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ZÁŘÍ
Školní rok byl zahájen v úterý 1. září 2015. Ve škole je osm tříd osmiletého gymnázia a čtyři
třídy čtyřletého gymnázia. Studuje zde 350 žáků a učí 30 učitelů.
Nově nastoupili učitelé estetické výchovy – Mgr. Ondřej Mikl (výtvarná výchova) a MgA.
František Pavluš (hudební výchova), Bc. Thirkettle Jitka (zástup na angličtinu za nemocného J.
Kubálka), Ing. Yvona Štulíková (částečný úvazek fyziky). Dvě hodiny dějepisu učí dr. Walter
Bartoš, místostarosta města Strážnice.

Slavnostní zahájení školního roku pro primu a 1. ročník
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V září se uskutečnily v Rekreačním zařízení na Vápenkách adaptační kurzy.
Ve dnech 7. - 8. září se konal adaptační kurz pro 1. A za doprovodu třídní profesorky
Macháčkové a profesora Šimlíka. Ve dnech 10. – 11. září se konal preventivní kurz pro kvintu
s pedagogickým doprovodem profesorů Šaňkové a Prachaře a ve dnech 17. – 18. září
adaptační kurz pro primu s doprovodem profesorek Jozífkové a Hegrové.
V pátek 11. září se konala ústní část podzimních maturitních zkoušek.
Ve dnech 14. - 17. září se uskutečnily exkurze maturitních tříd do Prahy. Třídu 4. A
doprovázeli jako dozor profesoři Šaňková a Prachař, třídu oktávu Vrbová a Šimlík. Hlavním
cílem této exkurze bylo seznámit maturanty s nejdůležitějšími pražskými pamětihodnostmi.
Žáci tak absolvovali komentovanou prohlídku areálu Hradu a Národního divadla. Navštívili
také Vyšehrad, Petřín, seznámili se se Starým a Novým Městem pražským a zásluhou
absolventa naší školy Petra Adamce měli možnost velmi důkladně poznat areál Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Vrcholem této exkurze byla návštěva divadelního představení
Blaník v Žižkovském divadle Járy Cimrmana.
Ve středu 16. září se konala exkurze třídy sekundy do Technického muzea v Brně za
doprovodu profesorky Macháčkové
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Adaptační kurzy – nahoře třída 1.A , dole prima
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Exkurze do Technického muzea v Brně

Ve středu 16. září se konala informační a třídní schůzka pro rodiče žáků prvních ročníků. Do

středy 23. září se odevzdávaly tematické a časové plány učiva.
Ve středu 23. září se konala Ekolympiáda. Soutěžilo pět družstev ze základních škol (Veselí
nad Moravou, Vnorovy, Strážnice a Prušánky) a dvě z osmiletých gymnázií (Hodonín a
Strážnice). Vítězem bylo družstvo z Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou, druhé
místo obsadili žáci ze ZŠ Prušánky, kteří vypracovali výborný projekt. Gymnázium Hodonín se
umístilo na třetím místě.
V pondělí 28. září byl státní svátek – Den české státnosti.
V úterý 29. září převzala ředitelka gymnázia PhDr. Jaroslava Večeřová na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Karlovy v Praze titul FAKULTNÍ ŠKOLA. Tento titul byl gymnáziu propůjčen
do 30. 9. 2020.

5

Ekolympiáda
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V září 2015 se dožily významného životního jubilea dvě významné osobnosti strážnického
gymnázia – profesor Zdeněk Přikryl a bývalý ředitel Václav Matyáš. K jejich životnímu jubileu
byly v měsíčníku Strážničan uveřejněny následující články.

