kolo SOČ. 

10. února 2020
— Školní kolo recitační soutěže – prima 

až kvarta.
— Okresní kolo konverzační soutěže 

v anglickém jazyce v Modřicích.

11.–13. února 2020
— Návštěva kamiónu FabLab 

Experience, prima–septima. 

12. února 2020
— Školní kolo kategorií A, B Biologické 

olympiády.  

13. února 2020
— Výukový program Václav a Boleslav 

pro sekundu ve Středisku volného 
času Legato v Brně.

— Školní kolo kategorií A, B Biologické 
olympiády. 
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29. května 2020
— Oktáva ukončila druhé pololetí 

vydáním vysvědčení.

1.–12. června 2020
— Maturitní zkoušky ve zvláštním režimu.

15.–26. června 2020
— Střídavá prezenční výka pro žáky primy 

až septimy podle zvláštního rozvrhu.

19. června 2020
— Slavnostní udělování cen v rámci 

školního Projektu přírodovědných 
předmětů. 

— Slavnostní vydávání maturitního vy-
svědčení na radnici města Židlocho-
vice.

30. června 2020
— Vydání závěrečného vysvědčení pro 

primu–septimu.
Maturitní tablo
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Pasování na studenty gymnázia
 
První den školního roku pravidelně pro-
bíhá slavnostní ceremoniál pasování pri-
mánů na studenty gymnázia a převzetí 
pasovací listiny z rukou ředitele školy 
Mgr. Jana Vybírala. Účastní se ho i rodiče 
a starší studenti gymnázia. Primáni tak 
mají začátek studia spojený s hezkým zá-
žitkem. Slavnostní pasování vytváří mezi 
studenty a školou pocit sounáležitosti, 
který je základem dobrého klimatu školy.

Studijní pobyt ve Velké Británii

Ve dnech od 8. do 14. 9. se studenti kvinty 
a sexty zúčastnili studijně-poznávacího 
zájezdu do Velké Británie. Hlavním cílem 
bylo jižní pobřeží Anglie, a to hlavně měs-
to Brighton, kde studenti strávili několik 
dní. Program byl rozdělen na dopolední 
výuku angličtiny v jazykové škole Olivet 
Language School a odpolední návštěvu 
města Brighton a jeho okolí, např. křído-
vých útesů Seven Sisters, středověkého 
města a hradu Arundel. Studenti byli uby-
továni v hostitelských rodinách, které jim 
zajišťovaly i stravu. Poslední den ve Velké 

Podrobněji o některých 
akcích a projektech

Účastníci studijního pobytu ve Velké Británii
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Británii byl věnován Londýnu. Účastníci 
akce v krátkém čase viděli nejznámější 
památky a mohli si aspoň trochu udělat 
představu o tom, co město nabízí a kam 
by rádi při jeho další návštěvě zašli.

Fulbrightova komise

Mezivládní česko-americká organizace 
Komise J. Williama Fulbrighta, založená 
v roce 1991 za účelem podpory vzděláva-
cích, výzkumných a kulturních progra-
mů, se v tomto školním roce podílela na 
vzdělávání i  na naší škole. Gymnázium 
Židlochovice se dostalo mezi třicet škol 
v České republice, na kterých celý rok pů-
sobí američtí lektoři a pomáhají s výukou 
anglického jazyka, organizací kulturních 
akcí a podílejí se na zlepšení jazykových 
kompetencí žáků a učitelů. 

I když naše lektorka Sarah Grace Hall 
musela kvůli pandemii covidu-19 a uzaví-
rání škol a hranic opustit Českou repub-
liku už v březnu a její působení u nás na 
škole tak fyzicky skončilo, učitelé ang-
lického jazyka pokračovali ve spolupráci 
prostřednictvím online programu Google 
Classroom. Spolupráce se Sarah byla vý-
borná a určitě přínosná pro obě strany. 
Doufáme, že až se situace ve světě uklid-
ní, gymnázium dostane znovu příležitost 
hostit dalšího lektora.

Anglický klub

Díky projektu Šablony 2.III/19 s názvem 
Klub pro žáky SŠ zahájil ve školním roce 
2019/2020 činnost Anglický klub. Pro vel-
ký zájem museli být žáci rozděleni do 
dvou menších skupin, každé pak byla 
klubová setkání nabídnuta jen na jedno 
pololetí. Jak studenti, kteří mají angličti-
nu rádi a zvládají ji na výbornou, tak ti, pro 

které je výzvou, se scházeli jednou týdně 
na hodinu a půl často v prostředí mimo 
školu, kde se věnovali různým zájmovým 
činnostem. Angličtinu během nich pou-
žívali k přirozené komunikaci a nenásilně 
si osvojovali slovní zásobu z  dané ob-
lasti zájmu. Velkou motivací pro ně byla 
účast lektorky z USA. Mezi nejoblíbenější 
schůzky patřilo zhlédnutí anglického fil-
mu, hraní kuželek, ochutnávání pokrmů 
z mezinárodní kuchyně nebo výprava za 
brněnskými pamětihodnostmi.

Výukové programy z dějepisu a projekt 
Za hranice školy

V září byla zahájena série výukových 
programů z dějepisu. Těchto programů 
Střediska volného času Lužánky v Brně 
se naše gymnázium zúčastňuje dlou-
hodobě. Ve školním roce 2019/2020 byly 
do výuky zařazeny výukové programy 
Pomocné vědy historické pro sextu, Vác-
lav a Boleslav (pro sekundu), Českoslo-
vensko v  letech 1948–1968 (pro kvintu) 
a Československo v období 1968–1989 
(pro septimu). Během nich se účastníci 
seznamují s konkrétními historickými 

Momentka z výukového programu
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událostmi prostřednictvím dramatické 
výchovy. Programy je staví do určitých 
situací, navozují atmosféru doby a snaží 
se, aby fakta, která většinou znají z výuky, 
lépe pochopili. Plánované programy pro 
primu a kvintu neproběhly kvůli ukonče-
ní prezenční výuky z důvodu pandemie 
koronaviru.

Již druhým rokem škola spolupraco-
vala se střediskem v Lužánkách na pro-
jektu Za hranice školy, který je součástí 
Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání a prostřednictvím Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy ho fi-
nancují Evropské strukturální a investiční 
fondy. Oba učitelé dějepisu se podíleli 
jako konzultanti témat na vytváření čtyř 
nových výukových programů v  Labyrin-
tu, pobočce střediska, a během školního 
roku absolvovali v rámci tohoto projektu 
2 výukové programy s tercií (Třicetiletá 
válka a Doba rudolfinská). Další dva (Ma-
rie Terezie a Věda a  technika 19. století) 
by měly proběhnout dodatečně až ve 
školním roce 2020/2021. Kvůli jarní vlně 
pandemie koronaviru byla jejich realiza-
ce posunuta.

Návštěva vily Tugendhat

Dne 19. září 2019 se studenti kvinty zúčast-
nili edukačního programu Vila Tugend-
hat jako učebnice moderní architektu-
ry. Za doprovodu odborné průvodkyně 
si mohli prohlédnout všechna podlaží, 
včetně technického zázemí. Zájemci si 
vyzkoušeli akustiku vily, protože si zahrá-
li na klavír přímo ve skleněném pokoji. 
Kvintáni navštěvují tuto jedinečnou stav-
bu, zapsanou mezi památky UNESCO, 
tradičně každý rok. 

Fyzikální exkurze do barokní 
kovárny v Těšanech a na větrný mlýn 
v Kloboukách u Brna

Ve stejný den se i primáni vydali na tra-
diční fyzikální exkurzi do barokní kovárny 
v Těšanech a na větrný mlýn v Klobou-
kách u Brna. Ocenili výklad zkušených 
průvodců a nadšeně si v kolárně vyzkou-
šeli výrobu šindelů pořízem. Mnozí byli 
na těchto místech úplně poprvé. Po ná-
vratu se zúčastnili v rámci hodiny fyziky 
soutěže o nejpozornějšího návštěvníka 
obou památek. Počasí exkurzi přálo a ná-
lada na ní byla skvělá. 

Společný den oktávy s primou

Dne 20. září si žáci oktávy připravili vý-
ukový program pro své nejmladší spo-
lužáky. Představili jim celkem šest vy-
učovacích předmětů, jejichž studiem se 
primáni budou postupně zabývat. Primá-
ny tak čekal den plný her a vědomost-
ních soutěží. Seznámili se tak se staršími 
spolužáky a zjistili, co vše se mohou bě-
hem studia na gymnáziu naučit a v ja-
kých soutěžích mohou soutěžit a rozvíjet 
své nadání. Úkolem projektu bylo rovněž Momentka z výukového programu
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budování přátelských vztahů a respektu 
mezi žáky.

Návštěva na Alliance française v Brně

Dne 26. září se u příležitosti Evropské-
ho dne jazyků skupina francouzštinářů 
z  kvarty zúčastnila akce Francouzsko-
-německý jazykový pelmel, kterou po-
řádala brněnská Alliance française ve 
spolupráci s Östereich Instittut. Žáci se 
seznámili s chodem a aktivitami, kte-
ré Alliance celoročně nabízí, prohlédli si 

prostory této instituce včetně její medi-
atéky. Dále si v hodinovém vzdělávacím 
programu připomněli základy francouz-
ské výslovnosti a dozvěděli se další zají-
mavosti o francouzštině.

