
1 
 

 

 

 

 
 



2 
 

Obsah  

 

1 Seznam žáků          2 

2 Seznam pedagogických pracovníků       28 

3 Kalendář akcí          29 

4 Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018      39 

5 Minimaturity          43 

6 Výsledky maturitních zkoušek       46 

7 Zprávy předsedů předmětových komisí      48 

7.1 Český jazyk a literatura        48 

7.2 Cizí jazyky          51 

7.3 Společenské vědy         53 

 7.3.1 Dějepis         53 

 7.3.2 Výchova k občanství, základy společenských věd    55 

7.4 Zeměpis          62 

7.5 Přírodní vědy          63 

7.5.1 Biologie         63 

7.5.2 Chemie         67 

7.5.3 Fyzika          70 

7.6 Matematika, informatika a výpočetní technika     70 

7.7 Tělovýchova a sport         73 

7.8 Hudební a výtvarná výchova        75 

 7.8.1 Hudební výchova        75 

 7.8.2 Výtvarná výchova        76 

8 Středoškolská odborná činnost       77 

9 Žákovský parlament gymnázia       79 

 

  



3 
 

1 Seznam žáků 

 

1. G – PRIMA, třídní učitelka: Mgr. Jitka Složilová 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Bednářová Eliška 
2. Beková Terezie 
3. Beranová Adéla 
4. Gros Michal 
5. Hrubá Natálie 
6. Karlík Adam 
7. Kazda Šimon 
8. Kokořová Tereza 

9. Kývala Petr 
10. Metelka Samuel 
11. Pecníková Kateřina 
12. Pluhaříková Michaela 
13. Šindlerová Štěpánka 
14. Šusterová Tereza 
15. Vavrošová Gabriela 
16. Zeisberger Daniel 
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Září - Školní rok jsme slavnostně zahájili v pondělí 4. září 2017. V rámci třídnických hodin byli 
žáci seznámeni se školním řádem, byli zvoleni zástupci naší třídy do školního Žákovského 
parlamentu (Tereza Šusterová, Daniel Zeisberger), Ekotýmu (Štěpánka Šindlerová, Terezie 
Beková). Společně byla dohodnuta pravidla naší třídy. Prošli jsme celou budovu, aby byli žáci 
seznámeni s učebnami a také jídelnou. V 16:00 se v Reprezentačním sále Městského úřadu 
ve Vítkově odehrála slavnostní imatrikulace nových žáků gymnázia třídy primy a kvinty. Ve 
středu 6. září proběhl adaptační kurz. 26. září jsme si připomněli Evropský den jazyků. 
Vyučující si připravili pro žáky netradiční aktivity, jež jsou vítaným zpestřením základní výuky. 

Říjen - Někteří žáci se účastnili Podzimní slavnosti uskutečněné v rámci projektu 72 hodin. Na 
26. a 27. října připadly podzimní prázdniny. V tomto měsíci proběhlo vánoční fotografování. 

Listopad - 2. listopadu se vybraní žáci primy (Terezie Beková, Natálie Hrubá, Tereza 
Kokořová) vydali na exkurzi do prostor České televize v Ostravě. Za účast v projektu Gratias 
Tibi získali za své dobrovolnické aktivity možnost navštívit Českou televizi a nahlédnout do 
zákulisí mediální práce. 14. listopadu proběhl Den otevřených dveří. 16. listopadu proběhly 
třídní schůzky. 23. listopadu se žáci primy účastnili projektu ODISbus, kde si přímo 
v přednáškovém autobuse vyslechli interaktivní prezentaci o výhodách a jednoduchosti 
cestování veřejnou dopravou. Ve dnech 27. listopadu a 4. prosince probíhala školní kola 
soutěže v anglickém jazyce pro studenty gymnázia, studenti primy byli v kategorii IB 
společně se žáky sekundy. Prvního kola se účastnili všichni žáci a do ústního kola prošli pouze 
Adam Karlík, Tereza Šusterová, Daniel Zeisberger. Bohužel se neumístili na předních 
postupových příčkách.  

Prosinec - V úterý 12. prosince se v Opavě v KD Na Rybníčku konala výtvarná a hudební 
soutěž Eurotopia. V hudební části reprezentovala naši školu i žákyně primy Natálie Hrubá.  
20. prosince pěvecký sbor vystupoval společně s Martinem Chodúrem v místním kostele. 
Koncertu se účastnily i dvě žákyně primy: Natálie Hrubá a Gabriela Vavrošová. V pátek  
15. prosince se vybraní žáci vypravili na historickou exkurzi do Krakova (Adéla Beranová, 
Kateřina Pecníková, Michaela Pluhaříková, Štěpánka Šindlerová, Tereza Šusterová). 
22. prosince se pátou a šestou hodinu konala vánoční besídka. 

Leden - Tento měsíc je pravidelně věnován uzavírání pololetní klasifikace. První pololetí bylo 
ukončeno 31. ledna 2018, v pátek 2. února 2018 proběhly pololetní prázdniny. 

Únor - V tomto měsíci proběhlo v naší škole školní kolo Zeměpisné olympiády 2018. 
Vítězstvím si postup do okresního kola zajistila v kategorii A Tereza Kokořová. Školního kola 
se také účastnili Adam Karlík a Daniel Zeisberger. 20. února se Tereza Kokořová v krajském 
kole umístila na sedmém místě. 22. února se Adéla Beranová účastnila okresního finále ve 
šplhu v Opavě. Na přelomu února a března probíhal projekt Edison. Naši žáci se účastnili 
přednášek zahraničních studentů. 28. února proběhla přednáška „Fotograf na cestách – 
splněný sen“, českého fotografa a cestovatele Jiřího Kolbaby. 

Březen - V tomto měsíci proběhla pěvecká a výtvarná soutěž, kterou pravidelně pořádá ZŠ 
nám. Jana Zajíce. Ve výtvarné soutěži získala letos 3. místo Gabriela Vavrošová a Natálie 
Hrubá si vyzpívala 1. místo. 26. března se konala na naší škole akce „Hasík“. Tuto besedu 
pořádali pro naše žáky členové místního požárního sboru ve Vítkově. 

Duben - Soutěže Eurorebus se 5. dubna v Ostravě účastnili tito žáci: Adam Karlík, Tereza 
Kokořová, Daniel Zeisberger a jako družstvo se umístili na jedenáctém místě. 13. dubna naše 
škola vypravila jeden autobus zájemců na dopolední představení Evangelium podle houslí. 
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Na koncert jeli i naši žáci: Eliška Bednářová, Adam Karlík, Tereza Kokořová, Štěpánka 
Šindlerová, Gabriela Vavrošová, Daniel Zeisberger. 17. dubna se Petr Kývala, Tereza 
Šusterová a Daniel Zeisberger zúčastnili okresního kola matematické soutěže.  

Květen - 7. května se výběr žáků vydal do Prahy na unikátní výstavu Mumie světa. Z naší třídy 
to byla Gabriela Vavrošová. 9. května proběhla generální zkouška školní akademie Letem 
světem. 11. května proběhla tři vystoupení, jedno pro druhý a třetí stupeň, druhé pro první 
stupeň a třetí pro veřejnost. 11. května se Terezie Beková zúčastnila celostátní matematické 
soutěže Pangea v Praze. 16. května se vybraní studenti připojili ke školnímu výletu šestých 
tříd na Tarzánii, Frenštát pod Radhoštěm, Pustevny a Radhošť (Eliška Bednářová, Adéla 
Beranová, Šimon Kazda, Kateřina Pecníková, Michaela Pluhaříková, Tereza Kokořová). V 
rámci projektu Česko-polská hudební setkávání náš pěvecký sbor přijal pozvání na oslavy 
Dne města Kalety, které se konalo 19. května. Oslav se účastnily Natálie Hrubá a Gabriela 
Vavrošová. 

Červen - Ve třech dnech 11. - 13. června se uskutečnil školní výlet společně se žáky tercie a 
kvarty. Nocovali jsme v Kunčicích pod Ondřejníkem a každý den jsme chodili na výlety po 
okolí: Frenštát pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Ondřejník. 15. června proběhla 
přednáška na téma Ze života masožravých rostlin. 21. června se žáci opět zúčastnili besedy 
Hasík, tentokrát v hasičské zbrojnici. 25. června žáci navštívili muzikálové představení Noc na 
Karlštejně. V tento den se tři naši žáci (Michal Gros, Adam Karlík, Daniel Zeisberger) zúčastnili 
výstavy kosmonautické techniky na Výstavišti v Brně. 28. června proběhla minipřehlídka žáků 
v zájmové umělecké činnosti u příležitosti ukončení školního roku 2017 / 2018. 

Mgr. Jitka Složilová 

 

Školní akademie 11. 5. 2018.  
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2. G – SEKUNDA, třídní učitelka: Mgr. Andrea Mášová 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Briová Gabriela 
2. Drimajová Zdeňka 
3. Garner Terry Dominik 
4. Haasová Karolína 
5. Halamíčková Apolena 
6. Charuzová Veronika 
7. Chroust Jáchym 
8. Indrák Filip 
9. Jakubík Vojtěch 
10. Juroš Ondřej 
11. Juroška Dan 
12. Klapetková Natálie 
13. Konečná Lucie 

14. Kristiánová Martina 
15. Mužíková Anna 
16. Pavlů Vendula 
17. Přečková Gabriela 
18. Rusňák Ondřej 
19. Stec Václav 
20. Stoklasová Klára 
21. Škrobánek Petr 
22. Štenclová Isabella 
23. Štěpánová Kateřina 
24. Till Aleš 
25. Trčková Tereza 
26. Vašátko Vojtěch 
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Kolektiv třídy tvoří 26 žáků, 15 dívek a 11 chlapců. V Žákovském parlamentu nás zastupovaly 
Lucie Konečná, Natálie Klapetková a Klára Stoklasová, v týmu Ekoškoly pak Zdeňka Drimajová 
a Karolína Haasová. 

Září - Na začátku školního roku jsme se seznámili se školním řádem, zvolili si třídní 
samosprávu a stanovili si pravidla chování, která jsme následně vyvěsili do třídy na nástěnku. 
Také jsme v rámci třídnických hodin hovořili o bezpečném používání internetu a připomněli 
si Ekokodex školy. Bylo rovněž zjištěno zapojení žáků do mimoškolní činnosti. V září jsme 
oslavili Evropský den jazyků netradičními výukovými aktivitami. 22. 9. odjela Zdeňka 
Drimajová na sportovní závody do Kalet. V atletice nás reprezentovali Dominik Terry Garner, 
Filip Indrák, Natálie Klapetková a Gabriela Přečková. 

Říjen - V měsíci říjnu se Apolena Halamíčková, Filip Indrák, Dan Juroška a Tereza Trčková 
zúčastnili atletického víceboje v Opavě. Kateřina Štěpánová odjela do polského Poronina, 
aby se ve dnech 8. - 16. 10. 2017 zúčastnila mezinárodního projektu Erasmus + s názvem OFF 
your Line, jehož podstatou je pomoci mladým lidem zbavit se rostoucí závislosti na 
moderních technologiích a sociálních sítích. Testovali jsme klima třídy. V třídnických 
hodinách jsme si zopakovali, jak se máme chovat na veřejnosti a jak správně reprezentovat 
školu.  

Listopad - Třídní učitelé se setkali se zákonnými zástupci žáků na informativních pohovorech 
o prospěchu a chování. V rámci třídnických hodin jsme hovořili o asertivní komunikaci a 
šikaně a jejich projevech. Dne 17. 11. jsme si také připomněli Den boje za svobodu a 
demokracii. Zdeňka Drimajová a Vojtěch Jakubík reprezentovali kolektiv třídy ve školním kole 
Astronomické olympiády. Dominik Terry Garner se zúčastnil futsalové ligy a soutěže ve 
fotbalu. Dne 7. 11. 2017 se členové Žákovských parlamentů gymnázia a základní školy 
zúčastnili Školního fóra v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR, kam patří i město Vítkov. 
Cílem projektu bylo zapojit mladé lidi do rozhodování o akcích a plánech města i školy a dát 
jim možnost svobodně se vyjádřit. 

Prosinec - V prosinci odstartovala školní kola soutěží a olympiád. Své znalosti angličtiny a 
komunikační dovednosti si žáci mohli ověřit v olympiádě v anglickém jazyce. Se školním 
pěveckým sborem se žáci naší třídy účastnili vánočního koncertu, na kterém rovněž vystoupil 
Martin Chodúr. Dominik Terry Garner a Martina Kristiánová odjeli 15. 12. 2017 na 
tematickou exkurzi do předvánočního Krakova. Vyučující tělesné výchovy připravili pro 
zájemce sportovní událost s názvem Vánoční bruslení. Na poslední školní den v roce 2017 
jsme si připravili besídku, na které jsme si zasoutěžili, popovídali a ochutnali vánoční cukroví.  

Leden - Žáci naší třídy se hojně zúčastnili Mmaškarního plesu v Kulturním domě ve Vítkově, 
který již tradičně pořádá Klub rodičů. Konal se také Den otevřených dveří. Třídní učitelé se 
setkali se zákonnými zástupci žáků na informativních pohovorech o prospěchu a chování. 
Žákyně Gabriela Přečková, Vendula Pavlů, Klára Stoklasová, Tereza Trčková a Isabella 
Štencelová reprezentovaly školu ve florbalu. V měsíci lednu byl rovněž pro žáky zorganizován 
lyžařský výcvik ve středisku Gruň ve Starých Hamrech.  

Únor - V únoru již čtvrtým rokem probíhal projekt Edison - týdenní návštěva vysokoškoláků 
z různých koutů planety. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o mnoha vzdálených zemích a 
vyzkoušeli si reálnou komunikaci v angličtině. Dne 19. února proběhlo školní kolo Recitační 
soutěže, kterého se mimo jiné zúčastnily žákyně naší třídy, a to Zdeňka Drimajová, Lucie 
Konečná a Anna Mužíková. Poslední jmenovaná obsadila ve své kategorii první místo. Kola 
okrskového se bohužel ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit. 
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Březen - Ve florbalu nás reprezentovali Aleš Till a Dominik Terry Garner. 

Duben - Na 22. dubna připadá Den Země. V souvislosti s tímto významným dnem jsme 
v třídnických hodinách hovořili o vztahu člověka k přírodě a připomněli jsme si také zásady 
třídění odpadů. Své znalosti matematiky si mohli žáci ověřit v Matematické olympiádě. 

Květen - Dne 3. 5. odjeli žáci sedmých ročníků a sekundy do Slezského divadla v Opavě, aby 
zde zhlédli muzikál Limonádový Joe, předlohou mu byl kultovní film Jiřího Brdečky a Oldřicha 
Lipského o proslulém pistolníkovi s kolty proklatě nízko a s lahví kolaloky v ruce. Toto 
představení, jež v opavském kulturním stánku rozdmýchalo atmosféru divokého Západu, se 
setkalo u žáků s velkým ohlasem. V okresním kole dopravní soutěže nás reprezentovali žáci 
Natálie Klapetková, Filip Indrák, Dominik Terry Garner a Martina Kristiánová. Díky svému 
cyklistickému umění a znalosti silničních pravidel obsadili v obrovské konkurenci nádherné 
třetí místo. Květen byl věnován mimo jiné nácviku školní akademie. Ta měla letos podtitul 
„Letem světem“. Třída si připravila vystoupení na píseň Eye of Tiger z filmu Rocky. V rámci 
projektu Česko-polská hudební setkávání přijali sboristé pozvání na oslavy Dne města Kalet, 
které se konalo 19. května 2018.  

Červen - Ve čtvrtek 7. 6. 2018 jsme se zúčastnili v Kulturním domě ve Vítkově promítání 
historického filmu Nejtemnější hodina, který pojednává o jedné z největších osobností 
20. století - Winstonu Churchillovi. Jednou z našich posledních společných akcí letošního 
roku byl turistický školní výlet. Tentokrát jsme se vydali poznávat krásy národní přírodní  
rezervace Hůrka u Hranic na Moravě. Navštívili jsme Zbrašovské aragonitové jeskyně, došli 
jsme k Hranické propasti, jež je nejhlubší propastí svého druhu na světě. Dvě hodiny jsme 
strávili v místním aquaparku, prošli jsme si arboretum Střední školy lesnické a mohli jsme 
obdivovat historické centrum města. Školní rok jsme zakončili 29. června předáním 
vysvědčení a věcných odměn.  

Mgr. Andrea Mášová 

Školní akademie 11. 5. 2018. 
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3. G – TERCIE, třídní učitelka: Mgr. Lenka Jamnická 

 

 

 

1. Faldýn Adam 
2. Hauerlandová Anna 
3. Hutník Tomáš 
4. Jonášová Tereza 
5. Mikesková Kateřina 
6. Peter Alexandr 
7. Pluhařík Patrik 

8. Ratajová Thuy Duon 
9. Smolka Petr 
10. Šavrdová Valerie 
11. Švecová Barbora 
12. Tomešová Magdaléna 
13. Václavík Denis 
14. Zubíková Gabriela 
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Září - Školní rok 2017/2018 byl slavnostně zahájen v pondělí 4. září 2017. V úvodních 
třídnických hodinách byli žáci seznámeni s aktuálně platným školním řádem, následně byla 
určena třídní samospráva. Žáci po anonymním hlasování zvolili tuto podobu třídní 
samosprávy: předsedou třídy byla zvolena Magdaléna Tomešová, místopředsedou Tereza 
Jonášová, členové Žákovského parlamentu gymnázia (Anna Hauerlandová, Valerie Šavrdová), 
Ekotým (Gabriela Zubíková, Kateřina Mikesková), pokladník (Barbora Švecová), nástěnkáři 
(Kamila Ratajová, Patrik Pluhařík), úklid třídy, péče o pokojové rostliny (Denis Václavík) a 
každodenní péče o třídní knihu byla udělena Adamu Faldýnovi. V neposlední řadě byla 
dohodnuta pravidla třídy, která jsou pro všechny žáky 3. G závazná, a je tedy nutno je 
důsledně dodržovat. 

Říjen - V neděli 8. října 2017 vyjela skupina sedmi žáků naší třídy do polského Poroninu, aby 
se ve dnech 8. - 16. 10. 2017 účastnila mezinárodního projektu Erasmus +, jehož podstatou 
je pomoc mladým lidem zbavit se rostoucí závislosti na moderních technologiích a sociálních 
sítích. Této akce se zúčastnily tyto dívky: Anna Hauerlandová, Tereza Jonášová, Kamila 
Ratajová, Valerie Šavrdová, Barbora Švecová, Magdaléna Tomešová, Gabriela Zubíková. 

Listopad - Dne 7. listopadu se žákyně naší třídy, které jsou členové Žákovské parlamentu 
gymnázia, účastnily Školního fóra v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR, kam patří i město 
Vítkov. Cílem projektu bylo zapojit mladé do rozhodování o akcích a plánech města i školy, 
a dát jim možnost svobodně se vyjádřit. V pátek 10. listopadu 2017 se žáci zúčastnili 
přednášky, jež byla pořádána žáky sexty, na téma Klimatická změna.  

Prosinec – 15. prosince se někteří žáci naší třídy zúčastnili historické exkurze do polského 
Krakova, kde měli možnost nejen navštívit muzeum Oscar Schindler’s Factory, ale rovněž 
zhlédli prohlídku známého hradu Wawel, baziliky, tamějších hrobek a zastavili se i na 
vánočních trzích. V průběhu měsíce listopadu a prosince se konala soutěž v anglickém jazyce, 
na krásném druhém místě se v kategorii IIB umístila Kamila Ratajová a na třetím místě 
Alexandr Peter. V úterý 12. 12. 2017 se v Opavě v KD Na Rybníčku konala výtvarná a hudební 
soutěž Eurotopia. Ve 3. kategorii vyhrála 2. místo Magdaléna Tomešová. Dne 20. prosince se 
žáci účastnili divadelního zájezdu do Slezského divadla v Opavě, aby zhlédli realistické drama 
Gabriely Preissové Gazdina roba. Toto představení se žákům velice líbilo, o čemž svědčí i 
krátká zpráva, kterou po návratu vypracovali, a obsahuje jednoznačně pozitivní zhodnocení. 

Leden - V pondělí 29. ledna se konalo školní kolo 52. ročníku Biologické olympiády kategorie 
C pro žáky tercie a kvarty. Valerie Šavrdová obsadila krásné druhé místo. 

Únor - Ve dnech 26. 2. – 2. 3. 2018 proběhl na naší škole již pátý ročník projektu Edison, 
který spočívá v tom, že školu na týden navštíví vysokoškoláci z různých zemí světa a formou 
prezentací, her a zodpovídání dotazů seznamují žáky školy s různými  geografickými, 
kulturními a společenskými aspekty života ve své vlasti. Žáci tak měli opět jedinečnou 
příležitost se setkat s jinými kulturami, a navíc ještě uplatnit své znalosti cizích jazyků v rámci 
vzájemné komunikace s cizinci. Ve středu 28. 2. 2018 proběhla v Kulturním domě ve Vítkově 
komentovaná fotografická prezentace známého českého cestovatele Jiřího Kolbaby, nazvaná 
„Fotograf na cestách – splněný sen“. 

Březen - V tomto měsíci se konala výtvarná a pěvecká soutěž, kterou pravidelně pořádá ZŠ 
nám. Jana Zajíce. Ve výtvarné soutěži uspěla Kamila Ratajová, která svým výtvarným dílem 
obsadila rovnou krásné první místo. I pěvecká oblast byla naší třídou úspěšně 
reprezentovaná, neboť Magdaléna Tomešová se umístila na třetím místě. 
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Duben – 13. dubna měli někteří žáci naší třídy unikátní příležitost se zúčastnit velikonočního 
chrámového oratoria skladatele Pavla Helebranda, Evangelium podle houslí. 

