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Vážení učitelé, studenti a studentky!
13. února začneme Popeleční středou postní dobu. Tento čas čtyřiceti dnů nás má připravit
na velikonoční svátky. Když se řekne půst, tak si mnohdy vybavíme, že si člověk má něco
odepřít, nejíst maso, atd. Postní doba není určená k něčemu negativnímu, k nějakému týrání se,
ale chce přispět ke zkvalitnění našeho života, jak říkal papež Benedikt XVI. Správný půst tedy
není jenom to, že si něco odepřu, ale že to, čeho se pro určitou chvíli vzdám, mně pomůže. Proto
vás všechny prosím, zkuste se v postní době zamyslet nad tím, co by bylo dobré zkvalitnit ve
vašem životě a k čemu může pomoci právě to, že si něco odepřete, že něco budete dělat jinak.
V měsíci únoru probíráme šesté přikázání, které zní: NESESMILNÍŠ. V rámci postní doby
by bylo dobré, kdybyste se především vy starší, nad tímto bodem z Desatera více zamysleli,
uvědomili si, jak vám chce toto přikázání v životě pomoct a jak chce zkvalitnit hodnotu vašeho
života.
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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PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA NA WEBU
Informace o jednom z našich velkých evropských projektů nově naleznete na internetu.
K projektu „Přírodovědná praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči“
jsme vytvořili nové webové stránky: www.prirodovednapraktika.cz. Postupně zde naleznete
informace o celém projektu i jednotlivých aktivitách.
Pro nižší gymnázium nabízíme praktika z přírodopisu, výpočetní techniky a fyziky. Pro
žáky vyššího gymnázia jsou připravena praktika ze zeměpisu, biologie a chemie.
Na praktika z výpočetní techniky a přírodopisu je možné se přihlásit i teď, v druhém
pololetí.
Mgr. Michal Novák

PŘEDMĚTOVÉ OLYMPIÁDY
Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo
Kategorie I.A: 1. místo – Petra Malinská (sekunda)
2. místo – Petr Štikar (sekunda)
3. místo – Jonáš Jirovský (sekunda)
Kategorie II.B: 1. místo – Marie Vašková (tercie)
2. místo – Kristýna Jirásková (tercie)
3. místo – Kristián Kusý (tercie)
Kategorie III.A: 1. místo – Tereza Čermáková (sexta)
2. místo – Aneta Gregorová (septima)
3. místo – Tereza Nešporová (septima)
Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a držíme jim pěsti do dalšího
klání, které se bude konat 19. a 20. února v Chrudimi.
Mgr. Martina Jüthnerová a Mgr. Mariya Vokálová
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Dějepisná olympiáda – okresní kolo
Dne 28. ledna 2013 proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády v Chrudimi, kterého se
zúčastnili tři žáci z tercie.
Tematické zaměření 42 ročníku: „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“.
Celkový počet soutěžících: 36
8. Jirásková Kristýna (tercie)
9. Maršík Jiří (tercie)
22. Tesařová Lucie (tercie)
Úspěšným řešitelům dějepisné olympiády gratulujeme a děkujeme za dobrou reprezentaci
našeho gymnázia.
Mgr. Radka Švadlenková

Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo
Dne 12. února 2013 proběhlo okresní kolo v kategorii ZŠ. Soutěže se zúčastnilo celkem
30 soutěžících. Umístění našich studentů je následující:
4.-5. místo:
23.-25. místo:

Magdaléna Filipi (kvarta)
Roman Hřebík (tercie)

Dne 13. února 2013 proběhlo okresní kolo v kategorii SŠ. Soutěže se zúčastnilo celkem
14 soutěžících. Umístění našich studentů je následující:
3. místo:
9.-10. místo:
11.-13. místo:

Tereza Čermáková (sexta) – postup do krajského kola
Václav Pavliš (oktáva)
Věra Ester Dobruská (oktáva)