Pravidelné hodiny francouzského 
jazyka s rodilým mluvčím

V rámci projektu Šablony – II/2.10 Zapo-
jení odborníka z praxe do výuky na SŠ 
pokračovaly i v tomto školním roce pra-
videlné hodiny konverzace s francouz-
ským rodilým mluvčím panem Fabricem 
Gaspelem, který má bohaté zkušenosti 
s výukou českých středoškoláků a s pří-
pravou na mezinárodní zkoušky DELF. 
Pan Gaspel se ve výuce soustředil na 
pomoc při nácviku správné výslovnosti 
a správného užívání slov. Ve školním roce 
2019/2020 musel být bohužel projekt od 
března kvůli uzavření škol přerušen s tím, 
že se bude pokračovat, jak jen to pod-
mínky dovolí.

Návštěva vily Tugendhat

Návštěva Alliance française v Brně
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Spolupráce s francouzskou střední 
školou v Belfortu

Ve školním roce 2019/2020 byla napláno-
vána druhá část výměnného programu 
studentů našeho gymnázia se studenty 
z Lycée Follereau ve francouzském Bel-
fortu. Tentokrát měli francouzští stu-
denti přijet do Židlochovic a účastnit se 
výuky a poznávání našeho regionu. Kvůli 
celosvětovým hygienickým opatřením 
se bohužel jejich návštěva musela odlo-
žit. Doufáme, že v některém z  příštích 
let budeme moci navázat na naši velice 
úspěšnou spolupráci a pokračovat tak 
v projektu. 

Přednáška o Evropské unii 
a Zastoupení Jihomoravského kraje 
při  Evropské unii

Dne 30. září proběhla v septimě v  rámci 
výuky základů společenských věd před-
náška představitelů Eurocentra a  Kan-
celáře Jihomoravského kraje pro me-
ziregionální spolupráci v Brně. Ta má 
v  současnosti pracoviště v belgickém 
Bruselu s názvem Zastoupení Jihomo-
ravského kraje při Evropské unii. Studen-
tům byla představena činnost těchto in-
stitucí a jejich funkce v Jihomoravském 
kraji. Dále byli seznámeni s reálnými in-
formacemi, ale i mýty týkajícími se Ev-
ropské unie a s fungováním evropských 
institucí či evropských fondů. Přednáška 
byla vedena interaktivní formou, účast-
níci například sami hledali důvody a pří-
nosy členství České republiky v Evropské 
unii. Byli rovněž informováni o projektu 
DiscoverEU.

Badatelský klub 

Během prvního a části druhého pololetí 
na škole probíhal pro zájemce o chemii 
i jiné přírodovědné předměty Badatelský 
klub. Sedm členů se každý týden sešlo, 
aby odpalovali rakety, měřili pH, vyráběli 
prskavky a „podnikali výlety“ do hlubin 
přírodních věd.

Návštěva Moravské zemské knihovny

V polovině října navštívila sexta v  rám-
ci výuky češtiny a přípravy na psaní 
předmětové práce Moravskou zemskou 
knihovnu v Brně. 

Studenti byli nejdříve stručně sezná-
meni s historií knihovny, s jejím uspořá-
dáním a službami. Poté si bezplatně vyří-
dili čtenářský průkaz, aby mohli využívat 
všechny služby, které knihovna nabízí. 
Nakonec plnili praktické úkoly, založené 
na orientaci v katalogu i v knihovně sa-
motné. Seznámili se rovněž s možností 
bibliografického zápisu, což jistě ocenili 
při sestavování bibliografie své ročníko-
vé práce.

Exkurze do ČOV Židlochovice
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Exkurze do ČOV Židlochovice

Dne 25. října navštívili studenti tercie 
čistírnu odpadních vod v Židlochovicích. 
S  dispečerem prošli postupně celý are-
ál a dozvěděli se, jak funguje tento po-
někud nevoňavý, ale nesmírně důležitý 
provoz. Na vlastní oči viděli vodu, která 
do čistírny přitéká, a vodu, která čistír-
nu opouští. Zejména to první v nich za-
nechalo určitě silné dojmy. Dozvěděli se 
také, jak zacházet s některými tekutými 
odpady, např. se zbytky oleje z kuchyně, 
které lidé běžně vylévají do odpadu, ale 
měly by se odevzdávat do sběrných dvo-
rů, protože znesnadňují proces čištění 
vody. 

Příběhy bezpráví – Měsíc filmu 
na školách

Na začátku listopadu se uskutečnila na 
gymnáziu akce Měsíc filmu na školách, 
která je hlavní součástí projektu Příbě-
hy bezpráví a patří do vzdělávacího pro-
gramu Jeden svět na školách neziskové 
společnosti Člověk v tísni. Tvůrci projektu 
Příběhy bezpráví úzce spolupracují s  or-
ganizací Post Bellum. Tato organizace 
vyhledává pamětníky klíčových událostí 
20. století, natáčí jejich vzpomínky a je 
autorem programu Paměť národa. Té-
matem Příběhů bezpráví ve školním roce 
2019/2020 byla sametová revoluce.

Redaktoři školního časopisu DALE-
KOHLEDím uspořádali ve spolupráci 
s  učiteli pro studenty primy až kvarty 
projekci filmu Z deníku Ivany A., mapu-
jícího celý rok 1989 očima dospívajícího 
člověka, a po ní přednášku účastníků re-
volučních shromáždění v Židlochovicích, 
Mgr. Karla Vavříka a Mgr. Evy Surmanové.  
Podobný scénář má tato akce během lis-

topadu na mnoha základních a středních 
školách v  celé České republice.  

Jednou budem dál – vzpomínkový 
happening ke 30. výročí sametové 
revoluce 

Měsíc filmu na školách zahájil řadu akcí, 
kterými se studenti a učitelé zapojili do 
vzpomínkových oslav ke 30. výročí same-
tové revoluce. Největší z nich byl happe-
ning Jednou budem dál, který se usku-
tečnil 12.  listopadu.

Od brzkých ranních hodin organizáto-
ři vytvářeli na náměstí Míru kulisu typické 
dobové kuchyně z konce 80. let, včetně 
nábytku a části jejího dalšího zařízení. 
V  ní se odehrával program. V 10 hod., 
ve 12 hod. a ve 14.30 hod. postupně při-
cházeli podle naplánovaného rozvrhu na 
náměstí všechny třídy našeho gymnázia 
a  vytvořily fronty před masnou, zeleni-
nou a drogerií. Tím připomněly atmosfé-
ru doby, kdy se takto stálo před obcho-
dy na nedostatkové zboží. Studenti byli 
dobově oblečeni a někteří měli v  rukách 
síťovky. Pak se shromáždili před budovu 
bývalého klenotnictví a poslouchali pí-

Jednou budem dál – zvonění klíči
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seň Havlíčku, Havle v podání skupiny hu-
debníků a zpěváků naší školy. Během ní 
proběhl zásah SNB, zinscenovaný další-
mi účinkujícími, kteří vyzývali k ukončení 
akce a odvlekli několik přihlížejících z řad 
studentů do blízkého průjezdu. Následo-
vala píseň Bratříčku, zavírej vrátka. To už 
se začali kolem účinkujících zastavovat 
kolemjdoucí občané Židlochovic. 

Slova se ujali dva moderátoři a krát-
ce popsali události 17. listopadu 1989 na 
Národní třídě v Praze. Scénář pokračoval 
zvukovou nahrávkou autentických Te-

levizních novin informujících o zásahu 
proti studentům v duchu komunistické 
propagandy. Dále následovala scénka, 
která předvedla, jak mohla vypadat reak-
ce na obsah zpráv v jedné z mnoha ro-
din s téměř dospělými dětmi – studenty, 
kteří se vzápětí zapojili do demonstrací 
proti totalitě. V další části si všichni při-
hlížející vyslechli vzpomínky pamětníků 
listopadových událostí, které zazname-
nali studenti našeho gymnázia většinou 
od svých rodičů a prarodičů. Tři bloky čte-
ných textů spojovali průvodním slovem 

Jednou budem dál – inscenovaný zásah příslušníků Sboru národní bezpečnosti

Jednou budem dál – vystoupení skupiny hudebníků a zpěváků
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moderátoři a po každém následovala 
píseň připomínající atmosféru shromáž-
dění na náměstích po celém bývalém 
Československu. 

Každý ze tří opakujících se progra-
mů ukončil rozhovor s pamětníkem. 
Dopoledne to byl pan Eduard Vyhlídal, 
jeden ze zakladatelů Občanského fóra 
v Židlochovicích, odpoledne herec, scé-
nárista, režisér a také svědek událostí v 
Praze a Brně pan Břetislav Rychlík. Úplně 
na konci vždy zazněla píseň Jednou bu-
dem dál, která byla zvolena i pro název 

happeningu. Během něj se také zvonilo 
klíči, rozdávalo se speciální vydání časo-
pisu DALEKOHLEDím, trikolóry a zájemci 
dostávali teplý čaj do dobových hrnečků. 

Na konec všech tří částí akce ještě 
promluvili Ing. Jan Vitula, starosta Žid-
lochovic, a Mgr. Jan Vybíral, ředitel gym-
názia.

Během celodenního programu si 
mohla veřejnost prohlédnout i výstavu 
fotografií, na kterých byly zobrazeny vý-
znamné objekty Židlochovic a některých 
okolních obcí vždy dvěma fotografiemi, 

Jednou budem dál – scénka v dobových kulisách

Jednou budem dál – pamětník Eduard Vyhlídal Jednou budem dál – pamětník Břetislav Rychlík
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jednou z minulosti a druhou ze součas-
nosti. Byly zde i panely s dalšími texty 
vzpomínek, které nezazněly během pro-
gramu. Organizátoři pro výstavu využili 
prázdné prostory bývalého klenotnictví 
na náměstí Míru. 

Akce se setkala s velkým ohlasem ve-
řejnosti a to všechny z gymnázia zahřálo 
u srdce. Byli spokojeni, přestože se poča-
sí v tento den nevydařilo a celý den bylo 
nepříjemně chladno.