Květen - I v letošním roce jsme pilně nacvičovali na školní akademii, která se konala  
11. května. Všichni žáci 3. G se intenzivně účastnili zkoušek a samotná realizace scénky ze 
školního prostředí se žákům vydařila. V sobotu 19. května se žáci naší třídy, kteří navštěvují 
školní pěvecký sbor, zúčastnili projektu Česko-polská hudební setkávání v Kaletách. Naši 
zpěváci se ještě v tomto měsíci zapojili do pěveckých vystoupení, která byla pořádána 
v rámci celorepublikového dne Noci kostelů.   

Červen - V pondělí 4. června žáci tercie zasedli v učebně biologie, kde se konala již tradiční 
přehlídka minimaturitních prací žáků současné kvarty. Toto dopoledne bylo pro ně nesmírně 
obohacující a důležité, jelikož zanedlouho to budou právě oni, kteří začnou rozpracovávat 
své minimaturitní práce, bylo tedy nutno načerpat rozličné podněty a inspirace k této 
studijní povinnosti, která i je zanedlouho čeká a nemine. Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se žáci 
zúčastnili v Kulturním domě ve Vítkově promítání historického filmu Nejtemnější hodina,  
který pojednává o jedné z největších osobností 20. století – Winstonu Churchillovi. V pondělí 
11. června třídy 1. G, 3. G, 4. G odjely na společný školní výlet do Kunčic pod Ondřejníkem, 
jednalo se o třídenní výlet, který byl pojat v turistickém duchu. V pátek 15. 6. se uskutečnila 
v učebně biologie přednáška Davida Machače na téma Ze života masožravých rostlin, které 
se zúčastnily všechny třídy nižšího gymnázia, tedy i tercie. Ve čtvrtek 28. června proběhl další 
ročník akce nazvané Comedias, v rámci které vystoupili žáci a studenti z různých tříd se svými 
individuálními i kolektivními hudebními, pěveckými a tanečními vystoupeními. Proběhlo 
rozloučení s žáky 9. ročníků a ještě v ten den z rukou paní ředitelky byly předány některým 
žákům a studentům věcné odměny za mimořádné studijní úsilí a úspěchy. V pátek 29. června 
žáci obdrželi vysvědčení a zhodnotili jsme celoroční práci. Následně jsme se s úsměvem na 
tváři rozešli vstříc již zaslouženým prázdninám! 

Mgr. Lenka Jamnická 

 

Školní akademie 11. 5. 2018. 
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4. G – KVARTA, třídní učitelka: Mgr. Veronika Trlicová 

 

 

 

1. Gazdík Jan 
2. Gintarová Matylda 
3. Gros Tomáš 
4. Halamíčková Eliška 
5. Jeřábek Tomáš 
6. Jirout David 
7. Kořenková Klára 
8. Pavlů Barbora 
9. Peterová Soňa 

10. Přikryl Denis 
11. Szöllösy Lenka 
12. Šamárek Ondřej 
13. Šostá Dorota 
14. Vašátko Vilém 
15. Vavrošová Natálie 
16. Veselá Dominika 
17. Záklasník Lukáš 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Září - Dne 4. září třída ve své kmenové učebně Přízemí 3 zahájila školní rok 2017/2018. 
Následujícího dne jsme si v rámci třídnických hodin připomněli školní řád, seznámili jsme se 
s dalšími důležitými akcemi, zvolili třídní samosprávu – předsedu, místopředsedu třídy, 
zástupce do Školního parlamentu (Denis Přikryl a Matylda Gintarová) a Ekotýmu školy (Denis 
Přikryl a Tomáš Gros). V dalších dnech již třída začala svědomitě pracovat dle rozvrhu. Do 
pěveckého sboru školy, který se letos scházel každou středu, se přihlásili: Denis Přikryl, David 
Jirout, Eliška Halamíčková a Natálie Vavrošová. V polovině září, přesněji od 18. 9. do 22. 9., 
vyjela téměř celá třída v rámci projektu „Poznáváme Slezské Beskydy“ na pětidenní turistický 
pobyt. I přes nepříznivé počasí si studenti horského podnebí užili a vrátili se spokojeni a plní 
zážitků. Po svém návratu si všichni kvartáni v rámci výuky připomněli Evropský den jazyků, 
který připadá na 26. 9. 

Říjen - V neděli 8. října 2017 vyjel David Jirout společně s dalšími devíti žáky z jiných tříd naší 
školy do polského Poronina, aby se ve dnech 8. – 16. 10. 2017 účastnil mezinárodního 
projektu „OFFyourline“, jehož podstatou je pomoct mladým lidem zbavit se rostoucí 
závislosti na moderních technologiích a sociálních sítích. Hlavním komunikačním jazykem byl 
jazyk anglický. Studentky Klára Kořenková a Eliška Halamíčková se zúčastnili mezinárodní 
soutěže Envofilm  2017 aneb Nebuďte lhostejní k ochraně životního prostředí. Dne 31. 10. se 
tři žáci kvarty rozjeli do Ostravy na celodenní projekt „Staň se diplomatem“ na Krajském 
úřadě MSK. Každý z  žáků měl přidělen svůj stát, který během jednání zastupoval – Denis 
Přikryl Maďarsko, Tomáš Gros Rusko a David Jirout Rwandu. Zážitky všech zmiňovaných byly 
velké a podle jejich vlastních slov získané zkušenosti k nezaplacení. Zástupci kvarty 
v Žákovském parlamentu se během tohoto měsíce také podíleli na přípravách a organizaci 
Podzimní slavnosti, která proběhla 12. 10. 

Listopad - V listopadu kvartáni sestavili 2 týmy, aby 14. 11. změřili své síly s žáky devátých 
ročníků v rámci soutěže Vítkovský Boyard. Soutěž probíhala dvě hodiny, během kterých se 
oběma našim týmům podařilo vyřešit podle získaných indicií klíčové slovo. V úterý 
21. 11. probíhala po celý den v učebně biologie atraktivní show s názvem Putovní výstava 
fyzikálních a chemických pokusů, které se účastnila také celá 4. G. Přestože chemie nepatří 
mezi oblíbené předměty této třídy, výstava velmi zaujala i pobavila. Velkou událostí 
v letošním roce pak byla účast naší statečné pětice (Soňa Peterová, Eliška Halamíčková, 
Ondřej Šamárek, David Jirout, Vilém Vašátko) v televizní soutěži U6. Přestože našemu týmu 
štěstí nepřálo a věcné ceny si z Ostravy neodvezli, jsou bohatší o zkušenosti, které se ne 
každému podaří získat. 

Prosinec - Prosincové dny se nesly především v duchu adventních vystoupení pěveckého 
sboru. Naší sboristé měli v těchto dnech vskutku nabitý program. 23. a 30. 11. zamířili na 
Městský úřad ve Vítkově, 13. prosince pak vyjeli autobusem do LDN Klokočov a celou 
předvánoční štaci zakončili 20. 12. veleúspěšným koncertem s Martinem Chodúrem. 12. 12. 
se konalo ve spolupráci s Žákovským parlamentem gymnázia první kolo Studentských 
prezidentských voleb, a žáci tak měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak takovéto volby 
probíhají. Jako každý školní rok se uskutečnilo i letos školní kolo soutěže v anglickém jazyce 
pro studenty gymnázia. Kvarta společně s tercií spadala do kategorie IIB, ve které zvítězil žák 
kvarty – David Jirout. 

Leden - 16. 1. se Denis Přikryl zúčastnil okresního kola Dějepisné olympiády v Opavě. Téma 
znělo „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938“. Denis se 
svědomitě připravoval a nakonec vybojoval 22. místo. O několik dní později proběhlo školní 
kolo Biologické olympiády, kde kvartáni zazářili – Jan Gazdík a Soňa Peterová obsadili první 
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místo, a tím si vysloužili postup do kola okresního. Ondřej Šamárek a Barbora Pavlů pak ve 
stejné soutěži obsadili třetí příčku. Výuka v lednovém měsíci byla navíc ozvláštněna druhým 
kolem prezidentských voleb, kterých se kvartáni opět účastnili. Čtvrtý lednový týden se nesl 
ve znamení Calibro testů, které měly prokázat, jak jsou na tom žáci naší školy, co se 
vědomostí týče, ve srovnání se školami jinými. První pololetí školního roku 2017/2018 bylo 
úspěšně ukončeno 31. 1. 2018. 

Únor - Po náročném lednovém období, kdy se uzavíraly a zlepšovaly známky, bylo třeba si 
odpočinout, a tak hned 4. 2. vyjela téměř celá kvarta na lyžařský výcvik na Dolní Moravu. Po 
týdnu se vrátili spokojeni a odpočati, proto mohli ihned směle pokračovat v olympijských 
soubojích. Nejprve to byla Zeměpisná olympiáda, kde zabodoval Denis Přikryl a získal ve své 
kategorii první místo. Zdárně mu sekundovala Lenka Szöllösy, která se umístila na místě 
třetím. Následovalo školní kolo Recitační soutěže, ve kterém tuto třídu reprezentovala 
Natálie Vavrošová. 21. 2. si celá třída poslechla přednášku Kateřiny Kubesové o studiu 
politologie, čínské filologie a pobytu v Číně a 28. 2. přednášku Jiřího Kolbaby s názvem 
„Fotograf na cestách – splněný sen“. 
Březen - Na přelomu února a března proběhl pátý ročník projektu Edison, který spočívá 
v tom, že školu na týden navštíví vysokoškoláci z různých zemí. V letošním roce si žáci 
poslechli prezentace stážistů z Brazílie, Gruzie, Indonésie, Ruska, Turecka a Ukrajiny. 
V březnu si připsala další úspěch na své konto Eliška Halamíčková, která si společně se svou 
sestrou Apolenou ze sekundy vyzpívala 1. místo v pěvecké soutěži. 19. 3. 2018 proběhly 
v naší škole v rámci projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském 
kraji“ dvě besedy k tomuto tématu, kterých se žáci kvarty také zúčastnili. 21. března se žáci 
společně s vyučujícími navlékli do pestrobarevných ponožek, hýřících rozmanitými druhy, 
vzory a potisky, aby se tak připojili ke Světovému dni Downova syndromu. 

Duben - 5. dubna 2018 se konal v polských Kaletách 18. ročník mezinárodní matematické 
soutěže. Za kvartu do Kalet vyjeli David Jirout, Ondřej Šamárek, Vilém Vašátko a Denis 
Přikryl. Žáci museli za 60 minut vyřešit osm nesnadných zadání. Svůj úspěch z loňského roku 
obhájil Ondřej Šamárek, který opět obsadil 2. místo. 28. 4. se ve Středisku  volného  času 
v Opavě konalo okresní kolo Olympiády mladých chovatelů. Gymnázium velmi úspěšně 
reprezentovala žákyně naší třídy Klára Kořenková v odbornosti Králíci. Získala ve své kategorii 
1. místo, a postoupila tak do mezinárodního kola. 

Květen - Květen kvartáni zahájili písemnými minimaturtními pracemi z jazyka českého, které 
byly napsány 4. 5. Všechny své zbývající síly soustředili na tvorbu minimaturitních prací a 
prezentací, které se pomalu ale neúprosně blížily. Během této doby se však stihli zúčastnit 
mnohých jiných aktivit. Jako již tradičně se zapojili do matematické soutěže Pangea, 7. 5. se 
vydali do Prahy na unikátní výstavu Mumie světa, 14. 5. předvedli na školní akademii své 
vystoupení „Letem muzikálovým světem“, na které se pilně připravovali už od dubna, 
sboristé naší třídy vystoupili v Kaletách a na koncertě pěveckých sborů na Noci kostelů ve 
Vítkově a v neposlední řadě jsme si 29. 5. zajeli do Slezského divadla v Opavě na krásné 
představení Kytice. 

Červen - Hned z počátku června čekal kvartány velký den, 4. 6. probíhaly v učebně biologie 
prezentace minimaturitních prací před komisí sestavenou z vyučujících gymnázia a vedoucích 
jednotlivých prací. Zaměření prací v letošním roce bylo velmi různorodé, a celé dopoledne 
tak bylo bohaté na informace z mnoha oborů. Někteří ze studentů čerpali ze svých osobních 
zkušeností a zvolili pro svou práci téma, které se jich dotýká v každodenním životě. Jiní 
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naopak sáhli po svých zálibách, které utvářejí jejich volný čas. Celková úroveň prací byla 
velmi dobrá, výkony vystupujících sebejisté, a tak nám kvartáni dokázali, že se během 
posledních let mnohému naučili a jsou připraveni stát se studenty vyššího gymnázia. 
7. 6. 2018 se žáci zúčastnili v Kulturním domě ve Vítkově promítání historického filmu 
Nejtemnější hodina, který pojednává o jedné z největších osobností 20. století – Winstonu 
Churchillovi. 15. 6. proběhla v učebně biologie pro třídy nižšího gymnázia přednáška Davida 
Machače na téma Ze života masožravých rostlin. Na školní výlet odjela naše třída spolu s 1. G 
a 3. G do Kunčic pod Ondřejníkem. Během tří dnů jsme společně navštívili Frenštát pod  
Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm a zvládli výšlap na nedalekou horu Ondřejník. 21. 6. se 
někteří žáci rozhodli rozšířit své kulturní povědomí a navštívili divadelní hru Divoká kachna 
v ostravské Aréně. Ve čtvrtek 28. 6. proběhla akce nazvaná Comedias, která se pro naši školu 
stala již tradicí. Součástí tohoto uměleckého dopoledne je také rozloučení s vycházejícími 
deváťáky a předání věcných odměn z rukou paní ředitelky těm nejúspěšnějším žákům nebo 
těm, kteří během uplynulého školního roku prokázali mimořádné studijní úsilí.  V pátek 29. 6. 
byla předána vysvědčení a během třídnické hodiny také zhodnocen celý školní rok a práce 
všech členů třídy. 

Mgr. Veronika Trlicová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní akademie 11. 5. 2018.  
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5. G – KVINTA, třídní učitelka: Mgr. Milena Mačáková 

 

 

 

1. Baraňáková Dita 
2. Bejdák Jiří 
3. Bendíková Vanda 
4. Beran Marek 
5. Duben Lukáš 
6. Filipová Adéla 
7. Frank Daniel 
8. Hajdová Veronika 
9. Handl David 
10. Horák Daniel 
11. Chromek Štěpán 

12. Jamerová Kristýna 
13. Kristián René 
14. Leher Jan 
15. Nedzbala Dominik 
16. Pivodová Gabriela 
17. Růžička Jakub 
18. Stecová Marie 
19. Škutová Tereza 
20. Šrubařová Monika 
21. Šrubařová Zuzana 
22. Zwesper Jiří 
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Kolektiv třídy kvinty tvořilo na začátku roku 22 žáků (11 dívek a 11 chlapců), na konci roku 22 

žáků (10 dívek a 12 chlapců). 

Září - V pondělí 4. září 2017 se v Reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově odehrála 

slavnostní imatrikulace nových žáků gymnázia třídy kvinty. K původnímu kolektivu přibylo 8 

nových žáků. Jan Leher přečetl studentský slib, v němž se žáci mimo jiné zavazují k čestnému 

plnění všech povinností a uchování dobrého jména školy. Příjemným kulturním zakončením 

celého slavnostního aktu bylo vystoupení sólistek Slezského divadla v Opavě. Předsedou 

třídy byl zvolen Daniel Horák, místopředsedou Jan Leher (oba ve školním parlamentu), za 

Ekotým Daniel Frank a Zuzana Šrubařová, pokladníkem Dominik Nedzbala. V pondělí 11. 9. se 

naše třída kvinta sešla na vlakovém nádraží ve Vítkově celá natěšená na adaptační pobyt, 

jehož cílem bylo stmelení nově vytvořeného kolektivu. Pobyt se konal v malebné krajině 

Beskyd, v Kunčicích pod Ondřejníkem. V pátek 15. 9. 2017 jsme se vydali autobusem na 

dějepisnou exkurzi Po stopách Jana Kubiše a československého odboje, pořádanou 

Československou obcí legionářskou. 

Říjen - Dobrovolnická činnost má na naší škole již delší tradici, a proto 2. října 2017 přišla 

mezi studenty kvinty paní Ivana Kramná, pracovnice opavského Elimu, který se zabývá právě 

propagací a organizováním této záslužné činnosti, jež má pro další život studentů, ať již 

profesní či soukromý, velký význam. V úterý 3. 10. 2017 proběhly na naší škole Studentské 

volby, pořádané v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v 

tísni. Cílem je rozvíjet demokratické principy a zásady u žáků středních škol starších patnácti 

let a vštěpovat jim důležitost voleb. Ve středu 11. 10. 2017 se studenti kvinty zúčastnili 

dvouhodinové přednášky našeho bývalého absolventa Matěje Ruckého, který se k nám opět 

po roce vrátil, aby přítomné seznámil s další zajímavou oblastí psychologie. Tentokrát si pro 

přednášení vybral téma duševních nemocí. Ve středu 11. 10. proběhla rovněž na naší škole 

již tradiční soutěž Přírodovědný klokan, Dominik Nedzbala získal 2. místo v kategorii Junior a 

Daniel Horák 3. místo ve stejné kategorii. Ve čtvrtek 12. 10. proběhl v OC Breda v Opavě 

Veletrh vzdělávání. Atraktivní pokusy z chemie demonstrovali žáci kvinty - Jan Leher, Kristýna 

Jamerová a Vanda Bendíková. Ve stejný den se konal i projekt „72 hodin“, jehož cílem je 

naučit mladé lidi vnímat více svět kolem sebe, spolupracovat a také je motivovat k 

dobrovolnictví, v areálu školy se konala „Podzimní slavnost“, které se zúčastnili Tereza 

Škutová, David Handl, Daniel Horák a Jiří Zwesper. V pondělí 16. 10. 2017 proběhlo školní 

kolo mezinárodní Dějepisné soutěže gymnázií. 

Listopad - V pondělí 13. 11. se Jan Leher zúčastnil 14. ročníku Středoškolské ekologické 

konference, kde vystoupil s prací Klokočov v proměnách času. Ve své práci se zaměřil na 

historii své obce, demografický vývoj, turistické a přírodní zajímavosti. V úterý 14. 11. 

proběhla oblíbená soutěž pro žáky 9. ročníků Vítkovský Boyard, žáci třídy kvinty jim byli 

průvodci. 15. 11. 2017 jsme se zúčastnili zajímavé výstavy „Svět, energie a mobilita“, kterou 

nám v rámci vzájemné spolupráce zapůjčila Místní akční skupina Opavsko. V úterý 21. 11. se 

konala atraktivní show s názvem Putovní výstava fyzikálních a chemických pokusů, která 

třídu velmi zaujala. 

Prosinec - Jan Leher se zaregistroval na portálu VŠCHT mezi účastníky Chemické olympiády 

kategorie C. Do třídy zavítal Mikuláš s lízátky. Dita Baraňáková, Zuzana Šrubařová, Adéla 
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Filipová, David Handl a Marek Beran reprezentovali školu při vánočních vystoupeních 

pěveckého sboru. 

Leden - 11. ledna se konal Den otevřených dveří a soutěž pro žáky 1. stupně ZŠ Šifra Jana 

Ámose, kde byli kvintáni průvodci. 9 žáků třídy odjelo na lyžařský výcvik. 31. 1. jsme 

zhodnotili chování a prospěch za 1. pololetí školního roku 2017/2018. 

Únor - V pátek se konalo školní kolo SOČ, žáci 5. G se nechali inspirovat pro své budoucí 

práce. V pondělí 19. 2. proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie B, které řešila 

Adéla Filipová a David Handl. Část třídy si vyslechla přednášku Víta Mužíka na téma Úvod do 

práva a ústavního práva. V posledním únorovém týdnu se konal jazykový program Edison. Ve 

středu 28. 2. jsme se zúčastnili besedy cestovatele Jiřího Kolbaby Fotograf na cestách – 

splněný sen. Marek Beran a Jan Leher se přihlásili do soutěže Envofilm. Začali jsme 

nacvičovat vystoupení na školní akademii s názvem Mniši. 

Březen - Třída podpořila celosvětovou akci Hodina Země. V pondělí 19. 3. 2018 proběhla 

v naší škole v rámci projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském 

kraji“ beseda k tomuto tématu, které se zúčastnili i žáci kvinty. Přednášející přítomné 

seznámily s typy náhradní rodinné péče, ale také řadou konkrétních situací a zážitků ze života 

pěstounů, přijatých i biologických dětí žijících v pěstounské rodině, s průběhem osvojování a 

s hostitelskou péčí. 

Duben - Dne 5. 4. 2018 proběhlo v Bohumíně krajské kolo XXVII. ročníku mezinárodní 

Dějepisné soutěže gymnázií, která byla tento rok tematicky zaměřena na československé 

dějiny v letech 1968 - 1977 s důrazem na Pražské jaro. Naši školu zastupoval tým ve složení 

Dita Baraňáková a Jiří Zwesper. Tento měsíc jsme věnovali nácviku vystoupení na školní 

akademii. 18. dubna jsme slavili Den Země. 

Květen - 7. 5. odjeli René Kristián, Veronika Hajdová a Dita Baraňáková do Prahy na výstavu 

Mumie světa. Školní akademie žáků 2. stupně a gymnázia se konala pro rodiče a veřejnost 

11. 5. v Kulturním domě ve Vítkově. Dne 28. 5. 2018 se kvinta vydala na zajímavou cestu do 

geologického období prvohor. Do školy se svou přednáškou z molekulární paleontologie 

zavítal zapálený biolog, student 1. ročníku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy David 

Machač (bývalý žák školy). Přednáška byla velmi zajímavá, rozšířila naše znalosti z biochemie, 

ukázala, jakým směrem se věda ubírá, a v neposlední řadě motivovala ke studiu přírodních 

věd. Dita Baraňáková vystoupila v rámci pěveckého sboru na koncertu v polských Kaletách. 