Gratulujeme všem soutěžícím a Tereze přejeme hodně úspěchů v krajském kole.
Mgr. Iveta Skalská, Mgr. Viktor Kořístka

Biologická olympiáda – školní kolo
Ve středu 13. a ve čtvrtek 14. února jsme pro studenty nižšího gymnázia připravili školní
kolo biologické olympiády. Tématem letošního ročníku je život ve vodním prostředí a jeho okolí.
S teoretickou částí, poznávačkou a praktickým úkolem, si v mladší kategorii (prima, sekunda)
nejlépe poradili Vlastík Trpkoš (1.), Anička Filipiová (2.) a Markéta Málková (3.). V kategorii
starších žáků (tercie, kvarta) byly nejlepší Eliška Filipiová (1.), Lenka Málková (2.) a Andrea
Čechová. Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole.
Mgr. Michal Novák
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TŘÍDNÍ ČASOPISY
Na konci prvního, respektive začátkem druhého pololetí školního roku 2012/2013 začaly
dvě třídy vydávat školní časopis. Nižší gymnázium zastupuje kvarta časopisem Kvartička, vyšší
pak sexta časopisem Pod lampou. Oba časopisy lze jednak najít přímo na stránkách našeho
gymnázia – www.gymskutec.cz, jednak je pak každý z nich umístěn na vlastním webu.
Kvartička na adrese http://www.kvarticka.funsite.cz/
a Pod lampou na adrese http://podlampou.cekuj.net/.
Časopis Pod lampou vychází jednou měsíčně (vyšla zatím dvě čísla) a bývá zaměřen
monotematicky (1. číslo se věnovalo Inteligenci, 2. pak aktuálně řešilo otázku "Kdo přežije?" –
minul totiž konec světa podle mayského kalendáře, podle školního kalendáře se blížilo pololetní
zúčtování v podobě vysvědčení.). Kvartička zatím vyšla pouze v jednom, prvním, čísle, vycházet
bude však také periodicky, každý měsíc. Zatím se tematicky nevyhraňuje.
V obou časopisech lze najít soutěže, recenze na knihy, filmy či počítačové hry, sportovní zprávy,
zprávy z kultury a politiky atd. V časopise Pod lampou se objevuje též rubrika Zbytky, drobky,
skrojky, právě jsme u Chvojky - tedy jakýsi receptář.
Mgr. Viktor Kořístka