 Cena Vévody z Edinburghu

Dne 15. listopadu se konala pro studen-
ty gymnázia přednáška jihomoravského 
koordinátora DofE o Mezinárodní ceně 
vévody z Edinburghu. Akce je pak po-
vzbudila, aby se poprvé zapojili do plnění 
úkolů vedoucích k získání této prestižní 
mezinárodní ceny. Devět žáků z kvarty 
a po dvou z tercie, kvinty a sexty se pod 
vedením tří proškolených pedagogů sna-
žilo o osobní rozvoj ve čtyřech oblastech, 

Jednou budem dál – celkový pohled na účastníky a prostor happeningu

Jednou budem dál – výstava Jednou budem dál – proslov ředitele gymnázia
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v pohybové, v  dovednostní, v dobrovol-
nické a v expediční. Studenti zatím usilují 
o cenný certifikát na nejjednodušší úrov-
ni ze tří, bronzové. Nicméně věříme, že 
ji zdárně dokončí navzdory překážkám, 
které před ně postavila současná pande-
mie, a budou moci pokračovat v soutěži 
o  stříbro i zlato.

Návštěva Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky

V půli listopadu se oktáva vydala do 
Prahy navštívit Poslaneckou sněmovnu 
Parlamentu České republiky. Studenti 
se nejprve seznámili s historií budov Po-
slanecké sněmovny a parlamentarismu 
v našich zemích. Poté museli absolvo-
vat přísnou vstupní kontrolu a následně 
začala pod vedením průvodkyně pro-
hlídka prostor, které sněmovna využívá. 
Jako nejzajímavější se ukázala návštěva 
zasedacího sálu. Studenti hledali jména 
známých poslanců na jednotlivých mís-
tech a mnozí postáli i u řečnického pultu. 
Připomněli si také, jak jsou navrhovány, 
projednávány a schvalovány zákony.

Multimediální den s vyhlášením 
nejlepších školních časopisů

Dne 22. listopadu se v rámci Multimedi-
álního dne uskutečnilo na Fakultě sociál-
ních studií Masarykovy univerzity v Brně 
vyhlášení nejlepších školních časopisů 
České republiky. Zamířili sem i redaktoři 
školního časopisu DALEKOHLEDím. Sou-
těž má tři kategorie a náš časopis dosáhl 
výborného výsledku vzhledem k tomu, 
že to byla jeho první účast v této soutěži. 
Získal dvě 3. místa a jedno 5. místo.

Před vyhlášením výsledků se naši re-
daktoři zúčastnili několika mediálních 

workshopů. Jedním z nich byl i workshop 
České televize s názvem Jak se dělají 
Zprávičky. Mezi moderátory večerního 
pořadu byla vybrána i studentka sekun-
dy Aneta Nohelová, která zvládla svůj 
part asi nejlépe ze všech účastníků. 

Divadelní představení Vyhnání Gerty 
Schnirch

Dne 26. listopadu zhlédli studenti naší 
školy v doprovodu dvou pedagogů v br-
něnském HaDivadle oceňované divadel-
ní představení Vyhnání Gerty Schnirch. 
Téměř tříhodinové drama žáci ocenili 
z několika důvodů. Scéna měla neobvyk-
lé uspořádání uprostřed hlediště, skvělé 
herecké výkony neustále zaměstnávaly 
divákovu pozornost a především okta-
váni uvítali, že se jednalo a literární text 
z  maturitního seznamu četby. Mohli tak 
využít informace a zážitky z představení 
u maturitní zkoušky. 

Interaktivní program Badatel 

Na konci listopadu se žáci sekundy zú-
častnili v brněnské pobočce Židovského 

Redaktoři školního časopisu DALEKOHLEDím při pře-
vzetí ocenění v soutěži školních časopisů
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muzea v Praze interaktivního vzdělávací-
ho programu Tradice a zvyky Židů. V  ně-
kolika skupinách pracovali s předměty 
a texty, které souvisí s židovskými zvyky, 
tradicemi nebo oslavami během roku, 
jako jsou například svátek Pesach nebo 
tradiční židovská svatba. Na závěr tradici 
či zvyk představili svým spolužákům. 

Jednodenní vánoční zájezd do Vídně

Na začátku prosince se vydali žáci naší 
školy, ti z nižšího stupně s rodiči, do před-
vánoční Vídně. Nejdříve navštívili stá-
lou i aktuální výstavu v Kunsthaus Wien 
a  prohlédli si stavby F. Hundertwassera, 
pak se vypravili individuálně na adventní 
trhy. Z reakcí zúčastněných bylo znát, že 
uvítali vytržení z předvánočního shonu 
a ocenili jak navštívené expozice, tak at-
mosféru adventního města.

Christmas workshop

Před Vánoci učitelé angličtiny zorganizo-
vali na celé dopoledne pro žáky nižšího 
stupně gymnázia Christmas workshop. 
Konverzovalo se pouze v angličtině, té-

matem byly Vánoce u nás a Vánoce 
v USA. Všem se líbila prezentace Sarah 
Grace Hall, rodilé mluvčí působící na ško-
le. Za zvuků vánočních koled si účastníci 
workshopu podle anglických návodů vy-
robili drobné dárky.

Lyžařský kurz sekundy

V týdnu od 5. do 11. ledna se v Karlově pod 
Pradědem uskutečnil lyžařský a  snow-
boardový výcvikový kurz sekundy. Zú-
častnilo se ho 30 studentů a 3 učitelé.

Christmas workshop – momentka z výroby dárků

Družstvo lyžarského kurzu sekundy v Karlově pod Pradědem
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21. společenský ples
Gymnázia Židlochovice

V pátek 17. ledna 2020 se uskutečnil již 
21.  ples naší školy. Pořadatelem plesu 
bylo Sdružení přátel Gymnázia Židlocho-
vice. Rodiče, učitelé i žáci pod vedením 
pana učitele Mgr. Tomáše Dratvy věno-
vali přípravě a organizaci plesu mnoho 
času a energie. 

Na úvod plesu zatančili studenti sex-
ty polonézu, kterou připravovali přes dva 
měsíce s paní učitelkou Mgr. Vendulou 
Provazníkovou. Součástí plesu byla také 
tombola, ve které se letos sešlo cca 300 
cen. Přispěli do ní rodiče a další osoby, 
řada firem a institucí, místních i ze širo-
kého okolí, celkem 100 dárců. Výtěžek 
plesu bude použit k hrazení různých ak-
tivit žáků školy. Děkujeme všem sponzo-
rům.

Lyžařský kurz kvinty a sexty

Od 3. do 7. února se konal zimní sportovní 
kurz kvinty a sexty v rakouském Lachta-
lu. Zájemci z obou tříd byli ještě doplněni 
několika účastníky z tercie a kvarty, cel-
kem jelo čtyřicet žáků a čtyři učitelé. Celý 
kurz pro nás organizovala CK Čestyl, na 
kterou byly dobré reference z jiných gym-
názií. A  skutečně poměr kvality a  ceny 
byl opravdu dobrý. Velkým bonusem bylo 
i  to, že v případě potřeby byl k  dispozici 
odvoz osobním autem, například k lékaři 
nebo do nemocnice. 

Již první den si studenti zalyžovali 
v  areálu Präbichl, což je menší středis-
ko se dvěma sedačkovými lanovkami. 
Účastníci akce měli ubytování na malé 
ekofarmě nedaleko Lachtalu. Další čtyři 
dny naše lyžaře vozil autobus do sedla 

Žáci byli rozděleni do tří družstev. 
V  prvním byli zkušení lyžaři, druhé tvo-
řila skupina lyžařských začátečníků i po-
kročilých a ve třetím družstvu byli snow-
boardisté. Družstva jezdila na lanovce 
Karlov Ski Express nebo Roháč Expres 
a  využívala všechny čtyři sjezdovky roz-
dělené podle obtížnosti. Večer se nejdří-
ve konaly přednášky o bezpečnosti na 
horách nebo byla promítána instruktážní 
metodická videa o snowboardingu, lyžo-
vání a carvingu a pak teprve následoval 
společný zábavný program. Poslední den 
se konaly závody ve slalomu a  byla vy-
hodnocena soutěž o největší zlepšení na 
snowboardu a na lyžích. Proběhla i skupi-
nová soutěž v exhibici na svahu. 

I když lyžařské podmínky nebyly ide-
ální, v kolektivu panovala po celou dobu 
kurzu výborná nálada a  nezkazil ji ani 
fakt, že vzhledem ke špatné kvalitě sně-
hu došlo k několika úrazům rukou.

Návštěva pavilonu Anthropos

V polovině ledna 2020 se žáci primy zú-
častnili exkurze do muzea Anthropos 
v  Brně. Prohlédli si stálou expozici O pů-
vodu člověka a vzniku kultury, která se-
znamuje s nejstarší historií lidstva, a  vý-
stavu Okouzlení Afrikou představující 
vliv Afriky na české umělce od začátku 
20. století až do současnosti. 

Po poznávací časti následovala inter-
aktivní část exkurze, během které žáci 
v muzeu kreslili. Inspirovali se exponá-
ty a  odborným výkladem. Největšímu 
zájmu se těšila replika mamuta s mlá-
dětem v životní velikosti a samozřejmě 
Věstonická venuše. Ale zaujala například 
i pravěká chýše nebo kosterní pozůstatky 
a nástroje pravěkých lidí. 
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tána jednotlivá stanoviště. Zde si mohli 
prakticky vyzkoušet postupy poskytová-
ní první pomoci v  různých situacích, do 
kterých se mohou běžně dostat. Jedna-
lo se o  poskytnutí první pomoci při do-
pravní nehodě, o zajištění bezpečnosti na 
místě události, o pomoc při úrazech elek-
trickým proudem, při vnitřním krvácení, 
při poranění páteře, při popáleninách 
a  otravách.  Žáci se také učili, jak zasta-
vit krvácení, vyšetřit stav vědomí, provést 
kardiopulmonální resuscitaci dětí i do-
spělých (KPR) a  nahlásit událost zdra-
votnické záchranné službě (ZZS).  