Profesor RNDr. Zdeněk Přikryl oslavil krásných 90 let

Dne 2.9.2015 se dožil 90 let dlouholetý profesor strážnického gymnázia RNDr. Zdeněk Přikryl.
Narodil se 2.9.1925 ve Veselí nad Moravou. V letech 1937 – 1944 studoval na strážnickém
gymnáziu, kde v dubnu 1944 odmaturoval. Jeho třídním profesorem byl Josef Huška. V roce
1945 nastoupil ke studiu přírodopisu a zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy
univerzity v Brně. Vysokoškolská studia ukončil v roce 1948. V květnu 1949 získal vysvědčení
o učitelské způsobilosti a 1.9.1949 nastoupil na své první místo zatímního profesora
měšťanské školy v Babicích u Uherského Hradiště. Po měsíci působení nastoupil 1.10.1949
prezenční vojenskou službu, kterou ukončil 30.9.1951. Do roku 1953 dále působil v Babicích.
V letech 1953 – 1957 vyučoval na strážnickém gymnáziu, od roku 1957 do roku 1967 na
Jedenáctileté střední škole ve Veselí nad Moravou a roku 1967 se vrátil trvale na gymnázium
do Strážnice, kam se s rodinou z Veselí nad Moravou odstěhoval. Na gymnáziu působil až do
odchodu do starobního důchodu v roce 1985 jako profesor biologie a zeměpisu.
Za dlouhou dobu svého působení na gymnáziu učil řadu studentů. Patřili jsme k nim i my,
třída 4.C, která maturovala roku 1977. Měli jsme to štěstí, že pan profesor Přikryl se stal
naším třídním profesorem. Měli jsme rádi jeho humor a životní nadhled. Prožili jsme s ním
krásné čtyři roky studia. Je to proto také jeho zásluha, že na studia na gymnáziu velmi rádi
vzpomínáme.
Chtěli bychom proto za naši maturitní třídu z roku 1977 a také za vedení Purkyňova gymnázia
ve Strážnici popřát touto cestu panu profesorovi hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Mgr. Ludmila Mrkvová a PhDr. Alexandra Bahulová
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RNDr. Václav Matyáš, CSc.

Dne 29. září 2015 oslaví 70 let bývalý ředitel Purkyňova gymnázia ve Strážnici RNDr. Václav Matyáš,
CSc..
Narodil se 29. září 1945 v Přerově. Vystudoval fyziku a matematiku na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Pracoval v Moravských naftových dolech Hodonín.
V letech 1993 - 1999 působil na Střední průmyslové a umělecké škole v Hodoníně jako odborný učitel
a v roce 1996 se stal ekonomickým zástupcem ředitele a tajemníkem nadace školy. Po konkurzním
řízení v roce 1999 byl jmenován na místo ředitele strážnického gymnázia a tuto funkci vykonával do
konce školního roku 2012, kdy nastoupil do starobního důchodu. Na gymnáziu vyučoval matematiku
a fyziku.
Ve volných chvílích psal poezii a krátké příběhy inspirované životem a školou, např. Jak jsem hlídal
jednu maturitní bednu nebo O našem MŠMT, najmě ŠUP RUP. Své sbírky doplňoval vlastními
kresbami.
Další jeho velkou zálibou se stalo malování. Dr. Matyáš se inspiruje malíři impresionistického směru,
ale i fauvisty. Tvoří krajinky, které nejsou podle jeho slov tak časově náročné jako jemu milejší
portréty zajímavých lidí, které během svého života potkal, nebo jeho nejbližších, jeho rodiny. Tyto
obrazy ho obklopují doma a na gymnáziu zdobily i jeho pracoviště. Doma jsou to hlavně rodinní
příslušníci, na formálnějších místech pak lidé, se kterými se spřátelil, nebo bývalí spolupracovníci.
Nedílnou součástí jeho obrazů jsou speciální dřevěné rámy, které sám vyrábí.
Po odchodu do starobního důchodu se mohl začít intenzivněji věnovat svým zálibám. S jeho obrazy
jsme se mohli naposledy ve Strážnici setkat na počátku roku 2015 v městském muzeu, kde uspořádal
výstavu pod názvem Krajina a lidé.
Přejeme bývalému panu řediteli hodně zdraví a spokojenosti, aby vytvořil ještě hodně krásných
uměleckých děl, ať už z oblasti literární či výtvarné.
Za všechny zaměstnance Purkyňova gymnázia Mgr. Ludmila Mrkvová
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ŘÍJEN
Ve dnech 3. – 10. října se uskutečnil výměnný pobyt v Nizozemsku.
Účastnilo se ho devatenácti našich studentů a dva učitelé. Byli ubytováni v hostitelských
rodinách, takže měli možnost seznámit se s tím, jak vypadá každodenní rodinný život.
Během pěti dní, které zde strávili, měli možnost poznávat také zdejší přírodu, jazyk, zvyky a
kulturu. Navštívili spoustu zajímavých míst - typický větrný mlýn, mušlí a ústřicovou farmu
v přímořském městečku Yerseke, umělý ostrov Neeltje Jans či Amsterdam, kde se projeli na
šlapadlech po slavných kanálech a navštívili muzeum zasvěcené malíři Vincentu Van Goghovi.
Ještě společně se studenty z Finska, kteří byli součástí jiného výměnného projektu na škole
Het Goese Lyceum, si zahráli typickou holandskou míčovou hru Korfbal a zatančili si v taneční
škole Janvier.
Nechyběly ani různé projektové aktivity, díky kterým se lépe poznali nejen jako přátelé, ale
také jako dvě různé země vzdálené od sebe tisíc kilometrů.
V pátek 9. října se v Nizozemí rozloučili a vydali jsme se na další dlouhou cestu zpátky do
České republiky.

