GSŘMR ve Skutči

2015/16

1

GSŘMR ve Skutči

2015/16

Obsah
Seznamovací kurz.............................3
Zahraniční zájezdy............................4
Charitativní sbírky a další aktivity
občanské angažovanosti..................7
Exkurze a besedy.............................12
Soutěže............................................14
Kulturní akce..................................24
Sportovní aktivity...........................29

Editorial
Z personálních a technických důvodů nebylo
letos bohužel možné vydávat Školní zpravodaj
s obvyklou frekvencí. Ale byla by škoda neshrnout
uplynulý školní rok alespoň v jednom čísle (jeden za
všechny ;-)), protože zajímavých akcí pořádaných
gymnáziem a samotnými žáky na jedné straně a
krásných úspěchů v nejrůznějších soutěžích
(vědomostních, dovednostních i uměleckých) na
straně druhé, bylo opravdu mnoho.
Tento rok byl poměrně úspěšný i pro
maturanty. Společnou část, tedy „státní maturitu z ČJ
a AJ“ zvládli všichni, přičemž někteří s výsledkem
lepším než 90 %. Zkoušku z profilové části bude
opakovat pouze jeden student z jednoho předmětu.
Pět studentů absolvovalo s vyznamenáním, což je
30 % všech maturantů.
Takže bychom zde chtěli poděkovat paní
učitelce Mgr. Lence Štrofové (třídní oktávy), která
maturanty provedla závěrečným rokem studia. Dále
děkujeme vedení školy, paní ředitelce Ing Dagmar
Kučerové, zástupci Mgr. Luďkovi Netolickému a
spirituálovi školy Mgr. P. Jendovi Pasekovi za
organizaci celého školního roku.
Mgr. P. Pasekovi, který tento rok ukončil svou
činnost spirituála na naší škole, děkujeme za jeho
laskavou ochotu, s níž dokázal vyslechnout každého,
kdo potřeboval pomoc, za jeho nehynoucí optimismus
a pozitivní přístup k vyskytnuvším se problémům.
Přejeme Jendovi mnoho štěstí a Božího požehnání na
novém pracovišti.
Děkujeme také asistentce ředitelky Monice
Modráčkové, která trpělivě pomáhá vedení,
pedagogům i studentům :-)
Na závěr si nechávám velké poděkování a
pochvalu pro třídu septimu, která v letošním školním
roce zorganizovala opravdu rekordní množství akcí!
Málokdo by si asi nevšiml Čarodějnického
majálesu s průvodem masek, stavěním májky,
následným vydařeným kulturním programem, včetně
septimánské čajovny s domácími dobrotami a dalším
milým občerstvením :-)
Dále tu byli čerti s Mikulášem, několik
fairtradeových kaváren, z toho jedna s živým
koncertem kapely DayDreams.
Takže septimě tímto velmi děkujeme a přejeme
dlouhý prázdninový odpočinek a úspěšný poslední rok
studia!
Přeji Vám příjemné a inspirativní listování
minulým školním rokem...
Mgr. Pavlína Burešová
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SEZNAMOVACÍ KURZ
Žáci prvních ročníků tráví 1.-2. září na adaptačním kurzu, který jim má usnadnit
vstup do nového prostředí (školy, třídního kolektivu). Žáci se neseznamují ve školních
lavicích, ale na táboře při různých hrách.
Tradiční akce spojená se začátkem školního roku čekala nováčky gymnázia - žáky
primy, kvinty a prvního ročníku oboru bezpečnostně právní činnost. I letos se vzájemné
oťukávání odehrávalo v táborové základně DOMINO Hluboká u Skutče. Dle ohlasů žáků se
seznamovací kurz nemíjí účinkem. K oblíbeným aktivitám, které mají napomáhat
seznámení, posílení důvěry osobní i skupinové, a činnostem, které vyžadují vzájemnou
komunikaci a spolupráci při řešení nejrůznějších úkolů a problémových situací, se zařadily
(jako obvykle) lanové aktivity, noční hra, hry s dočasně vyřazenými smysly apod. Velký dík
patří správcům za výtečnou kuchyni a vstřícnost, s jakou se o nás starali.
Mgr. Šárka Jonešová
A zde několik žákovských ohlasů:
Poznala jsem nové kamarádky Julču a Lucku a taky ostatní kluky ze třídy. Kurz se
mi moc líbil, uběhl rychle.
Adéla Cejpová, prima
Při hře jsme si museli věřit navzájem a spolupracovat, protože jeden bez druhého
bychom se nikam nedostali. Podle mě je právě toto smyslem seznamovacího kurzu –
naučit se věřit si a spolupracovat, protože spolupráce ve třídě je hodně důležitá.
Petra Malinská, kvinta
Zjistila jsem, že na takové akci poznává člověk více i sám sebe. Kurz mi přinesl
poznání, jak myslí a vidí různé situace i ostatní – spolužáci a učitelé.
Debora Dopitová, kvinta
Po prvním dni to vypadalo, jako bychom se znali odmala.
Lucie Váchová, 1. BP
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ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY
Díky tomu, že Gymnázium bylo úspěšné v žádosti o peníze z ESF v rámci
projektu Podpora vzdělávání v Gymnáziu ve Skutči (výzva 56), byl podzim
letošního školního roku ve znamení zahraničních zájezdů.

Žáci septimy navštívili divadlo
v Drážďanech
Dne 12. října navštívili žáci septimy v rámci
německého divadelního festivalu, který pořádá
pardubické
Goethe
Centrum,
představení
"Tschick" podle románu Wolfganga Herrdorfa
v podání divadelního spolku Staatsschauspiel
z Drážďan. Téma bylo studentům velmi blízké a
díky českým
titulkům byla
hra dobře srozumitelná, jak pro pokročilé v německém
jazyce, tak i pro začátečníky. Po divadelním zážitku si
žáci prohlédli historické centrum Drážďan a
vyzkoušeli své schopnosti v interaktivní hře v ulicích
města.