Červen - Na školní výlet jsme odjeli do Mohelnice sjíždět na raftech řeku Moravu. Třída se 

podílela na tvorbě soutěžního dne pro žáky nižšího gymnázia Po cestách Jamese Cooka. 

Školní rok jsme zakončili předáváním vysvědčení. 

Mgr. Milena Mačáková 
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6. G – SEXTA, třídní učitel: Mgr. Miroslav Bučánek 

 

 

 

1. Čížová Marie 
2. Hamrozi Jakub 
3. Kubesová Klára 
4. Kundrát Jan 
5. Lamatschek Patrik 

6. Maléřová Martina 
7. Pisani Alexandr 
8. Pšenicová Lucie 
9. Repková Ivona Marie 
10. Šrubařová Anežka 
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Ve třídě je 10 žáků, z toho 4 chlapci a 6 děvčat. V průběhu školního roku se žáci třídy zapojili 
do řady projektů, školních aktivit a zúčastnili mnoha besed, přednášek a soutěží.  

Září - Školní rok jsme slavnostně zahájili 4. září 2017. V rámci třídnických hodin byli žáci 
seznámeni se školním řádem a bezpečností. Byli zvoleni zástupci naší třídy do Žákovského 
parlamentu gymnázia (Ivona Marie Repková a Anežka Šrubařová), Ekotýmu (Martina 
Maléřová a Jan Kundrát) a určili jsme službu pro zajištění každodenní „starosti“ o třídní knihu 
(Klára Kubesová), předsedu třídy (Patrik Lamatschek), místopředsedy třídy (Lucie Pšenicová, 
Jakub Hamrozi) a pokladníky (Alexandr Pisani a Marie Čížová). Ve dnech 18. - 23. 9. 2017 se 
Jan Kundrát, Martina Maléřová, Patrik Lamatschek, Lucie Pšenicová a Jakub Hamrozi 
zúčastnili přechodu Beskyd. 

Říjen - 3. 10. 2017 se ve škole konaly Studentské parlamentní volby, kterých se zúčastnila 
celá třída, na organizaci voleb se podíleli Jakub Hamrozi a Patrik Lamatschek. Celá třída se 
zúčastnila 11. 10. 2017 přednášky našeho absolventa Matěje Ruckého o psychických 
nemocech a poruchách osobnosti. Lucie Pšenicová, Martina Maléřová, Jan Kundrát a Marie 
Čížová se zapojili do projektu 72 hodin dobrovolnictví, když pomohli s organizací Podzimní 
slavnosti uskutečněné ve spolupráci Žákovského parlamentu a Školního klubu. Alexandr 
Pisani se 16. 10. 2017 zúčastnil školního kola mezinárodní Dějepisné soutěže gymnázií a 
postoupil do krajského kola, které se uskutečnilo 5. 4. 2018 v Bohumíně, kde s týmem 
zastupujícím naši školu získali 13. místo. 19. 10. 2017 obdrželi v mezinárodní soutěži 
Envofilm 1. místo Alexandr Pisani a Jan Kundrát. 25. 10. 2017 se celá třída zúčastnila 
přednášky o projektu Poznáváme Slezské Beskydy. 30. 10. 2017 se Alexandr Pisani zúčastnil 
školního kola Dějepisné soutěže gymnázií MSK a postoupil do krajského kola, které se 
uskutečnilo 26. 1. 2018 v prostorách Slezské univerzity v Opavě, kde se umístil na 11. místě. 
V říjnu třída vyplnila diagnostiku Klimatu třídy. 

Listopad - V listopadu se celá třída zúčastnila přednášky Přemysla Hümera o USA (6. 11. 
2017) a vzdělávacího programu o fyzikálních a chemických pokusech (21. 11. 2017). Anežka 
Šrubařová a Ivona Marie Repková zastupovaly třídu během jednání Školního fóra 
uskutečněného v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR (7. 11. 2017). Jan Kundrát pomohl  
14. 11. 2017 s organizací soutěže Vítkovský Boyard, určené žákům 9. ročníků a příslušným 
ročníkům víceletých gymnázií. 21. 11. 2017 se Alexandr Pisani a Jan Kundrát zúčastnili 
školního kola Astronomické olympiády, kde skončili na 4. - 6. místě. Jan Kundrát se pak v 
krajském kole (27. 3. 2018) této soutěže umístil na 13. místě. 

Prosinec - Alexandr Pisani se 11. 12. 2017 zúčastnil školního kola Ekonomické olympiády, 
postoupil do krajského kola (13. 2. 2018), kde získal 1. místo a 21. 6. 2018 reprezentoval naši 
školu v celostátním kole. 12. 12. 2017 se třída zúčastnila 1. kola Studentských prezidentských 
voleb; na organizaci se podíleli Jakub Hamrozi a Patrik Lamatschek. Vybraní jedinci se taktéž 
zúčastnili 14. 12. 2017 školního kola Soutěže v anglickém jazyce, kde získal 1. místo Alexandr 
Pisani a 3. místo Ivona Marie Repková. V okresním kole této soutěže (22. 2. 2018) se 
Alexandr umístil na 11. místě. 

Leden - 17. 1. 2018 se třída zúčastnila 2. kola Studentských prezidentských voleb, na 
organizaci se tentokrát podílely Martina Maléřová a Lucie Pšenicová. Přednášky Michaely 
Konečné o studiu psychologie (18. 1. 2018) se zúčastnila Lucie Pšenicová, Marie Čížová a Jan 
Kundrát. 23. 1. 2018 byly vyhlášeny výsledky soutěže Marketing a propagace Slezské 
univerzity - 1. místo získal Alexandr Pisani, 2. místo Ivona Marie Repková, 3. místo Lucie 
Pšenicová. 29. 1. 2018 se Ivona Marie Repková zúčastnila Olympiády v jazyce českém, kde se 
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umístila na 8. místě. Školního kola Matematické olympiády se 30. 1. 2018 zúčastnili Alexandr 
Pisani a Jan Kundrát. 

Únor - Lyžařského výcviku ve dnech 4. - 9. 2. 2018 se zúčastnila Ivona Marie Repková, Marie 
Čížová a Lucie Pšenicová. 16. 2. 2018 se konalo školní kolo Středoškolské odborné činnosti - v 
oboru 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času získala 1. místo 
Ivona Marie Repková s prací Koloidním zlatem k vyšší inteligenci, 2. místo Anežka Šrubařová 
s prací Vliv pobytu v nemocnici na psychiku dětí a mladistvých a Martina Maléřová s prací 
Alkoholismus a jeho příčiny, průběh a následky; v oboru 6. Zdravotnictví získal 2. místo Jan 
Kundrát s prací Maligní melanom jako nejzhoubnější nádor kůže; v oboru 13. Ekonomika a 
řízení obdržel 1. místo Alexandr Pisani s prací Problematika státních bailoutů. V okresním 
kole, které se konalo 10. 4. 2018 na Mendelově gymnáziu v Opavě, se žáci umístili takto: 1. 
místo Alexandr Pisani, 2. místo Ivona Marie Repková, 4. místo Jan Kundrát. V krajském kole, 
které se 9. 5. 2018 uskutečnilo na VŠB-TU v Ostravě, získal 1. místo Alexandr Pisani a 6. místo 
Ivona Marie Repková; Alexandr Pisani se pak zúčastnil také ústředního kola (15. - 17. 6. 2018) 
v Olomouci, kde se umístil na 2. místě. Celá třída se v únoru zúčastnila přednášek Víta 
Mužíka o úvod do práva a ústavního práva (19. 2. 2018) a Kateřiny Kubesové o studiu 
politologie, čínské filologie a pobytu v Číně (21. 2. 2018), projektu Edison (26. 2. - 2. 3. 2018) 
a besedy Jiřího Kolbaby Fotograf na cestách - splněný sen (28. 2. 2018). 19. 2. 2018 se konalo 
školní kolo Biologické olympiády, kde Jan Kundrát získal 1. místo. Bohužel naši školu 
nereprezentoval ve vyšších kolech této soutěže, vybral si totiž účast v jiné soutěži, kde byl 
součástí týmu a bez jeho přítomnosti by tým nemohl soutěžit. V závěru dubna byla do 
celostátní soutěže Slezské univerzity Kryptoměny a finanční gramotnost zaslána také práce 
Alexandra Pisaniho. 

Březen - Celá třída se v březnu zúčastnila besedy o náhradní rodinné péči (19. 3. 2018), 
druhé přednášky Matěje Ruckého o psychických nemocech a poruchách osobnosti (26. 3. 
2018) a opět vyplňovala diagnostiku Klimatu třídy. Patrik Lamatschek s Jakubem Hamrozim 
se 27. 3. 2018 zúčastnili školního kola soutěže EuropaSecura o EU a bezpečnosti. Alexandr 
Pisani a Jan Kundrát s Gabrielem Pisanim (oktáva) se 22. 3. 2018 zúčastnili regionálního kola 
soutěže Navrhni projekt s prací Kurz finanční gramotnosti - získali 1. místo a v celostátním 
kole (19. 4. 2018) pak 4. místo. 

Duben - V soutěži Prezentiáda se v krajském kole (6. 4. 2018) tým Alexandr Pisani a Jan 
Kundrát umístil na 1. a v celostátním kole (27. 4. 2018) pak na 18. místě. Ivona Marie 
Repková se v krajském kole Chemické olympiády umístila 18. 4. 2018 na 49. místě. 
Hudebního představení Hradišťan - Evangelium podle houslí (13. 4. 2018) se zúčastnila 
Anežka Šrubařová. Do krajského kola Fyzikální olympiády se zapojil 25. 4. 2018 Jan Kundrát. 

Květen - Jan Kundrát a Lucie Pšenicová se zúčastnili 7. 5. 2018 exkurze do Prahy na výstavu 
Mumie světa. 1. místo v celostátní soutěži Spotřeba pro život, jehož uzávěrka byla 15. 5. 
2018, získal tým Alexandr Pisani, Jan Kundrát a Patrik Lamatschek. Alexandr Pisani vyhrál 1. 
místo v soutěži CEMACH o moderním státu Izrael v kategorii multimediální (celostátní kolo 
16. 5. 2018). Jan Kundrát a Alexandr Pisani se zúčastnili 23. 5. 2018 soutěže Opavský 
roboCup a 31. 5. 2018 odevzdali svou práci, týkající se školní šikany, do soutěže ANTIFET fest. 

Červen - 1. 6. 2018 se třída zapojila do Mezinárodních sportovních závodů, které se pořádaly 
v naší škole. 11. 6. 2018 jsme obdrželi výsledky ze soutěže Nejlepší student 2018, v níž se 
Alexandr Pisani umístil na 9. místě. 14. 6. 2018 byly vyhlášeny výsledky celoroční soutěže CO2 
liga, ve které tým sexty ve složení Alexandr Pisani, Lucie Pšenicová, Jan Kundrát, Ivona Marie 
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Repková, Patrik Lamatschek a Anežka Šrubařová získal v celostátním kole 5. místo. Ve dnech 
18. - 20. 6. 2018 se osm žáků třídy zúčastnilo školního raftového výletu do Mohelnice. 26. 6. 
2018 se pak žáci podíleli na organizaci soutěže pro žáky primy až kvarty Po stopách Jamese 
Cooka. Výuku jsme ukončili v pátek 29. 6. 2018. 

V průběhu roku se žáci účastnili také soutěží Přírodovědný klokan nebo Bobřík informatiky.  

Mgr. Miroslav Bučánek 

 

 
Školní akademie 11. 5. 2018. 
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7. G – SEPTIMA, třídní učitelka: Mgr. Helena Kozlová 

 

 

 

1. Bednář Vít 
2. Gebauer Matěj 
3. Chřibek Ondřej 
4. Kalužová Adéla 
5. Koldušková Kristýna 
6. Komárková Bohdana 
7. Kyzek Jan 
8. Macháčková Barbora 

9. Miková Lenka 
10. Skřehotová Michaela 
11. Sucháčková Klára 
12. Šromová Sára 
13. Štěpánková Adriana 
14. Vodičková Beáta 
15. Volný Matěj 
16. Zemanová Alexandra 
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Září - Žáci septimy se účastnili projektu „Poznáváme Slezské Beskydy“ (Alexandra Zemanová, 
Matěj Volný, Adéla Kalužová, Adriana Štěpánková, Ondřej Chřibek, Michaela Skřehotová, Vít 
Bednář). 

Říjen - 19. 10. se žákyně Kalužová, Miková, Sucháčková a Koldušková účastnily soutěže 
Envofilm. V říjnu se uskutečnily dvě dějepisné soutěže. První soutěž s názvem mezinárodní 
Dějepisná soutěž gymnázií proběhla 16. 10., kde ve školním kole se úspěšně účastnila z naší 
třídy Sára Šromová a Matěj Volný. 30. 10. se uskutečnila Dějepisná soutěž gymnázií MSK, kde 
získal 2. – 3. místo Matěj Volný s postupem do vyššího kola a 6. místo Matěj Gebauer. Na 

prezentační akci gymnázia vystoupila v Opavě v OC Breda  Weinstein Sára Šromová 
s pěveckým vystoupením.  

Listopad - 9. 11. se žákyně Adriana Štěpánková zúčastnila školního fóra v rámci Národní sítě 
zdravých měst ČR, kam patří i město Vítkov. 9. 11. naše žákyně Sára Šromová získala ocenění 
mezi nejúspěšnějšími žáky MSK.  

Prosinec - 8. prosince se konal tradiční maturitní ples, kde žáci septimy vystoupili jednak 
v slavnostní polonéze a také žákyně Adriana Štěpánková vystoupila se sólovým tancem.   
Měsíc prosinec byl také ve znamení četných vystoupení pěveckého sboru, ve kterém z třídy 
septimy pracuje žákyně Kalužová, Sucháčková, Chřibek, Miková a Bednář. Vystoupili jsme 
v Klokočově, 2x na Městském úřadě ve Vítkově, pro děti nižšího stupně a nakonec na 
Adventním koncertě s Martinem Chodúrem 20. prosince. 15. 12. proběhla také zajímavá 
soutěž na katedře Filozofické fakulty v Olomouci s názvem „Nebojme se myslet“. Této 
filozofické soutěže se účastnili tito žáci septimy: Kalužová, Štěpánková, Miková, Skřehotová a 
Sucháčková. 15. 12. se uskutečnil zájezd do Krakova. Této možnosti využili Komárková, 
Macháčková, Koldušková, Gebauer. 19. 12. Proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce, 
kde se ve své kategorii umístila na 2. místě Adéla Kalužová.  

Leden - 26. 1. proběhlo krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií MSK, kde se na 20. místě 
umístil Matěj Volný. 

Únor – Od 4. 2. se téměř celá třída septima účastnila lyžařského výcviku v Dolní Moravě. 
16. 2. 2017 proběhlo školní kolo 40. ročníku Středoškolské odborné činnosti. 
V oboru 4. Biologie získala 1. místo Kristýna Koldušková, v oboru 6. Zdravotnictví  
1. místo Alexandra Zemanová a 2. místo Lenka Miková a Ondřej Chřibek. V kategorii 14. 
Pedagogika a psychologie se na 2. místě umístila Klára Sucháčková a na 3. místě Sára 
Šromová. V oboru 16. Historie bodovala na 1. místě Adéla Kalužová.  

Březen - Žáci septimy se zapojili do projektu Edison.  

Duben - 13. 4. se účastnily žákyně Adéla Kalužová a Lenka Miková oratoria Evangelium podle 
houslí s Hradišťanem, na který jsme uspořádali zájezd. 14. 4. Proběhlo okresní kolo SOČ, 
v oboru 4. Biologie získala 1. místo Kristýna Koldušková, v oboru 6. Zdravotnictví 2. místo 
Alexandra Zemanová a v oboru 16. Historie 2. místo Adéla Kalužová. 4. místo bez postupu 
získal v naší třídě Ondřej Chřibek s Lenkou Mikovou a Klára Sucháčková nepostupové 3. 
místo.   
V celostátní esejistické soutěži s názvem „Moje nejlepší investice“ byla vybrána práce Sáry 
Šromové mezi 22 oceněnými. Sára také uspěla v esejistické soutěži s názvem „Kryptoměny a 
finanční gramotnost“, kde získala 10. místo ze 104 prací. 

Květen - 9. května se uskutečnilo krajské kolo SOČ. Reprezentovala nás Adéla Kalužová  
(3. místo), Kristýna Koldušková (4. místo) a Alexandra Zemanová (7. místo). 11. května se 
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uskutečnila tradiční školní akademie, na kterou jsme připravili taneční scénku „Ze života 
hmyzu“. 25. května vystoupil pěvecký sbor na Noci kostelů. Ze třídy septimy přišli tito 
zástupci - Ondřej Chřibek, Vít Bednář a Lenka Miková. 

Červen - 1. 6. se účastnila většina žáků Mezinárodního sportovního dne.   
7. 6. jsme také společně navštívili film „Nejtemnější hodina“. 18.  - 20. 6. proběhl raftový 
třídenní výlet na řece Moravě s ubytováním v Mohelnici. Školní rok jsme ukončili 29. 6. 2018. 

Mgr. Helena Kozlová   

 

Školní akademie 11. 5. 2018. 

 

 

Raftový výlet – Mohelnice 19. 6. 2018.  
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8. G – OKTÁVA, třídní učitel: Tomáš Kaluža 

 

 

 

1. Černochová Barbora 
2. Dittrichová Veronika 
3. Dušek Marco 
4. Jaroš Jakub 
5. Juroška Jan 
6. Kanická Kateřina 
7. Kazimírová Anna 
8. Krzok Tomáš 
9. Makovický Karel 
10. Marethová Lucie 
11. Nováková Ester 

12. Panáčková Veronika 
13. Pecinová Michaela 
14. Pisani Gabriel 
15. Polášková Alena 
16. Poloučková Sára 
17. Prusková Marcela 
18. Satke Dominik 
19. Šostá Johana 
20. Šromotová Jana 
21. Vavříčková Pavlína 
22. Žídek Patrik 
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Září - Školní rok jsme slavnostně zahájili v úterý 4. září 2018. V rámci třídnických hodin byli 
žáci seznámeni se školním řádem, byli zvoleni zástupci naší třídy do školního Žákovského 
parlamentu (Barbora Černochová a Sára Poloučková), Ekotýmu (Veronika Panáčková a 
Michaela Pecinová) a určili pokladníka (Lucie Marethová). Společně byla dohodnuta pravidla 
naší třídy.  

Říjen - Ve čtvrtek 19. října se uskutečnila schůzka žáků a rodičů k maturitní zkoušce. Ve 
středu 25. října se uskutečnila přednáška o akci „Poznáváme Slezské Beskydy“. 30. října se 
Karel Makovický zúčastnil školního kola Dějepisné soutěže gymnázií MSK. 

Listopad - V úterý 14. listopadu proběhl Den otevřených dveří. 

Prosinec - V pátek 1. prosince se konal v Jelenicích stužkovací večírek, v úterý 5. 12. proběhl 
další Den otevřených dveří a v pátek 8. prosince se v Kulturním domě ve Vítkově uskutečnil 
Maturitní a reprezentační ples školy. 

Leden - Ve čtvrtek 11. ledna proběhl Den otevřených dveří. V Zeměpisné olympiádě 
kategorie D ve školním kole zvítězil Jan Juroška.  

Únor - V pátek 16. února se uskutečnilo školní kolo SOČ. V úterý 20. února obsadil Jan 
Juroška v Opavě v okresním kole Zeměpisné olympiády 7. místo. V pátek 23. února byl na 
Městském úřadě ve Vítkově oceněn Gabriel Pisani Cenou Jana Zajíce. 28. února proběhla 
přednáška Letem světem s Jiřím Kolbabou. Na přelomu února a března jsme měli možnost 
rozvíjet komunikativní dovednosti v jazyce anglickém v rámci projektu EDISON.  

Březen - Dokončení projektu EDISON a jarní prázdniny. 

Duben - 11. dubna oktaváni psali písemnou maturitní práci z jazyka českého a literatury. 
27. dubna se třída rozloučila se školou „Posledním zvoněním“.  

Květen - 2. - 4. května proběhly státní písemné maturitní zkoušky, 16. - 18. května potom 
ústní maturitní zkoušky a 22. května předávání maturitních vysvědčení na Městském úřadě 
ve Vítkově. 