Tento projekt vhodně doplnil a osvě-
žil výuku první pomoci, která je součástí 
školního vzdělávacího programu před-
mětů biologie a tělesná výchova.

Návštěva kamionu FabLab Experience

Jeden den v říjnu a tři dny v únoru se 
mohli studenti naší školy účastnit pro-
jektu FabLab Experience. Jedná se o ka-
mion s návěsem vybaveným moderní 
technikou čítající desítku přístrojů, jako 
jsou laserová řezačka, 3D tiskárny, robo-
tické rameno, CNC frézka, řezací plotr, 

Lachtal, kde bylo k dispozici čtyřicet kilo-
metrů upravených sjezdovek především 
střední a lehké obtížnosti. Zdejší tratě 
jsou dostatečně široké a skvěle se hodí 
pro pohodovou i lehce sportovní jízdu. 
Bohužel počasí příliš nepřálo, první den 
v Präbichlu doslova pršelo a následující 
dva dny v Lachtalu byla mlha, vítr a sníh. 
Cesta na svah pak trvala dlouho, auto-
bus musel nasazovat i řetězy. Naštěstí 
poslední dva dny vysvitlo slunce, takže 
nepříjemné zážitky z minulých dnů vy-
střídala velká spokojenost. Poslední den 
se ze svahu odjíždělo přímo zpět do Žid-
lochovic. Navzdory nepříznivému počasí 
se kurz obešel bez úrazů a žáci i učitelé si 
ho pochvalovali.

Interaktivní výuka první pomoci

Ve spolupráci s oblastním školicím stře-
diskem Českého červeného kříže v Brně 
proběhl v polovině ledna projekt pro tercii 
a kvartu První pomoc interaktivně. Čty-
ři instruktoři objasnili žákům nejdříve ve 
třídách teoretické základy první pomoci 
prostřednictvím prezentace. Poté se žáci 
přesunuli do tělocvičny, kde byla nachys-

Interaktivní výuka první pomoci probíhala na jednotlivých stanovištích v tělocvičně
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a geografií vybraných anglicky mluvících 
zemí. 

S netypickou formou výuky byli spo-
kojeni jak žáci, tak vyučující. Studenti 
kladně hodnotili zvolené téma a indivi-
duálnější přístup. Vyučující celou zkuše-
nost hodnotily jako velmi přínosnou pro 
profesní rozvoj. Díky dobře nastavené 
spolupráci mohly vytvořit hodiny, ve kte-
rých bylo studentům možné poskytnout 
více informací, procvičit různé jazykové 
jevy a poskytnout širší a konkrétněji za-
měřenou zpětnou vazbu. I díky dobré 
první zkušenosti se vyučující rozhodly 
tandemovou výuku realizovat i ve škol-
ním roce 2020/2021.

Měsíc mediálního vzdělávání

Již tradičně se naše škola v červnu za-
pojuje do Měsíce mediálního vzdělávání, 
který patří do vzdělávacího programu 
Jeden svět na školách neziskové společ-
nosti Člověk v tísni. Do tohoto projektu 
se pod vedením Mgr. Tomáše Kaválka ak-
tivně zapojuje redakce školního časopisu 
a zve si do školy novináře, kteří hovoří se 
studenty o své profesi.  Letos v červnu 

elektronový mikroskop, elektro a mecha-
nická dílna. Laboratoř nabízí praktické 
vzdělání v oblasti digitálních výrobních 
technologií ale přispívá také k odstraňo-
vání obav z  moderních technologií. Při 
dopoledních prohlídkových hodinách si 
studenti prohlédli dílnu a seznámili se se 
základními principy těchto strojů. V od-
poledních workshopech si zájemci mohli 
stroje vyzkoušet a prokázat svou šikov-
nost při vlastní tvorbě. 

Tandemová výuka 

Na jaře školního roku 2019/2020 proběh-
la v rámci projektu Šablony II financova-
ného Evropskou unii tandemová výuka 
v  hodinách anglického jazyka oktávy. Bě-
hem ní jsou ve vyučovací hodině přítom-
ni dva vyučující, kteří ji vedou společně. 
Do projektu se na naší škole zapojily dvě 
pedagožky. Vznikla série několika vyučo-
vacích hodin, během kterých se vyučující 
s žáky zaměřily na reálie anglicky mluví-
cích zemí, tedy téma, které se objevuje 
u ústní části maturitní zkoušky z  anglič-
tiny. V rámci projektu byli studenti více 
do hloubky seznámeni s historií, kulturou 

Skupina žáků kvarty v interiéru kamionu FabLab Experience
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února zorganizovalo sedm projektových 
odpolední. Během nich předvedly všech-
ny naše vyučující matematiky a chemie 
společně s hospodářkou školy výuku tý-
kající se netradičních témat: kyanotypie 
– exponování bez temné komory, Vánoce 
přicházejí aneb jak vkusně a neotřele za-
balit dárek, tvorba šablon a ornamentální 
potisk papíru, Lissajousovy křivky v expe-
rimentální fyzice a ve výtvarném pojetí, 
Chladniho obrazce v experimentální fyzi-
ce a ve výtvarném pojetí a tvorba interak-
tivních kvízů. Organizátorky uskutečnily 
také exkurzi po ekologických objektech 
obce Hostětín.

Projekt měl výborný ohlas, škoda, že 
jeho pokračování přerušila pandemie ko-
ronaviru.

Charitativní sbírka Český den
proti rakovině

Naše gymnázium organizuje v Židlocho-
vicích Český den proti rakovině již dvacet 
jedna let. Ve školním roce 2019/2020 byl 
však květnový termín sbírky posunut až 
na 30. září. 

Do roku 2019 škola díky práci dob-
rovolníků z řad studentů a příspěvkům 
všech dárců zaslala na konto Ligy proti 
rakovině 402 722 Kč.

to bohužel nebylo možné. Studenti to 
ale nevzdali a uspořádali aktivity k  me-
diálnímu vzdělávání v rámci českého ja-
zyka v  online prostředí Učebny Google. 
Sekunda, tercie a kvarta si tak mohly 
vyzkoušet mediální posilovnu, seznámit 
se se záludnostmi současného informač-
ního světa nejen na internetu, ale i  v  ji-
ných médiích a zhlédnout videa, která 
pořadatelé poslali formou odkazů. 

I když byly ohlasy na tuto formu me-
diálního vzdělávání vesměs pozitivní, je 
určitě přínosnější podnikat tyto aktivity 
v  reálných učebnách.

Projekt KREATIV

Tento projekt si klade za cíl vytvořit ce-
lorepublikovou síť pro podporu rozvoje 
pedagogů v oblasti kreativní výuky žáků 
a  studentů. Soustředí se na předává-
ní zkušeností mezi pedagogy a vede je 
k  tomu, aby žákům poutavým způsobem 
zdůrazňovali vztahy mezi přírodními vě-
dami a výtvarnými obory. Organizuje ho 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklář-
ská Kamenický Šenov za podpory EU.

Centrem kolegiální podpory pro uči-
tele ze základních a středních škol v žid-
lochovickém i širším regionu se stalo 
Gymnázium Židlochovice. Od září do 
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v období od 10. 6. 2020 do 12. 6. 2020.
Ve společné části maturovali všich-

ni z českého jazyka a literatury a dále si 
mohli vybrat mezi cizím jazykem nebo 
matematikou. Zkouška z českého jazyka 
a literatury a z cizího jazyka měla dvě díl-
čí zkoušky: didaktický test a ústní zkouš-
ku. Zkoušku z matematiky tvořil pouze 
didaktický test. 

Profilová část na naší škole obsaho-
vala dvě povinné zkoušky. Žáci si mohli 
vybírat ze třinácti předmětů. Forma těch-
to zkoušek byla různá: ústní zkouška, pí-
semná zkouška, praktická zkouška nebo 
kombinace těchto forem. 

Maturity a výsledky 
přijetí na vysoké školy

Ve školním roce 2019/2020 ukončilo osmý 
ročník svého studia celkem 25 žáků oktá-
vy a splnilo tak nutnou podmínku k vy-
konání maturitní zkoušky. Maturity se 
uskutečnily ve dvou částech – společné 
(státní) a  profilové (školní). V souvislos-
ti s epidemickou situací covid-19 se celá 
organizace maturitních zkoušek řídila 
zvláštními pravidly.

Didaktické testy společné části ma-
turitní zkoušky se konaly od 1. 6. 2020 do 
2. 6. 2020, písemné a praktické zkoušky 
profilové části se uskutečnily v období od 
3. 6. 2020 do 5. 6. 2020. Ústní zkoušky pro-
filové části maturitní zkoušky proběhly 

Závěrečné shromáždění maturantů při ukončení maturitních zkoušek
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Fakulta sportovních studií: 1
Farmaceutická fakulta: 1
Pedagogická fakulta: 2
Přírodovědecká fakulta: 2
Lékařská fakulta: 2

Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta: 1
Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií: 1
Provozně ekonomická fakulta: 2

Veterinární a farmaceutická univerzita 
Brno
Fakulta farmaceutická: 1

Vysoké učení v Brně
Fakulta podnikatelská: 1
Fakulta stavební: 1
Fakulta strojního inženýrství: 2

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera: 1

NEWTON College, a.s.
Ekonomika a management: 1

Maturitním komisařem u společné 
části byl na naši školu jmenován Mgr. Ja-
kub Raida. Funkci předsedy zkušební ko-
mise u ústních zkoušek vykonával Mgr. 
Ladislav Zemánek.