Naši studenti v Nizozemí
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Ve dnech 7. a 8. října 2015 se konal již XIX. Veletrh vzdělávání okresu Hodonín, který má
pomoci žákům základních škol ke snazšímu rozhodování v oblasti budoucí profesní orientace.
V kulturním domě Dolní Valy v Hodoníně se představila i naše škola. Ve stánku našeho
gymnázia studentky sexty a 2. A poskytovaly informace a propagační materiály.
Žáci byli seznámeni i se změnami v přijímacím řízení konkrétních středních škol pro školní rok
2016/17. Slavnostního zahájení se zúčastnila i ředitelka PhDr. Jaroslava Večeřová.
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Ve středu 14. října se konala na školním dvoře malá brigáda Ekotýmu, jejímž cílem bylo
vysadit 320 cibulovin, které byly zakoupeny z peněz získaných z výzvy IKEA, ve které na jaře
tohoto roku vyhrála projekt „ekoškolní“ zdi.
Za pomoci pana školníka, který vykopal všechny potřebné jamky, vysadili žáci osmdesát
narcisů a stejně tolik modřenců, sedmdesát fialových a žlutých krokusů, padesát sněženek a
čtyřicet talovínů. Květiny byly umístěny podél chodníku k tělocvičně, kolem tamní břízy a u
brány do dvora.
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Ve středu 14. října se naše škola zapojila do celonárodní dobročinné veřejné sbírky Bílá
pastelka na pomoc nevidomým dětem, odpoledne se uskutečnil zájezd do divadla v Brně na
balet Labutí jezero.
Dne se 15. října 2015 se na naší škole konala soutěž Přírodovědný klokan, kterou vyhlašuje
Univerzita Palackého v Olomouci. Soutěžní kategorie jsou dvě - Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a
Junior (I. - II. ročník SŠ). Soutěžící odpovídali na otázky z matematiky, fyziky, biologie,
zeměpisu a chemie. Průběh soutěže je obdobný jako u Matematického klokana. V každé
kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak
vybírají správnou odpověď z pěti nabízených možností. Vyhodnocení a zpracování statistik za
celou republiku se provádí v centru v Olomouci.
Letos se zapojilo do soutěže 127 žáků našeho gymnázia. Nejlepší řešitelé na naší škole:
Kategorie KADET
1. Michal Kuchařík (tercie) - 95 bodů
2. Petr Tomšej, Lukáš Karas (oba tercie) - 88 bodů
3. Štěpán Šimša (tercie) - 87 bodů
Kategorie JUNIOR
1. Anna Kománková (1. A) – 73 bodů
2. Dana Lachmanová (1. A)- 72 bodů
3. Martin Dubravec (kvinta), Daniela Dufková (2. A) – 71 bodů
Ve dnech 15. a 22. října 2015 se studenti dějepisného semináře zúčastnili exkurze do
Státního okresního archivu v Hodoníně. Studentů se ujala ředitelka archivu Mgr. Galina
Rucká, která jim nejprve povyprávěla o významu archivu a o tom, co v archivu uchovávají.
Studenti měli připraveny k prohlédnutí vzácné staré listiny, dokumenty ze strážnického
gymnázia, města Strážnice a zajímavosti ze života strážnických Židů za okupace. Poté
navštívili depozitář, kde viděli, jak se archiválie uchovávají. Prohlédli si staré školní výkazy, v
nichž někteří hledali školní výsledky svých prarodičů, ale také staré noviny a časopisy z 19.
století.
Studenti se zde dověděli spoustu zajímavých informací a získali také povědomí o tom, v čem
jim může tato instituce do budoucna pomoci při vypracovávání studijních prací, které
souvisejí s historií.
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V rámci projektu Šablony II Jazyky naše škola realizuje čtenářské dílny. Do školní knihovny
bylo zakoupeno přes dvě stovky knih, které nyní využívají ve čtenářských dílnách žáci kvarty a
kvinty.
Cílem těchto specializovaných hodin literatury je především výchova ke čtenářství. Čtenářské
dílny ovšem také podporují čtenářskou gramotnost, schopnost soustředění a interpretace
čtenářského prožitku. Žáci na této formě výuky oceňují především klidný průběh hodiny bez
stresu z testování a zkoušení a možnost vyjádřit svůj bezprostřední čtenářský dojem.
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Dne 24. října 2015 se konal 17. ročníku pěvecké soutěže Lyra 2015, který se uskutečnil v
Orlovně v Rakšicích (Moravský Krumlov). Účastnila se ho také Anička Šašinková ze 2.A. Ve své
kategorii - studenti SŠ vybojovala 4. místo.
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V pondělí 26. října 2015 se uskutečnilo školní kolo soutěže Bible a my. Naši žáci se zapojili do
soutěže ve třech kategoriích. Ve druhé kategorii soutěžilo 8 žáků, ve třetí čtyři žáci a ve čtvrté
kategorii pět žáků. Vítězem II. kategorie se stal Josef Janeček, který postoupil do okresního
kola. Vítězem III. kategorie se stal Štěpán Šimša a postoupil rovněž do okresního kola.
Vítězem IV. kategorie se stala Marie Kadubcová a do okresního kola postoupila Marie
Kadubcová, Vladimír Pokorný a Anna Kománková.