Tomáš Kaluža 
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2 Seznam pedagogických pracovníků 

 

 
 

Petr Ambrož 
Mgr. Jana Ambrožová 
PhDr. Jana Ambrožová 
Mgr. Miroslav Bučánek 
Mgr. Alena Grosová 
Mgr. Michaela Hasalová 
Mgr. Miroslava Chovancová 
Mgr. Lenka Jamnická 
Mgr. Eva Janštová 
Tomáš Kaluža 
Mgr. Dana Kajzarová 
Mgr. Kamila Kokešová 

Mgr. Helena Kozlová 
Mgr. Milena Mačáková 
Mgr. Andrea Mášová  
PhDr. Marie Mikulíková 
Mgr. Daniela Přívětivá 
Mgr. Jitka Složilová 
Mgr. Zuzana Szulová 
Mgr. Renáta Šťastná 
Mgr. Veronika Trlicová 
Mgr. Blanka Váňová 
Mgr. Hana Vejvodová 
Mgr. Lenka Zychová 
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3 Kalendář akcí 

 

Srpen 2017 

28. 8.  Pedagogická rada spojená s provozní poradou 

Pracovní schůzka metodiků prevence a vedoucích Žákovského parlamentu 

30. 8. Schůze k ŠAP gymnázia 

Provozní porada 

Jednání Školské rady – dodatky k ŠVP 

 

Září 2017 

1. 9. Příprava sálu na MÚ Vítkov na slavnostní imatrikulaci 

4. 9.  Zahájení školního roku 2017/2018 v kmenových třídách 

Provozní porada pro 2. stupeň základní školy a gymnázium 

Imatrikulace žáků primy a kvinty v Reprezentačním sále MÚ Vítkov 

6. 9.  Adaptační kurz primy 

6. a 7. 9. DVPP Kurz genetiky v Brně (Mačáková) 

11. - 13. 9. Adaptační kurz pro kvintu – Kunčice pod Ondřejníkem 

14. 9.  Pracovní schůzka pro asistenty pedagoga, třídní učitelé a rodiče 

Jednání Klubu rodičů 

Schůzka Žákovského parlamentu gymnázia  

15. 9.  Exkurze s Československou obcí legionářskou (kvinta, sexta) 

18. - 22. 9.  Projekt Poznáváme Slezské Beskydy (kvarta, sexta, septima) 

20. 9.  Setkání začínajících metodiků prevence okresu Opava (Bučánek) 

21. 9.   Pracovní schůzka Ekotýmu gymnázia 

22. 9.  Sportovní závody Běh o zlatý dub do Kalet 

26. 9.  Fotografování Žákovského parlamentu gymnázia 

Evropský den jazyků v hodinách cizích jazyků 

28. 9.   Státní svátek 

 

Říjen 2017 

2. 10.  Schůzka Žákovského parlamentu gymnázia 

3. 10.  Studentské parlamentní volby (kvarta - oktáva) 

4. 10.  Provozní porada 
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5. 10.  Schůzka Žákovského parlamentu gymnázia  

Školská rada – Výroční zpráva o činnosti školy 

7. 10.  Závěrečná konference v Praze k projektu – Menu pro změnu 

8. - 16. 10. Výjezd žáků školy do Poronina v rámci projektu Erasmus+ (tercie) 

9. 10.  Kongres Pohled na svět 21. století 

10. 10.  Prezentace středních škol Opava - KVIC Opava 

Memoriál Mirko Fišera 

11. 10.  Schůzka Žákovského parlamentu gymnázia 

  Celostátní setkání koordinátorů EVVO v Praze 

Přednáška Matěje Ruckého z psychologie (kvinta - oktáva) 

Přírodovědný klokan 

12. 10.  Veletrh vzdělávání v Bredě v Opavě 

72 hodin pro dobrovolnictví 

16. 10.  Školní kolo Dějepisné soutěže gymnázií MSK 

17. 10.  DVPP Šikana - diagnostické a intervenční možnosti školy 

18. 10.  Schůzka Žákovského parlamentu gymnázia  

Volby členů Školské rady za pedagogické pracovníky 

19. 10.  Pracovní schůzka Ekotýmu gymnázia  

Přednášky Holky z Marsu a kluci z Venuše 

Slavnostní předávání ocenění Envofilm 2017 

1. kolo voleb členů školské rady za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky 

Pracovní schůzka zákonných zástupců žáků a žáků oktávy s pedagogy oktávy a 
vedením školy 

Prezentace gymnázia v ZŠ a MŠ Melč 

20. 10.  DVPPP (Mačáková) 

Soutěž Fyzikální náboj – senior 

Přednášky Holky z Marsu a kluci z Venuš  

23. - 25. 10. Sběr starého papíru 

23. 10.  Školní kolo CO2 liga (sexta) 

Prezentace gymnázia v ZŠ Březová 

24. 10.  Beseda Čas proměn (sekunda) 

25. 10.  Přednáška o projektu Poznáváme Slezské Beskydy 

26. 10.  Podzimní prázdniny 

Přednáška o projektu Poznáváme Slezské Beskydy v Městské knihovně Vítkov 
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27. 10.  Podzimní prázdniny 

30. 10.  Školní kolo Dějepisné soutěže gymnázií MSK 

31. 10.  Projekt Staň se diplomatem v Ostravě 

Přednáška Tonda obal na cestách 

 

Listopad 2017 

1. 11.  Schůzka Žákovského parlamentu gymnázia  

DVPP Odlišnosti výchovy Romů 

2. 11.  Pracovní schůzka nové Školské rady 

6. - 10. 11. Bobřík informatiky 

Prezentace gymnázia v ZŠ Budišov 

7. 11. Školní fórum v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR (zástupci z Žákovského 
parlamentu gymnázia) 

8. - 9. 11. Informa Opava 

8. 11.  Konference ŽP KÚ MSK Ostrava 

Halová kopaná v Opavě 

9. 11.   Prezentace gymnázia v 5. C, D 

Předávání ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol MSK 

Prezentace gymnázia v ZŠ Odry Komenského 

10. 11.  Přednáška Klimatická změna (tercie, kvarta, sexta) 

13. 11.  Konference EVVO Praha 

13. - 16. 11. Výstava Voda a výstava Energie 

13. - 24. 11. Testování žáků kvarty pro ČŠI - Mediální výchova 

13. - 16. 11.  Bobřík informatiky (tercie - oktáva) 

14. 11.  Den otevřených dveří 

Prezentace gymnázia v 5. A, B 

Soutěž Vítkovský Boyard pro žáky 9. ročníků a kvarty 

15. 11.  Školní kolo Dějepisné olympiády (kvarta) 

Pedagogická rada spojená s provozní poradou 

16. 11.  Pracovní schůzka Ekotýmu gymnázia  

Informativní schůzky o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí školního roku 

17. 11.  Státní svátek 

20. 11.  Testování kvarty - Mediální gramotnost 

21. 11.  Schůzka Žákovského parlamentu gymnázia  
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Natáčení pořadu pro Českou televizi v Ostravě - U 6 

Putovní výstava chemických pokusů (sekunda až septima) 

Schůzka žákovských parlamentů k výsledkům školního fóra 

23. 11.  ODIS Bus pro primu   

24. 11.  Exkurze na Okresní soud v Opavě (oktáva) 

28. 11.  Školní kolo soutěže Mladý chemik 

Školní kolo Olympiády z jazyka českého 

29. 11.  Soutěž Fyzikální on-line 

 

Prosinec 2017 

1. 12.  Mikulášská nadílka 

4. 12.  Školní kolo Olympiády z jazyka anglického (prima, sekunda) 

Okrskové kolo ve florbalu dívek ZŠ E. Beneše v Opavě 

5. 12.  Den otevřených dveří 

Okrskové kolo ve florbalu – chlapci 

Seminář k SOČ v Ostravě 

6. 12.  Schůzka Žákovského parlamentu gymnázia 

7. 12.  Soutěž OFFICE – Šenov 

Konference v ZOO Ostrava 

Vánoční laťka Opava 

Školní kolo Olympiády z jazyka anglického (tercie, kvarta) 

8. 12.   Společenský ples školy s maturitním šerpováním 

11. 12.  Školní kolo Olympiády z jazyka anglického (kvinta, sexta a septima) 

Školní kolo Ekonomické olympiády 

12. 12.  Studentské prezidentské volby (kvarta - oktáva) 

Okresní finále ve florbalu Opava, ZŠ Otická 

13. 12.  Vystoupení pěveckého sboru v Léčebně dlouhodobě nemocných v Klokočově 

14. 12.  Školní kolo Olympiády z jazyka anglického (kvinta, sexta a septima) 

15. 12.  Soutěž Nebojme se myslet v Olomouci 

Odjezd na tematickou exkurzi do Krakova 

20. 12.  Divadelní představení Gazdina roba ve Slezském divadle v Opavě (tercie) 

Adventní koncert pěveckého sboru s Martinem Chodúrem 

21. 12.  Pracovní schůzka Ekotýmu gymnázia 

Vánoční bruslení v Horním Benešově 
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22. 12.  Vánoční besídky 

 

Leden 2018 

2. - 6. 1. Lyžařský výcvik (sekunda) 

5. 1.  Okresní kolo ve florbalu dívek 

Vystoupení pěveckého sboru v Domově Vítkov 

8. 1. Pracovní schůzka ohledně tvorby bulletinu k 5. výročí základní školy a 
gymnázia 

9. 1.   Okrskové kolo ve florbalu chlapců 

10. 1.  Provozní porada 

11. 1.  Schůzka Žákovského parlamentu gymnázia  

Den otevřených dveří 

Šifra Jana Ámose pro žáky 5. tříd ZŠ 

Informativní schůzky o prospěchu, chování a absenci žáků 

12. 1.  Okresní finále ve florbalu chlapců 

16. 1.  Okresní kolo Dějepisné olympiády v Opavě (Přikryl) 

17. 1.  Studentské prezidentské volby – 2. kolo (kvarta - oktáva) 

18. 1.  Pracovní schůzka Ekotýmu gymnázia 

Beseda o studiu psychologie s Michaelou Konečnou (oktáva) 

22. - 26. 1. Kalibro testy (kvarta) 

Předávání ocenění na Slezské univerzitě v Karviné (Pšenicová, Repková, A. 
Pisani) 

24. 1.   Matematická olympiáda v Opavě 

Pedagogická rada 

26. 1.  Krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií MSK 

29. 1.  Okresní kolo Olympiády z JČ v Opavě (Halamíčková, Filipová, Repková) 

Školní kolo Biologické olympiády kategorie C (tercie a kvarta) 

31. 1.  Vydávání vysvědčení a výpisů 

 

Únor 2018 

1. 2.  DVPP geografický seminář v Ostravě (Kaluža) 

2. 2.  Pololetní prázdniny 

4. - 9. 2. Lyžařský výcvik (kvarta, kvinta, sexta, septima) 

7. 2.  Školní kolo Biologické olympiády 
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13. 2.  Krajské kolo Ekonomické olympiády na KÚ MSK (A. Pisani, Vavříčková) 

Fotografování prostor školy 

14. 2.  Schůzka Žákovského parlamentu gymnázia 

15. 2.  Pracovní schůzka Ekotýmu gymnázia 

Okresní kolo Olympiády z jazyka anglického (Kristiánová, Haasová) 

16. 2.  Školní kolo SOČ 

Výchovně vzdělávací akce Hasík (prima) 

19. 2.  Školní kolo recitační soutěže 

Přednáška Víta Mužíka na téma Právo pro seminář základy společenských věd 

Školní kolo Biologické olympiády kategorie A, B (Marethová, Kundrát, Handl, 
Filipová) 

20. 2.  Okresní kolo Zeměpisné olympiády v Opavě 

DVPP Právo 

21. 2. Přednáška Kateřiny Kubesové o studiu politologie, čínštiny a pobytu v Číně 
(kvarta - oktáva) 

DVPP Kázeň ve třídě a klima školy 

22. 2.  Okresní kolo Olympiády z jazyka anglického (Kalužová, A. Pisani) 

23. 2.  Koncert k udílení Ceny Jana Zajíce (oceněný Gabriel Pisani - 2. kategorie) 

26. 2. - 2. 3. Projekt Edison 

28. 2.  Beseda s Jiřím Kolbabou v KD 

 

Březen 2018 

1. 3.  Školská rada 

5. - 9. 3 Jarní prázdniny 

15. 3.  Pracovní schůzka Ekotýmu gymnázia 

16. 3.  Schůzka Žákovského parlamentu gymnázia 

19. 3.  Krajské kolo Olympiády z jazyka ruského (Komárková) 

Beseda Náhradní rodinná péče (kvarta - septima) 

21. 3.  Den učitelů města - KD Vítkov 

22. 3.  Krajské kolo soutěže Navrhni projekt - Olomouc (G. Pisani, A. Pisani, Kudrát) 

DVPP Olomouc - ruština (Mikulíková) 

24. 3.  Den učitelů ve škole 

25. 3.  CO2 liga - vypnutí proudu ve městě 

26. 3.  Krajské kolo Biologické olympiády (Marethová, Miková) 
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27. - 29. 3. DVPP v rámci Šablon SŠ (Šrubař, Grosová) 

28. 3. Slavnostní předávání ocenění u příležitosti Dne učitelů 2018, Ostrava 
Janáčkova (Bučánek) 

Konzultační seminář k Miniprojektům mládeže (Volný - Mezinárodní 
studentská vědecká konference, Válová - Zpíváme napříč generacemi) 

29. 3. - 2. 4. Velikonoční prázdniny 

 

Duben 2018 

4. 4.  Okresní kolo Fyzikální olympiády (tercie, kvarta) 

4. - 18. 4. Testování vybraných pedagogů pro TALIS 

5. 4.  Krajské kolo mezinárodní Dějepisné soutěže gymnázií v Bohumíně 

Matematická olympiáda v Kaletách 

10. 4.  Okresní kolo SOČ v Opavě 

11. 4.  Písemné maturitní práce z jazyka českého 

12. 4.  Přijímací zkoušky na gymnázium pro žáky 9. tříd 

Pracovní schůzka Bulletin gymnázia 

13. 4.  Přijímací zkoušky na gymnázium pro žáky 5. tříd 

Koncert Evangelium podle houslí - Hradišťan 

16. 4.  Přijímací zkoušky na gymnázium žáků 9. tříd 

17. 4.  Schůzka Žákovského parlamentu gymnázia  

Okresní kolo Matematické olympiády 

Přijímací zkoušky na gymnázium žáků 5. tříd 

18. 4.  Krajské kolo Chemické olympiády 

Minifotbal chlapci 

Pedagogická rada 

Informativní schůzky o prospěchu a chování 

19. 4.  Pracovní schůzka Ekotýmu gymnázia  

Celostátní kolo soutěže Navrhni projekt – Praha (G. Pisani, A. Pisani, Kundrát) 

19. - 20. 4. Krajské kolo Ekologické olympiády (Marethová, Kalužová, Miková) 

23. 4.  Okresní kolo Biologické olympiády v Opavě (Peterová, Gazdík) 

25. 4.  Krajské kolo Fyzikální olympiády v Ostravě - Horák, Kundrát 

Knihovnická lekce pro tercii 

26. 4.  Pedagogická rada pro oktávu 

26. - 27. 4. Celostátní kolo soutěže Prezentiáda v Brně (A. Pisani, Kudrát) 
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27. 4.  Krajské kolo Fyzikální olympiády kat. E (Jirout) 

  Poslední zvonění oktávy 

28. 4.  Okresní kolo soutěže Mladý chovatel v Opavě (Štěpánová, Koldušková) 

30. 4.  Ukončení výuky třídy oktávy, rozdávání vysvědčení 

 

Květen 2018 

1. 5.  Den pracovního klidu 

2. - 4. 5 Písemné maturitní zkoušky 

2. 5.  Ředitelské volno pro sextu 

3. 5.  Divadelní představení Limonádový Joe - Slezské divadlo v Opavě (sekunda) 

Ředitelské volno pro kvintu 

4. 5.  Ředitelské volno pro septimu 

Minimaturitní práce z JČ (kvarta) 

5. 5.   Krajské kolo Eurorebusu a Eurorebusu Junior, Ostrava VŠB-TU 

7. 5.  Tematická exkurze do Prahy na výstavu Mumie světa 

8. 5.  Státní svátek 

9. 5.  Krajské kolo SOČ v Ostravě na VŠB-TU 

Generální zkouška na akademii žáků gymnázia 

11. 5.  Školní akademie 

Soutěž Pangea v Praze (Beková) 

15. 5.  Pohár rozhlasu v Opavě (tercie, kvarta) 

16. - 18. 5. Ústní maturitní zkoušky státní a profilové části 

Školní výlet prima 

Předávání ocenění na Izraelské ambasádě v Praze (A. Pisani) 

17. 5.  Pracovní schůzka Ekotýmu gymnázia  

19. 5.  Vystoupení pěveckého sboru v Kaletách 

21. - 25. 5. Sběr papíru 

22. 5.  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení na MÚ Vítkov 

23. 5.  Schůzka Žákovského parlamentu gymnázia  

Soutěž Opavský robocup (A. Pisani, Kundrát) 

  Schůzka k GDPR pro rodiče 

24. 5.  Slavnostní předávání ocenění za soutěž Svět slova ve Fulneku 

25. 5. Výchovně vzdělávací akce ZUŠ Vítkov - koncert tanečního oboru (prima, 
sekunda) 
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Noc kostelů - koncert pěveckého sboru 

28. 5.  Přednáška D. Machače na téma Paleontologie (kvinta - septima) 

29. 5.  Okresní kolo Pythagoriády (Juroška, Till) 

Divadelní představení Kytice ve Slezském divadle v Opavě (kvarta) 

30. 5.  Fotografování tříd 

31. 5.  Fotografování pedagogického sboru 

 

Červen 2018 

1. 6.  Schůzka Žákovského parlamentu gymnázia  

Mezinárodní sportovní závody ve Vítkově 

4. 6.  Minimaturity žáků kvarty 

5. 6.  Celostátní kolo soutěže Eurorebus v Praze 

Pracovní schůzka s rodiči žáků primy a kvinty 

6. 6.  Schůzka Žákovského parlamentu gymnázia  

Audit z Ligy lidských práv - Férová škola 

7. 6.  Filmové představení Nejtemnější hodina (sekunda - septima) 

Atletický čtyřboj žáků v Opavě 

7. - 8. 6. DVPP Mačáková 

11. - 13. 6. Školní výlet primy, tercie, kvarty 

11. 6.  DVPP Geologie Podbeskydí (Mačáková) 

14. 6.  CO2 liga v Senátu (6 žáků sexty) 

14. – 15. 6. Školní výlet sekundy 

15. – 17. 6. Celostátní kolo SOČ (A. Pisani) 

16. 6.  Sportovní den pro absolventy gymnázia u příležitosti 5. výročí sloučení škol 

18. - 20. 6. Školní výlet kvinty, sexty, septimy 

20. 6.  Soutěž Merkur v Opavě (Zeisberger, Vašátko) 

21. 6.  Pracovní schůzka Ekotýmu gymnázia 

  Celostátní kolo Ekonomické olympiády (A. Pisani) 

  Hasík (prima) 

  Divadelní představení Divoká kachna - Ostrava (kvarta - septima) 

25. 6.  Divadelní představení Noc na Karlštejně ve Slezském divadle v Opavě (prima) 

Klasifikační porada 

26. 6. Soutěž Po stopách Jamese Cooka pro žáky primy až kvarty pořádané žáky 
kvinty až septimy 
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28. 6. Comedias 

29. 6. Ukončení školního roku 

Smíšený tým primy až kvarty během soutěže Po stopách Jamese Cooka 26. 6. 2018. 

 

 

Třída sekunda během Comedias 28. 6. 2018.  
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4 Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 

 

Do čtyřletého studia gymnázia se k 30. 6. přihlásilo celkem 25 žáků, 25 bylo přijato, zápisový 
lístek odevzdalo pět žáků. Žáci byli přijati v 1. kole na základě povinných centrálně 
zadávaných testů z jazyka českého a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky a 
výsledků ze základní školy, ve 2. kole byli přijímáni na základě výsledků ze ZŠ. Průměrný 
prospěch přijatých s odevzdaným zápisovým lístkem je 1,18. 

Do osmiletého studia se k 30. 6. přihlásilo 27 žáků, 27 bylo přijato. Zápisový lístek odevzdalo 
25 žáků. Žáci byli přijati v 1. kole na základě povinných centrálně zadávaných jednotných 
testů z jazyka českého a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky a výsledků ze 
základní školy, ve 2. kole byli přijímáni na základě výsledků ze ZŠ. Průměrný prospěch 
přijatých s odevzdaným zápisovým lístkem činí 1,18. 

 

 

 

 

Imatrikulace prvních ročníků 4. 9. 2017. 
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Adaptační kurz primy 6. 9. 2017. 
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Adaptační kurz kvinty 11. - 14. 9. 2017. 
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5 Minimaturity 

 

První červnové pondělí v naší škole patřilo minimaturitám, na které se žáci kvarty 
připravovali již od začátku školního roku. Součástí tzv. minimaturit, které jsou jakýmsi 
mezníkem mezi nižším a vyšším gymnáziem, je napsání jak slohové práce z jazyka českého, 
tak také odborné práce na studentem zvolené téma a její následná prezentace před komisí, 
jež je tvořena vyučujícími, ale také spolužáky a rodiči. 

Zaměření prací v letošním roce bylo velmi různorodé, a celé dopoledne tak bylo bohaté na 
informace z mnoha oborů. Někteří ze studentů čerpali ze svých osobních zkušeností a zvolili 
pro svou práci téma, které se jich dotýká v každodenním životě. Jiní naopak sáhli po svých 
zálibách, které utvářejí jejich volný čas. 

Celková úroveň prací byla velmi dobrá, výkony vystupujících sebejisté, a tak nám kvartáni 
dokázali, že se během posledních let mnohému naučili a jsou připraveni stát se studenty 
vyššího gymnázia. 