Všech 25 žáků maturitní zkoušku 
úspěšně vykonalo v jarním termínu. Je-
denáct žáků prospělo s vyznamenáním, 
čtrnáct žáků prospělo. Slavnostní předá-
ní maturitních vysvědčení se uskutečnilo 
za přítomnosti starosty města v obřadní 
místnosti Městského úřadu v Židlochovi-
cích v pátek 19. 6. 2020.

Úspěšnost přijetí na VŠ

Maturanti byli úspěšní také u přijímacích 
zkoušek na vysoké školy. Seznam níže 
uvádí počty přijatých absolventů gymná-
zia na vybrané vysoké školy.

Masarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakulta: 1
Fakulta informatiky: 3
Fakulta sociálních studií: 2
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Žáci gymnázia se pravidelně zúčastňují 
různých soutěží a předmětových olym-
piád. Vyhlašovaných soutěží je celá řada. 
Nejvíce ceněné jsou soutěže pořádané 
Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy. Těmto tradičně věnuje gymnázi-
um největší pozornost. Soutěže jsou také 
určitým ukazatelem úspěšnosti školy, a 
to nejen pro zřizovatele škol, ale i širokou 
veřejnost. Školní rok 2019/2020 ovšem vý-
razně ovlivnila epidemická situace, větši-
na soutěží byla ukončena už po školním 
kole, v některých případech se vyšší kola 
odehrávala elektronickou formou.

Biologická olympiáda 

Vzhledem ke koronavirové pandemii 
byla okresní kola zrušena a nahradilo je 
celostátní online kolo.  Nejlepších výsled-
ků dosáhly Michaela Kolářová z tercie 
36.  místem v kategorii C (tercie, kvarta) 
a Tereza Kolářová z  primy 50. místem 
v  kategorii D (prima, sekunda).

Dějepisná olympiáda
 
V kategorii I. pro nižší gymnázia postou-
pil do krajského kola Vojtěch Kocman 
z tercie. Další kola se nekonala. V kate-

gorii II. pro vyšší gymnázia se v okresním 
kole umístil na 5.  místě Jakub Řehoř ze 
septimy.

Dějepisná soutěž gymnázií

Poslední – XXIX. ročník měl na gymnáziu 
pouze školní kolo. Zúčastnili se ho Barbo-
ra Pospíšilová ze sexty a Petr Hodinský 
a Karolína Mikesková z kvinty. Krajské 
kolo ani v druhém náhradním termínu 
v  září 2020 neproběhlo. 

Zeměpisná olympiáda

Velmi pěkných umístění dosáhli studen-
ti v krajském kole soutěže. Petr Hodin-
ský z  kvinty získal 3. místo v  kategorii 
D (kvinta–oktáva), Tadeáš Roblík z kvar-
ty 9.  místo v kategorii C (tercie–kvarta) 
a  Štěpán Och ze sekundy 10. místo v ka-
tegorii B (sekunda).

Projekt Mapuj(du) krajinou

Formát projektu je odlišný od ostatních 
soutěží. Projekt byl vypsán Masaryko-
vou a Mendelovou univerzitou pro dru-
hé stupně základních škol a nižší stupně 
víceletých gymnázií v  Jihomoravském 

Soutěže v prvním 
školním roce koronaviru
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kraji. V  rámci projektu žáci zpracovali 
projekty o místech ve svém okolí, které 
poté poslali k vyhodnocení organizáto-
rům. Z  naší školy se do soutěže zapojily 
všechny třídy nižšího gymnázia, které do-
hromady zpracovaly 41  projektů. V obou 
vyhlášených kategoriích Nejaktivnější 
škola a Celkový vítěz zvítězilo naše gym-
názium.

Fyzikální olympiáda

V krajském kole se umístil v katego-
rii E na 6. místě Petr Hodinský z  kvinty 
a  v  kategorii D na 7. místě David Ne-
kvapil ze sexty. Tadeáš Roblík z  kvarty 
získal 1. místo a Kryšof Čupr ze stejné tří-
dy 2. místo v okresním kole kategorie F.  
Krajské kolo se v této kategorii nekoná. 
Okresní kolo kategorie G bylo z důvodu 
pandemie zrušeno.

Logická olympiáda

Nejlépe se umístil v krajském kole kate-
gorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií) na 3.–4. mís-
tě Šimon Pauk z primy.

Soutěž ve finanční gramotnosti

Ve II. kategorii žáků ZŠ a nižších tříd 
gymnázií se v on-line probíhajícím škol-
ním kole do okresního kola soutěže pro-
bojovali Michal Himer, Sofie Ondráčková 
a Sára Šmajsová z kvarty a vytvořili tým 
bojující o postup do krajského kola. Ve 
III.  kategorii středních škol stejným způ-
sobem uspěli Robin Martínek ze sexty 
a  Jitka Ondryhalová s Karolínou Mikes-
kovou z kvinty. V krajském kole už ani 
jedna trojice z našeho gymnázia nesou-
těžila.

Chemická olympiáda

V kategorii D (sekunda, tercie, kvarta) 
z okresního do krajského kola postoupili 
Tadeáš Roblík z kvarty a Adam Mareček 
z tercie. Krajské kolo se už nekonalo. 

N-Trophy

Soutěže se účastnil student Vojtěch Vyo-
rálek ze septimy a s týmem složeným i  ze 
studentů jiných gymnázií se dostal do fi-
nále, které se ale konalo jen formou video-
sekvencí a bez stanovení pořadí.

Matematická olympiáda 

Kategorie Z6–Z8 byly z důvodu pande-
mie zrušeny. Lucie Minaříková z  kvarty 
se v okresním kole kategorie Z9 umísti-
la na 1. místě. Krajské kolo kategorie B, C 
(kvinta, sexta) proběhlo korespondenční 
formou. Zúčastnily se ho Anna Foltýnová 
z kvinty a Ivona Procházková ze sexty.
 
Soutěž v cizím jazyce – anglický jazyk

Nela Andrýsková ze sekundy získala 
1.  místo v okresním kole kategorie I.  B 
a  Sarah Abdel-Malak ze septimy 2. místo 
v kategorii III. A. Tyto dva nadějné výsled-
ky v dalších kolech zmařila pandemie.

Regionální výběrová konference 
Evropského parlamentu mládeže 
České republiky

Ve školním roce 2019/2020 se této soutě-
že probíhající v anglickém jazyce zúčast-
nil tým ve složení Rebeka Vitová a Sarah 
Abdel-Malak ze septimy a Jan Nentvich 
z oktávy. Rebeka a Sarah pokračují i do 
dalšího kola, tedy Národní výběrové kon-
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ference EPM, která se má uskutečnit 
v příštím školním roce distanční formou. 

Soutěž v cizím jazyce – francouzský 
jazyk

Přesto, že se žáci naší školy na soutěž při-
pravovali, krajské kolo neproběhlo.

Soutěž v cizím jazyce – ruský jazyk
 
V krajském kole kategorie SŠ I se na 
4.  místě umístil Petr Hodinský z kvinty.

Olympiáda v českém jazyce

V okresním kole kategorie I. se na 1. místě 
umístila Sára Šmajsová z  kvarty, účast-
nice nejvyššího kola soutěže v minulém 
školním roce. Krajské kolo už ale nepro-
běhlo. V kategorii II. získala v okresním 
kole 2. místo Karolína Mikesková z kvinty.
 
Dětská scéna – recitace

Okresní kolo se neuskutečnilo, i když na 
něj byli vítězové školního kola připraveni.

Výtvarná soutěž Příroda kolem nás

Soutěž vyhlásila Správa Národního parku 
Podyjí a byla zařazena do projektu „Pro-
žijte a poznejte Podyjí“, který podporuje 
Státní fond životního prostředí ČR. To-
hoto ročníku se zúčastnilo celkem 334 
škol z celé ČR s celkem 3251 pracemi. Na 
skvělém 3. místě ve 4. věkové kategorii 
se umístila Kateřina Dratvová z primy 
a  čestné uznání získala Tereza Mušál-
ková ze sekundy. Výběr nejlepších pra-
cí byl od dubna do října 2020 vystaven 
v prostorách Návštěvnického střediska 
Správy Národního parku Podyjí v Čížo-

vě i v dalších výstavních místech nejen 
znojemského regionu. Oceněné práce je 
také možno zhlédnout na internetových 
stránkách Národního parku Podyjí. 

Školní časopis roku

Časopis Gymnázia Židlochovice DALE-
KOHLEDím získal zásluhou Magdy Šile-
rové ze sexty 3. místo v kategorii Titulní 
strana roku. V souhrnné kategorii Nejlep-
ší časopis roku se umístil na pátém místě 
a v hlasování školních redakcí skončil na 
třetím místě.

Talent gymnázia

Soutěže se zúčastnilo 13 žáků, kteří hráli 
na hudební nástroje nebo zpívali. Porota 
z řad učitelů vyslechla hru na klavír, ky-
taru, klarinet, zobcovou, altovou i soprá-
novou flétnu a populární zpěv. V kater-
gorii mladších žáků (prima až tercie) se 
na 1.  místě ve hře na saxofon umístil 
Petr Pauk z tercie a na 2. místě ve hře na 
zobcovou flétnu Anna Macková z primy. 
V  kategorii starších žáků (kvarta až sep-
tima) vyhrála ve hře na kytaru Barbora 
Bukovinová ze septimy a 2. místo získala 
Zuzana Vítková z kvarty ve zpěvu.