Dne 27. října 2015 navštívili studenti septimy Science centrum Brno se stálou expozicí VIDA.
Mohli zde vyzkoušet desítky interaktivních exponátů rozdělených do čtyř tematických sekcí –
Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět, které vhodným způsobem popularizují přírodovědnětechnické poznatky lidstva. V divadle vědy se zúčastnili představení science show s mnoha
zábavnými pokusy z oblasti fyziky.
Ve středu 28. října byl státní svátek Den vzniku samostatného Československa, na čtvrtek a
pátek 29. a 30. října 2015 připadly podzimní prázdniny.

Science centrum Brno
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Exkurze septimy do Science centra v Brně
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LISTOPAD
Ve středu 4. listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří. Zájemci o studium na Purkyňově
gymnáziu i jejich rodiče měli možnost prohlédnout si naši školu a seznámit se s jejím
vybavením i s vyučujícími. Ti pro ně připravili ukázky zajímavých způsobů výuky svých
předmětů. K dispozici jim byli průvodci z řad žáků gymnázia, kteří poskytli žákům pátých a
devátých tříd ZŠ informace o škole a odpověděli na dotazy týkající se studia.
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V pátek 6. listopadu se na desítkách škol České republice slavil Světový den ekoškol a zároveň 10.
výročí od založení české sítě ekoškol. V našem regionu se do této oslavy zapojilo i Purkyňovo
gymnázium ve Strážnici.
Ekotým, který na této škole funguje, se rozhodl tento den připomenout, že gymnázium je nositelem
titulu Ekoškola, a to již od roku 2007. Vybral pro to dvě aktivity. Jednak vyzval všechny žáky i učitele,
aby se v pátek oblékli do zeleného, jednak navrhl vyzdobit chodby s výrobky z odpadních PET láhví.
Kdo v pátek přišel o školy, nemohl si nevšimnout, že tento den bude v duchu Světového dne ekoškol.
U hlavního vchodu byly vystaveny různé předměty (chobotnice, kaktusy aj.) vyrobené pod vedením
učitele výtvarné výchovy Mgr. Ondřeje Mikla. Další visely na schodišti, a také byla na zdi pověšena
písmena PET ART (umění z PET) vyrobena z odpadních plastových láhví. Ve vstupním vestibulu
nechyběla ani velká zelená vlajka s logem programu Ekoškola.
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I školní kuchařky se zapojily do Světového dne ekoškol
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V pátek 6. listopadu se naši studenti zúčastnili turnaje ve futsalu ve Veselí nad Moravou.
Profesor Ebringer vybral na tuto akci 13 studentů – brankáře Adama Žáka, obranu svěřil Janu
Svobodovi, Jana Grabcovi, Petru Zubalíkovi a Filipu Kozumplíkovi. Ofenzívu a střílení gólu
měli zajistit Adam Tomčal, Nikolas Dohnal, Tomáš Macalík, Pavel Kozumplík a Daniel Novák.
Petr Novák, Jáchym Řičica a Jan Turek byli vybráni, aby doplňovali unavené hráče.
První zápas se Bzencem naše mužstvo vyhrálo 3:1, ale velmi náročné utkání s Veselím
prohrálo 2:1 kvůli nešťastnému gólu v poslední minutě. Přesto se družstvu naší školy
podařilo postoupit do dalšího kola v Hodoníně.