Mgr. Veronika Trlicová 

 

 

Po písemných minimaturitách z jazyka českého 4. 5. 2018. 
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Harmonogram obhajob minimaturitních prací třídy kvarty 4. 6. 2018 

ČAS PROGRAM (autor a název práce) Vedoucí prací 
8:00-8:45 Zahájení + zhodnocení písemných prací z jazyka českého 
8:45-9:00 Denis Přikryl: Vývoj školství na Radkovsku 

Mgr. Miroslav Bučánek 
9:00-9:15 Tomáš Gros: Osudy Volyňských Čechů 
9:15-9:30 Jan Gazdík: Golf 

Tomáš Kaluža 
9:30-9:45 Ondřej Šamárek: Posilování 

9:45-9:55 PŘESTÁVKA 
9:55-10:10 David Jirout: Měsíce Jupitera Petr Ambrož 

10:10-10:25 Vilém Vašátko: Alergie 
Mgr. Milena Mačáková 

10:25-10:40 Matylda Gintarová: Vrozené vady dolních končetin 
10:40-10:55 Lukáš Záklasník: Hardware a stavba počítače 

Mgr. Dana Kajzarová 
10:55-11:10 Tomáš Jeřábek: Nelegální stahování dat 
11:10-11:25 Klára Kořenková: Badminton Mgr. Ivo Hasala 

11:25-11:45 PŘESTÁVKA 
11:45-12:00 Natálie Vavrošová: Tanec Mgr. Helena Kozlová 

12:00-12:15 Eliška Halamíčková: Zaniklá obec Barnov a život rodiny Jakelovy 

Mgr. Miroslav Bučánek 

12:15-12:30 Lenka Szöllösy: Vzdělávání a život dětí s Downovým syndromem 
12:30-12:45 Barbora Pavlů: Myšlenky-Emoce  
12:45-13:00 Dorota Šostá: Eutanázie 
13:00-13:15 Soňa Peterová: Zneužívání zvířat ke komerčním účelům 
13:15-13:30 Dominika Veselá: Pěstounství 

 

 
 Eliška Halamíčková 4. 6. 2018 prezentuje svou minimaturitní slohovou práci z jazyka českého. 
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Minimaturity 4. 6. 2018. 
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6 Výsledky maturitních zkoušek 

 

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák 
uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Ve školním roce 
2017/2018 konalo maturitní zkoušku 22 žáků oktávy. 

 

Přehled výsledků MZ v jarním termínu 

Část Předmět Obor 
Úroveň/ 

forma 

Počet 
Úspěšně 
vykonalo 

Prům. 
prospěch 

přihlášení maturující DT PP ÚZ 

Společná 

ČJ G8 - 10 10 10 10 9 2,40 

ČJ G4 - 12 12 12 12 12 1,92 

AJ G8 - 8 8 8 8 8 1,38 

AJ G4 - 9 9 9 9 9 1,33 

RJ G4 - 1 1 0 1 1 5,00 

M G8 - 2 2 2 x x 3,50 

M G4 - 2 2 1 x x 4,00 

Profilová 

ČJ G4 ÚZ 3 3 x x 2 3,00 

AJ G8 ÚZ 8 8 x x 7 2,38 

AJ G4 ÚZ 7 7 x x 7 2,00 

RJ G4 ÚZ 1 1 x x 1 1,00 

FJ (nep.) G8 ÚZ 1 1 x x 1 1,00 

F G8 ÚZ 1 1 x x 1 1,00 

F G4 ÚZ 1 1 x x 1 4,00 

Ch G8 ÚZ 1 1 x x 1 1,00 

M G8 ÚZ 2 2 x x 2 2,50 

M G4 ÚZ 1 1 x x 1 4,00 

BI G8 ÚZ 7 7 x x 5 3,57 

BI G4 ÚZ 3 3 x x 2 2,67 

Z G4 ÚZ 1 1 x x 1 2,00 

ZSV G8 ÚZ 1 1 x x 1 1,00 

ZSV G4 ÚZ 5 5 x x 5 3,00 

 D G4 ÚZ 2 2 x x 2 3,50 

 

Přehled výsledků MZ v termínu podzimním 

Část Předmět Obor 
Úroveň/ 

forma 

Počet 
Úspěšně 
vykonalo 

Prům. 
prospěch 

přihlášení maturující DT PP ÚZ 

Společná 

ČJ G8 - 1 1  x x 0 5,00 

RJ G4 - 1 0 (omluvena) 0 x x x 

M G4 - 1 1  1 x x 4,00 

Profilová 

ČJ G4 ÚZ 1 1 x x 1 3,00 

AJ G8 ÚZ 1 1 x x 1 3,00 

BI G8 ÚZ 2 2 x x 0 5,00 

BI G4 ÚZ 1 0 (omluvena) x x 0 x 
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Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2017/2018 

 

Vysvětlivky použitých zkratek 

DT - didaktický test, PP - písemná práce, ÚZ - ústní zkouška 

 

Komentář k výsledkům maturitních zkoušek  

A) Společná část maturitní zkoušky 

Jazyk český a literatura - Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro 
všechny maturující a skládá se ze tří částí – didaktického testu, písemné práce a ústní 
zkoušky. Z 22 žáků konajících tuto zkoušku neuspěla v jarním termínu jedna žákyně, a to 
v ústní části zkoušky, ostatní žáci uspěli. Průměrný prospěch je 2,14. V podzimním termínu u 
opravné zkoušky žákyně opět neuspěla. 

Cizí jazyky - Ke společné části maturitní zkoušky z cizích jazyků se přihlásilo 18 žáků, z toho 
17 z jazyka anglického a 1 z jazyka ruského. Všichni žáci maturující z anglického jazyka 
zkoušku složili úspěšně s průměrným prospěchem 1,35, nebyly výjimkou ani výkony s téměř 
stoprocentní úspěšností. Žákyně maturující z jazyka ruského neuspěla v jarním termínu 
v didaktickém testu. V podzimním termínu byla žákyně ze zdravotních důvodů omluvena. 

Matematika - Didaktický test z matematiky konali v jarním termínu celkem 4 žáci 
s průměrným prospěchem 3,75. Jeden z nich test v jarním termínu nezvládl. V podzimním 
termínu žák opravnou zkoušku vykonal úspěšně. 

  

B) Profilová část maturitní zkoušky  

V profilové části si žáci volili dva předměty podle své budoucí profesní orientace, požadavků 
k přijímacím zkouškám na vysoké školy a dlouhodobého zájmu. Volba zahrnovala celé 
spektrum vyučovaných předmětů, nejvíce žáků si letos volilo jazyk anglický a biologii. Jedna 
žákyně vykonala úspěšně nepovinnou profilovou zkoušku z jazyka francouzského. Jedna 
žákyně byla v jarním termínu neúspěšná ve zkoušce z anglického jazyka a tři žákyně ve zkoušce 
z biologie. V opravném termínu na podzim zkouška z anglického jazyka byla úspěšně vykonána, 
ale dvě zkoušky z biologie byly opět neúspěšné. Jedna žákyně byla ze zkoušky pro nemoc 
omluvena. 

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům gymnázia 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení včetně Europassu se konalo v Reprezentačním 
sále Městského úřadu ve Vítkově 22. 5. 2018 za účasti představitelů města, vedení školy, 
pedagogů a rodičovské veřejnosti. Slavnostní ráz akce umocnilo vystoupení absolventa 
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, zapsání absolventů do pamětní knihy Města Vítkova, 
proslov představitelů města, třídního učitele Tomáše Kaluži, ředitelky školy Mgr. Blanky 
Váňové a závěrečný projev zástupce třídy oktávy.  

  
Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 

G8 řádný 6 2 2 2,35 x x x x 

opravný x x x x 0 0 2 4,50 

  G4 
řádný 8 2 2 2,33 x x x x 

opravný x x x x 1 0 0 3,50 
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7 Zprávy předsedů předmětových komisí 

 

7.1 Český jazyk a literatura 

Ve školním roce 2017/2018 vyučovaly český jazyk a literaturu na gymnáziu Mgr. Veronika 
Trlicová, Mgr. Lenka Jamnická a Mgr. Andrea Mášová. Prioritním úkolem byla příprava 
studentů na maturitní zkoušku z českého jazyka. Ta se skládá z didaktického testu, písemné 
práce a ústního zkoušení, jehož předmětem je analýza uměleckého a neuměleckého textu. 
V profilové části maturovali z českého jazyka tři studenti. 

  

Patrik Žídek, Kateřina Kanická, Marcela Prusková a Tomáš Skřehot v průběhu ústních maturitních zkoušek 
z jazyka českého (16. – 18. 5. 2018). Zkoušející Mgr. Andrea Mášová, přísedící Mgr. Lenka Jamnická. 

V rámci minimaturit, které jsou symbolickým zakončením nižšího stupně gymnázia, psali žáci 
kvarty písemnou práci z jazyka českého. Měli možnost výběru z několika slohových útvarů na 
různá témata. 

 

Soňa Peterová 4. 6. 2018 prezentuje svou minimaturitní slohovou práci z jazyka českého. 
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V prosinci se uskutečnilo školní kolo Olympiády v jazyce českém ve dvou kategoriích. Jedna 
je určena žákům osmých a devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia a ta 
druhá studentům kvinty až oktávy. V okresním kole nás pak ve 2. kategorii reprezentovaly 
Ivona Marie Repková ze sexty a Adéla Filipová z kvinty. Velikou radost nám ovšem v 1. 
kategorii udělala Eliška Halamíčková z kvarty, jež se v obrovské konkurenci umístila na 
krásném třetím místě a postoupila do kola krajského, kde obsadila sedmou příčku. 

V rámci projektu „Marketing a propagace Slezské univerzity“ probíhala v době od 5. září do 
30. listopadu 2017 na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné soutěž pro studenty 
středních škol. Zájemci měli možnost vybrat si některé z pěti vyhlášených témat z oblasti 
informatiky, cestovního ruchu, financí, marketingu a ekonomiky. Odborná porota složená ze 
zástupců odborníků v dané oblasti vybrala vítěze jednotlivých kategorií. Velmi nás potěšilo 
zjištění, že ze čtyř zaslaných esejí se na vítězných příčkách umístily hned tři práce žáků sexty 
(1. místo Ivona Marie Repková, 2. místo Alexandr Pisani, 3. místo Lucie Pšenicová). 

 

Velikou radost nám udělal Gabriel Pisani, žák oktávy, který se se svou esejí na téma „Je 
náboženská víra protikladem vědy?“ umístil na prvním místě v soutěži o nejlepší 
středoškolskou práci, kterou vyhlásilo Oddělení religionistiky KSA FF Univerzity Palackého 
v Olomouci. Odborná porota hodnotila celkem 58 literárních prací, které dle slov garanta 
soutěže byly nadprůměrné a měly velmi dobrou obsahovou a stylistickou úroveň. Nemalou 
motivací pro účastníky byla kromě knihy rovněž finanční odměna, a to krásných 5 000 Kč.  

Dne 19. února 2018 proběhlo školní kolo Recitační soutěže, kterého se ve dvou kategoriích 
zúčastnili žáci z 6. – 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. V porotě zasedly 
vyučující jazyka českého, Mgr. Lenka Jamnická, Mgr. Veronika Trlicová a Mgr. Petra Beková. 
Přítomní si poslechli ukázky z děl českých i zahraničních básníků, prozaiků a bajkařů. První 
místo ve 3. kategorii vybojovala žákyně sekundy Anna Mužíková, jež se bohužel okrskového 
kola ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit. 

Klasickou výuku jsme si zpestřili několika divadelními představeními. Žáci tercie až septimy 
navštívili komorní scénu Aréna, aby zde zhlédli drama Divoká kachna významného norského 
dramatika a básníka Henrika Ibsena, které relativizuje protiklad životní lži a pravdy a 
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nastoluje otázku, zda je nutné za každou cenu nepříjemné pravdy odhalovat. Žáci sekundy 
odjeli do Slezského divadla v Opavě na muzikál Limonádový Joe, předlohou mu byl kultovní 
film Jiřího Brdečky a Oldřicha Lipského o proslulém pistolníkovi s kolty proklatě nízko a s 
lahví kolaloky v ruce. Toto představení, jež v opavském kulturním stánku rozdmýchalo 
atmosféru divokého Západu, se setkalo u žáků s velkým ohlasem. Tercie zhlédla prvotinu 
autorky Gabriely Preissové, Gazdina roba, žáci kvarty pak originální scénické zpracování 
magických lidových balad, jak je ve své sbírce Kytice zachytil Karel Jaromír Erben. Poslední 
červnový týden se do divadla dostala také prima, a to na úspěšný muzikál Noc na Karlštejně. 

Žáci primy (viz fotografie) a tercie absolvovali knihovnickou lekci v Městské knihovně ve 
Vítkově, pod vedením zkušených knihovnic se naučili vyhledávat informace v knihách a 
pracovat s knihovnickým systémem. 

 

 

Mgr. Andrea Mášová  
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7.2 Cizí jazyky 

Ve školním roce 2017/2018 se na gymnáziu vyučovala povinně angličtina, jako druhý cizí 
jazyk němčina, ruština a francouzština. Veškerá výuka byla stoprocentně aprobovaná. 

V září všichni studenti oslavili Evropský den jazyků netradičními výukovými aktivitami, včetně 
vaření národních specialit, zábavnou formou probíhala i jazyková sekce školních soutěží 
Vítkovský Boyard a Šifra Jana Ámose. Na přelomu února a března byl realizován již 5. ročník 
projektu Edison – hostující vysokoškolští studenti přijeli tentokrát z Ruska, Brazílie, Gruzie, 
Indonésie, Turecka a Ukrajiny, jako vždy prezentovali zajímavosti ze života a kultury své 
země. Ubytování stážistů v rodinách přispělo k pravidelné neformální komunikaci našich 
studentů v angličtině.  

Projekt Edison hostující student z Indonésie a třída kvinta. 

Školní kola jazykových soutěží byla realizována v angličtině, němčině a ruštině, úspěch 
v okresním kole anglické olympiády měla Martina Kristiánová ze sekundy v kategorii I B (3. 
místo). V kategorii středních škol olympiády z ruštiny získala Bohdana Komárková ze septimy 
v krajském kole 4. místo.   

V říjnu odjelo 10 studentů ze sekundy, tercie a kvarty na mezinárodní projekt OFFyourLine 
do polského Poronina. Ve spolupráci s dalšími účastníky z Litvy a Polska pracovali na úkolech 
týkajících se problematiky závislosti na on-line médiích. Zároveň absolvovali i výlety do hor a 
kulturní akce. Komunikačním jazykem byla angličtina. 

Pro tři studentky se škole podařilo získat stipendium na 14denní jazykový pobyt v anglickém 
Bournemouth a na Maltě z Nadace Livie a Václava Klausových. 

Sekundáni a kvartáni psali celostátní testy Kalibro z angličtiny, v nichž dosáhli velmi dobrých 
výsledků, a to asi 10 % nad celostátním průměrem. V maturitě z cizích jazyků tradičně 
dominovala angličtina ve státní i profilové části, někteří studenti si zvolili i ruštinu a 
francouzštinu. Ve státní angličtině se objevily stoprocentní výsledky ve všech třech částech – 
didaktickém testu, psaní i ústní části. 

PhDr. Jana Ambrožová 
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 Projekt Edison – hostující studenti. 

 Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce - 3. místo Martina Kristiánová. 
 
 

Mezinárodní projekt OFFyourLine v polském Poroninu. 
 

 
Den jazyků 26. 9. 2017. 
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7.3 Společenské vědy 

 

7.3.1 Dějepis 

Dějepis byl ve školním roce 2017/2018 vyučován na gymnáziu aprobovaně třemi učiteli - 
Mgr. Miroslavem Bučánkem, Mgr. Veronikou Trlicovou a Mgr. Hanou Vejvodovou. Mezi 
uskutečněné akce patří: 

Exkurze Po stopách Jana Kubiše - Exkurze pro žáky kvinty, sexty a vybrané studenty oktávy 
se uskutečnila 15. 9. 2017 ve spolupráci s Československou obcí legionářskou. Cílem bylo 
především seznámit žáky s vojenskou historií Opavy a okolí (Milostovice, Sádek, Litultovice), 
budováním pohraničního opevnění za první republiky, odbojovou činností během 2. světové 
války a osobnostmi Jana Kubiše a Štěpána Vajdy. 

 

Mezinárodní Dějepisná soutěž gymnázií - 16. 10. 2017 se uskutečnilo školní kolo této 
soutěže, které bylo tematicky zaměřeno na Československo v letech 1968 - 1977. Zúčastnilo 
se 5 žáků. Tříčlenný tým, ve složení Dita Baraňáková, Jiří Zwesper (kvinta) a Alexandr Pisani 
(sexta), který nás reprezentoval v krajském kole 5. 4. 2018, se umístil na 13. místě (viz foto). 
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Dějepisná soutěž gymnázií MSK - 30. 10. 2017 se konalo školní kolo XII. ročníku Dějepisné 
soutěže gymnázií MSK, kterou pořádá Mendelovo a Slezské gymnázium ve spolupráci 
s Ústavem historických věd Slezské univerzity v Opavě. Téma letošního ročníku znělo 
„Zásadní změny se nedějí bez souvislostí. Léta 1918, 1948 a 1968 v českých dějinách.“ 
Zúčastnilo se 5 žáků. Krajského kola, které se konalo na Slezské univerzitě v Opavě 26. 1. 
2018, se zúčastnili 2 zástupci naší školy, kteří se umístili na 11. (Alexandr Pisani – sexta) a 20. 
místě (Matěj Volný – septima). 

Nejúspěšnější žák středních škol MSK - 9. 11. 2017 převzala v multifunkční hale Gong 
v Dolních Vítkovicích v Ostravě ocenění žákyně septimy Sára Šromová (viz foto) za své 
úspěchy v dějepisných a historicko-esejistických soutěžích. 

 

Soutěž Vítkovský Boyard - 14. 11. 2017 se členové PK zapojili do pátého ročníku soutěže 
Vítkovský Boyard pro žáky 9. ročníků ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií, kde zajistili 
celkovou organizaci, stanoviště dějepisu i místo pro občerstvení žáků a jejich pedagogického 
doprovodu. 

Dějepisná olympiáda - 15. 11. 2017 se uskutečnilo školní kolo 47. ročníku Dějepisné 
olympiády pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Téma znělo 
„To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938“. Zúčastnilo se 64 žáků. 
V okresním kole, které se uskutečnilo 16. 1. 2018 v Opavě, naši školu reprezentoval Denis 
Přikryl, který se mezi čtyřiceti soutěžícími umístil na 22. místě. 

Šifra Jana Ámose - 11. 1. 2018 se členové předmětové komise zapojili do náborové soutěže 
Šifra Jana Ámose pro žáky 5. ročníků. Opět bylo vytvořeno stanoviště dějepisu, kde se hrálo 
historické pexeso s postavami českých panovníků. 

Středoškolská odborná činnost - 16. 2. 2018 proběhlo školní kolo, ve kterém odborná porota 
ve složení Mgr. Miroslav Bučánek, Mgr. Milena Mačáková a Mgr. Kamila Kokešová 
posuzovala 11 prací v 5 soutěžních oborech. V oboru 16. Historie získala 1. místo práce Adély 
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Kalužové (septima) Život v internačním táboře Vítkov. Odsun německé rodiny Klatt v roce 
1946 a postoupila tak do okresního kola. Žákovská porota, složená ze zástupců žáků 9. 
ročníků základní školy, tuto práci ve svém hodnocení umístila na 2. místo. V okresním kole 
10. 4. 2018 se práce umístila na 2. místě. V krajském kole 9. 5. 2018 pak obsadila 3. místo. 

 

Adéla Kalužová ve školním kole SOČ 16. 2. 2018. 

Maturitní zkoušky - 17. 5. 2018 odmaturovali z dějepisu úspěšně dva studenti oktávy - Karel 
Makovický a Michaela Pecinová. Vybrali si téma 15 - Francouzská revoluce a napoleonské 
války a 25 - Československo v letech 1946 - 2004. 

Mgr. Miroslav Bučánek 

 

7.3.2 Výchova k občanství a Základy společenských věd 

Výchova k občanství a základy společenských věd byly ve školním roce 2017/2018 vyučovány 
Mgr. Miroslavem Bučánkem a Mgr. Janou Repkovou. Mezi uskutečněné akce patří: 

Studentské parlamentní volby - 3. 10. 2017 proběhly na naší škole Studentské volby, 
pořádané v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. 
Cílem bylo rozvíjet demokratické principy a zásady u žáků středních škol starších patnácti let 
a vštěpovat jim důležitost voleb. V naší škole přišlo volit 109 žáků, kteří odevzdali  před 
tříčlennou volební komisí (Sára Poloučková - oktáva, Patrik Lamatschek, Jakub Hamrozi - 
sexta) 104 platných hlasů dvaceti politickým subjektům. Šest stran, které šlo volit v 
Moravskoslezském kraji, nezískalo žádný hlas. S výrazným náskokem se na prvním místě 
umístila strana ANO (25,68 %), následovaná Českou pirátskou stranou (11 %), která ztrácela 
o více než polovinu hlasů. Třetí v pořadí by byla strana SPORTOVCI (8,25 %). 
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Přednášky Matěje Ruckého z psychologie - 11. 10. 2017 se uskutečnila pro kvintu až oktávu 
přednáška našeho absolventa Matěje Ruckého, studenta psychologie na Friedrich-Alexander 
Universität v Erlangen-Nürnberg. Týkala se afektivních poruch, poruch příjmu potravy a 
úzkostných poruch. 26. 3. 2018 na ni navázala další přednáška k danému tématu, během níž 
si mohli žáci kvinty až oktávy a zájemci (např. z řad sekundy) udělat menší test svých 
nepatologických sklonů a následně se seznámili s některými dalšími poruchami osobnosti.  

 

Staň se diplomatem - 31. 10. 2017 se tři žáci kvarty (Denis Přikryl, Tomáš Gros a David Jirout) 
zúčastnili na Krajském úřadě MSK v Ostravě celodenního projektu, který měl za úkol rozšířit 
vědomosti o fungování a roli mezinárodních organizací jako např. OSN a Rady bezpečnosti. 
Letošní simulace se zaměřila na řešení bezpečnostní situace v Sýrii a naši žáci zde zastupovali 
Maďarsko, Rusko a Rwandu. 

