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Vážení učitelé a studenti!
Dočetl jsem právě zajímavou knihu Ohlédnutí za Rokem svaté Anežky 2011 – 2012, kterou
připravil Petr Piťha s kolektivem. V této publikaci jsou popsány akce, které proběhly během
celého toho roku. Nebylo jich vůbec málo. Konaly se různé pedagogické aktivity, dětské výtvarné
a literární soutěže, dětská představení, sázení pamětních lip sv. Anežky, instalování soch
sv. Anežky, bohoslužby, výstavy, konference, semináře a vydáno bylo několik knižních publikací.
Je to poměrně široký výčet akcí, které vznikly díky aktivitě jednoho člověka a lidí, kteří se k němu
ochotně přidávali. Píši to proto, že jsem si uvědomil, jak veliké dílo se podaří, když se nám do
něčeho chce. Proto bych nás všechny chtěl povzbudit, abychom měli chuť dělat dobré věci,
protože z nich vznikají veliké skutečnosti. Vzorem nám může být sv. Anežka a svatí Cyril a
Metoděj, jejichž výročí příchodu na naše území si v tomto roce připomínáme.
Měsíc květen je také maturitním obdobím. Chci proto popřát maturantům pomoc Ducha
svatého při skládání maturitní zkoušky a také hodně úspěchu při přijímacích řízeních na vysokou
školu.
Devátým bodem Desatera na tento předposlední měsíc školního roku je: NEPOŽÁDÁŠ
MANŽELKY BLIŽNÍHO SVÉHO.
P. Jan Paseka, spirituál
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NOVÝ STUDIJNÍ OBOR NA GYMNÁZIU VE SKUTČI
Na konci ledna 2013 schválilo MŠMT otevření nového studijního oboru na GSŘMR ve
Skutči. Čtyřletý studijní obor se jmenuje Bezpečnostně právní činnost. Jedná se o obor, který
dosud nebyl v Pardubickém kraji zastoupen.
Absolvent získá základní znalosti z oblasti základů teorie státu a práva, bezpečnostní
politiky, základů práva EU, aplikovaného trestního práva, základů rodinného práva, občanského a
pracovního práva, aplikace daňového a celního práva, uplatňování práva v zemích EU, základů
obchodního práva.
Úspěšným zakončením studia získá absolvent střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Získané vzdělání umožní absolventu studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších
odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách
s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.
Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a
správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní
bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě
a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách
Integrovaného záchranného systému apod. Absolvent se uplatní např. jako bezpečnostní
pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve
vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.
Učební plán nového oboru (vyučované předměty a jejich hodinovou dotaci) najdete na
webových stránkách školy: www.gymskutec.cz.
V případě, že naplníme již tento ročník, bude nový studijní obor otevřen již 1.9.2013.
Skutečské gymnázium tak v současné době může nabídnout tři studijní obory:
osmileté všeobecné studium
čtyřleté všeobecné studium
nově Bezpečnostně právní činnost

Ing. Dagmar Kučerová, ředitelka školy
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PŘEDMĚTOVÉ OLYMPIÁDY
Soutěž v předčítání v německém jazyce „Knihomol“
Dne 10. dubna 2013 proběhlo v pardubickém Divadle 29 krajské finále německé soutěže
v předčítání „Knihomol/Bücherwurm“. Naše gymnázium zde reprezentoval Matouš Kyncl ze
septimy. Odborná porota udělila Matoušovi za jeho výkon 3. místo. Srdečně blahopřejeme!!!
Mgr. Zuzana Koudelková

Matematická olympiáda a Matematický klokan
Dne 17. dubna proběhlo okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z6 (prima).
Pavel Hřebík z primy se umístil na 8.–10. místě a Kristýna Žežulková na 14. místě.
V soutěži Matematický klokan se Jakub Hledík se ziskem 98 bodů umístil na 1. místě
v kategorii Junior v chrudimském okrese.
Mgr. Jana Pospíšilová, Mgr. Pavlína Burešová

Biologická olympiáda – okresní kolo
Žákyně našeho gymnázia se 27. března 2013 zúčastnily okresního kola biologické
olympiády v kategorii 8. a 9. tříd. Naše děvčata skvěle zabojovala a získala 2. místo – Eliška
Filipiová, 7. místo – Lenka Málková a 10. místo – Andrea Čechová. Druhé místo zajistilo
Elišce postup do krajského kola, kde se 10. května, opět v Chrudimi, umístila na pěkném
8. místě.
V kategorii mladších žáků se v okresním kole na pěkném 7. místě umístila Anička
Filipiová, na 11. místě Vlastík Trpkoš a na 12. místě Markéta Málková.
Všem žákům děkuji za dobrou reprezentaci naší školy.
Mgr. Michal Novák