V úterý 10. listopadu 2015 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření
letošního ročníku je „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“. Školního kola se
účastnilo 15 žáků tercie a kvarty. V soutěži mohli dosáhnout maximálně 80 bodů. Tři
nejúspěšnější soutěžící postoupí do okresního kola, které se bude konat v lednu 2016 na naší
škole. Na 1. místě se umístil David Novák z kvarty (76 bodů), druhé místo obsadil Robert
Chytil z tercie (75 bodů) a 3. místo Štěpán Šimša z tercie (72 bodů).
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Ve středu 11. listopadu se konala čtvrtletní pedagogická rada a po ní následovaly v 16.00
hodin třídní schůzky a konzultace s rodiči.
V úterý 17. listopadu byl státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii.
Ve čtvrtek 19. listopadu proběhlo na sportovním stadionu v Hodoníně okresní kolo
Středoškolské volejbalové ligy. Našemu týmu ve složení Denisa Kozohorská, Adéla
Boráňová, Tereza Kropíková, Romana Blažková, Vendula Letovská, Anna Bezděková a Petra
Jagošová se podařilo obhájit 1. místo a postupují do krajského kola soutěže.

V pátek 20. listopadu 2015 proběhla na gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně soutěž Náboj Junior.
Jde o soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků II. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií v řešení matematicko-fyzikálních úloh. Soutěž trvala 120 minut a cílem bylo vyřešit
co nejvíce úloh s využitím jednak školních vědomostí a invence a důvtipu účastníků. Ihned po
ukončení byly k dispozici i mezinárodní výsledky a srovnání zúčastněných týmů.
Naši školu zastupovaly 2 týmy žáků z tercie, tým A – Šebesta, Vojtíšek, Tomšej, Zika, tým B –
Chytil, Karas, Kuchařík, Šimša. Oba týmy velmi úspěšně hájily a reprezentovaly barvy našeho
gymnáziaa dokázaly v konkurenci ostatních týmů (většinou z 9. ročníků) obsadit 6. místo
(tým B) a13. místo (tým A).
Ve středu 25. listopadu se konalo na Základní škole M. Kudeříkové ve Strážnici okresní kolo
soutěže Bible a my. Naši školu zde reprezentovali výherci školního kola ve třech kategoriích.
Za II. kategorii se účastnil Josef Janeček ze sekundy, který se v okresním kole umístil na 3.
místě. Za III. kategorii byl vyslán do okresního kola Štěpán Šimša z tercie – umístil se na 2.
místě a postoupil do celostátního kola. Ve IV. kategorii se účastnili okresního kola dva žáci.
Anna Kománková z 1. ročníku obsadila v okresním kole 2. místo a postoupila do celostátního
kola. Vladimír Pokorný ze septimy se umístil na 4. místě.

