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Vážení učitelé, studenti a studentky!
Začal nám nový kalendářní rok. První měsíc je také dobou pololetního vysvědčení.
S nějakou známkou budete spokojeni, některou naopak zklamáni. To už tak v životě bývá.
Vysvědčení je hodnocení vaši práce během prvního pololetí. Zkusme se ale ptát a hodnotit,
jakým jsem člověkem, kolik dobra jsem během toho pololetí udělal, kolik jsem naopak udělal
špatných věcí, a dejme si za to známku. Troufnu si říci, že to je mnohem důležitější než známka
z různých předmětů, kterou dostanete.
Připomínám, že tento měsíc budeme probírat páté přikázání z Desatera, které zní:
NEZABIJEŠ.
Přeji Vám požehnaný rok 2013, pěkné vysvědčení, ale hlavně nám všem přeji, abychom
v tomto roce byli o něco lepší v konání dobra než v tom uplynulém roce.
P. Jan Paseka, spirituál
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POZVÁNKA NA LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO ALP
Rodičům, rodinným příslušníkům i přátelům školy nabízíme volná místa na lyžařském
zájezdu do Alp. Přihlášky podávejte do 12. února 2013. Kompletní informace najdete v příloze na
konci tohoto zpravodaje a na webových stránkách školy (www.gymskutec.cz)
Kontakt: Mgr. Netolický Luděk, netolickyludek@seznam.cz, tel. 777 902 340.
Mgr. Luděk Netolický

VÝSTAVA ZMIZELÍ SOUSEDÉ
Žáci kvarty pokračují ve spolupráci gymnázia se Židovským muzeem v Praze.
V měsíci lednu probíhá na škole výstava Zmizelí sousedé, která přibližuje osudy židovských
obyvatel. Výstava je výjimečná především tím, že ji vytvořili žáci základních a středních škol;
pátrali ve svém bydlišti a hledali stopy po lidech, kterým se stala osudnou tragická politika
nacistického režimu. Pro mnohé byly zjištěné informace velkým překvapením (např. rozpoznání
neznámé dívky z Litomyšle na fotografiích při vystavování již hotových panelů v Jižní Karolíně).
Žáci kvarty absolvovali nejprve přednášku o životě Židů za druhé světové války a poté byli
proškoleni jako průvodci výstavy. To vše zajistila Mgr. Eva Kuželová, která svým profesionálním
přístupem nadchla a přesvědčila o důležitosti a významu tohoto projektu. Výstavu se nám
podařilo zajistit na měsíc leden, kdy si v den osvobození vyhlazovací tábora Auschwitz-Birkenau
27. ledna svět připomíná památku židovských obětí šoa. Budete-li mít zájem nechat se provést,
rádi Vás uvidíme.
Výstava je otevřena denně po domluvě (kontakt sarka.jonesova@seznam.cz).
Mgr. Šárka Jonešová
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PŘEDMĚTOVÉ OLYMPIÁDY
Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník, 2012/2013 – školní kolo
Výsledky I. kategorie
Jméno

mluvnice

sloh

body celkem

pořadí

Markéta Štikarová

7

4

11

2.

Roman Hřebík

8

3

11

2.

Radka Volfová

1

3

4

4.

Kristýna Jirásková

2

2

4

4.

Marie Vašková

4

6

10

3.

Magdaléna Filipi

9

3

12

1.

Do okresního kola postupuje vítěz (Magdaléna Filipi), soutěžící na druhém místě je
náhradníkem (Roman Hřebík).

Výsledky II. kategorie
Jméno

mluvnice

sloh

body celkem pořadí

Věra E. Dobruská

11

7

18

1

Tereza Čermáková

16

1

17

2

Václav Pavliš

12

5

17

2

Jakub Hledík

11

5

16

3

Iveta Pochobradská

11

4

15

4

Do okresního kola postupuje V. Dobruská a T. Čermáková, náhradníkem pro okresní kolo
je V. Pavliš. Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole.
Mgr. Iveta Skalská
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VYHLAZENÍ LIDIC
Hrdinství, nespravedlnost a touha po domově – to vše se mi vybaví, slyším-li slovo Lidice.
Z pohledu mladé studentky gymnázia je pro mě těžké si představit situaci obyvatel Lidic, jíž byli
před 70 lety vystaveni. Tato událost pozměnila jak tehdejší dění v Protektorátu, tak i naši historii,
o které je stále důležité se učit. Dokument, který jsme mohli ve čtvrtek 6.prosince 2012
zhlédnout, byl právě o osudech dětí, které přežily vpád německých nacistů do Lidic. Dle mého
názoru je potřeba, aby každý z nás, i v dnešní době, občas viděl podobný příběh poukazující na
nepopsatelné utrpení prostých lidí a nad jejich osudem se zamyslel.
Marie Vašková, tercie

JESUS CHRIST SUPERSTAR

Dne 6. prosince 2012 navštívila naše škola hudební divadlo Karlín, ve kterém se konal
muzikál Jesus Christ Superstar. Hlavní roli Ježíše hrál Kamil Střihavka a Máří Magdalénu hrála
Daša. Muzikál byl o ukřižování Ježíše Krista. Zajímavá byla postava Jidáše, který se za skvělých
efektů oběsil. Všechny pěvecké výkony byly výborné a celý muzikál doprovázela živá hudba a
zajímavé efekty. Na konci vystoupení byli zpěváci oceněni bouřlivým aplausem. Všem se to velice
líbilo a byl to pro nás intenzivní zážitek.
Hana Moravčíková a Rudolf Požár, kvinta
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