Do Německa na zkušenou
Ve dnech 12. – 17. 10 2015 vyjela kvarta Gymnázia Suverénního řádu maltézských
rytířů na týdenní jazykově-vzdělávací pobyt do Spolkové republiky Německo. Cílem naší
cesty se stalo Bavorsko – Regensburg a Mnichov, naším druhým domovem pak na pět dní
krásné, téměř tři sta tisícové město Augsburg.
Ubytovaní jsme byli po dvou a po třech
v hostitelských německých rodinách, dopoledne
jsme trávili v jazykové škole, odpoledne pak
následovala prohlídka města a výlety do okolí.
Kromě historie a současnosti Regensburgu a
Augsburgu jsme měli možnost strávit dva dny
v Mnichově a z olympijské věže shlédnout nejen
areál olympijské vesnice, ale i pamětihodnosti a
výrazné stavby hlavního bavorského města.
Navštívili jsme muzeum BMW, ve kterém jsme se
seznámili s historií i současností slavné německé automobilky a prohlédli si auta a
motorky. V druhé, prodejní části, jsme si mohli dokonce i některé motocykly vyzkoušet.
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V Olympiaparku nás čekala ještě prohlídka podmořského světa Sea Life s více než 20 druhy
žraloků a dalšími mořskými živočichy. Potom jsme se věnovali prohlídce historického
centra, nevynechali jsme ani mnichovskou radnici se známou zvonkohrou.
Největším zážitkem však pro nás byla návštěva Legolandu v Günzburgu, kde jsme
v tomto známém zábavním centru strávili na atrakcích v Lego City, v Pirátské zemi,
v Amazonii i prohlídkou Minilandu celé odpoledne. Snažili jsme se vyzkoušet všechno, co
tento park nabízel, horskou dráhu a Flying Ninjago jsme obléhali opakovaně.
Německý jazyk se učíme teprve druhým rokem, přesto jsme byli překvapení, že jsme
jazykově dobře zvládli nejen pobyt v rodinách, ale hlavně cestu z našich nových domovů
do školy a večer zpět. S přestupy a v cizím městě úplně sami! V jazykovém kurzu jsme se
učili s našimi vrstevníky ze základních škol z Turnova, Olbramovic a z Lichnova. Škoda jen,
že jejich znalosti byly při stejném počtu hodin a délce výuky o hodně menší než naše, takže
jsme se museli přizpůsobit jejich velmi pomalému tempu.
Náš první zahraniční pobyt se nám velmi vydařil. Své dojmy a zážitky jsme zachytili
i filmovou kamerou, a tak se můžete prostřednictvím našich záznamů s námi do Bavorska
kdykoli vrátit.
Mgr. Iveta Skalská

Zájezd do Anglie
Letos v listopadu jsme měli my, studenti Gymnázia Suverénního řádu maltézských
rytířů, možnost navštívit Anglii a Belgii.
Odjezd byl naplánován na 21. listopad, neobešel se však bez komplikací v podobě
zpoždění autobusu. Přesto jsme nakonec přece jen vyrazili od budovy gymnázia.
Druhý den jsme se dostali do belgického města Bruggy, města, kterému se právem
přezdívá „Benátky severu“. Po krátké procházce Bruggami jsme navštívili čokoládovnu, kde
jsme kromě prohlídky různých čokoládových výrobků a výstavy o historii čokolády zhlédli
navíc proces výroby čokolády. Po nakoupení suvenýrů jsme se vydali do Francie, kde jsme
zůstali přes noc na ubytovně.
Další den nás čekala plavba trajektem do Anglie, kterou někteří z nás nenesli příliš
dobře. Přesto jsme ji ale zvládli a poté jsme dojeli až do Canterbury a Cambridge. Tato dvě
města skutečně stojí za návštěvu, nám se jejich prohlídka opravdu líbila.
Následující noci jsme trávili už v Londýně, kde jsme byli rozděleni do anglických
rodin. To pro nás byla skutečně velká výzva, protože jsme zůstali v cizím prostředí,
odkázaní pouze na naši schopnost domluvit se v anglickém jazyce.
Příštích několik dní jsme absolvovali prohlídky památek a muzeí, ale také vyučovací
hodiny s rodilými mluvčími, což pro nás byla opět velmi zajímavá zkušenost a otestování
naší jazykové úrovně.
Měli jsme možnost vidět mnoho londýnských památek, jako jsou Tower of London,
Tower Bridge, Westminsterský palác, Buckinghamský palác, katedrála svatého Pavla a
mnoho dalších. Také jsme se prošli po Millenium Bridge, který možná znáte z filmu Harry
Potter, a měli jsme například možnost prohlédnout si Londýn z výšky London Eye.
Navštívili jsme i dvě z londýnských muzeí, což byla také dost zajímavé. Tato muzea
v Londýně totiž na rozdíl od těch našich například nemají šatny, kde si můžete odložit své
věci – místo toho vám při vstupu prohlédnou tašky, kvůli ostrým předmětům.
Exkurze utekla velmi rychle, naštěstí stejně tak i zpáteční cesta. Tentokrát jsme nejeli
trajektem, ale Eurotunelem, a do Skutče jsme pak dorazili 27. listopadu.
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Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že jsme si zájezd užili a někteří z nás třeba
i uvažují o druhé návštěvě této země. Nakonec, i ten déšť nás, až na den strávený
v Bruggách, naštěstí nezastihl.
Magdaléna Filipi, septima
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CHARITATIVNÍ SBÍRKY A DALŠÍ AKTIVITY
OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI

Světluška 2015–
„V září světlušky září“
Ve středu 9.9.2015 proběhla, jako
každoročně, sbírka Světluška. Účelem
sbírky je pomoc dětem i dospělým
s těžkým zrakovým onemocněním.
Světluška je dlouhodobý projekt
Nadačního fondu Českého rozhlasu
založený na solidaritě a dobré vůli lidí,
kteří se rozhodli darovat nevidomým
trochu světla.
Světluška pomáhá dětem a dospělým
s těžkým zrakovým postižením. Je oporou
pro ty, které nelehký životní osud postavil
před každodenní výzvu: znovu a znovu se
učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho
z nejdůležitějších lidských smyslů.