Sportovní soutěže

Nejlepších výsledků dosáhly týmy florba-
listů. Dívky se v okresním kole středních 
škol umístily na 1. místě a hoši na 4. mís-
tě.  V okrskovém kole Orion florbal Cupu 
pak získali starší žáci i starší žákyně naší 
školy shodně 5. místo. V okresních závo-
dech v přespolním běhu Želešická růže 
dosáhlo družstvo žáků vyššího stupně 
gymnázia 3. místo. Z okresního finále 
ve fotbale žáků středních škol si přivezli 
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naši studenti ocenění v podobě 3.  mís-
ta a  v okresním finále v halovém fotbale 
žáků středních škol skončili na 5.  místě. 
Třetím místem uspělo naše gymnázium 
i v okrskovém kole závodu základních škol 
ve šplhu na tyči 4,5 m.

Středoškolská odborná činnost (SOČ) 

Vzhledem ke koronavirové pandemii 
byla okresní kola SOČ zrušena. Proběhlo 
pouze krajské kolo, a to online formou. 
Z naší školy se soutěže zúčastnilo 9 stu-
dentů. Do celostátního kola postoupila 
Barbora Bukovinová ze septimy a umís-
tila se na 11. místě.

Účastníci krajského online kola:

Obor 02: Fyzika
Denisa Zpěváková: NMR měření anato-
mie a spektroskopie mozku myši in vivo.

Obor 06: Zdravotnictví
Anna Jakubičková: Karcinom děložního 
čípku a rizikové faktory pro jeho vznik. 
Karolína Nováková: Darování orgánů a těl.

Obor 07: Zemědělství, potravinářství, 
lesní a vodní hospodářství
Barbora Bukovinová: Equinní rekurentní 
uveitida.

Obor 08: Ochrana a tvorba životního 
prostředí
Magdaléna Šilerová: Úsporné žárovky še-
tří naši energii, šetří také naše zdraví?

Obor 09: Strojírenství, hutnictví, dopra-
va a průmyslový design
Mikuláš Šťastný: Výhody a problémy elek-
tromobilů.

Obor 10: Elektrotechnika, elektronika 
a telekomunikace
David Nekvapil: Holografie a její využití 
pro přesná měření.

Obor 14: Pedagogika, psychologie, so-
ciologie a problematika volného času
Theresa Šupová: Sociální sítě a influenceři.
Rebeka Vitová: Teorie překladu a její vy-
užití.

Obor 15: Teorie kultury, umění 
a umělecké tvorby
Sabina Schalová: Sebepoznávání skrze 
uměleckou tvorbu v době dospívání.

Účastníci celostátního online kola:

Obor 07: Zemědělství, potravinářství, 
lesní a vodní hospodářství
Barbora Bukovinová: Equinní rekurentní 
uveitida. 
   
Projekt podpory přírodovědných 
předmětů

V uplynulém školním roce proběhl na 
Gymnáziu Židlochovice pátý ročník „Pro-
jektu podpory přírodovědných před-
mětů“. Byl opět zaštiťován, podporován 
a  financován ve spolupráci s městem 
Židlochovice.

Jeho cílem bylo zvýšit a podpořit 
zájem našich studentů o přírodovědné 
a  technické obory: biologii, chemii, fyzi-
ku, matematiku, zeměpis a informatiku 
a výpočetní techniku. Gymnázium Žid-
lochovice tak s finanční podporou města 
Židlochovice reflektovalo koncept projek-
tu „Excelence“ Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR, který se snaží mo-
tivovat mladé lidi ke studiu na vysokých 
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školách přírodovědného a technického 
zaměření. Společenská potřeba profesí 
v těchto oborech roste a absolventi pří-
rodovědných směrů mají při hledání za-
jímavého a kvalitně finančně ohodnoce-
ného uplatnění dobré vyhlídky. 

Projekt sledoval rozvoj našich žáků 
a jednoduchým bodovacím systémem 
pravidelně oceňoval zapojování do před-
mětových soutěží zařazených do pro-
jektu Excelence. Oceňovány byly také 
odborné práce ve formě referátu ve sta-
novené kvalitě a rozsahu a práce Středo-
školské odborné činnosti napříč všemi 
obory (tedy nejen přírodovědnými). Nej-
lepší žáci pak byli za každý měsíc oce-
něni finančními poukázkami. Na nižším 
gymnáziu bylo možné získat poukázku 
v hodnotě 1000 Kč při dosažení alespoň 
sedmi bodů. Na vyšším gymnáziu byly 
udělovány poukázky dvojí hodnoty. Při 
zisku alespoň sedmi, nejvýše však deseti 
bodů, šlo o poukázku ve výši 1 500 Kč, při 

bodovém zisku nad deset bodů to byla 
poukázka na 3 000 Kč. Poukázky mohou 
být využity k financování vzdělávacích 
aktivit nebo nákupu učebních pomůcek 
včetně elektroniky.

Tento ročník projektu byl pozname-
nán pandemií onemocnění covid-19. 
Řada okresních, zejména pak vyšších 
postupových kol předmětových soutěží 
byla zrušena, některé posléze proběhly 
online. Podmínky soutěže tak nebyly pro 
všechny naše studenty rovné a spravedli-
vé, proto se organizátoři rozhodli upustit 
v  tomto ročníku od udělení finálních cen 
a zůstat pouze u cen dílčích.

Nejvíce bodů na nižším stupni zís-
kali Tadeáš Roblík z kvarty (56,5), Martin 
Blažek (29,95) a Petr Pauk (29,65), oba 
z tercie. Na vyšším stupni byli nejúspěš-
nější Anna Foltýnová z kvinty (37,1), Petr 
Hodinský z kvinty (32,4) a Barbora Buko-
vinová ze septimy (32).
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Vůně noci
Barbora Pospíšilová, sexta

Otevřela střešní okno a nadechla se. 
Vzduch byl chladný, ale byl to ten typ 
klidného chladu, po kterém prahnete, 
když se probudíte ze zlého snu. Nebo 
když se, jako ona, probudíte do něče-
ho ještě horšího. Pláč pomalu utichal. 
Vzhlédla. Fascinovaně pozorovala ty blyš-
tivé diamanty přišité na tmavě modrý, 
téměř černý samet.

Vzdychla. Kdyby tak byla hvězdou… 
Nemusela by řešit žádnou z těch lidských 
hloupostí. Nemusela by řešit zrady a pod-
vody, nepotřebovala by k přežití tkát 
komplikované lži, neužírala by se vlastní 
nenávistí. Pozorovala hvězdy bez toho, 
aby viděla v jejich uspořádání nějaký vý-
znam, obrazec, a najednou jí to všechno 
připadalo nefér. Tak nefér! Všechny byly 
nádherné, pěkně se na ni usmívaly, sou-
citně pomrkávaly a musely se o místo na 
obloze skoro prát, ale jenom jedna, to 
ošklivé sobecké Slunce, si kradla oblohu 
vždycky celou pro sebe! Kdyby tak byla 
hvězdou…

Prohlížela si tmavé siluety stromů. 
Les voněl svěže jako čerstvě posekaná 
tráva a  hlína a mokrá kůra. Voněl slad-

ce jako nejdrobnější kvítky. Jako prysky-
řice a jehličí, jako tlející listí a podhoubí. 
Kaštanově. Zeleně. Udivovala ji ta doko-
nalá rozporuplnost všech jednotlivých 
pachů.

Hluboký nádech a slastí přivřené oči. 
Kéž by noc nikdy neskončila…

Slyšela šumění říčky a slyšela vítr, ale 
nebylo to žádné kvílení, spíše radostné 
výskání. Rychlá voda vesele poskakovala 
lesem a kolem chaty a pod silnicí a uhá-
něla si to dál sotva berouc na něco ohle-
dy. Být takovou říčkou, to muselo být 
také pěkné. Mohla by procestovat svět 
a darovat tolik potřebnou vláhu, mohla 
by darovat životy… a ocelovou vůni vody.

Nadechla se a najednou to cítila úpl-
ně všechno.

A pak začala obloha blednout a rud-
nout, jako by se snad měla za co stydět, 
fialověla a zlátla. Ona tam seděla, když 
zakokrhal kohout a když začala zkouška 
lesního orchestru. Slyšela, jak dveře sou-
sedního domu práskly, soused zrovna vy-
běhl na ranní nákup. Zaznamenala toho 
dne první auto. Rukávem otřela zamlže-
né okno a pozorovala výměnu jednoho 
mizejícího kouzla za nové.

A byla tam, když vůně noci zmizela 
úplně.

Tvorba
na gymnáziu
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3. ROČNÍK
ČÍSLO 1
31. října
2019

Obálka časopisu DALEKOHLEDím, 2. ročník, číslo 2, 
autorka obálky Magdaléna Šilerová

Obálka časopisu DALEKOHLEDím, 3. ročník, číslo 2, 
autorka obálky Kateřina Pospíšilová

Obálka časopisu DALEKOHLEDím, 3. ročník, číslo 1, 
autorka obálky Magdaléna Šilerová

Obálka časopisu DALEKOHLEDím, 3. ročník, číslo 3, 
autorka obálky Eszter Dicko
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Dopis pro Hally

Milá Hally,
máma si neustále stěžuje, že moc čtu a 
nevystrčím hlavu z domu.
Co mám udělat, abych si mohla v klidu 
číst?
Bára

Milá Báro,
co zkusit číst venku? Vím, je tam trochu 
chladno, ale to se časem spraví.
Přinejhorším můžeš vždycky z knížek 
přesedlat na něco jiného a uvidíš,
jak bude máma najednou za knížky 
ráda.
Tvoje Hally

Milá Hally,
nevíš, proč furt všichni chtěj iPhone?
Anonym

Milý Anonyme,
netuším. Možná si jenom potrpí na kva-
litní telefony.
Tvoje Hally

Milá Hally,
brácha mi zlomil kytaru. Jak ho mám 
potrestat?
Jonáš

Milý Jonáši,
pokud se tvá kytara nachází v neopravi-
telném stavu, přetáhni jejím zbytkem
svého bratra po hlavě. Potom mu jedno-
duše zabav počítačovou myš.
Tvoje Hally

Milá Hally,
moje kočka se rozhodla, že je pro ni 
moje hlava to nejpohodlnější místo na 
spaní.