SBĚR STARÉHO PAPÍRU POKRAČUJE
V týdnu před Dnem Země jste měli možnost přinést k nám do školy starý papír. Cílem této
činnosti nebylo jen získání materiálu pro jednotlivé tvůrčí dílny. Chceme ve škole vytvořit
pravidelný systém odběru této důležité druhotné suroviny. Nyní můžete každou středu od 7:30
do 7:55 přinášet ke garážím na dvoře svázaný roztříděný papír. Finanční prostředky získané touto
činností použijeme na rozšíření vybavení školního klubu a odpočinkových koutů na chodbách
školy.
Mgr. Michal Novák
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SETKÁNÍ S KARLEM SCHWARZENBERGEM
Dne 16. 4. 2013 jsme na základě rozhovoru do našeho časopisu Kvartičky byly pozvány do
Černínského paláce, kde – jak jistě víte – už od roku 1934 sídlí ministerstvo zahraničních věcí,
nyní v čele s Karlem Schwarzenbergem, s kterým jsme se měly setkat. Když jsme se to dozvěděly,
byly jsme zprvu zmatené, ale věděly jsme, že nemůžeme odmítnout – to jsme ani neměly v plánu.
V den odjezdu jsme od paní ředitelky dostaly propagační CD naší školy s pokyny k jeho předání,
a vyrazily jsme na cestu.
Během cesty vlakem jsme se dohadovaly, kdo sní ten čokoládový jogurt, ale to je zase jiný
příběh... „K VĚCI!“ – takového uvítání se nám dostalo od jedné sekretářky pana ministra. Po
napínavém čekání v malé místnosti vedle
konferenčního sálu, se otevřely dveře, do nichž
vstoupila postarší dáma, a přesunula nás do další
místnosti. Tam bylo čekání o poznání kratší.
Sotva jsme se posadily, zavedli nás do salónku,
kde nás uvítal sám ministr zahraničních věcí
Karel Schwarzenberg.
Po podání ruky přišel čas na dary. Předali
jsme CD, náš časopis a pak dar, z kterého byl
pan ministr příjemně zaskočen … borovský
CHLÉB! S touto skutečností se vypořádal větou
„Jsem chlebový maniak, děkuji.“ Upřímně nás to rozesmálo a tréma byla pryč.
Bohužel jsme si moc nepopovídali, protože nás neustále okřikovala starší paní, ať mluvíme
k věci, a ať si pospíšíme. Oslovovala pana ministra „jasnosti“, což nás velmi pobavilo, ale snažily
jsme se to nedat najevo. Když nás vybídli, abychom se posadily na gauč, pan Schwarzenberg řekl
„Sedněte si blíž, jsem strašně hluchej.“, čemuž jsme se opět upřímně zasmály.
Bavili jsme se o škole, politice a volbách. Zmínily jsme se, že jeho plakát nám visí vedle
tabule, na což řekl, že je to milé. Nabídl nám poslední zbylý volební plakát, na který připojil
podpis s věnováním naší škole. Zeptali jsme se, jestli by bylo možné domluvit si třídní exkurzi do
Černínského paláce, na což nám odpověděli, že to není problém. Bohužel byl pan Schwarzenberg
velmi pracovně vytížen, protože se ve vedlejším sále zrovna konala konference týkající se Jiřího
Dienstbiera, a tak jsme přešli ke společnému fotu. Celé setkání bylo sice krátké (trvalo necelých
10 minut), ale přesto je pro nás nezapomenutelné.
Lenka Málková, Markéta Štikarová, kvarta
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Z BERLÍNSKÉ MUZEJNÍ NOCI – KANNST DU MIR BITTE HELFEN?
V sobotu 16.3. ráno při východu slunce, když svět ještě spal, jsme vyrazili s batohem plným
řízků na vlak. Naše cesta se ubírala do Prahy, odkud jsme dále autobusem pokračovali „nach
Berlin“. Byli jsme v údivu, kolik možností autobus poskytoval. Od občerstvení až po internet.
Během cesty jsme se dívali na filmy nebo si četli. Do Berlína jsme dorazili okolo druhé hodiny.
Dobrodružství mohlo začít.
Vydali jsme se do stanice metra. Naším cílem byla Markgrafenstraßse, kde jsme byli
ubytovaní. Po krátkém odpočinku a odložení přebytečného nákladu, jsme s nadšením vyšli do
víru velkoměsta. Do začátku programu nezbývalo mnoho času a my si nejprve museli koupit
vstupenky. Tím začalo naše procvičování německého jazyka. Přesunuli jsme se do metra, kterým
jsme jeli na zahájení Dlouhé noci muzeí. Cestou, při velkém zmatku, jsme ztratili část naší
skupiny. Když jsme se opět šťastně shledali, mohli jsme pokračovat dál. Při příchodu do
Kulturfora, kde vše začalo, jsme obdrželi program celé akce. Počítali jsme s návštěvou mnoha
pěkných míst, ale to jsme zatím netušili, jak to bude náročné.
První zastávkou byla berlínská radnice, kde jsme si mohli prohlídnout interiér. Při hledání
muzea motorek DDR přišla na řadu často opakovaná fráze „Kannst du mir bitte helfen?“. I přes
všechnu snahu jsme nedokázali ani s pomocí rad muzeum najít. (Ne)šťastnou náhodou jsme
narazili na muzeum miniatur. Muzeum zobrazovalo věrnou kopii Berlína. Koncem naší výpravy
jsme navštívili planetárium, kde někteří z nás sladce usnuli. Zpáteční cesta z planetária byla pro
naše tělo namáhavá a my s radostí ulehli do peřin.
Po třech hodinách spánku jsme museli opět vstávat. Berlín jsme opouštěli okolo půl deváté.
Cesta domů rychle utekla a nám se nechtělo zpět do náročného života studentů gymnázia.
Iveta Pochobradská, Kamila Nováčková, septima
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DEN ZEMĚ NA GYMNÁZIU SŘMR VE SKUTČI
V pátek 19. dubna proběhl na našem gymnáziu slibovaný Den Země. Každý se
nejspíš těšil, že se bude učit jen dvě hodiny a pak už bude mít „víkend“. Někteří se
možná naopak strachovali, že budou muset vyvíjet nějakou aktivitu. Tací při výběru
rychle zabírali místa v dílničce s filmem. Neměli to tam sice zas tak jednoduché, jak by si
mysleli. Jednalo se totiž o filmy ze série Byla jednou jedna planeta s tématy Ekosystémy a
Amazonský prales, kdy vždy po 25 minutách sledování dokumentu následoval dotazník
na dané téma. Nejúspěšnější byli odměněni samolepkami, které jsou mimo jiné stále
k dispozici k zakoupení v kabinetě pana učitele Nováka. (Kája Vodvárková, sexta,
ekotýmák)