Bílá pastelka opět ve Skutči
Ve středu 14. října proběhla tradiční charitativní sbírka Bílá pastelka. Studentky a
studenti ze sexty nabízeli zájemcům jako vždy pastelky, jejichž zakoupením můžete
podpořit nevidomé a slabozraké. Tuto akci již 16. rokem pořádá organizace SONS
(Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR).
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Maraton psaní dopisů 2015
Dne 10. prosince jsme si připomínali Mezinárodní den lidských práv, který byl
ustanoven proto, aby si svět uvědomoval, že lidská práva nejsou dodržována v některých
částech světa ani v současném 21. století. Tento den má upozornit na to, že se stále
můžeme setkat s diskriminací, utlačováním, rozlišováním
mezi ženami a muži a stejně tak i rasami, dále
s nesvobodou slova atd.
Proto jsme se spolu s žáky rozhodli zapojit do akce
Maraton psaní dopisů, kterou organizuje společnost
Amnesty International a která probíhala ve dnech od 10.
do 21. prosince. Akce je pořádána každoročně na podporu
nespravedlivě stíhaných, vězněných a mučených lidí
v různých koutech našeho světa, kterým jsou upírána
jejich lidská práva. Podstatou této akce je, že si každý
vybere příběh jedné takové osoby a adresuje jí svůj dopis,
jehož účelem je pomoci tomuto člověku v jeho tíživé
situaci a pomoci mu se z ní vymanit. Žáci mohli ve svém
dopise buď vyjádřit solidaritu konkrétní osobě, anebo
apelovat na vládu daného státu, aby případ řešil.
Maraton získal poměrně velký ohlas a žáci se ho
s odhodláním a velkým zájmem zhostili. Někteří dokonce
zapojili své rodiny a známé. A nyní už jen čekají na
zpětnou vazbu a doufají, že i taková maličkost, jako je pár
minut jejich volného času strávených nad dopisem, může někomu změnit celý život.
Mgr. Šárka Jonešová

Vánoční férová kavárna pro Mosese
Dne 16. prosince 2015 se prostory čajovny skutečského gymnázia změnily v kavárnu
otevřenou veřejnosti. Studenti septimy a oktávy pod záštitou paní učitelky Jonešové
zajistili příjemnou atmosféru s vůní kávy a kvalitního čaje, nechyběly
ale ani originální zákusky vlastní výroby.
To hlavní však představovala možnost zakoupení samostatných
výrobků fair trade – organizace poskytující produkty především
z rozvojových zemí, usilující o dodržování lidských práv tamních
výrobců, a odmítající dětskou práci a ničení životního prostředí
v chudých oblastech kvůli pochutinám pro „vyspělý“ svět. Za
‚spravedlivé ceny‘ byly nabízeny různé
druhy kávy, čokolády, čaje i brambůrků.
V odpoledních hodinách v rámci
literárního semináře pana učitele Kořístky žáci septimy
připravili čtenářský kroužek, ve kterém zazněly pasáže ze
slavných románů – Quo vadis, Pán prstenů, Hobit, Hrdý
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Budžes a další.
Navzdory nepříliš velkému zájmu negympláckého lidu zmizela většina zboží vcelku
rychle, a přes melodie epické hudby za bar doléhaly samé pozitivní ohlasy. Vydělané peníze
poletí až kamsi do Indie za chlapcem Mosesem, kterého Gymnázium Suverénního řádu
maltézských rytířů podporuje už roky.
M. Štikarová, septima

Happening PAMATUJ! 2016
Dne 8. března se konal Happening PAMATUJ! 2016. Ráno před začátkem vyučování
před budouvou školy a pak znovu o velké přestávce v budově jsme společně zazpívali písně,
jež zněly před 72 lety u mnoha z 3 792 vězňů z tzv. Terezínského rodinného tábora
v koncentračním táboře Osvětim-Birkenau, když šli na smrt
do plynových komor:
•
•
•

Hatikva (tehdy lidová píseň, dnes Izraelská státní
hymna)
Shema Jisrael (vyznání víry)
česká státní hymna
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Kavárna pro Tibet
Ve čtvrtek 10.3.2016 se konala 3. fairtradeová kavárna
10. březen je zároveň připomínkou 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
Tibetu. Při této příležitosti jsme se připojili k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet”
symbolickým vyvěšením tibetské vlajky.
Součástí kavárny bylo malování mandal a živý koncert kapely DayDreams. Fotografie
z akce si můžete prohlédnout na webu gymnázia:
http://www.gymskutec.cz/skolni-akce/kulturni-akce/?ftshow=33&archiv=true#ka33
Jejich autorkou je Markéta Štikarová (samozřejmě ze septimy :-), protože studenti
septimy s paní učitelkou Šárkou Jonešovou kavárnu zorganizovali). Děkujeme jim a těšíme
se na další akce!
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EXKURZE A BESEDY

Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2015
Tradiční akcí na škole je každoroční beseda s pamětníkem. I letos přijala pozvání paní
Hana Truncová. Beseda proběhla v rámci projektu Příběhy bezpráví - Měsíc filmu
na školách společnosti Člověk v tísni dne 5. listopadu. Téma letošního 11. ročníku je
okupace Československa. Besedy se zúčastnili žáci kvinty a sexty.
Mgr. Radka Švadlenková

Pohled na současný Islámský stát z hlediska
antropologie náboženství
Dne 12. 2. 2016 se uskutečnila přednáška na téma Islámský stát, které se zúčastnil
2. ročník bezpečnostně-právního oboru a třídy septima a oktáva. Přednášku přijel na naše
pozvání do školy přednést pedagog, antropolog a také filosof Mgr. Martin Paleček, Ph.D.,
který v současné době působí na katedře filosofie a společenských věd Filosofické fakulty
Univerzity Hradec Králové. Mezi jeho přední zájmy patří náboženská a kulturní
antropologie a filosofie společenských věd, jimž věnuje ve svém bádání největší pozornost.
Celá přednáška pojednávala o historii terorismu, o tom, kde se vůbec teror ve světě
vzal, kde má tedy svůj původ a kořeny. Dále se přednášející zaměřil na podstatu terorismu,
proč vůbec vzniká a proč má takovou moc. V neposlední řadě zmínil také význam
náboženství v životě člověka. A také se se pokusil o nastínění pojetí islamismu v médiích ve
srovnání s realitou.
Pro žáky byla přednáška poutavá a bylo zřejmé, že je téma zajímá a že mají k tomu
i oni sami co říci. Což bylo hlavním cílem této besedy – vnést další informace do povědomí
žáků a nás všech o tom, co se v současném světě děje a co má na nás vliv. A nabídnout další
pohled na danou problematiku.
Mgr. Monika Modráčková

Exkurze do sklárny a pivovaru
Ve středu 16. března 2016 se žáci sexty zúčastnili exkurze do sklárny ve Světlé nad
Sázavou a do Měšťanského pivovaru v Havlíčkově Brodě.
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Exkurze do fy Microsoft v Praze a návštěva galerie
Zdeňka Hajného
Dne 16. 3. 2016 se konala odborná exkurze do firmy Microsoft v Praze. Žáci byli
seznámeni s koncepcí a budoucím vývojem firmy Microsoft a s technologiemi, které tato
nadnárodní společnost vyvíjí a podporuje. Kromě toho nám bylo také umožněno vyzkoušet
si některé produkty – včetně herní konzole. Přínosem pro žáky byla také možnost
prohlédnout si jednotlivá pracoviště, což přispělo k lepší představě o práci v této
dynamické společnosti.
Mgr. Přemysl Fuka

Den Země
25.4.2016 žáci nižšího gymnázia navštívili výukový
program "Přehlídka dravců" od společnosti Zayferus. Akce
proběhla na městském sportovišti v rámci Dne Země.
Mgr. Lenka Štrofová
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SOUTĚŽE

Olympiáda v anglickém jazyce
Okresní kolo
Ve dnech 11. 2. a 18. 2. 2016 proběhlo na půdě DDM v Chrudimi okresní kolo
Olympiády v anglickém jazyce pro kategorie I. B a III. A. Okresního kola se zúčastnili čtyři
nejlepší žáci našeho gymnázia ze školního kola.
Naši studenti se v silné konkurenci umístili na skvělých pozicích. Ondřej Kubant ze
sekundy a Markéta Štikarová ze septimy obsadili senzační 2. místo. Soutěž obsahovala
písemnou a ústní část, hodnotili se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní
zásoby, výslovnost a gramatická správnost.
Děkujeme vítězům a taktéž Elišce Jiráskové ze sekundy a Antonínu Vodvárkovi
ze septimy za hezký výkon v okresním kole.
Ondřej Kubant se účastnil kategorie, která neumožňuje postup do krajského kola.
Markéta Štikarová postoupila do krajského kola do Pardubic.
Děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích.
Mgr. Maryia Vokálová
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Předčítání v německém jazyce
Bücherwurm 2016
Letos jsme četli knihu "Spiegelkind" (Za zrcadlem) od autorky Alina
Bronsky.
Marian Jirásko z kvarty postoupil do finále, které proběhlo 6. 4. v Divadle
Exil v Pardubicích a stal se vítězem ve své katgorii! :-)
Bücherwurm 2016 – krajské kolo
Kategorie II.- nižší gymnázia
1. Marian Jirásko, Gym. SŘMR Skuteč
2. Marek Halámka, G Josefa Ressela Chrudim
3. Tereza Langrová, G Boženy Němcové, Hradec Králové

„Goetheburg“ – Goethe Institut Prag
Ve středu 1. června 2016 proběhlo v Goethe
institutu Praha setkání vítězů krajských kol soutěže
v předčítání německých textů „Bücherwurm 2016".
V kategorii osmiletých gymnázií zvítězil v krajském
kole v Pardubicích žák kvarty Marian Jirásko.
Marian tak získal možnost poměřit své jazykové znalosti s vítězi z Českých
Budějovic a Olomouce v soutěži „Goetheburg“. Pod vedením německých lektorů řešily dvě
smíšené skupiny studentů nejrůznější
úkoly, za každou splněnou část pak
soutěžící dostali dřevěný díl stavebnice,
ze které postavili originální hrad.
Účastníci
měli také možnost
prohlédnout si německou knihovnu,
celou budovu institutu a pochutnali si na
typických
německých
specialitách.
Organizačně velmi dobře zajištěná akce a
kontakt s rodilými mluvčími jistě bude
Mariana
motivovat
k dalšímu
intenzivnímu studiu německého jazyka.
Mgr. Iveta Skalská
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Soutěž o nejlepší studentskou esej
A. Vodvárka (septima) se zúčastnil soutěže vyhlášené Katedrou filosofie UPCE a
jeho esej byla zařazena mezi tři nejlepší – 2. až 4. místo. První místo zůstalo
neobsazeno.
Mgr. Pavlína Burešová