21

Ve středu 26. listopadu 2015 zvítězila trojice studentů Purkyňova gymnázia v Dějepisné
soutěži gymnázií ČR a SR v Chebu. Tato prestižní mezinárodní soutěž se koná pod záštitou
akademické obce historiků a vysokoškolských profesorů, senátorů, poslanců a ministra
školství. Naše škola se do této soutěže zapojila zásluhou profesora Hubačky poprvé
v loňském školním roce a náš tým tehdy skončil jako 11 ze 75 soutěžních týmů.
Letošního celostátního kola se zúčastnili Anička Grombířová (3. ročník), Tomáš Macalík
(septima) a Adam Žák (septima). Do Chebu je doprovázel profesor Hubačka, který je pečlivě a
dlouhodobě na soutěž připravoval. Tématem letošního XXIV. ročníku bylo období
Protektorátu a samostatného Slovenského štátu, tedy roky 1939-1945 v Československu.
Naši studenti zde velmi dobře zúročili hodiny strávené nad přípravami, dosáhli nejlepšího
výsledku ze všech družstev a umístili se na prvním místě. Za ohromného potlesku si potřásli
pravicí s předsedou Senátu ČR panem Milanem Štěchem, který jim předal hodnotné ceny –
notebook pro každého, počítač s monitorem pro školu, pamětní medaile a plakety a
především účast na slavnostním obědě v Senátu ČR s prohlídkou Valdštejnského paláce.
Třešničkou se stala budoucí návštěva Evropského parlamentu. A samozřejmě pohár –
opravdový, metr vysoký pohár! Má jednu vadu na kráse – je putovní, takže naší škole navždy
nezůstane. Jeden rok se z něj však můžeme těšit, protože je vystaven v prostorách gymnázia.
Zlatá tabulka na jeho podstavci ponese navždy pod číslovkou „2015“ také nápis „Purkyňovo
gymnázium Strážnice“.
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Ve dnech 23. – 29. listopadu 40 žáků naší školy v rámci projektu - Šablony II Jazyky pobývalo
v Anglii. Cesta autobusem trvala dlouhých 29 hodin. Po příjezdu si prohlédli město Paignton,
kde bydleli. Poté se seznámili s hostitelskými rodinami. Druhý den začalo vyučování v
anglické jazykové škole LAL, kde si ve třech skupinách po tři dny dopoledne zdokonalovali
svou angličtinu
Každý den odpoledne byl na programu výlet. Ve středu žáci navštívili centrum města Exeter s
překrásnou katedrálou, ve čtvrtek mořské akvárium v městě Plymouth a v pátek i přes
špatné počasí národní park Dartmoor. V sobotu se po cestě domů zastavili v Londýně.
Prohlédli si řadu památek a atrakcí - London Eye, Houses of Parliament, Westminster Abbey,
Downing Street, St. James Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus,
Leicester Square, čínskou čtvrť a Covent Garden. V osm večer unavení nasedli do autobusu a
o téměř 24 hodin později dorazili do Strážnice.
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PROSINEC
V úterý 1. prosince odevzdávali žáci maturitního ročníku přihlášky k maturitní zkoušce.
Téhož dne proběhla na našem gymnáziu olympiáda v anglickém jazyce. Celkově se přihlásilo
68 studentů, kteří poměřili své znalosti slovní zásoby, porozumění a ústní projev. Soutěžilo se
ve třech kategoriích a výkony soutěžících byly na velmi vysoké úrovni. Výsledky soutěže:
kategorie I. A - 1.Kobida Jan (sekunda), 2. Káčerek David (sekunda), 3. Uherková Terezie
(prima); kategorie II. B - 1. Sochor Kryštof (kvarta), 2. Macalík Adam (kvarta), 3. Chrena
Richard (kvarta); kategorie III. A - 1. Bělohoubková Tereza (2.A), 2. Hřivnová Alžběta (kvinta),
3. Zedková Tereza (1.A).
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Ve čtvrtek 3. prosince se 13 řečníků zúčastnilo školního kola Soutěže v mluveném projevu.
Úkolem soutěžících bylo pronést krátký improvizovaný projev na základě vylosovaného
podstatného jména. Všechny přednesené projevy byly něčím výrazné a zajímavé. Mezi
mladšími řečníky se prosadila v 1. kategorii Anna Hýlová (tercie). Ve 2. (starší) kategorii
zvítězil Petr Svoboda (1. A), který přednesl určitě nejzdařilejší promluvu celé soutěže. V
porotě zasedla letos Tereza Kropíková (septima), držitelka 2. místa v celostátní řečnické
soutěži, která při vyhodnocení soutěže jednotlivým řečníkům poradila, jakých chyb se mají
do budoucna vyvarovat a které své řečnické přednosti ještě více rozvinout a uplatnit.
Ve středu 9. prosince se konaly tradiční školní akce Ekotýmu – Vánoční dílny. Žáci zde
vyráběli různé drobné předměty na stromeček nebo na vylepšení vánoční atmosféry. Letos
se v učebně výtvarné výchovy sešlo celkem 25 zájemců, kteří se pustili do výroby svíček ze
včelího vosku, vánočních ozdůbek a přáníček z různých přírodních (i nějakých umělých)
materiálů. Jedna skupinka krájela jablka na křížaly a pomeranče na usušení. Tyto výrobky se
budou prodávat ve škole. Výtěžek půjde na Nadační fond dětské onkologie Krtek.
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V průběhu prosince byla ve druhém patře budovy školy instalovaná výstava pod názvem
„Fairtrade“. Zabývá se problematikou férového obchodu a vytvořily ji septimánky Renáta
Falešníková, Vendula Letovská a Tereza Říhová spolu s Ivanou Blažíčková a Terezou
Kropíkovou z oktávy.