Fair Trade

V souvislosti s Dnem Země byla ve školní čajovně možnost objednat si Fair-Trade
čaj nebo kávu, kterou nám vařili septimáni, paní učitelka Jonešová a pan učitel Kořístka.
Kdo jste tam nezašel, máte možnost se právě nyní dozvědět, co to vlastně je Fair Trade

Fair Trade se stará o spravedlivý způsob obchodu s výrobci z rozvojových zemí a usiluje
o spravedlivější rozdělení příjmu z obchodu mezi ekonomicky vyspělými zeměmi a zeměmi
rozvojovými, ač už Afriky, Asie, ale i Latinské Ameriky. Podmínky, za jakých výroba a prodej
probíhají, hrají zásadní roli, protože cena, za kterou výrobci plodiny kupují, musí zajistit
pěstovatelům důstojné živobytí na ekologickou a šetrnou výrobu, proto je většina Fair Trade
výrobků Bio kvality.(Kiki Birinyiová)

Candy

Jednou z dílniček Dne Země byla také
výroba kabelek, a přestože každý poznal, že
tématem celého tohoto projektového dne byl
PAPÍR, možná mnohé překvapilo, jak pěkné
doplňky z něho jdou vyrobit

Název „Candy kabelky“ je odvozen z
anglického slova „sladký“, neboť původně se
používal materiál z obalů od bonbonů. Dnes je
nejčastější novinový papír nebo papír z časopisů.
Candy kabelky jsou složeny z jednoduchých papírových skládanek. Jejich výrobou se živí mnohé
chudé rodiny v Mexiku. (Mája Požárová)

Stavby z papíru

Takovou malou architektonickou dílničku zaštiťovala paní učitelka Suchánková.

Cílem dílny bylo sestavit 3D model stavby. Jelikož jsme měli všechny potřebné výpočty na
sestavení pyramidy vypočítané od septimánů, bylo velice jednoduché pyramidu převést z nákresu
stříháním, skládání a lepením do reálné zmenšeniny. (Janička Pavlišová)
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Výroba recyklovaného papíru

V čem spočívá recyklace? A jak je možné použít papírový materiál ještě jednou? Na
to se ve zjednodušené podobě zaměřila dílnička, kde se studenti mohli naučit ručně
vyrábět papír. A jak se to vlastně dělá, to si můžete přečíst níže.