Literární část soutěže Evropa ve škole 2016
Krajské kolo – vyhodnocení 17. března 2016.
II. KATEGORIE /12-14 let/
1. místo: Jana Sekerešová (kvarta)
2. místo: Magdaléna Vodvárková (tercie)
III. KATEGORIE /15-17 let
Čestné uznání: Kristýna Jirásková (sexta)
Krajského kola soutěže Evropa ve škole 2016 se v literární části zúčastnilo 29 prací od
žáků ze 3 ZŠ, 1 SŠ a 4 GY.
Ústřední kolo literární části soutěže Evropa ve škole
Soutěž se konala 30. května 2016 v Praze
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pod
záštitou člena PSP ČR Mgr. Petra Kořenka.
II. KATEGORIE:
Čestné uznání: Jana Sekerešová (kvarta), Magdalena
Vodvárková (tercie)
Oceněno 6 prací z 29 prací postupujících z krajských kol
III. KATEGORIE:
3. místo: Kristýna Jirásková (sexta)
Práce otištěna v literárním sborníku Evropa ve škole,
oceněno 7 prací z 26 postupujících z krajských kol.
Mgr. Iveta Skalská

16

GSŘMR ve Skutči

2015/16

Krajské kolo česko-slovenské Dějepisné soutěže
gymnázií
Ve středu 6. dubna 2016 se v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo Dějepisné soutěže
gymnázií České a Slovenské republiky organizované
Gymnáziem Cheb.
Letošní XXV. ročník nesl název „Od diktatury
k diktatuře“ a byl věnován období od 9. května 1945
do konce roku 1948. Gymnázium Skuteč
reprezentoval tým žáků oktávy Jiří Jaroš, Jiří
Šplíchal a Petr Tesař.
Děkujeme našim žákům za velmi dobrou
reprezentaci školy v krajském kole Dějepisné soutěže
gymnázií, kde se umístili na 7. místě z celkového
počtu 10 gymnázií Pardubického kraje.

Dějepisná olympiáda
Dne 19. listopadu 2015 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády.
Tematické zaměření 45. ročníku: „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou
korunou“.
Celkem bylo možné získat 80 bodů.
Pořadí soutěžících:
1.-2. místo:
Magdalena Doležalová (tercie) – 67 bodů
Ondřej Kubant (sekunda) – 67 bod
3. místo:
Eliška Jirásková (sekunda) – 66 bodů
Okresní kolo
Okresní kolo dějepisné olympiády proběhlo 18. ledna 2016 v Domě dětí a
mládeže Chrudim, kterého se zúčastnili 3 žáci nižšího gymnázia.
Tematické zaměření 45. ročníku: „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou
korunou“.
Celkový počet soutěžících: 26
7.-8. místo: Magdalena Doležalová
13.-14. místo Ondřej Kubant
21. místo
Eliška Jirásková
Úspěšným řešitelům dějepisné olympiády gratulujeme a děkujeme za velmi dobrou
reprezentaci našeho gymnázia.
Mgr. Radka Švadlenková
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Zeměpisná olympiáda
Okresní kolo
V úterý 16. 2. 2016 se zeměpisci – nadšenci – zúčastnili okresního kola zeměpisné
olympiády.
V kategorii B skončil Jakub Kozderka ze sekundy na skvělém 2. místě a Petra
Malinská z kvinty na výborném 4. místě (za maturanty ze zeměpisu!).
Všem ostatním děkujeme za dobrou reprezentaci školy (Ondřej Kubant, Lukáš Pacetti
a Pavel Hřebík).
Krajské kolo
V úterý 15. března vybojoval Jakub Kozderka svými znalostmi a dovednostmi
3. místo v krajském kole zeměpisné olympiády.
Jakubovi blahopřejeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy!
Mgr. Šárka Jonešová

Logická olympiáda 2015
Nominační kolo (probíhá online ve škole)
Kategorie B – základní školy a nižší gymnázia
1. Renzová, Michaela (Tercie)
2. Dvořák, Josef (Prima)
3. Novák, Michal (Tercie)
Kategorie C – střední školy
1. místo
Malinská, Petra (kvinta)
2. místo
Kroutil, Dominik (sexta)
3. místo
Málková, Lenka (septima)
4. místo
Vodvárka, Antonín (septima)
Všichni čtyři v této kategorii postoupili do krajského semifinále.

pIsQworky
Ve čtvrtek 12. listopadu se v budově gymnázia Josefa Ressla v Chrudimi uskutečnilo
oblastní kolo středních škol v piškvorkách. A jelikož se naše škola již pravidelně této
soutěže zúčastňuje, letošní ročník nebyl výjimkou. Po „školním kole“ jsme poskládali
celkem dvě družstva. Po slavnostním uvítání a následném uvedení do pravidel se všechny
týmy rozdělily do dvou skupin, ze kterých postoupila jen první tři družstva. Potom se hrálo
známým hracím systémem, „každý s každým“, a to až do vyhlášení vítězů.
Naše družstva si vůbec nevedla špatně, obě postoupila. Nicméně, jen jeden tým se
dostal až do finále a obsadil krásné druhé místo. A to i přes mnohé nesnáze, jako například
partie na život a na smrt s vlastní školou, nebo opakované duely se střední školou
strojírenskou z Chrudimi. Vítězné družstvo tvořili Vojta Novák (kapitán), Hana
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Moravčíková, Lenka Málková, Michal
Neumann a Dominik Kroutil.
Tento úspěch (1. v historii školy) znamenal
cestu do Pardubic, kde se již rozhodovalo
o postupu do grandfinále v Brně. Zde jsme
bohužel nedopadli tak dobře jako v Chrudimi.
Podlehli
jsme
připravenějším
veteránům
z Pardubic, kteří jsou mimo jiné známí také svými
úspěchy v šachu.
Nicméně jsme byli všichni se svými výkony
spokojeni i přes konečný výsledek. Vždyť….hlavní
je si skvěle zahrát ;) .Pokud si chcete prohlédnout
nějaké fotky pro představu, navštivte pořadatele na Facebooku (pIsQworky).
https://www.facebook.com/pisqworky/?fref=ts
Michal Neumann, septima