Exkurze k Okresnímu soudu v Opavě - 24. 11. 2017 se uskutečnila exkurze oktávy k 
Okresnímu soudu v Opavě. Studenti během dvou hodin u soudu mohli vidět projednávání 
dvou podmínečných propuštění a jedno jednání ve věci trestní. Vzhledem k závažnosti bylo 
jedno z podmínečných propuštění projednáváno v tzv. soudním senátu, ostatní případy byly 
lehčího charakteru, tudíž je řešil tzv. samosoudce. 
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Miniprojekt Mezinárodní studentská konference - V úvodu prosince žáci septimy 
vypracovali miniprojekt Mezinárodní studentská konference a podali žádost v rámci 
dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, 
celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže 
pro rok 2018. Tento miniprojekt 14. 3. 2018 zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 
schválilo. Mezinárodní studentská konference se uskuteční ve spolupráci s Žákovským 
parlamentem gymnázia v říjnu 2018. Jejím cílem bude podpořit vzdělávání mladých lidí 
prostřednictvím jejich vzájemného dialogu. Studenti a učitelé jednotlivých škol tak budou mít 
opět možnost prezentovat své práce z nejrůznějších soutěží a vést vzájemnou diskuzi nad 
jednotlivými tématy a rozšířit si zkušenosti, dovednosti a vědomosti o studiu i kvalitách 
studentských prací z mezinárodního hlediska. Součástí konference by měly být i tematicky 
zaměřené výstavy. Vše bude přístupné veřejnosti, která se může taktéž zúčastnit a případně i 
zapojit do průběhu konference. 

Seminář k problematice SOČ - 5. 12. 2017 se pět studentek kvinty (Tereza Škutová, Kristýna 
Jamerová, Gabriela Pivodová, Vanda Bendíková a Veronika Hajdová) zúčastnilo Semináře k 
problematice SOČ na VŠB-TU v Ostravě. Vyslechly si řadu odborných přednášek. Byly 
seznámeny s nejúspěšnějšími pracemi z minulých let, ale také obeznámeny se složkami 
vědeckého výzkumu, s právem duševního vlastnictví, autorským právem a problematikou 
plagiátorství. Nejpřínosnější však byla jedna z posledních přednášek na téma „Jak správně 
prezentovat“. 

Ekonomická olympiáda - Ekonomická olympiáda je soutěž ve znalostech z ekonomie a 
financí, určená studentům středních škol, pořádaná Institutem ekonomického vzdělávání 
(INEV) a Českou národní bankou (ČNB). Letos se soutěže zúčastnilo přes 10 000 studentů 
z 235 škol. Školního kola 11. 12. 2017 se zúčastnil Alexandr Pisani (sexta), Sára Poloučková a 
Pavlína Vavříčková (oktáva). V krajském kole 13. 2. 2018 se Pavlína Vavříčková umístila na 8. - 
10. místě a Alexandr Pisani na 1. místě a postoupil do celostátního kola, které se uskutečnilo 
21. 6. 2018 v Praze, kde se umístil na 13. místě.  

Studentské prezidentské volby - 
12. 12. 2017 a 17. 1. 2018 se na 
naší škole konalo 1. a 2. kolo 
Studentských prezidentských 
voleb, pořádaných v rámci 
vzdělávacího programu Jeden 
svět na školách společnosti Člověk 
v tísni. V naší škole přišlo v obou 
kolech volit 90 žáků. V prvním 
kole byly všechny odevzdané 
hlasy platné, ve druhém byly dva 
hlasy neplatné. V prvním kole byli 
nejúspěšnějšími kandidáty na 
prezidenta Miloš Zeman (30 hlasů) a Jiří Drahoš (21 hlasů). Vítězem druhého kola voleb byl 
Jiří Drahoš s 52 hlasy. Miloš Zeman obdržel 36 hlasů. 

Nebojme se myslet! - 15. 12. 2017 proběhlo na Katedře filosofie Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci první kolo 8. ročníku soutěže Nebojme se myslet!, jejímž 
cílem je podpořit rozvoj kritického myšlení u studentů středních škol. Během soutěže mají 
studenti možnost vyzkoušet si vytvoření vlastního filozofického textu ve formě úvahy a získat 
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zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení, jež vypracují dva členové katedry nezávisle na 
sobě. Naši školu reprezentovalo sedm studentů Adéla Kalužová, Adriana Štěpánková, Lenka 
Miková, Michaela Skřehotová, Klára Sucháčková (septima), Jan Juroška a Sára Poloučková 
(oktáva). Sára Poloučková postoupila do druhého kola této soutěže, které se uskutečnilo 9. 2. 
2018 opět v prostorách FF UPOL. Esej zde psala tentokrát v agličtině. 

Přednáška Michaely Konečné o studiu psychologie - 18. 1. 2018 se uskutečnila přednáška 
Michaely Konečné, absolventky našeho gymnázia a současné studentky psychologie na FF 
UPOL, která studenty vyššího gymnázia provedla problematikou příjímacích zkoušek, studia 
psychologie i radostmi a strastmi studentského života na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
Přítomným předala všechny potřebné informace, rady a know-how, jež jim mohou ulehčit 
cestu k úspěšnému přijetí na VŠ. Vysvětlila jim princip kreditů, práci se STAGem atd. 
Neopomněla přivézt ani odbornou literaturu, kterou využívá během studia.  

Středoškolská odborná činnost - 16. 2. 2018 proběhlo školní kolo, ve kterém odborná 
porota, ve složení Mgr. Miroslav Bučánek, Mgr. Milena Mačáková a Mgr. Kamila Kokešová, 
posuzovala 11 prací v 5 soutěžních oborech. Práce spadající do oblasti základů společenských 
věd dopadly takto - v oboru 13. Ekonomika a řízení získala 1. místo práce Alexandra Pisaniho 
(sexta) Problematika státních bailoutů; v oboru 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a 
problematika volného času 1. místo získala práce Ivony Marie Repkové (sexta) Koloidním 
zlatem k vyšší inteligenci, 2. místo práce Kláry Sucháčkové (septima) Exprese o táborové hře 
s aspekty Stanfordského vězeňského experimentu, Anežky Šrubařové (sexta) Vliv pobytu v 
nemocnici na psychiku dětí a mladistvých a Martiny Maléřové (sexta) Alkoholismus a jeho 
příčiny, průběh a následky. 3. místo získala práce Sáry Šromové (septima) Strach, úzkost, 
fobie a jak nás determinují v běžném životě. Žákovská porota, složená ze zástupců žáků  
9. ročníků základní školy, udělila 1. místo Martině Maléřové a 3. místo Alexandru Pisanimu.  
V okresním kole 10. 4. 2018 získal 1. místo Alexandr Pisani, 2. místo Ivona Marie Repková a 
3. místo Klára Sucháčková. V krajském kole 9. 5. 2018 získala 6. místo Ivona Marie Repková a 
1. místo Alexandr Pisani. Ten v celostátním kole ve dnech 15. - 17. 6. 2018 získal 2. místo. 

 

Krajské kolo SOČ 9. 5. 2018 (Alexandra Zemanová, Adéla Kalužová, Kristýna Koldušková, Ivona Marie Repková, 
Alexandr Pisani). 
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Ivona Marie Repková v krajském kole SOČ 9. 5. 2018. 

Přednáška Víta Mužíka o právu - 19. 2. 2018 se uskutečnila přednáška našeho absolventa 
Víta Mužíka, studenta práv na Karlově Univerzitě, který se žáky od kvinty po oktávu snažil 
uvést do právní problematiky s důrazem na ústavní právo. Posluchači se seznámili s tím, jak 
lze právo vnímat, udělali si krátký historický exkurz ke kořenům českého práva, ale 
především se obeznámili s praktickými dopady aplikace některých pasáží Ústavy a Listiny 
základních práv a svobod na náš život. Řešili také, zda by jako soudci po 2. světové válce 
odsoudili soudce Třetí říše, kteří soudili dle tehdy platných zákonů, nebo zda se může 
například skupina žáků během školního výletu sejít v blízkosti budov Parlamentu ČR, aniž by 
to bylo považováno za nedovolené shromažďování. 

 

Přednáška Kateřiny Kubesové o studiu politologie a čínské filologie - 21. 2. 2018 proběhla 
přednáška naší absolventky Kateřiny Kubesové, studentky politologie a čínské filologie na 
Univerzitě Palackého v Olomouci, která se žáky od kvarty po oktávu snažila seznámit s 
úskalími, ale také příležitostmi, které nabízí studium těchto oborů. Posluchače seznámila jak 
s problematikou studia, tak se svou stáží v Evropském parlamentu u europoslance Jana 
Kellera, s působením v Konfuciovu institutu, ale také s tříměsíčním pobytem v Číně, který ji 
ukázal, jak rozdílná je čínská společnost a její vnímání okolního světa. Přednáška všechny 
posluchače zaujala, nejvíce asi při popisech jídelníčku, denního režimu a výchovy dětí v Číně. 
Úsměvy pak vyvolal popis dopravní situace v čínské metropoli, kde se Kateřina stávala 



60 
 

středem pozornosti jakožto představitelka Západu, kdy zájem Číňanů velice často opadal, 
když prohlásila, že není Američanka, ale je z Evropy.  

 

Beseda Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji - 19. 3. 2018 
proběhly v naší škole v rámci projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče 
v Moravskoslezském kraji“ dvě besedy k tomuto tématu, kterých se zúčastnili žáci kvarty, 
kvinty, sexty a septimy. Přednášející přítomné seznámily s typy náhradní rodinné péče, ale 
také řadou konkrétních situací a zážitků ze života pěstounů, přijatých i biologických dětí 
žijících v pěstounské rodině, s průběhem osvojování, s hostitelskou péčí atd.  

Navrhni projekt - 22. 3. 2018 se v prostorách Magistrátu města Olomouce konalo regionální 
kolo soutěže Navrhni projekt, kterou vyhlašuje Oddělení publicity EU Ministerstva pro místní 
rozvoj. Soutěž umožňuje studentům středních škol vyzkoušet si, jak se píše projektová 
žádost, a zjistit, co všechno je s ní spojené. Naši školu reprezentoval tříčlenný tým, ve složení 
Gabriel Pisani (oktáva), Alexandr Pisani a Jan Kundrát (sexta), který získal 1. místo s prací 
nazvanou Kurz finanční gramotnosti. 19. 4. 2018 se v prostorách Ministerstva pro místní 
rozvoj v Praze konalo celostátní kolo této soutěže, kde tým získal 4. místo. 
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EuropaSecura - 27. 3. 2018 se naši žáci zúčastnili školního kola celostátní soutěže 
EuropaSecura, který se týká priorit bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a 
Severoatlantické aliance. Bohužel nepostoupili do vyššího kola. 

Kryptoměny a finanční gramotnost - V průběhu února až dubna 2018 probíhala soutěž 
Kryptoměny a finanční gramotnost: Jak to jde dohromady, kterou pořádala katedra financí a 
účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci 
s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná. Do soutěže bylo zasláno 104 esejí, 
které splňovaly předepsané náležitosti. Naše škola poslala 3 práce. Nejúspěšnější se stala 
esej Sáry Šromové (septima), která se umístila na 10. místě. 

Moje nejlepší investice - Nakladatelství odborné ekonomické literatury CEED ve Zlíně 
vyhlásilo pro školní rok 2017/2018 esejistickou soutěž na téma Moje nejlepší investice. 
Uzávěrka soutěže byla 31. 1. 2018 a v závěru dubna došlo k předání odměn vítězům. Naše 
škola do soutěže zaslala práci Sáry Šromové (septima) s názvem Jak najít investici, díky které 
budeme šťastní? Ta se umístila mezi 22 oceněnými pracemi. 

Maturitní zkoušky - 16. a 17. 5. 2018 úspěšně odmaturovalo ze základů společenských věd 
šest oktavánů. Vybrali si tato témata: 6 - Člověk ve společnosti, 9 - Dějiny logiky, etiky a 
ekonomického myšlení, 15 - Základní právní pojmy, ústavní, správní a občanské právo, 19 - 
Vrcholné a pozdní období řecké filosofie, 24 - Globalizace a globální problémy lidstva, 25 - 
Mezinárodní vztahy po roce 1945. 

Soutěž CEMACH - 16. 5. 2018 se v prostorách židovské radnice v Praze konalo slavnostní 
předávání cen pro vítěze VII. ročníku mezinárodní soutěže CEMACH, která se zaměřuje na 
moderní stát Izrael. Soutěžilo se ve třech kategoriích - literární, výtvarné a multimediální. 
Naši školu zastupoval Alexandr Pisani (sexta), který vytvořil animované video o moderním 
Izraeli a skončil ve své kategorii na 1. místě, a převzal tak ocenění od velvyslance Izraele 
Daniela Merona a prezidenta Česko-izraelské smíšené obchodní komory JUDr. Pavla 
Smutného. 

Nejlepší student - MICRORISC s. r. o. již několik let vyhlašuje soutěž Nejlepší student, která 
má ukázat studentům středních škol České republiky, že stojí za to být dobrým studentem. 
Porota v soutěži hodnotí výjimečnost, schopnosti, mimoškolní aktivity, ale i přístup ke studiu 
a životu kolem nás. Naše škola nominovala v průběhu května 2018 do této soutěže 
Alexandra Pisaniho (sexta), který se v letošním školním roce zapojil do řady soutěží 
jednotlivců i týmů, a to jak společenskovědních, přírodovědných, tak i počítačových. V 
soutěži Nejlepší student skončil v celkovém pořadí na 9. místě z 85 nominovaných studentů. 

Šťastné stáří očima dětí - Ve druhé polovině června jsme zaslali 2 práce žáků tercie (Thuy 
Duong Ratajová, Kateřina Mikesková) do celorepublikové výtvarné soutěže pořádané 
Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, 
MŠMT, Svazem města a obcí ČR a Radou seniorů ČR. Výsledky budou vyhlášeny v říjnu 2018. 

Mgr. Miroslav Bučánek 
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7.4 Zeměpis 

Předmětová komise zeměpisu uskutečnila tyto aktivity: 

Říjen 2017 - březen 2018: korespondenční kola soutěže „Eurorebus“.  

Leden 2018: školní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A 1. místo Tereza Kokořová 
(prima), v kategorii B 1. místo Vojtěch Vašátko (sekunda), v kategorii C 1. místo Denis Přikryl 
(tercie), v kategorii D 1. místo Jan Juroška (oktáva) a 2. místo Matěj Volný (septima). 

20. 2. 2018: okresní kolo Zeměpisné olympiády v Opavě. V kategorii A Tereza Kokořová 7. 
místo, v kategorii B Vojtěch Vašátko 10. místo, v kategorii C Denis Přikryl 17. místo, v 
kategorii D Jan Juroška 8. místo a Matěj Volný 10. místo. 

5. 5. 2018: krajské kolo soutěže „Eurorebus“ v Ostravě. V kategorii ZŠ01 11. místo tým Tereza 
Kokořová, Adam Karlík, Daniel Zeisberger (prima). V kategorii ZŠ02 25. místo tým Klára 
Kořenková, Natálie Vavrošová, Denis Přikryl (kvarta). V kategorii SŠ 37. místo Dita 
Baraňáková a Jiří Bejdák (kvinta).      

 

Patrik Žídek během profilové ústní maturitní zkoušky (16. - 18. 5. 2018). 

Tomáš Kaluža 
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Okresní kolo Olympiády mladých 
chovatelů 28. 4. 2018. 

Envofilm 19. 10. 2017. 

7.5 Přírodní vědy 

Jako každý školní rok se na poli přírodních věd konala spousta zajímavých událostí. Žáci měli 
možnost zúčastnit se poutavých přednášek, exkurzí a zapojit se do celé řady soutěží, ve 
kterých získali řadu významných ocenění. 

 

7.5.1 Biologie 

Velkého úspěchu dosáhla ještě o prázdninách žákyně 
Kristýna Koldušková, která získala v  mezinárodním kole 
Olympiády mladých chovatelů za rok 2017 v kategorii Psi 
krásné 6. místo. V roce 2018 gymnázium úspěšně 
reprezentovaly v téže soutěži žákyně kvarty Klára 
Kořenková v odbornosti Králíci a žákyně septimy Kristýna 
Koldušková v odbornosti Psi. Obě dívky získaly 1. místo a 
postupují do kola mezinárodního, které se koná v srpnu 
v Praze.  

Již podruhé jsme se zúčastnili  mezinárodní soutěže 
Envofilm  2017 aneb nebuďte lhostejní k ochraně 
životního prostředí, konané pod záštitou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního 
prostředí. Přehlídka žákovských a studentských filmů 
probíhala v prostorách kulturního domu Střelnice v 
Českém Těšíně za účasti náměstka hejtmana 
Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczného. 
Reprezentovaly nás 4 týmy: Klára Kořenková a Eliška 
Halamíčková z kvarty, Jan Kundrát a Alexander Pisani ze 
sexty, Adéla Kalužová, Lenka Miková a Klára Sucháčková 
ze septimy a z téže třídy Kristýna Koldušková a Barbora Macháčková. Týmy základních, 
středních a vysokých škol měly za úkol natočit v minulém školním roce zajímavý film 
s environmentální problematikou. Odborná porota hodnotila především nápad, kreativitu, 

technické provedení, potenciál filmu a 
jeho přínos pro udržitelný rozvoj. Tři 
týmy se ve svých filmech zaměřily na 
problematiku třídění a recyklace 
odpadů, jeden tým si vybral zdravé 
stravování a původ potravin. Odborná 
porota, ve složení Doc. RNDr. PaedDr. 
Milada Švecová (předsedkyně Klubu 
ekologické výchovy), Mgr. et Bc. Jana 
Harmanová (ředitelka Education 
World), RNDr. Jiřina Kábrtová 
(ředitelka Ostravského muzea), Mgr. 
Petra Veličková (referentka EVVO 
MSK), Mgr. Pavla Tomisová 

(koordinátorka EVVO Albrechtovy střední školy), Ing. Vít Slováček (starosta města Český 
Těšín), Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. (akademický pracovník VŠB) a Antonio Pedro 
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Krajské kolo Ekologické olympiády 19. a 20. 4. 2018. 

Školní kolo Biologické olympiády kat. A a B 19. 2. 2018. 

Nobre  (portugalský režisér  a scénárista) vybrala nejlepší filmy k postupu do hlavní soutěže. 
Do slavnostního finále se probojovaly  filmy o recyklaci. V široké mezinárodní konkurenci (do 
soutěže zaslali své filmy i žáci Slovenska a Polska) dokázal tým sexty ve složení Jan Kundrát a 
Alexandr Pisani s filmem Lightbulb obstát a získal nejvyšší ocenění Absolutní vítězný film.  

V únoru se konalo školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Práce z přírodních věd měly 
tradičně bohaté zastoupení. Do okresního kola postoupila v oboru 4. Biologie z 1. místa 

Kristýna Koldušková (práce Etologie 
a chov rhodéského ridgebacka), 
v oboru 6. Zdravotnictví z 1. místa 
Alexandra Zemanová (Problematika 
dentální hygieny aneb jak na zvýšenou 
kazivost zubů) a z 2. místa Jan Kundrát 
(Maligní melanom jako nejzhoubnější 
nádor kůže), Lenka Miková a Ondřej 
Chřibek (Očkování aneb hazard se 
zdravím dítěte). V okresním kole, které 
proběhlo v dubnu, se na 1. místě 
umístila Kristýna Koldušková, 2. místo 
získala Alexandra Zemanová, 4. místo 
pak Jan Kundrát a Lenka Miková s 
Ondřejem Chřibkem. V květnu 

proběhlo v Ostravě krajské kolo SOČ. Kristýna Koldušková se umístila na 4. místě a Alexandra 
Zemanová (obě ze septimy) obsadila 7. místo. 

Dne 19. a 20. 4. proběhlo v Hukvaldech krajské kolo Ekologické olympiády. Do krajského kola 
byl nominován smíšený tým ve složení Adéla Kalužová, Lenka Miková (septima) a Lucie 
Marethová (oktáva). Hlavní téma 
letošního ročníku bylo Dřeviny 
rostoucí mimo les. Soutěžící 
porovnávali své znalosti v náročném 
teoretickém testu z dendrologie, 
terénní poznávačce rostlin i živočichů 
a v několika praktických úkolech. 
Vypracovaly návrh informačního 
panelu pro Hukvaldské buky, obhájily 
prezentaci Památný strom (zvolily si 
Vítkovskou lípu), sehrály scénku na 
téma Dutý jako strom a diskutovaly 
s odbornou porotou o ochraně, rozvoji 
a hodnotách krajiny. V doplňkovém 
programu viděly ukázky stromolezectví a seznámily se s novinkami v oboru arboristiky, 
rovněž vyslechly zajímavou přednášku Ing. Evy Mračanské  Památné stromy 
Moravskoslezského kraje. Děvčata získala pěkné 7. místo a stala se úspěšnými řešitelkami.  

Ve školním kole Biologické olympiády kategorie A a B pro kvintu - oktávu postoupila Lucie 
Marethová (oktáva) a Lenka Miková (septima) za kategorii A a Jan Kundrát (sexta) za 
kategorii B. Lucie Marethová skončila v kraji na pěkném 13. místě. 
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Školní kolo Biologické olympiády kat. C 29. 1. 2018. 

Výstava Mumie světa 7. 5. 2018. 

Zúčastnili jsme se tradiční soutěže 
Přírodovědný klokan, která je určena 
pro žáky 3. až 6. ročníku osmiletého 
gymnázia, 1. a 2. ročníků čtyřletého 
gymnázia. Soutěžilo se ve 2 
kategoriích: Kadet (pro mladší žáky) a 
Junior (pro starší žáky). V každé 
kategorii řešili žáci jednorázový test, 
který obsahoval 24 úloh nejen z 
biologie, ale i matematiky, fyziky, 
zeměpisu a logiky. V kategorii Kadet se 
na 1. místě umístil Jan Gazdík z kvarty, 
na 2. místě Denis Václavík z tercie a na 
3. místě Alexandr Peter rovněž z 
tercie. V kategorii Junior se na 1. místě 

umístil Alexandr Pisani ze sexty, na 2. místě Dominik Nedzbala z kvinty a na 3. místě Daniel 
Horák rovněž z kvinty. Body soutěžících byly statisticky vyhodnoceny v rámci okresu Opava. 
Žáci naší školy slavili úspěch. Jan Gazdík ze třídy kvarty získal v kategorii Kadet 2. místo 
s počtem 100 bodů, přičemž 1. místo mu uniklo o pouhý 1 bod. V kategorii Junior získal 2. 
místo s počtem 83 bodů Alexandr Pisani ze třídy sexty a 3. místo Dominik Nedzbala ze 
třídy kvinty s počtem 81 bodů. 