Začneme tím, že noviny natrháme na malé
kousky, zalijeme vodou a necháme máčet. Čím
déle, tím lépe. Následně je potřeba takto
namočený papír rozmixovat. Mixujeme tak
dlouho, dokud nemáme hladkou kaši. Kaši
následně vylijeme do většího lavoru s vodou a
promícháme.
Do takto připravené směsi ponoříme síto a
pohybujeme s ním tak, až se vytvoří rovnoměrná
vrstva. Poté vyjmeme, necháme okapat a
přebytečnou vodu vymačkáme rukou a zespodu
odsáváme vodu houbičkou na nádobí. Následně
opatrně přeneseme na vrstvu novin. Noviny
přiložíme i zvrchu a začneme vytlačovat vodu. Tento proces opakujeme stále dokola, dokud není
všechna přebytečná voda v novinách, které v průběhu vytlačování vody měníme.
V poslední fázi použijeme žehličku, kterou papír vysušíme úplně. Mezi žehličkou a naším
papírem vždy máme suché noviny, které brání přilepení. (Lukáš Klouček)

Není koláž jako koláž

Další z dílen na oslavu Dne Země byla dílna výtvarná.

Této umělecké události se zúčastnila kvarta. Tito nadaní výtvarníci a výtvarnice měli za
úkol z pouhé hromady novin a časopisů a plachty papíru libovolného formátu vytvořit
procítěnou a třídění odpadu libou koláž. Koláže se tvořily v týmech po pěti žácích. Vzniklo proto
hned několik skvělých koláží, které se na závěr dílny představily v krátké prezentaci. Zkušení
umělci se s tématem třídění odpadu skvěle vypořádali a myslím, že jim patří veliký obdiv.
(Ruda Požár, kvinta, ekotýmák)

Origami

Ač jde o tradiční japonské skládání papíru, objevila se tato aktivita i na našem
gymnáziu jako jedna z možností programu na Den Země.

Origami vždycky patřilo k věcem, které mi nijak zvlášť nešly. Přesto jsem se rozhodla
zapsat právě na tuto dílnu, částečně s nadějí, že už jsem svou přirozenou nešikovnost překonala.
První věc, do které jsem se pustila, byl jeřáb. Po dvaceti minutách upřímné snahy jsem vytvořila
něco, co se sice požadovanému produktu podobalo, ale nebylo to tak úplně ono, tedy alespoň
podle způsobu, kterým paní učitelka Burešová můj výtvor ohodnotila. Znělo to zhruba asi jako:
„Cos to s tím provedla?!“ Rozhodla jsem se tedy zkusit štěstí s motýlem. Nikdy by mě nenapadlo,
že to může být tak záludné zvíře. Po dlouhém boji jsem na konci dílen držela v ruce lehce
„postiženou“ babočku. S radostí však můžu říct, že i přes svůj evidentní nedostatek obratnosti
jsem si skládání papírových zvířátek užila jak „malé děcko“ a doufám, že budu mít možnost si to
někdy v budoucnu zopakovat. (Terka Čermáková)

Na závěr miniprezentace připojujeme výňatek z rozhovoru s Mgr. Michalem
Novákem, který pro studentský časopis Pod lampou připravila sextánka Marie Požárová.
Mohl byste prosím vysvětlit, jak to v ekoškole chodí?
Je to mezinárodní projekt, jehož cílem je prakticky zapojit žáky do ochrany životního
prostředí. Provoz školy je v mnohém podobný domácnostem, a tak zkušenosti ze školy mohou
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žáci převzít do svého každodenního života. Tým ekoškoly se skládá vždy ze dvou zástupců
z každé třídy. Nejdříve studenti zmapují prostředí školy, například jakým způsobem se třídí
odpady, jak se hospodaří s vodou, jak se žákům líbí školní prostředí, okolí školy. Na základě
získaných informací si tým udělá plán činností, která odpovídá tomu, co bychom chtěli změnit.
Myslím si, že se nám dobře daří Recyklohraní. Dobré byly ohlasy i na Den Země.
Proběhl Den Země podle plánů?
Myslím si, že proběhl. Cílem bylo, aby si studenti samostatně vyzkoušeli připravit program,
učitelé zde představovali pouze jakési garanty - dozor. Do budoucnosti bychom byli rádi, aby
i další akce, nejen ekoškoly, ale i projektové dny, probíhaly za větší spoluúčasti studentů. Aby
samostatně zvládali přípravy a realizaci jednotlivých aktivit.
Součástí Dne Země byla i Fair-tradeová kavárna.
S tím nám pomohla paní učitelka Jonešová a septimáni, kteří si to vzali na starost. Nečekali
jsme takový velký zájem, příště určitě vyčleníme více času. Stálo by za úvahu, zda by nešlo dělat
takovéto kavárny častěji, například každý měsíc, ale zase museli by si to vzít na starost studenti.
Pozn. red.: další fotografie ze Dne Země najdete na webových stránkách školy
(www.gymskutec.cz).
Připravila Karolína Vodvárková (sexta) + lektoři jednotlivých sekcí
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