105 – OSUD LIDICKÝCH DĚTÍ
Sto pět byl oficiálně uváděný počet lidických dětí. Film Jiřího Hokůva ukazuje, co se s nimi
stalo poté, kdy je nacisté v tělocvičně kladenského gymnázia sebrali matkám.
Hokův se společně s historikem Eduardem Stehlíkem snaží vyvrátit mýtus, že děti byly
v červnu 1942 dány na převýchovu do německých rodin. Rozhodl se proto osudy lidických dětí
zpracovat ve filmu s názvem 105. Proč tento název, to je jednoduché: lidických dětí bylo zajato
sto pět, ale většina ze sto pěti, přesněji ale sto sedmi dětí, nepřežila. Nacisté 88 z nich zavraždili
v Polsku v koncentračním táboře Chelm. Nechali je nastoupit do nákladních aut s tvrzením, že je
někam převážejí. Ve skutečnosti byla auta vraždícími stroji s plynem zavedeným do nákladního
prostoru.
Ve snímku vystupují čtyři z přeživších lidických dětí. Tito lidé vyprávějí své osudy.
Dokument je zčásti hraný, objevují se v něm scény chlapce, který prochází lidickým údolím.
Toho ztvárnil Andrej Snovak ze ZUŠ Kladno. Děti ze základní umělecké školy také v dokumentu
čtou dopisy lidických dětí z koncentračního tábora. Ve filmu vystupuje již už zmíněný historik
Eduard Stehlík. Po projekci následovala beseda s Eduardem Stehlíkem a Jiřím Hokůvem. Při této
debatě jsme se dozvěděli zajímavé věci z natáčení filmu, osobní prožitky tvůrců a jejich názor na
tyto události.
Nikola Košínová a Jiří Šplíchal, kvinta
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„ZMIZELÍ SOUSEDÉ“ NA GYMNÁZIU SUVERÉNNÍHO ŘÁDU
MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
V lednu 2013 jsme si připomněli 68. výročí osvobození KT Osvětim Auschwitz-Birkenau,
a to výstavou "Zmizelí sousedé", kterou nám zapůjčilo Židovské muzeum v Praze za podpory
Občanského sdružení "Zapomenutí".
Výstava "Zmizelí sousedé" je
putovní; jednotlivé panely existují
v mnohajazyčných mutacích a obíhají
doslova celý svět. Na začátku celé
akce nás proškolila paní Kuželová
z Židovského muzea v Praze a potom
jsme již mohli zahájit provádění
zájemců z okolních škol i širší
veřejnosti. To pro nás znamenalo
zajímavou zkušenost, moci si chvíli
hrát na učitele, muset si připravit
průvodní slovo k jednotlivým
panelům a případně odpovídat na
otázky zvídavých návštěvníků.
Výjimečnost výstavy spočívá v její koncepci: jednotlivé panely, představující konkrétní
osud/-y konkrétního člověka, popř. konkrétní rodiny z určitého města, sestavovali žáci
základních a středních škol těch kterých měst. Nejde tedy o projekt profesionálních historiků, ale
o práci našich spolužáků z jiných měst celé ČR. Tito žáci ve svém bydlišti pátrali po zmizelých
židovských sousedech a jejich dalších osudech.
Výstava tak pro nás byla cennou zkušeností a zároveň obohacením dějepisné látky. Téma
holocaustu, pro svou strašlivou hrůzu vlastně nepochopitelné, jsme mohli "zažívat" nikoliv
konstatováním velkého počtu (několik milionů) bezejmenných obětí, ale formou příběhu –
konkrétních lidí, lidí se jménem, tváří, rodinou a přáteli, lidí, kteří někde žili, kteří měli svůj vlastní
osud. A právě tato cílenost, tato konkrétnost nás přiměla zamyslet se nad osudem židovských
obyvatel v našem regionu (za všechny jmenujme obce Luže nebo Hroubovice).
Žáci kvarty a Mgr. Viktor Kořístka
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NÁVŠTĚVA MLÉKÁRNY V HLINSKU
Studenti sexty a septimy se tentokrát podívali na zoubek, respektive na mléko, hlinecké
mlékárně. Exkurze proběhla ve středu 23. ledna 2013.
Krátce po příjezdu jsme byli seznámeni s historií společnosti Hlinecké Mlékárny a.s. a poté
vešli do samotného provozu. Ohromná budova a velké kotle v nás probouzely zvědavost. Velký
údiv na tvářích nám způsobila
informace o vývozu do
zahraničí.
Aktuálně firma
vyváží nejen do celé Evropy,
ale i do arabských zemí. Při
procházení výroby nám byl
podrobně vysvětlen postup, při
kterém je mléko zpracováváno,
a to od dovozu mléka až po
jeho balení do krabic či
konzerv. Když jsme se blížili ke
konci
mléčné
výpravy,
poznávali jsme známé výrobky
značky Tatra, jako jsou
například zahuštěné mléko,
trvanlivé mléko, sušené mléko, máslo, smetanu, ochucené mléko (známé pod názvem Kravík) a
také Pikao (zahuštěné mléko s kakaem), které jsme s radostí podrobili degustaci.
Tímto chceme mlékárně poděkovat za dárky a možnost prohlídky a především také panu
učiteli Krejčímu za zorganizování této vydařené exkurze.
Iveta Pochobradská, septima
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