Pythagoriáda
Okresní kolo
11. – 13. místo:
13. – 16. místo:
17 . – 20. místo:

Karolína Pínová (tercie)
Julie Pavlisová (prima)
Karel Čermák (prima)

Matematická olympiáda 2015/16
Okresní kolo
Josef Dvořák z primy se zúčastnil okresního kola matematické olympiády, které
se konalo 5. 4. 2016 v DDM Chrudim.
Pepa zde se ztrátou 4 bodů vybojoval 5.-6. místo.
Gratulujeme a děkujeme za hezkou reprezentaci školy :-)
Mgr. Jana Suchánková

Náboj 2016
Dne 15. 4. 2016 se dva pětičlenné týmy zúčastnily matematické týmové soutěže
pořádané Matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze.
Náboj je mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které
reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na
jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů. Letos se náboj konal v těchto
městech: Bratislava, Budapest, Gdynia, Košice, Kraków, Linz, Opava, Passau, Praha,
Veszprém, Warszawa, Wrocław.
Náboj je soutěží poměrně prestižní, protože každá škola, kromě loňských vítězů,
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může vyslat pouze jedno družstvo v každé kategorii, takže konkurence je opravdu velká.
Soutěžící bývají často ze tříd s rozšířenou výukou matematiky, takže účast v této soutěži je
pro naše studenty krásnou zkušeností, velkou výzvou pro odvážné a impulsem k další práci
a zlepšování se.
V kategorii Junior (kvinta, sexta) soutěžili: Roman Vraspír, Kristýna Jirásková,
Olga Kuttelwascherová, Petra Malinská, Lucie Tesařová. Tento tým vyřešil
9 příkladů.
V kategorii Senior (septima, oktáva) soutěžili: Petra Pavlíková, Jiří Šplíchal,
Michal Neumann, Filip Doležal, Lenka Málková. Senioři letos vyřešili 11 příkladů,
což je oproti loňskému výsledku ve snadnější kategorii solidní zlepšení.
Mgr. Pavlína Burešová

Biologická olympiáda 2015/16
Školní kolo
Poslední únorový týden proběhla na našem gymnáziu školní kola biologické a
chemické olympiády. Biologické téma: „ Život ve tmě“ pro nižší gymnázium,
„Život je jen náhoda“ pro vyšší gymnázium. Své poznatky si studenti ověřili
v teoretické, v praktické a v poznávací části.
Výsledky kategorie D (sekunda):
1. Matěj Vostrčil
2. Jakub Kozderka
3. Ondřej Kubant
Kategorie C (kvarta):
1. Kristýna Žežulková
2. Marian Jirásko
3. Adéla Tesařová
Všichni účastníci postupují do okresního kola.
Kategorie B (kvinta)
1. Daniel Čermák
2. Terezie Oplíštilová
3. Debora Dopitová
Do krajského kola, které se konalo 15.4.2016 ve Svitavách, postoupil Daniel Čermák.
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Okresní kolo
Výsledky kategorie D (sekunda):
2. místo - Matěj Vostrčil (postup do krajského kola)
4. místo - Jakub Kozderka (náhradník do krajského kola)
6. místo - Ondřej Kubant
Výsledky kategorie C:
Tři studenti kvarty reprezentovali naší školu v okresním kole biologické olympiády
v DDM v Chrudimi, konané 13.4.2016.
Marian Jirásko - 5. místo
Kristýna Žežulková - 8. místo
Adéla Tesařová - 10. místo
Krajské kolo
V DDM Chrudim proběhlo krajské kolo biologické olympiády.
Matěj Vostrčil ze sekundy obsadil 1. místo a získal tak certifikát na 14-ti denní
biologické soustředění do Hoštic v Jižních Čechách.

Chemická olympiáda 2015/16
Chemické olympiády kategorie D se zúčastnili 3 studenti – Lukáš Pacceti, Sandra
Bočková a Matěj Vostrčil.
Okresní kolo
Nejvyššího počtu bodů dosáhl Matěj Vostrčil a tím si zajistil nominaci do okresního
kola. Naši školu reprezentoval na Gymnáziu J. R. v Chrudimi, kde obsadil krásné 4. místo
a byl nejmladším účastníkem této olympiády.
Úspěšným řešitelům gratulujeme a všem děkujeme za reprezentaci školy!
Mgr. Lenka Štrofová