Bohémská báseň
anonym

Svět mě nepochopil.
On příliš jiný je.
Já svět nepochopil.
Každý den mučí mě.

Jsem básník, pisálek, umělec.
Svět je však pracovitý.
Jsem pražských kaváren znalec.
Nemám na živobytí.

Mé texty dnes nikdo nečte.
Na romantiku čas není.
Lidé chudáky přehlíží lehce.
Láska ve světě? Žádné pomyšlení!

Všude jen válka zuří.
Je slyšet zbraní hluk.
Lidi se ale bouří.
A co já? Jsem jenom kluk.

Jsem jenom kluk, co se narodil.
Narodil, na tomhle kusu šutru.
Který Bůh do vesmíru odhodil.
Žiji zde, bez lásky, bez cukru.
Život zde není příjemný.
Pořád jen stres a strach.
Snad bude konec dojemný.
Nebo mne zabije vrah!
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Redakční anketa

Jak vnímají dnešní studenti listopado-
vé události a nově nabytou svobodu té 
doby? Zeptali jsme se redaktorů našeho 
časopisu na dvě otázky:

1. Co se vám vybaví, když se řekne 17. lis-
topad?
2. Co pro vás znamená svoboda?

A odpovědi přidáváme do našeho speciá-
lu jako příjemné zpestření.

Barbora Bukovinová:
1. Jelikož jsem tuto dobu nezažila a znám 
tento den pouze z televizních záznamů 
a dokumentů, vždy si vybavím obrovské 
množství lidí, které se dokázalo spojit, 
postavit se proti režimu a hájit nejen 
zájmy svoje, ale celého Československa. 
A když zhodnotím současnou situaci, 
trošku mě mrzí, že toho česká společnost 
není schopna i teď.  
2. Svoboda je pro mě především důle-
žitou životní hodnotou, kterou bychom 
měli bránit a snažit se o její zachování. 

Jana Scheerová:
1. Představím si sametovou revoluci. 
2. Svoboda pro mě znamená, že můžeme 
cestovat prakticky kamkoli. 

Kateřina Hochmanová:
1. Revoluce. 
2. Volnost, svoboda slova. 

Markéta Fiemová: 
1. Sametová revoluce. 
2. Můžu různě cestovat a říct svůj názor, 
aniž by mě někdo trestal. 

Bohužel to není to nejpohodlnější pro 
mě. Jak ji to mám odnaučit?
Kitty

Milá Kitty,
je to nemožné. Když si pořídíš kočku, 
musíš se smířit s tím,
že si přivlastní všechno v bytě a zotročí 
jeho obyvatele.
Tvoje Hally

Nevíte si s něčím rady? Chtěli byste se 
mě na něco zeptat? Napište na e-mailo-
vou adresu
dopis.hally@email.cz.
Vaše Hally

 

DALEKOHLEDím 
ČASOPIS STUDENTŮ GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE 

SPECIÁL 

Obálka časopisu DALEKOHLEDím, speciál
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Martin Blažek:
1. Sametová revoluce, Václav Havel, pád 
komunismu. 
2. Svoboda pro mě znamená možnost 
říct svůj názor a cestovat. 

Michael Toman: 
1. Jako první mě napadne sjednocení lidí 
v tehdejším Československu proti komu-
nistické vládě a za nastolení vlády lepší. 
2. Svoboda pro mě znamená volnost pro-
jevu a možnost vlastního rozhodnutí. 

Mikuláš Soldán: 
1. Sametová revoluce. 
2. Můžu říct svůj názor, cestovat. 

Štěpán Och: 
1. Když se řekne 17. listopad 1989, vybaví 
se mi sametová revoluce, Václav Havel 
a osvobození od komunistického režimu. 
2. Svoboda pro mě znamená, že mohu ří-
kat a psát, co chci, mít názory, jaké chci, 
a že můžu dělat, co chci (pokud to není 
úplná volovina). 

Tomáš Smetana: 
1. Sametová revoluce. Začátek protestů 
proti komunistickému režimu. 
2. Svoboda pro mě znamená, že smím 
říkat, co chci, můžu cestovat, kam chci, 
a věnovat se, čemu chci. 

Veronika Ocásková: 
1. Když se řekne 17. 11. 1989, napadne mě 
seriál Vyprávěj. 
2. Svoboda pro mě znamená vše, protože 
můžeme říct svůj názor a nikdo nás za to 
nezavře, hlavně můžeme svobodně ces-
tovat. 

Vojtěch Kocman: 
1. Útok bezpečnostních složek na průvod 
demonstrantů k výročí smrti Jana Ople-
tala. 
2. Asi nejviditelněji svobodu projevu 
a svobodu cestovat. 

Andrea Sedláková: 
1. Lidé zvonící klíči na ulicích a po dlou-
hé době vyjadřující svůj nesouhlas s re-
žimem. 
2. Svoboda pro mě znamená, že můžu ří-
kat co chci, můžu cestovat kam chci, kdy 
chci, jak chci, mám přístup k informacím; 
neexistují zakázaní umělci ani literatura.

Eszter Dicko: 
1. Revoluce. Víc o tom nevím a asi mě to 
ani netrápí. 
2. Myslím, že svobody je v téhle době 
možná až moc. Lidi si myslí, že si mohou 
dělat, co se jim zlíbí. Dle mého názoru by 
to tak být nemělo. Každopádně se mi líbí, 
že každý může říct svůj názor a být sám 
sebou, aniž by ho někdo nějak radikálně 
utiskoval. 

Lucie Sekaninová: 
1. Když se řekne 17. listopad 1989, napad-
ne mě období sametové revoluce. 
2. Svoboda pro mě znamená volnost, pro-
sazování vlastních názorů.
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Kateřina Dratvová – prima, 3. místo v soutěži Příroda kolem nás

Tereza Mušálková – sekunda, čestné uznání v soutěži Příroda kolem nás
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Andrea Sedláková – kvinta, Refrakce světla sklem

Nela Andrýsková – sekunda, ALU-MINI-UM

Jana Frimmelová – kvinta, Jedlý obraz Filip Lemon – kvinta, Netradiční zátiší

Andrea Sedláková – kvinta, Netradiční zátiší
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Kateřina Böhmová – tercie, Univerzální hlava

Barbora Stejskalová – sekunda, Obrázek vytvořený 
moukou

Elena Kutlachová – sekunda, Obrázek vytvořený 
moukou

Ester Křížová – sexta, Labyrint
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Barbora Kovarčíková – kvarta, Staňte se obrazem

Anna Šubová – kvarta, Staňte se obrazem

Nikol Gergelová – sexta, Socha pro vítr

Bohdan Chrastil – septima, Socha pro vítr
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Dramatický kroužek

Studentky kvinty Jana Frimmelová a  Anna 
Foltýnová se svými kolegy z literárně-dra-
matického oboru ZUŠ Modřice předvedli 
studentům gymnázia v září v  sokolovně 
cimrmanovské představení Dlouhý, Ši-
roký a Krátkozraký. Představení se velmi 
líbilo, dokonce inspirovalo osm našich 
studentů, kteří začali pod vedením Jany 
Frimmelové a  za dohledu pana učite-
le Tomáše Kaválka připravovat vlastní 
tvorbu. Scházeli se každý týden v pátek 
a nejdříve nacvičili scénku, která byla 
součástí happeningu Jednou budem dál. 
Pak začali chystat svoje vlastní divadel-
ní představení Líný Kuba, holé neštěstí. 
Jenomže od března z důvodu pandemie 
a zákazu shromažďování už nemohli po-
kračovat v činnosti.

Herci divadelního představení ZUŠ Modřice



50

Mgr. Karolína OTÝPKOVÁ
hudební výchova

Mgr. Eduard PATAKI
zeměpis – biologie, zástupce ředitele

Mgr. Dana PAUKOVÁ
matematika – fyzika, školní metodik 
prevence

Mgr. Lucie PAZDERSKÁ
matematika – biologie, koordinátor SOČ 
a soutěží

Mgr. Vendula PROVAZNÍKOVÁ
chemie – biologie, třídní učitelka kvinty

Mgr. Hana STRAVOVÁ
matematika – fyzika, výchovná poradky-
ně, třídní učitelka tercie

Mgr. Danuše ŠVARZBERGEROVÁ
český jazyk – dějepis

Mgr. Jitka VEITHOVÁ
německý jazyk – ruský jazyk, třídní uči-
telka oktávy

Zaměstnanci a žáci gymnázia 
ve školním roce 2019/2020

Pedagogický sbor a vyučované 
předměty

Mgr. Tomáš DRATVA
německý jazyk – dějepis – tělesná výcho-
va, třídní učitel septimy

Mgr. Karla JAROŠOVÁ
výtvarná výchova

Mgr. Tomáš KAVÁLEK
český jazyk – tělesná výchova, třídní 
učitel sekundy

Mgr. Monika KAVÁLKOVÁ
český jazyk – latina

Mgr. Tereza LERCHOVÁ
matematika – deskriptivní geometrie

Mgr. Helena MARKOVÁ
český jazyk – základy společenských věd 

Mgr. Zuzana MEZULIANIKOVÁ občanská 
výchova – anglický jazyk, třídní učitelka 
sexty