Ve středu 9. prosince proběhlo školní kolo Olympiády v německém jazyce. V kategorii II.B
zvítězila Anna Tomčalová z kvarty. Její spolužačka Kristýna Mirošová obsadila 2. místo. V
kategorii III.A získala nejvíce bodu Marie Tomčalová ze septimy, na 2. místě se umístila Marie
Hoangová ze 3. A a na 3. místě Alena Kobidová z kvinty. Obě vítězky postupují do krajského
kola v Brně.
Ve čtvrtek 10. prosince se uskutečnilo školní kolo Olympiády v ruském jazyce. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích. V kategorii SŠI nás bude v krajském kole reprezentovat Anička
Grombířová (3.A), 2. místo obsadila Patricie Urbanová (3.A). V kategorii SŠII dosáhla
nejvyššího počtu bodů Petra Šebestová (oktáva). Na 2. místě se umístila Renáta Falešníková
(septima).
Téhož dne se konalo také školní kolo Přehlídky dětských recitátorů, kterého se zúčastnilo 9
soutěžících. V mladší kategorii (prima, sekunda) se svou velmi dobře zvolenou historkou o
slonovi zvítězila Věra Svitáková (prima). Recitátoři ve starší kategorii interpretovali náročné a
zajímavé texty. Nejvýrazněji se prosadila Anna Tomčalová (kvarta) s Deníkem Anny Frankové.
Jako host recitovala také Tereza Janečková (sekunda), která má připraveno velmi pěkné
vystoupení, ale bude v okresní soutěži reprezentovat jinou instituci. V porotě soutěže
tentokrát zasedla Rozálie Františka Rosíková, která se v předchozích letech profilovala jako
výrazná osobnost školní i okresní recitační soutěže. Vítězové obou kategorií postupují do
okresního kola přehlídky – doufáme, že tam svými výkony zaujmou posluchače i porotu
stejně, jako tomu bylo ve školním kole.
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V úterý 15. prosince se konal ve školní jídelně tradiční Blešák. Spolu s prodejem výrobků
z vánočních dílen vynesl celkem 4.834,- Kč. Vánoční výrobky se prodaly za 1.551,- Kč, Blešák
vynesl 3.283,- Kč. Výtěžek bude zaslán Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek v Brně.
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Do úterý 15. prosince se uzavíraly přihlášky maturitních prací pro septimu a 3. ročník. Ve
středu 16. prosince se zúčastnily některé třídy vyššího gymnázia divadelního představení
v anglickém jazyce v kulturním domě Strážničan.
Téhož dne odcestovalo družstvo naší školy pod vedením profesora Suchomela na šachový
turnaj do Vacenovic.
Ve čtvrtek 17. prosince zorganizoval profesor Pavluš vánoční vystoupení v Domově pro
seniory.
V pátek 18.12.2015 se uskutečnilo školní kolo v luštění SUDOKU. Soutěže se zúčastnilo 12
družstev.
V kategorii vyššího gymnázia obsadilo 1. místo družství dívek ze 2.A - Nikola Dudová, Tereza
Bělohoubková a Lucie Černá. V kategorii nižšího gymnázia zvítězilo družstvo chlapců z tercie Michal Kuchařík, Lukáš Karas a Robert Chytil
Téhož dne 18.12. 2015 se uskutečnil ve školní tělocvičně školní turnaj dívek v odbíjené.
V pondělí 21. prosince se v tělocvičně proběhl vánoční turnaj chlapců ve florbale.
V úterý 22. prosince se žáci školy zúčastnili vánoční besídky v aule školy, akci zorganizovali
profesoři estetické výchovy Pavluš a Mikl. Žáci svým vystoupením, cimbálovou muzikou a
vánočními písněmi přinesli krásnou vánoční atmosféru.
Vyučování v tomto kalendářním roce bylo zakončeno 6. vyučovací hodinou, kdy se konaly
třídní schůzky.
Ve středu 23. prosince začaly vánoční prázdniny.