Soutěž v grafických disciplínách
Krajské kolo
Dne 22. března se konalo krajské kolo v grafických disciplínách ve Svitavách. Soutěže
se z naší školy zúčastnili Markéta Štikarová, Aneta Kalinová a Jonáš Jirovský jako
jediní účastníci gymnázia v kraji mezi obchodními středními školami.
Nejlépe si vedl Jonáš Jirovský, který pěkným výkonem 289,4 čistých úhozů za
minutu pří srážce 50 úhozů za chybu obsadil konečné 8. místo. Jako student kvinty (1.roč.
SŠ) má možnost se ještě dále zlepšovat.
Dále Aneta Kalinová obsadila konečné 15. místo, což je v konkurenci obchodních
škol také dobrý výsledek.
Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
Mgr. Přemysl Fuka
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Celostátní kolo SOČ
Poprvé se zúčastnila naše studentka Petra Malinská soutěže Středoškolská odborná
činnost (SOČ) a se svou prací si vybojovala účast v celostátním kole, které bude proběhne
v Hradci Králové. Pracovala na řešení problému nového mostu přes Labe v Pardubicích.
Svým návrhem a řešením si získala respekt odborné poroty nejen na okresní přehlídce SOČ
ale i na krajské.
Mgr. Jana Suchánková
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Umělecké soutěže
Tomáš Kyncl v celostátním kole pěvecké soutěže
Velká gratulace směřuje k žákovi sexty Tomáši Kynclovi, který se jako žák ZUŠ
V. Nováka Skuteč účastnil Mezinárodní písňové soutěže Bohuslava Martinů 2015 v Praze.
Tomáš obsadil ve své kategorii krásné 3. místo a navíc získal zvláštní ocenění za
nejlepší provedení lidové písně.
Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje 2015
Dne 8. února 2016 se v budově Krajského úřadu Pardubického kraje konalo vyhlášení
výsledků výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje 2015. Z každé ze
čtyř kategorií, celkem z 1 500 výtvarných prací, vybrala odborná porota 10 finalistů.
V kategorii Střední školy se ve velké konkurenci umístila Petra Malinská, žákyně kvinty,
na krásném 2. místě.
Petře blahopřejeme a přejeme další úspěchy!
Bc. Lenka Dejdarová
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KULTURNÍ AKCE

Pěvecký sbor při gymnáziu
S příchodem nového pedagoga hudební výchovy Mgr. Vladimíra Opletala
se zformovalo pěvecké těleso složené ze žáků vyššího gymnázia.
Poprvé sbor předvedl své umění v rámci adventních trhů na Staroměstském náměstí
v Praze, v rámci školních akcí pak 21. prosince 2015 zakončil tradiční vánoční akademii.
Zde dirigentskou pozici zdatně zastal člen sboru Tomáš Kyncl ze sexty. S rostoucím počtem
nastudovaných skladeb rostl také
počet koncertů. Hned v lednu se žáci
představili v Sebranicích, v kostele
Panny Marie na Chlumku v Luži,
v březnu na vzpomínkové akci
Pamatuj!.
V sobotu 2. dubna se Skusbor
zúčastnil své první soutěže pěveckých
sborů v rámci festivalu Tomáškova a
Novákova hudební Skuteč. Ve stejném
měsíci pak sbor doprovázel jednu ze
členek na maturitním koncertě
v Lozicích.
V samotném závěru školního roku připravili pro školu pásmo písní starších i nově
nastudovaných, dále pak vystoupili opět v Sebranicích a v sobotu 25. června spolu
s regionální kapelou The Krabice Revival band na hudebních festivalu na nádvoří hradu
Košumberk.
Mgr. Šárka Jonešová

Mikuláš na GSŘMR
Dne 4. prosince na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů opět procházel
jednotlivými třídami Mikuláš ve společnosti andělů a čertů. Jak je již tradicí, ujala se
tohoto úkolu třída septima.
Nejprve jsme navštívili MŠ Poršova, kde na nás čekaly dvě skupinky dětí, kterým jsme
za několik písniček a básniček rozdali koše sladkostí. Poté jsme se vrátili na gymnázium,
kde jsme obcházeli jednotlivé třídy. Na velkou přestávku jsme si připravili i nějaké úkoly
pro učitele, opět za odměnu. Také jsme se vydali do Speciální základní školy. Zdejší děti
říkaly básničky za odměnu, dokonce jednotlivě a navíc se chtěly s čerty a Mikulášem i
vyfotit.
Děti ani učitele od čertů kromě sladkostí neminulo ani špinění a barvení obličejů, což
se ne každému z nich zrovna líbilo, zatímco čerti si to náležitě užili.
Na konci jsme byli sice unavení, celkově se nám ten den ale líbil a mrzelo nás, že tento
úkol příští rok připadne letošním sextánům, a my si ho tak nebudeme moci zopakovat.
Magdaléna Filipi, septima
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Vánoční Akademie
V předvánočním týdnu se konala v Kulturním klubu Skuteč Vánoční akademie
Gymnázia. Zde si můžete připomenout program. Videozáznam pořídil nadšený
kameraman Jonáš Jirovský, který vám rád poskytne odkaz na videozáznam umístěný na
YT, ale skrytý pro vyhledávání ;-).
Na záznam se můžete podívat zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Qm4Xc4s-4cg
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Maturitní ples
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Maturitní koncert Hany Moravčíkové
Dne 12.4.2016 proběhl maturitní koncert Hany Moravčíkové v evangelickém kostele
v Lozicích.
Hanka nám předvedla úžasnou hru
na příčnou flétnu. Doprovodil ji Skusbor
pod vedením sbormistra Vladimíra
Opletala, piano Rút Kučerové, violoncello
Anežky Tefrové, klarinet Anny Vesny
Lechtýřové a housle Jakubky Lechtýřové.
Všichni jsme odcházeli s příjemným
zážitkem, který umocnila maminka
Hanky svými neodolatelnými dobrotami.
Na záznam koncertu se můžete
podívat zde:
https://www.youtube.com/watch?
v=pIGwKzVyf80
Mgr. Lenka Štrofová