Mgr. Miroslava NECHVÍLOVÁ
francouzský jazyk – anglický jazyk
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Nepedagogičtí zaměstnanci

Dana SAŇKOVÁ
hospodářka

Milena PAVLASOVÁ
ekonomka, účetní 

Patrik EFFENBERGER
školník, údržbář

Jana HORNÍČKOVÁ
vrátná

Bronislava JELÍNKOVÁ
uklízečka

Martina NOVÁKOVÁ
uklízečka

Ing. Karel VITULA
nformatika a výp. technika – tělesná vý-
chova, správce ICT, třídní učitel kvarty

Mgr. Jan VYBÍRAL
zeměpis, ředitel

PhDr. Debora ZEMENOVÁ, MA
anglický jazyk

Mgr. et Mgr. Kateřina ŽÁKOVÁ
zeměpis – anglický jazyk

Mgr. Hana ŽAMPACHOVÁ
tělesná výchova – anglický jazyk, třídní 
učitelka primy

Pedagogický sbor na exkurzi do NP Podyjí
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Prima

tř. uč.: Mgr. Hana ŽAMPACHOVÁ

COUFAL Oldřich
DRATVOVÁ Kateřina
FIEMOVÁ Markéta
GÄRTNEROVÁ Magdaléna
HOCHMAN Matěj
HORVÁTHOVÁ Adéla
HROMEK Ondřej
CHUPÁČOVÁ Veronika
JANDL Teodor
KACHYŇOVÁ Valentýna
KLEMENT Lukáš
KOLÁŘOVÁ Nela
KOLÁŘOVÁ Tereza
KONOPÍK Tomáš
KUČERA Tobiáš
LAŠTŮVKOVÁ Barbora
MACKOVÁ Anna
PAUK Šimon
PAVELKA Roman
PEŠTUKOVÁ Jana

RIŠKO Pavol
ROSOVÁ Natálie
SVOBODOVÁ Sára
TRETERA Daniel
UHŘÍKOVÁ Barbora
VACEKOVÁ Anita
VACULOVÁ Nela
ZAHRADNÍK Matěj
ZITTERBARTOVÁ Natálie
ŽÁK Jiří
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Sekunda

tř. uč.: Mgr. Tomáš KAVÁLEK

ANDRÝSKOVÁ Nela
BEZAČINSKÁ Stela
BÖHMOVÁ Kateřina
DERFIŇÁK Jakub
FLAJŠINGEROVÁ Anna
GLOCOVÁ Alexandra
HANUŠKA David
HROUDNÁ Julie
KLIMEŠOVÁ Jiřina
KOLÁČEK Antonín
KOLÁČKOVÁ Šárka
KUNC Marek
KUTLACHOVÁ Elena
LECIÁNOVÁ Ela
LVOVSKÝ Tadeáš
MATĚJKA Jan
MIKULÁŠKOVÁ Anna
MRŇOVÁ Nela
MUŠÁLKOVÁ Tereza
MUTL Martin

NESVADBOVÁ Radka
NEZBEDA Štěpán
NOHELOVÁ Aneta
OCH Štěpán
POLÁKOVÁ Simona
POSPÍŠIL Ondřej
SEKANINOVÁ Lucie
STEJSKALOVÁ Barbora
SUCHÁN Oskar
ŠÁLOVÁ Ema
TRTÍLKOVÁ Ema
VALENTOVÁ Natálie
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KUBANTOVÁ Šárka
KUCHAŘ Tomáš
MAREČEK Adam
NEVĚDĚL Lukáš
ONDROVÁ Julie
PAUK Petr
PAVELKA Tomáš
PROCHÁZKOVÁ Pavlína
REXA David
SCHEER David
SMETANA Tomáš
SOLDÁN Mikuláš
TOMAN Michael

Tercie

tř. uč.: Mgr. Hana STRAVOVÁ

BÉBAR Johan
BERKOVÁ Markéta
BLAŽEK Martin
BUBENÍKOVÁ Tereza
COUFALOVÁ Markéta
ČECHOVÁ Julie
DICKO Eszter
DRATVA Jiří
GÄRTNEROVÁ Kateřina
HODINSKÁ Viktorie
HOCHMANOVÁ Kateřina
HOLZKNECHTOVÁ Tereza
HRSTKA Tomáš
HUŇAŘ Vladimír
CHALUPOVÁ Věra
JAVORA Tomáš
KNOTEK Martin
KNOTTOVÁ Nina
KOCMAN Vojtěch
KOLÁŘOVÁ Michaela
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MINAŘÍKOVÁ Lucie
NOVOTNÝ Rudolf
OCÁSKOVÁ Veronika
ONDRÁČKOVÁ Sofie
POSPÍŠILOVÁ Kateřina
ROBLÍK Tadeáš
SEDLÁK Štěpán
ŠMAJSOVÁ Sára
ŠUBOVÁ Anna
VASYLIV Mykhaylo
VÍTKOVÁ Zuzana
ŽAMPACHOVÁ Klára

Kvarta

tř. uč.: Ing. Karel VITULA

BIZNÁROVÁ Terézia
CVEK Jakub
ČUPR Kryštof
DURMIŠI Tereza
HÁJKOVÁ Barbora
HAMŠÍK Václav
HIMER Michal
CHMELINA Michael
CHROMÝ Daniel
CHROMÝ Michael
IVIČIČOVÁ Monika
KACHYŇA Filip
KAŠPAROVSKÁ Kateřina
KOMÁREK Kryštof
KOVARČÍKOVÁ Barbora
KUCHAŘ Jan
KUNC Tadeáš
LEMON David
LUŽOVÁ Karolína
MACEK David
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OLEJNÍKOVÁ Regina
ONDRYHALOVÁ Jitka
POPRACHOVÁ Adéla
RABOVSKÝ Vojtěch
REMEŠOVÁ Alžběta
ROTTEROVÁ Julie
SEDLÁKOVÁ Andrea
SCHEEROVÁ Jana
VITULA Petr
VORONINOVÁ Nikol

Kvinta

tř. uč.: Mgr. Vendula PROVAZNÍKOVÁ

BEDNAŘÍK Maxim
BENDA Vojtěch
BLUMAJEROVÁ Vendula
BROŽOVÁ Aneta
DVORNÍK Petr
FOLTÝNOVÁ Anna
FRIMMELOVÁ Jana
HANZLÍK Matěj
HODINSKÝ Petr
HOLEŠINSKÁ Iveta
HULATOVÁ Petra
JANÍČEK Jakub
KLEIN David
KONEČNÝ Michal
KRŠKOVÁ Kristýna
KŘÍŽOVÁ Veronika
LEMON Filip
MIKESKOVÁ Karolína
MOUDRÁ Milena
OBORNÁ Adéla
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RUBÁŠOVÁ Beáta
RYCHLÍK Matěj
SLEPÁNEK Lukáš
SMETANOVÁ Michaela
ŠILEROVÁ Magdaléna
ŠUBA David
ŠVIHÁLEK Václav
VEČEŘA David
VESELÁ Anna
VIT Benjamín
VLASÁKOVÁ Valerie
ZPĚVÁKOVÁ Denisa

Sexta

tř. uč.: Mgr. Zuzana MEZULIANÍKOVÁ

BRABEC Michal
CRHAN Kryštof
ČECH Marek
ČECH Tobiáš
DAMBORSKÁ Šárka
FRANCÁN Mikuláš
GERGELOVÁ Nikol
HEJDUK Vojtěch
HŘEBÍČKOVÁ Barbora
CHROMÝ Lukáš
KRESA Adam
KŘÍŽOVÁ Ester
MALÝ Martin
NEKVAPIL David
PEŠTUKA Michael
POSPÍŠILOVÁ Barbora
PROCHÁZKA Michael
PROCHÁZKOVÁ Ivona
PRZYWARA Jan
PŘEROVSKÝ Patrik
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VALNOHOVÁ Aneta
VEČEŘOVÁ Tereza
VENTRUBOVÁ Eva
VESELÁ Vendula
VEVERKA Vítek
VITOVÁ Rebeka
VYORÁLEK Vojtěch
ŽIDLICKÁ Eliška

Septima

tř. uč.: Mgr. Tomáš DRATVA

ABDEL-MALAK Sarah
BEDĚROVÁ Jana
BUKOVINOVÁ Barbora
CHRASTIL Bohdan
JAKUBIČKOVÁ Anna
JEŽKOVÁ Kateřina
KUBICA Pavel
MARTINEK Robin
MICHALISKOVÁ Eva
NOVÁKOVÁ Karolína
OTÝPKA Martin
PETRÁŠ Matěj
PRES Jiří
ŘEHOŘ Jakub
SADLOŇOVÁ Kristýna
SCHALOVÁ Sabina
ŠÍPEK Patrik
ŠÍPKOVÁ Tereza
ŠŤASTNÝ Mikuláš
ŠUPOVÁ Theresa
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PRYCLOVÁ Lucie
SAŇKA Martin
ŠIMOVCOVÁ Marie
TOMAN Adam
TOMAN Josef

Oktáva

tř. uč.: Mgr. Jitka VEITHOVÁ

BENEŠOVÁ Kateřina
ČANĚK Viktor
DRESLER Martin
DUFKOVÁ Dita
HÁJKOVÁ Anna
HODOVSKÝ Pavel
HOCHMANOVÁ Veronika
HOUZAROVÁ Maria-Luisa
HROUDNÁ Eliška
HRSTKA Jan
KARASOVÁ Veronika
KONOPÍK Matěj
KRESOVÁ Alice
KŘÍŽ Jan
KUBIŠ Pavel
KUTIL Jan
NENTVICH Jan
OLEJNÍK Filip
OTÁHALOVÁ Barbora
POPELOVÁ Lucie
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