V rámci adaptačního pobytu třídy kvinty absolvovali žáci naučnou stezku Beskydské nebe ve 
Frenštátě pod Radhoštěm, jejíž součástí byla zajímavá expozice Život v korunách stromů.  

V květnu se výběr padesáti žáků gymnázia a ZŠ se zájmem o přírodní vědy a historii vydal do 
Prahy na unikátní výstavu Mumie světa. Nahlédli jsme do života lidí z různých epoch a oblastí 
světa včetně Evropy, Jižní Ameriky a starověkého Egypta. 
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Prezentace na Ekologické konferenci v Praze 13. 11. 2017. 

David Machač a Daniel Zeisberger během přednášky o 
masožravých rostlinách 15. 6. 2018. 

Žáci naší školy se také zúčastnili 14. 
ročníku Středoškolské ekologické 
konference a poprvé i 12. ročníku 
Žákovské ekologické konference. 
Celorepublikové setkání se konalo 
v prostorách konferenčního sálu 
MŠMT v Praze. Po slavnostním 
zahájení a uvítání hostů PhDr. RNDr. 
Danuše Kvasničkové, CSc., RNDr. Jitky 
Loubové, PaedDr. Vladimíra Kriega a 
Doc. PaeDr. RNDr. Milady Švecové, 
CSc. následovaly prezentace s 
badatelsky orientovanou činností celé 
řady škol České republiky. Gymnázium 
reprezentoval žák kvinty Jan Leher 

s prací Klokočov v proměnách času. Ve své práci se zaměřil na historii své obce, demografický 
vývoj, turistické a přírodní zajímavosti. 

Na podzim se v Praze konala závěrečná konference v rámci projektu „Menu pro změnu“, do 
kterého jsme vstoupili minulý školní rok jako jedna z pilotních škol. Zástupci všech 
přítomných škol vzájemně sdíleli výsledky své celoroční práce a dojmy ze závěrečného 
projektového dne. Naši školu na konferenci reprezentovala Lucie Marethová (oktáva). 
Vytvořila prezentaci o práci ekotýmu za celý školní rok, která zahrnovala tvorbu nástěnek o 
vybraných potravinách, pečení cukroví z lokálních potravin, vytvoření pravidel 
zodpovědného strávníka, vytvoření dotazníků a jejich vyhodnocení, vyhledání bio farem 
v našem okolí a zajištění exkurze na jednu z nich, vytvoření naší Vítkovské kuchařky z 
rodinných receptů žáků školy a seznámení spolužáků a veřejnosti s pojmy fair trade a bio. 

V pátek 15. 6. 2018 proběhla v učebně biologie pro třídy nižšího gymnázia přednáška Davida 
Machače na téma Ze života masožravých 
rostlin. Měli jsme tak možnost 
proniknout do fascinujícího světa těchto 
krásných organismů a odhalit jejich 
důmyslné strategie, např. lepkavé listy a 
samouzavíratelné pasti. David je členem 
Darwiniany = České společnosti pěstitelů 
masožravých rostlin, a tak jsme 
obdivovali většinu prezentovaných 
exemplářů v praxi. Proběhl také test na 
promoření populace parazitem 
Toxoplasmou gondii. Na závěr měl David 
přichystanou soutěž, jejíž vítězové Daniel 
Zeisberger z primy a David Jirout z kvarty 
získali za odměnu jak jinak než 
masožravku.  

V oblasti  DVPP jsme se vzdělávali v Nových poznatcích z genetiky na Masarykově univerzitě 
v Brně, Biodiverzitě ZOO Ostrava a Využitím ICT pro přírodní vědy. 

Mgr. Milena Mačáková  
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Během kampaní projektu CO2 liga. 

On-line konference CO2 liga 23. 10. 2017. 

7.5.2 Chemie 

Do okresního kola Chemické olympiády kategorie D se nominovala žákyně tercie Valerie 
Šavrdová, okresního kola se bohužel nezúčastnila. Jan Leher z kvinty a Ivona Marie Repková 
ze sexty velkých úspěchů nedosáhli. V krajském kole Chemické olympiády kategorie C se 
umístili na 43. a 49. místě. 

Do celoročního projektu CO2 liga se pro tento školní rok zapojil tým sexty ve složení Alexandr 
Pisani, Martina Maléřová, Anežka Šrubařová, Jan Kundrát, Ivona Marie Repková a Patrik 
Lamatschek. 1. etapa projektu Klimatická změna začala v polovině října. Proběhla on-line 

konference, která představila projekt 
CO2 liga, konkretizovala jednotlivé 
etapy, zodpověděla otázky žáků a do 
hloubky vysvětlila význam projektu pro 
environmentální vzdělávání. 
Ekokomisaři si připravili poutavou 
přednášku na téma Klimatická změna 
pro žáky nižších ročníků gymnázia. 
Hlavním cílem přednášky bylo podat 
spolužákům alternativní nápady, jak 
změnit svět k lepšímu, informovat je o 
globálních problémech a možnostech 
jejich řešení. Žáci podávali návrhy, jak 

snížit produkci CO2, například omezením dopravy či kontrolou jídla, zjišťovali, v jaké míře se 
projevuje klimatická změna v České republice a jaký na nás má vliv. Přednáška zahrnovala 
také krátká videa o dopadech globálního oteplování. Na závěr si Ekokomisaři připravili pro 
mladší spolužáky pracovní list, ve kterém si hravou formou ověřili získané znalosti. Začátkem 
prosince probíhala intenzivní práce na 2. etapě 
Zmírnění a dopady klimatické změny. Žáci 
vytvořili v rámci soutěže naučné video Jak 
snížit uhlíkovou stopu, zjišťovali, kolik uhlíku 
vyprodukují naše rodiny a škola. O svých 
poznatcích poté informovali ostatní spolužáky 
vytvořením nástěnky. Ve 3. etapě se věnovali 
Analýze zranitelnosti, seznámili se s výrazem 
„resilience“, který se v souvislosti s dopady 
klimatické změny a způsobem, jak na ně obce 
reagují, stále častěji používá. Oslovili starší 
generaci a porovnali spotřebitelské zvyklosti 
v minulosti a současnosti. Plnili předsevzetí 
snižování uhlíkové stopy, údaje porovnali 
v tabulkách pro jednotlivce, rodinu a třídu. Ve 
4. etapě na téma Rizika obce a možnosti 
nápravy vytvářeli pocitové mapy a kampaň na 
podporu celosvětové ekologické akce Hodina 
Země. V poslední etapě celoročního projektu 
oslovili zastupitele města Vítkov s návrhy 
opatření vedoucí ke snížení uhlíkové stopy, 
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Putovní výstava Svět, energie a mobilita 13. - 22. 11. 2017. 

Během kampaní projektu CO2 liga. 

vyrobili letáčky s pravidly úspor energií, a informovali tak širokou veřejnost. 

Jejich celoroční práce byla úspěšná a ve čtvrtek 14. 6. 2018 tak převzali ve Valdštejnském 
paláci, sídle Senátu Parlamentu České republiky, ocenění za 5. místo v celoroční soutěži CO2 
liga ekologického institutu Veronica.  

 

Tým tercie ve složení Valerie Šavrdová, Magdalena Tomešová a Tereza Jonášová natočil 
snímek Chemie v lékárně do soutěže Chemquest. 

Pro prezentaci školy na veletrhu v OC Breda v Opavě byl zvolen Jan Leher, Kristýna Jamerová 
a Vanda Bendíková z kvinty, kteří předvedli chemickou show.  

Škola hostila zajímavou výstavu „Svět, 
energie a mobilita“, kterou nám 
v rámci vzájemné spolupráce zapůjčila 
Místní akční skupina Opavsko. Tato 
výstava byla zrealizována v rámci 
projektu „Opavsko jede čistě“. 
Poutavou formou informuje žáky o 
aktuálních problémech životního 
prostředí - klimatické změně, suchu, 
znečištění vodních zdrojů, nedostatku 
pitné vody v rozvojových zemích a 
energetických možnostech v 
budoucnosti. Součástí výstavy byly 
pracovní listy k upevnění získaných 
poznatků.  
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Chemické a fyzikální pokusy 21. 11. 2017. 

Vítězové soutěže Spotřeba pro život dne 12. 6. 2018. 

Pro žáky byla objednána atraktivní 
show s názvem Putovní výstava 
fyzikálních a chemických pokusů. 
Tento edukativní projekt je založen na 
přímé interakci žáků s účinkujícími. 
V průběhu jedné vyučovací hodiny 
jsme měli možnost nahlédnout do 
tajemství přírodních dějů, odhalit 
krásu experimentů a pochopit 
souvislost teoretických poznatků s 

praxí.  

Tým sexty ve složení Jan Kundrát, Alexandr Pisani a Patrik Lamatschek se zapojil do 10. 
ročníku soutěže Spotřeba pro život, kterou vyhlašuje spotřebitelská organizace dTest pod 
záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a poslankyně Evropského 
parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA. Hlavním úkolem žáků bylo vytvořit vzorové číslo 
spotřebitelského časopisu pro mládež na téma Mobilní operátoři. Tým sexty prokázal své 
schopnosti obstát v džungli českého telekomunikačního trhu a znalosti svých práv a 
povinností vůči mobilním operátorům. Sestavil poutavý a graficky výborně provedený 
časopis, který v široké konkurenci 54 středních škol získal 1. místo. Žáci tak dostáli mottu 
soutěže: Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k 
nim informace najít, ověřit a využít. Hlavní výhrou je podzimní zájezd do sídla Evropského 
parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku a roční předplatné časopisu  dTest. 

 

Žáci tercie, kvarty, kvinty a oktávy začali docházet v rámci tzv. šablon na doučování z chemie. 

Mgr. Milena Mačáková 
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7.5.3 Fyzika 

Fyziku na naší škole vyučují tři vyučující podle příslušných ŠVP. Výuka probíhá v učebně fyziky 
a v přilehlých učebnách, takže lze snadno využívat učební pomůcky. Sbírka učebních 
pomůcek pro fyziku je velmi dobře vybavena a umožňuje demonstrovat všechny důležité 
fyzikální jevy. Součástí výuky jsou také laboratorní práce, které jsou realizovány ve skupinách 
a které rozvíjejí polytechnické dovednosti žáků. 

Celý rok pracovali žáci ve Fyzikálním kroužku a Robotickém kroužku. V prvním řešili fyzikální 
problémy a ve druhém pracovali se stavebnicemi Lego, Merkur a Triangl. 

V červnu se tři žáci zúčastnili soutěže ve stavění se stavebnicí Merkur, který pořádala SŠPU 
v Opavě.  

V lednu se pětice kvartánů zúčastnila televizní soutěže Úžasný svět techniky, která probíhala 
v Dolní oblasti Vítkovice. Žáci předvedli nejen vědomostní a dovednostní znalosti, ale i 
tělesnou zdatnost. 

Na podzim se dvě školní družstva ve dvou kategoriích zúčastnila soutěže Fyzikální náboj.   
Soutěž spočívá v řešení fyzikálních problémů na čas.  

Také letos jsme se zúčastnili Fyzikální a Astronomické olympiády. Fyzikální olympiády se 
zúčastnilo celkem sedm žáků. V kategorii E a F z okresního kola ze tří postoupil jeden žák 
(David Jirout) do krajského kola. Po jednom postoupili ze školního kola do krajského kola dva 
žáci v kategoriích C a D. Úspěšnější jsme byli v Astronomické olympiádě, kde se školního kola 
zúčastnilo 54 žáků a do krajského kola postoupilo celkem 26 olympioniků. V krajském kole se 
Jan Kundrát v kategorii C a D umístil na 13. místě z 54. Úspěšná účast v olympiádách 
předpokládá hlubší zájem o problematiku a celoroční práci. 

Na závěr školního roku pořádáme pro zájemce o kosmonautiku zájezd na výstavu COSMOS 
DISCOVERY. 

Petr Ambrož 

 

7.6 Matematika, informatika a výpočetní technika 

Logická olympiáda 2017 - Někteří žáci školy se zúčastnili Logické olympiády, soutěže, kterou 
pořádá organizace MENSA. V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií) se 
z kvartánů na 1. místě umístil Ondřej Šamárek (kvantil v kraji 96,25, celkový 96,80) a na 3. 
místě Jan Gazdík (kvantil v kraji 95,61 a celkový 94,86). V kategorii C (studenti středních škol) 
se z kvintánů na 1. místě umístil David Handl (kvantil v kraji 73,73 a celkový 78,94), na 2. – 3. 
místě byl Štěpán Chromek (kvantil v kraji 67,07, celkový 72,15) a Jiří Zwesper (kvantil v kraji 
67,07 a celkový 72,15). 

Soutěž o Evropském parlamentu - Poslanec Evropského parlamentu Petr Ježek vyhlásil 
soutěž a díky ní by se mohli lépe žáci seznámit s fungováním Evropského parlamentu i 
dalších institucí EU. Soutěž byla určena  pro žáky 8.  až 9. ročníků základních škol a středních 
škol. Cílem soutěže bylo vytvořit krátké video (ne delší než minutu) propagující Evropskou 
unii. Alexandr Pisani (sexta), Gabriel Pisani (oktáva) a Jan Kundrát (sexta) vytvořili soutěžní 
video. 

Bobřík informatiky - V listopadu se naše škola účastnila celostátní soutěže v informační 
gramotnosti – Bobříka informatiky. Z maximálního počtu 240 bodů se úspěšným řešitelem 
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stal ten, kdo dosáhl alespoň 150. Do celostátního kola postoupili žáci oktávy. 1. místo Jan 
Juroška (177 bodů), 2. místo Lucie Marethová (164 bodů), 3. místo Anna Kazimírová (155 
bodů), 4. místo Alena Polášková (152 bodů), 5. místo Johana Šostá (151 bodů). 

HOUR OF CODE - Hodinu kódu jsme uspořádali v týdnu 4. až 10. prosince 2017, kdy slavíme 
Týden informatiky. Hodina kódu je hodinovým úvodem do informatiky, který má za cíl 
přiblížit programování a ukázat, že každý se může naučit jeho základy. Pomáhá to 
podporovat dovednost, logiku a tvořivost při řešení problémů. 

Regionální soutěž Office 2017 - Ve čtvrtek 7. prosince 2017 uspořádala Mendelova střední 
škola, Nový Jičín, 12. ročník regionální soutěže Office 2017, která spočívá v prověření 
dovedností v práci s kancelářskými programy Microsoft Office. Na zpracování každé části 
měli soutěžící 30 minut. Naši školu reprezentoval tým našich žáků kvinty ve složení Dominik 
Nedzbala (28. místo), Jan Leher (30. až 31. místo) a Marek Beran (55. místo). Všichni tři si 
zároveň zvolili anglickou variantu zadání. Zúčastnilo se 57 žáků ze všech koutů 
Moravskoslezského kraje. 

Mediální gramotnost - Dne 7. 12. 2017 žáky oktávy navštívil v hodinách informatiky Mgr. 
Kamil Matula ze Slezské univerzity.  Hovořil o mediální gramotnosti, účinku reklam, 
klamavých reklamách a věcech, které se běžně vyskytují na sociálních sítích a internetu 
obecně. Celá prezentace pro žáky byla velice přínosná. Dozvěděli se, že internet není jen 
přítel, ale někdy i záludný protihráč. 

Kalibro testy v 9. ročnících a ve kvartě - V týdnu od 22. ledna do 26. ledna 2018 proběhlo 
evaluační testování v 9. ročnících a v kvartě. Testy jsou zaměřeny na schopnost žáků použít 
základní dovednosti v nových situacích. V matematice jsou slovní úlohy postavené na 
matematizaci reálných situacích, klade se důraz na schopnost jasného úsudku a logického 
myšlení. Každý zúčastněný žák získá detailní přehled svých výsledků – procentuální 
úspěšnost v jednotlivých otázkách i celkovou úspěšnost v jednotlivých testech. 

Okresní kolo Matematické olympiády Z9 - V úterý 24. ledna 2017 se žáci kvarty – Ondřej 
Šamárek a Denis Přikryl zúčastnili v kategorii Z9 okresního kola Matematické olympiády 
v Opavě. Do krajského kola nikdo nepostoupil, umístili se: Ondřej Šamárek 12. až 14., Denis 
Přikryl 31. až 33. 

Nultý ročník celorepublikové amatérské filmové soutěže Antifetfest - Alexandr Pisani a Jan 
Kundrát ze sexty připravili filmový snímek s námětem rizikového chování do nultého ročníku 
celorepublikové amatérské filmové soutěže Antifetfest.  

Aktuální trendy webových aplikací - Dne 11. ledna 2018 se žáci sexty a zájemci z oktávy 
zúčastnili přednášky na téma Aktuální trendy webových aplikací, která se odehrávala v 
učebně PC1. Přednášejícím byla RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D z Ústavu informatiky FPF SLU v 
Opavě. Nejprve se seznámili s krátkou historií internetu od prvotního SAGE, přes rezervační 
systém letenek SABRE, APPAnet, ARPAnet, na něž se mohli připojovat pouze akademici a 
vojáci, až po vznik webových stránek, rozcestníků a vyhledávačů tak, jak je známe dnes. Dále 
se přednáška zaměřila na webové aplikace. Přednáška byla zakončena shrnutím současných 
top trendů v aplikacích.  

Matematický klokan - Dne 16. března 2018 se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže 
Matematický klokan.  Primáni a sekundáni se v kategorii Benjamin umístili v tomto pořadí: 
Dan Juroška (90 bodů), Gabriela Přečková (82 bodů), Aleš Till (79 bodů), Jáchym Chroust (77 
bodů), Veronika Charuzová a Tereza Šusterová (69 bodů), Natálie Klapetková (67 bodů), 
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Ondřej Rusňák (65 bodů). V kategorii Kadet se žáci tercie a kvarty umístili takto: Vilém 
Vašátko (75 bodů), Eliška Halamíčková (66 bodů), Ondřej Šamárek (63 bodů), Denis Václavík 
(59 bodů), Denis Přikryl (57 bodů), Matylda Gintarová (55 bodů), Alexandr Peter (53 bodů). 
V kategorii Junior se žáci kvinty a sexty umístili takto: Dominik Nedzbala (57 bodů), Jan Leher 
(55 bodů), Alexandr Pisani (51 bodů), Jan Kundrát (50 bodů), Marek Beran (48 bodů), Daniel 
Frank (41 bodů), Daniel Horák (40 bodů), Tereza Škutová (39 bodů), René Kristián (37 bodů) 
a Jakub Růžička (36 bodů). Žáci oktávy se v kategorii student umístili takto: Jan Juroška (62 
bodů), Marco Dušek (47 bodů), Tomáš Krzok (44 bodů). 

Matematická olympiáda - Žáci na gymnáziu řešili klauzurní kolo Matematické olympiády. V 
úterý 30. 1. 2018 v průběhu 240 min zpracovali tři úlohy tito žáci: kat. C - Daniel Horák 
kvinta, kat. B - Jan Kundrát a Alexandr Pisani sexta, nikdo nepostoupil do krajského kola. Ze 
školního kola matematické olympiády v kategorii Z6 - Z8 postoupilo osm úspěšných řešitelů 
do okresního kola. Tito žáci reprezentovali školu 17. 4. 2018 v Opavě, kde se konalo okresní 
kolo. V kategorii Z6 se úspěšnou řešitelkou stala Tereza Šusterová z primy, která se umístila 
na krásném 21. místě, v téže kategorii Daniel Zeisberger z primy na 51. až  56. místě a Petr 
Kývala z primy na 57. - 58. místě. Aleš Till byl na 19. - 23. místě a Vojtěch Vašátko na 24. - 25. 
místě, oba jsou ze sekundy.  Denis Václavík z tercie skončil na 24. - 32. místě, Alexandr Peter 
z tercie na 38. - 41. místě. 

Prezentiáda 2018 - Prezentiáda je jedním z projektů spolku Student Cyber Games, který se 
už od roku 2003 snaží spojit školu se zábavou za pomoci studentských soutěží. Mottem 
spolku je proto „Hra školou“. Krajské kolo proběhlo 6. dubna 2018 v Ostravě, zde tým ve 
složení Alexandr Pisani a Jan Kundrát získal 1. místo. Celostátní kolo 26. až 27. dubna 2018 
proběhlo v Brně. Zde se tým sextánů umístil na 18. místě.  

Mezinárodní matematická soutěž - Pravidelně každý rok v jarních měsících organizuje 
partnerská škola v polských Kaletách Mezinárodní matematickou soutěž. Letos se konal již 
18. ročník, a to ve čtvrtek 5. dubna 2018. Za jejím vznikem stojí bývalý starosta města Kalety 
Dr. Josef Kalinovský, který také každý rok připravuje nelehká zadání úloh, za kvartu se 
soutěže účastnili David Jirout, Ondřej Šamárek, Vilém Vašátko a Denis Přikryl. Ondřej 
Šamárek obsadil i letos 2. místo. Po soutěži absolvovali žáci lekci Robotiky, kdy ve dvojicích 
smontovali a oživili robota. Ukázky své práce z naší školy pak předvedl David Jirout, který 
prezentoval roboty vyšší kategorie – želvu a psa. 