Čarodějnický Majáles Skuteč 2016
V pátek a sobotu 29.–30. 4. 2016 proběhl další ročník tradice, jež se započala roku
2006. Gymnázium SŘMR společně s městem Skuteč spojily své síly na tentokrát poprvé
dvoudenní události.
V pátek 29. 4. 2016 byl program zahájen studentským průvodem masek. Pochod měl
svou klasickou trasu – od gymnázia na náměstí, kde byla vztyčena májka, a z náměstí
k prostranství před sportovní halou a zimním stadionem, kde pokračoval další program.
Nejprve vystoupila kapela místní ZUŠ s názvem 7Mays, po níž následovala ukázka
sebeobrany studentů bezpečnostně-právního oboru.
Další hudební tělesa, jež v pátek předvedla svůj um, byla Pokaždý Jinak, DayDreams,
Slepá Idea, The Oysters a DJ Adam. Mezery mezi kapelami byly vyplněny bohatým
doprovodným programem, jako už jmenovaná sebeobrana, vystoupení koně Valdy se svým
týmem Valda Team,
jumpstyle
v podání
Czech
Hardcore
Jumpers; ve 21.30 se
v areálu rozzářily
ohně a rozezněly
bubny při fire show
předváděné
uměleckou skupinou
In Flamenus, která
využívá svůj talent
i v mnoha filmech a
divadlech.
Při
poslední písničce The
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Oysters vykvetla obloha do mnoha barev a obrazců, díky velkému ohňostroji.
Celý program byl ještě doplňován rybářskými stánky, pokud vás přepadl hlad či žízeň,
studentskou kavárnou, pokud jste dostali chuť zamlsat si. Nebo také Avon stánkem
s balónky a malováním pro děti, komedianty a nedaleko i koňmi, na kterých bylo možno
se svézt.
Sobota 30. dubna přinesla neméně zajímavý program. Akci v 17.00 zahájila skupina
Pohoda Dřez. O hodinu později byla slavnostně zapálena hranice a poté už se střídala jedna
kapela za druhou. Vystoupil Nouzový režim, Rockband, The Krabice Revival Band, a ve
23.00 zakončoval Legend Rock.
Jménem organizátorů tímto děkuji všem sponzorům a dalším pomocníkům, bez
kterých by hladký průběh akce nebyl možný.
Antonín Vodvárka, septima
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SPORTOVNÍ AKTIVITY

Lyžařský zájezd do Alp
Ve dnech 2. až 7. 3. 2016 se žáci kvinty, 1. ročníku BP a další zájemci zúčastnili
lyžařského kurzu v Alpách ve středisku Grossglockner Skiaräna.

Okresní kolo Corny Středoškolského poháru v atletice
Studenti gymnázia se zúčastnili tradičního Středoškolského poháru v atletice, který
proběhl 16.9.2015 v Chrudimi.
Jako každý rok i letos, pod vedením Mgr. Luďka Netolického, bojoval výběr studentů
vyššího gymnázia a obou ročníků Bezpečnostně právního oboru v atletických disciplínách
(běh, výška, dálka, koule, štafeta) o prvenství. Velmi dobrých výsledků dosáhli Kristián
Kusý ze sexty ve skoku do výšky (168 cm) a Roman Vraspír z 2. ročníku BP v běhu na
100 m (12,3 s). Družstvo chlapců se nakonec umístilo na 3. místě.
Všem účastníkům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a držíme palce do příštího
roku.
Mgr. Viktor Kořístka

Florbalmánie
I letos jsme se zúčastnili Florbalmánie, kterou pořádá Základní škola Komenského,
Skuteč.
Chlapecké družstvo do turnaje nastoupilo s odhodláním postoupit ze základního kola
do vyřazovacích zápasů. Neměli lehké soupeře, bojovalo se urputně o každý míček, obrana
měla dost práce se soupeřovými útočníky a tak rychlé protiútoky byly jedinou šancí na
góly. Cíl byl více než splněn….postoupili z prvního místa do semifinále. V něm po
nerozhodném výsledku 0:0 došlo na nájezdy, které zvládli. Ve finále jsme potkali zdatného
soupeře. Po nerozhodném výsledku 1:1 opět došlo na nájezdy. Tady se štěstěna na pár
vteřin od nás odvrátila. I přesto je druhé místo krásný úspěch.
Družstvo dívek chtělo zkusit napodobit hru chlapeckého družstva. Vycházely z dobře
zajištěné obrany a výborné práce brankářky. Jen v útoku nedokázaly překvapit soupeře.
A přestože se jim nepodařilo vstřelit branku, jejich hra byla každým zápasem lepší.
Mgr. Jana Suchánková (vedoucí florbalového kroužku)

Praxe 2. BP – „Kurz přežití“
V Hluboké-Březinách se od 6. do 9. června 2016 konala praxe 2. ročníku oboru
Bezpečnostně-právní činnost. První dva dny žáci trénovali orientaci v terénu a práci
s buzolou. Další dva dny se týkaly zásad pobytu v přírodě obecně a přežití v krajních
situacích.
Mgr. Luděk Netolický
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Vodácký kurz septimy
V předposledním školním týdnu jsme absolvovali vodácký sportovní kurz na řece
Vltavě, a to na úseku z Vyššího Brodu do Boršova, s delší zastávkou v Českém Krumlově,
kde jsme mohli obdivovat krumlovský zámek. Státní hrad a zámek Český Krumlov,
někdejší rezidence mocného českého rodu Rožmberků, je dnes zapsán mezi památkami
UNESCO. Výprava byla dobrodružným zakončením školního roku. Vodní živel dal nakonec
všem spravedlivě poznat svoji sílu... ;-)
Karina Sotonová, septima
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