ROBOCUP 2018 - Naši žáci Alexandr Pisani a Jan Kundrát se letos podruhé zúčastnili soutěže 
Opavský Robocup. V letošním, již 6. ročníku, se sešla početná konkurence z různých 
moravských škol. Soutěži předcházel dopolední blok přednášek: Kouzlo algoritmů, 
Programovací jazyk, jazyk, kterým se naučíte vyjadřovat, Programový kód - šém robotů. Poté 
obdrželi Robotickou kuchařku, podle které měli zaparkovat robota na daném místě. 

Matematická soutěž Pangea 2018 - Už počtvrté se žáci čtvrtých až devátých ročníků a 
odpovídajících ročníků gymnázia naší školy zúčastnili matematické soutěže Pangea, která má 
na praktických úlohách ukázat žákům využití matematiky v běžném životě. Stejně jako v 
předchozích letech museli žáci vyplnit test a ti, kteří dosáhli na stanovenou hranici 
úspěšnosti (která byla pro každou kategorii jiná), postoupili do celostátního finále. Tentokrát 
se podařilo postoupit do finále Terezii Bekové -  žákyni primy, která se 11. 5. 2018 v 
Národním muzeu v Praze zúčastnila celostátního kola. V náročné konkurenci nejlepších žáků 
z celé republiky nedosáhla sice na nejvyšší příčky, ale i tak to pro ni jistě byla velká zkušenost. 
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Lyžařský kurz ve Skiparku Grůň v lednu 2018 (sekunda). 

Pythagoriáda - Patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. 
ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem 
o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. 
Příklady rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. Soutěž má dvě kola školní 
a okresní. Úspěšným řešitelem se stává ten žák, který z maximálního počtu 15 bodů získá 
minimálně 10. Pořadatelé okresního kola pak určí bodovou hranici pro postup. Ve školním 
kole jsme měli 8 úspěšných řešitelů, z toho čtyři získali postup do vyššího kola.  Okresní kolo 
se uskutečnilo v Aule Slezské univerzity ve dnech 28. a 29. května 2018. Žák Aleš Till a Daniel 
Juroška ze sekundy se ve velké konkurenci mladých matematiků z celého okresu zařadili k 
těm, kteří získali titul úspěšný řešitel okresního kola.  

Mandala dětem - Mandala dětem je soutěžní projekt, kterého se zúčastnily žákyně sexty 
Ivona Marie Repková a Lucie Pšenicová. Nejlepší mandaly budou zařazeny do kalendáře pro 
rok 2019, mezi vybranými je i práce naší žákyně Ivony Marie Repkové. Výtěžek ze soutěže 
putuje na dobrou věc, podporu dětských domovů.  

Mgr. Dana Kajzarová 

 

7.7 Tělovýchova a sport 

Předmětová komise celoročně pracovala na zapojení žáků do nejrůznějších sportovních 
aktivit. O nich nejvíce vypovídají níže uvedené fotografie.  
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Lyžařský kurz na Dolní Moravě v únoru 2018 (kvinta). 

Mezinárodní sportovní závody ve Vítkově v červnu 2018). 

Tomáš Kaluža  
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Klokočov - vystoupení sboru 13. 12. 2017. 

Eliška a Apolena Halamíčkovy při duetu 22. 3. 2018. 

7.8 Hudební a výtvarná výchova 

 

7.8.1 Hudební výchova 

V rámci hudební výchovy pracoval pěvecký sbor ve dvou skupinách pod vedením Mgr. 
Heleny Kozlové a Mgr. Jany Brožové. V průběhu roku vystupoval na akcích pořádaných 
školou i městem. Z těchto akcí jmenujme vystoupení sboru ke Dni učitelů, v měsíci prosinci 
vystoupení v LDN Klokočov, dvě vystoupení na městském úřadě, koncert pro žáky nižšího 
stupně.  

Adventní koncert pěveckého sboru, který se 
uskutečnil 20. prosince 2017, byl hlavním 
kulturním počinem v tomto školním roce.  
Koncert se uskutečnil v novogotickém kostele p. 
Marie ve Vítkově a žáci zde vystoupili 
s Martinem Chodúrem. K tomuto koncertu byl 
sbor vybaven novými červenými ponči. Mezi 
další významné akce sboru patří také zájezd do 
Kalet 19. května 2018, kde sbor vystoupil na Dni 
města. Pokračováním česko-polské spolupráce 
byl také koncert 25. května, který se uskutečnil 
v rámci Noci kostelů. Na koncertě vystoupily 
všechny vítkovské sbory, včetně polského sboru 
Sonáta. 
V rámci výuky hudební výchovy jsme uskutečnili 
pro zájemce zájezd v měsíci dubnu na 
velikonoční chrámové oratorium skladatele 
Pavla Helebranda Evangelium podle houslí, na 
jehož provedení se podílelo 180 zpěváků a 
hudebníků v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. 
V rámci předmětu hudební výchova jsme 

spolupracovali na projektu „Napříč krajem s mládeží“, kde jsme získali 25 500,- Kč na 
soustředění pěveckého sboru v měsíci říjnu 2018 a také na organizaci koncertů.  
Aktivně jsme se zapojili také do soutěží. 
V prosinci jsme se účastnili pěvecké 
soutěže, kterou pořádá pravidelně 
nezisková společnost Eurotopia. 
V nejvyšší kategorii se umístili tito žáci 
gymnázia - Anna Mužíková (sekunda) 1. 
místo a Magdaléna Tomešová (tercie) 2. 
místo. Také v pěvecké části soutěže, 
kterou pořádala ZŠ nám. Jana Zajíce 
v měsíci březnu jsme měli z gymnázia 
své zástupce. Apolena Halamíčková 
(prima) a Eliška Halamíčková (kvarta) 
získaly společně 2. místo v kategorii 
dueta, Natálie Hrubá (prima) 1. místo a Magdaléna Tomešová (tercie) 3. místo v kategorii 
sólový zpěv.  
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Thuy Duong Ratajová během výtvarné soutěže o pravěku 22. 3. 2018. 

V měsíci říjnu proběhla prezentace škol v obchodním domě Breda  Weinstein. Na 
prezentaci školy jsme si připravili hudební vystoupení, kterého se zúčastnila Natálie Hrubá 
z primy, dále Sára Šromová ze septimy a také Sára Poloučková z oktávy. 

Mgr. Helena Kozlová 

 

7.8.2 Výtvarná výchova 

V rámci předmětu výtvarná výchova jsme se letos účastnili výtvarné části soutěže pořádané 
ZŠ nám. Jana Zajíce. Tématem soutěže byl pro tento rok Pravěk a děti jej zpracovávaly 
různou technikou (vyškrabávání otisku do břidlicové destičky, kresba na dřevěnou desku 
s kůrou). Gabriela Vavrošová z primy získala 3. místo a Thuy Duong Ratajová z tercie 1. místo. 

Mgr. Helena Kozlová 
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8 Středoškolská odborná činnost 

 

Školní kolo  16. 2. 2018 

Okresní kolo  10. 4. 2018 

Krajské kolo  9. 5. 2018 

Celostátní kolo  15. - 17. 6. 2018 

Číslo a název oboru 
Jméno a 
příjmení 

Název práce 
Umístění v příslušném kole 

Školní Okresní Krajské Ústřední 

4. Biologie 
Kristýna 
Koldušková 

Etologie a chov 
rhodéského ridgebacka 

1. 
postup 

1. 
postup 

4. - 

6. Zdravotnictví 

Alexandra 
Zemanová 

Problematika dentální 
hygieny aneb jak na 
zvýšenou kazivost zubů 

1. 
postup 

2. 
postup 

7. - 

Jan Kundrát 
Maligní melanom jako 
nejzhoubnější nádor 
kůže 

2. 
postup 

4. - - 

Lenka Miková 
+ Ondřej 
Chřibek 

Očkování aneb hazard 
se zdravím dítěte 

2. 
postup 

4. - - 

13. Ekonomika a 
řízení 

Alexandr 
Pisani 

Problematika státních 
bailoutů 

1. 
postup 

1. 
postup 

1. 
postup 

2. 

14. Pedagogika, 
psychologie, 
sociologie a 
problematika volného 
času 

Ivona Marie 
Repková 

Koloidním zlatem k 
vyšší inteligenci 

1. 
postup 

2. 
postup 

6. - 

Klára 
Sucháčková 

Exprese o táborové hře 
s aspekty Stanfordského 
vězeňského 
experimentu 

2. 
postup 

3. - - 

Anežka 
Šrubařová 

Vliv pobytu v nemocnici 
na psychiku dětí a 
mladistvých 

2. - - - 

Martina 
Maléřová 

Alkoholismus a jeho 
příčiny, průběh a 
následky 

2. - - - 

Sára Šromová 
Strach, úzkost, fobie a 
jak nás determinují v 
běžném životě 

3. - - - 

16. Historie 
Adéla 
Kalužová 

Život v internačním 
táboře Vítkov. Odsun 
německé rodiny Klatt v 
roce 1946 

1. 
postup 

2. 
postup 

3. - 

 

OCENÍ ŽÁKOVSKÉ POROTY VE SKOLNÍM KOLE SOČ 

1. místo Martina Maléřová - Alkoholismus a jeho příčiny, průběh a následky 

2. místo Adéla Kalužová - Život v internačním táboře Vítkov. Odsun německé rodiny Klatt v roce 1946 

3. místo Jan Kundrát - Maligní melanom jako nejzhoubnější nádor kůže 
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Školní kolo SOČ 16. 2. 2018. 
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9 Žákovský parlament gymnázia 

 

Ve školním roce 2017/2018 v naší škole fungovaly tři komory Žákovského parlamentu - v září 
začal samostatně pracovat Žákovský parlament gymnázia. Během pravidelných schůzek, za 
přítomnosti Mgr. Miroslava Bučánka a Mgr. Lenky Jamnické, zvolení zástupci za jednotlivé 
třídy pracovali na utváření dobrého klimatu školy, pomáhali s informovaností napříč školou a 
s případnými problémy. Cílem bylo vést žáky k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke 
světu, pomáhat nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě 
společnosti a dávat jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.  
Největšími aktivitami byly tyto: 

Podzimní slavnost - Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se v rámci projektu „72 hodin“ (12. - 15. 10. 
2017), jehož cílem je naučit mladé lidi vnímat více svět kolem sebe, spolupracovat a také je 
motivovat k dobrovolnictví, konala v areálu školy „Podzimní slavnost“. Na přípravách 
spolupracovali zástupci Žákovského parlamentu 2. stupně ZŠ, gymnázia a Školní klub. 
Účastníci slavnosti mohli posedět u ohně, přátelsky si popovídat, sníst čerstvý bramborák, 
ochutnat a ohodnotit občerstvení, které donesli zástupci jednotlivých tříd, ale také si 
zasoutěžit (nachystána byla např. přetahovaná, běh překážkovou dráhou s pingpongovým 
míčkem na lžíci, lovení píšťalky z mouky bez použití rukou, tančení s obručí, tipování 
množství kamínků v lahvi, soutěže vědomostní i o postřehu). Především však museli navštívit 
„Budku dobrých skutků“, kde si pomocí kola štěstí vylosovali zadání svého úkolu, který v 
následujících 72 hodinách měli vykonat a fotograficky zdokumentovat jeho řádné splnění. Ze 
studentů gymnázia se výrazně zapojili zástupci tříd kvinty, sexty a oktávy, kteří po celou dobu 
pomáhali se soutěžními aktivitami - Tereza Škutová, David Handl, Daniel Horák, Jiří Zwesper, 
Martina Maléřová, Lucie Pšenicová, Jan Kundrát, Jana Šromotová a Jan Juroška. 

 

Školní fórum v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR - Dne 7. 11. 2017 se členové 
Žákovských parlamentů gymnázia a základní školy zúčastnili Školního fóra v rámci Národní 
sítě Zdravých měst ČR, kam patří i město Vítkov. Cílem projektu bylo zapojit mladé do 
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rozhodování o akcích a plánech města i školy a dát jim možnost svobodně se vyjádřit. V 
šestičlenných, věkově různorodých skupinách, ve kterých nesměli být oba zástupci stejné 
třídy, měli žáci nejprve napsat, co se jim na škole líbí, v čem jim přijde zajímavá a co je na 
škole baví. Poté vytvořili obdobný seznam věcí, které jim ve škole chybí – co by chtěli 
například opravit, zrenovovat nebo zakoupit nové. Následně došlo k hlasování, přičemž 
každý účastník fóra měl 2 hlasy, které mohl věnovat těm návrhům, které mu připadaly 
nejdůležitější. Dva nejvíce zastoupené návrhy z každé skupiny se pak napsaly na společný 
papír a znovu se hlasovalo. Nejvíce hlasů obdrželo školní hřiště, které by potřebovalo 
zrenovovat, a na druhé místo se umístily výjezdy do zahraničí. V závěru se paní ředitelka, 
Mgr. Blanka Váňová, vyjádřila k jednotlivým návrhům a zodpověděla případné dotazy. Ve 
druhé polovině akce se účastníci Školního fóra zaměřili na město Vítkov, sepisovali, co se jim 
líbí, ale také co by chtěli změnit. Nejvíce hlasů získala oprava nemocnice, rekonstrukce kina, 
vybudování cyklostezky a oprava parků. Během hlasování dorazil k žákům pan starosta, Ing. 
Pavel Smolka, který opět k jednotlivým návrhům něco málo řekl, objasnil nejasnosti a taktéž 
zodpověděl případné dotazy.  

 

„Během Školního fóra jsme zjistili, jak fungují výběrová řízení na jednotlivé projekty, i jak se 
pracuje s rozpočtem školy a města. Byli jsme obeznámeni s akcemi a projekty, které se budou 
na naší škole nebo ve městě konat v následujících měsících či letech a mohli jsme se zapojit 
do rozhodování. Celá akce se nám velice líbila a přáli bychom si, aby se na naší škole stala 
tradicí, která pomůže v rozvoji školy i města.“ - Adriana Štěpánková (septima), Ivona Marie 
Repková, Anežka Šrubařová (sexta). 
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Vybrán nejlepší návrh na školního maskota - Od září do začátku listopadu žáci naší školy 
předkládali svým spolužákům, zapojeným do Žákovských parlamentů, návrhy na školního 
maskota. Z těchto návrhu vzešlo pět, z nichž mohli 16. 11. 2017 volit rodiče a učitelé školy 
toho nejlepšího. Návrhy gymnazistů se umístily takto: 2. místo Štěpánka Šindlerová (obrázek 
D – 28 hlasů), 4. místo Tereza Kokořová (obrázek E – 21 hlasů) - obě žákyně primy. 

 

Školní parlament na Radě města - Dne 21. 11. 2017 pět zástupců Žákovského parlamentu 
gymnázia navštívilo Radu města. Žáci tam přišli prezentovat výsledky Školního fóra ze dne 
7. 11. Parlament seznámil radní města s přáními žáků, co jim chybí ve škole a ve městě. Jako 
nejdůležitější bod bylo zmíněno nové školní hřiště. Z požadavků na město bylo probíráno 
osvětlení parku, četnost odpadkových košů, posílení spojů TQM do okolních vesnic a jiné. 
Pan starosta s radními žákům sdělili ke všem bodům své názory a pohledy na věc. I když ne 
všechny požadavky byly zhodnoceny kladně, zkušenost byla pro žáky jistě přínosem. 

Studentské parlamentní a prezidentské volby - Již tradičně naše škola pořádá v rámci 
vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni Studentské volby. Na 
jejich organizaci se letos podílel Žákovský parlament gymnázia. 3. 10. 2017 proběhly 
Studentské parlamentní volby. První a druhé kolo Studentských prezidentských voleb 
proběhlo 12. 12. 2017 a 17. 1. 2018. Více o jejich průběhu v kapitole 7.3.2 Výchova k 
občanství, základy společenských věd. 

Ponožkový den - Ve středu 21. března se žáci gymnázia společně s vyučujícími navlékli do 
pestrobarevných ponožek, hýřících rozmanitými druhy, vzory a potisky, aby se tak připojili ke 
Světovému dni Downova syndromu, který se v tento den neslaví náhodou. Downův syndrom 
se totiž vyznačuje ztrojením 21. chromozomu, jenž svým tvarem připomíná právě ponožky. 
Tímto dnem jsme se tedy snažili vyjádřit podporu lidem trpícím Downovým syndromem. 
Ponožkový den by tak měl poukázat na to, že tito lidé jsou součástí naší společnosti. Žáci 
jednotlivých gymnaziálních tříd mezi sebou soutěžili o nejkreativnější fotku s ponožkami 
a nejosobitější báseň, jejímž tématem byla jinakost. Obdrželi jsme vskutku zajímavé 
příspěvky, mezi nimiž jsme v obou kategoriích nakonec zvolili vítěze. V kategorii FOTOGRAFIE 
první místo obsadili naši nejmladší, a to žáci primy. Ovšem vybrat jednoznačného vítěze 
v kategorii BÁSEŇ byl nelehký úkol, neboť každý ze soutěžních příspěvků byl zajímavý, 



82 
 

nevšedně jazykově a obsahově ztvárněný. Po delší úvaze v této kategorii zvítězili žáci sexty, 
jejichž literární příspěvek doslova zářil metaforami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězné fotografie třídy primy. 

 
JINAKOST 
 
Vidím, v dálce vidím, 
duhových motýlů pár. 
A až přiletí blíže, zřím, 
křídla mají jiný tvar. 
 
Někteří jsou velcí, zdatní, 
jiní malí, drobní, ladní. 
Barvami jim křídla hýří, 
kolem mě teď všichni víří. 
Červená se mísí s modrou, 
zahlédnu sem tam i žlutou. 
 
S povahami je to stejné, 
máme zde dobrodruhy neochvějné. 
Také plaché, šedé myšky, 
stejně tak i lstivé lišky. 
 
 

 
 
Jsou zde lumpové a vtipálci, 
s nimi též šprti a všeználci. 
Pro některé nad upřímnost není, 
jiní jsou zas laskaví a jemní. 
 
Zkrátka každý z nich je jiný, 
každý má vlastní radosti a splíny. 
Nemohou všichni stejní být, 
každý musí svůj život žít. 
Svůj vlastní úděl, své vlastní poslání, 
jen tak lze dojít k pravému poznání. 
 
Cítím, náhle cítím, 
jak sedají mi na ruce. 
A já najednou tančím, 
po jasné modré obloze. 

 
Ivona Marie Repková, sexta 

 

Po stopách Jamese Cooka - V úterý 27. 6. 2018 probíhala po celé dopoledne na gymnáziu 
soutěž Po stopách Jamese Cooka. Její podoba vznikala po dobu několika měsíců v Žákovském 
parlamentu gymnázia. Vytvořili ji žáci kvinty - septimy pro žáky nižšího gymnázia (prima - 
kvarta). Na jedenácti stanovištích plnilo osm týmů řadu zajímavých úkolů, během nichž si 
žáci osvěžili své znalosti a dovednosti, ale také se lecčemus novému i přiučili. Stanoviště byla 
tato: 1) Příprava na cestu – zde žáci trénovali svou paměť. Byly jim ukázány desítky 
předmětů, které byly následně zakryty a tým jich musel co nejvíce vyjmenovat. 2) Austrálie a 
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Nový Zéland – na základě obrázků Aboriginců a Maorů měli žáci navrhnout vlastní podobu 
„tetování“ a poté ji po paměti překreslit na jednoho z týmu pomocí barev na obličej. 3) Od 
mysu Dobré naděje po Nový Zéland – zde si osvěžili znalosti z biologie, neboť museli 
poznávat minerály, rostliny i živočichy, vytvořit správný řetězec rodu, druhu a taxonu rostliny 
nebo živočicha a na tabletech museli správně přiřadit orgány do modelu člověka. 4) Cookovy 
ostrovy – žáci nižšího gymnázia si vyzkoušeli jak postavit a složit stan v časovém limitu. 5) 
Tahiti – na tomto stanovišti museli soutěžící nalézt v atlase na základě souřadnic správná 
místa, spojená s osobností Jamese Cooka. 6) Jižní polární kruh – zde si tým vybral jednoho 
zástupce ze svých řad, kterého museli v časovém limitu co nejvíce obléci s tím, že mohli 
používat pouze nepreferovanou ruku (tj. leváci pravou a praváci levou). 7) Havaj – zde museli 
žáci vymyslet, jak s použitím jedné ruky vystřihnout papírový květ a následně jej navléct na 
nit, a vytvořit tak věnec lea. 8) Velikonoční ostrovy – z plastelíny měli žáci vytvořit známé 
sochy z tohoto ostrova, nebo nakreslit co nejpřesnější kopii obrazu s Jamesem Cookem. 9) 
Brazílie – tým na tomto stanovišti musel nacvičit krátký tanec se speciálními tanečními 
kreacemi. 10) Obloha – zde bylo úkolem poznat souhvězdí a známé astronomy a astronauty. 
11) Japonsko – tým na tomto místě musel v časovém limitu poskládat co nejvíce origami ve 
tvaru jeřába. Soutěž byla ukončena před 13 hodinou v učebně Přízemí 3, kde se shromáždili 
jak soutěžící žáci, tak organizátoři z řad studentů vyššího gymnázia, tak také učitelé, kteří 
jednotlivé týmy doprovázeli po celý den. 

 

Soutěž Po stopách Jamese Cooka 27. 6. 2018. 
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Žákovský parlament gymnázia 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

Třída Jméno a příjmení Jméno a příjmení 

1. G Daniel Zeisberger Tereza Šusterová 

2. G Lucie Konečná Natálie Klapetková 

3. G Valerie Šavrdová  Anna Hauerlandová 

4. G Matylda Gintarová  Denis Přikryl 

5. G Jan Leher Daniel Horák 

6. G Ivona Marie Repková  Anežka Šrubařová 

7. G Adriana Štěpánková Lenka Miková 

8. G Barbora Černochová  Sára Poloučková 