Vánoční vystoupení v Domově pro seniory
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Zvaní oktávy na stužkovací večírek
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Stužkovací večírek oktávy
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Zvaní 4.A na stužkovací večírek
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Stužkovací večírek 4.A
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LEDEN
Vyučování po vánočních prázdninách bylo zahájeno v pondělí 4. ledna 2016.
Ve středu 6. ledna se konala ve třídě sekundě dějepisná soutěž pod názvem
Cyrilometodějská olympiáda, kterou zde zorganizovala vyučující dějepisu, ředitelka školy dr.
Večeřová.
Od neděle 10. ledna do pátku 15.ledna se zúčastnily žáci tříd 1.A, 2.A a sexty lyžařského
výcvikového kurzu v Karlově pod Pradědem. Doprovázeli je profesoři Suchomel, Ebringer,
Jagoš a Vrbová.
Ve středu 13. ledna se konalo školní kolo Biologické olympiády kategorie C, které
organizovala profesorka Jozífková. V pondělí 18. ledna se konalo v naší škole okresní kolo
Dějepisné olympiády, organizaci zajišťovaly ředitelka dr. Večeřová a prof. Mrkvová.
Ve čtvrtek 19. ledna proběhlo v Hodoníně okresní kolo Matematické olympiády, se studenty
se ho účastnila prof. Vrbová.
Ve čtvrtek 21. ledna 2016 se naši studenti Anna Grombířová, Tomáš Macalík a Adam Žák v
doprovodu ředitelky gymnázia dr. Jaroslavy Večeřové a profesora Jiřího Hubačky zúčastnili
přátelského setkání s předsedou Senátu PČR panem Milanem Štěchem a organizátory XXIV.
ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR, v níž tato skupina studentů zvítězila.
Tohoto setkání se zúčastnilo také nejlepší slovenské gymnázium – Gymnázium Humenné a
samozřejmě organizátor soutěže Mgr. Miroslav Stulák, ředitel pořádajícího Gymnázia Cheb
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, odborní garanti soutěže, naši přední historikové Doc. Mgr.
Jaroslav Šebek, Ph.D. a prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. Za Senát byli přítomni ještě senátor za
volební obvod Hodonín Zdeněk Škromach – místopředseda Senátu PČR, senátor Jiří
Oberfalzer, senátor Miroslav Nenutil, senátorka Zuzana Baudyšová a pan Jaroslav Müllner.
Setkání se uskutečnilo v krásných prostorách Frýdlantského salonku. Po úvodním
představení a besedě byli účastníci pozváni na slavnostní oběd v Senátorské jídelně a poté
následovala prohlídka historických prostor Valdštejnského a Kolovratského paláce a
Jednacího sálu Senátu PČR. Ze slov předsedy Senátu pana Milana Štěcha bylo patrné, že
oceňuje vysokou odbornou úroveň této soutěže a velmi si váží všech, kteří se této soutěže
účastní a hlavně ji organizují. Jednoduše – tato soutěž má v Senátu velmi dobré jméno.
V pátek 22. ledna se konal v kulturním domě ve Strážnici Reprezentační ples školy.
Koncem ledna proběhlo na gymnáziu regionální kolo v luštění Sudoku, kterého se zúčastnilo
sedm družstev. 1. místo vybojovalo družstvo ze 4. A našeho gymnázia (Sára Chromková,
Adriana Kožuchová, Jana Blažková), 2. místo patří našemu družstvu ze 2. A (Lucie Černá,
Magdalena Synková, Anna Šašinková) a 3. místo obsadilo družstvo ze SŠ Strážnice (Jan Synek,
Miroslav Jegla, Jakub Baďura).
V pondělí 25. ledna se uzavíraly známky za první pololetí, v úterý 26. ledna se konala
pololetní pedagogická rada a ve čtvrtek 28. ledna byly žákům vydány výpisy vysvědčení.
V pátek 29. ledna byly pololetní prázdniny.
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Setkání výherců Dějepisné soutěže studentů gymnázií s předsedou Senátu PČR Milanem
Štěchem a organizátory. Naše studenty A. Grombířovou, T. Macalíka a A. Žáka doprovodila
ředitelka školy dr. Večeřová a organizátor soutěže na naší škole prof. Hubačka.
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Regionální kolo v luštění Sudoku
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Reprezentační ples gymnázia

Nahoře: tanečníci polonézy ze sexty a 2.A
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Školní fotograf Vladimír Pokorný ze septimy se spolužačkou Barborou Hořákovou

Organizátoři plesu – septima a 3.A
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ÚNOR
Dne 1. února se naše škola přihlásila k výzvě proti užívání palmového oleje, kterou na
Facebooku vyhlásila Koalice proti palmovému oleji. 1. únor se stal „Dnem, kdy řekneme
firmám, že tu nechceme jejich výrobky s palmovým olejem“. Na toto téma upozornila
studenty již před dvěma lety bývalá profesorka Mgr. Iva Uhrová, která navštívila Indonésii,
v níž probíhá rozsáhla likvidace deštných pralesů, a to formou rozsáhlých požárů, které
zabíjejí vzácná zvířata, ničí celý ekosystém, zamořují ovzduší a jsou považovány za největší
katastrofu 21. století. Ekotým na naší škole se proto zapojil do této akce.
Úkolem bylo napsat tento den firmám email, že budeme bojkotovat jejich výrobky s
palmovým olejem. Úkolu se ujala studentka sexty Tereza Vojtíšková, která napsala dopis,
k němuž byl připojen podpisový arch. Několik členů Ekotýmu sestavilo seznamy výrobků
s palmovým olejem a studenti prvního ročníku Martin Hrbáč a Michal Šlajs pak vyhledali
adresy firem nebo jejich českých poboček, kam byly dopisy zaslány. Byly to např. Nestlé
(tyčinky Mars, Twix, Snickers, Ledové kaštany, Orion, JoJo) nebo Mondelez (Polomáčené
sušenky, Tatranky, Figaro čokoláda, Fidorky, 3Bit). Mnoho žáků naší školy je dobře
informováno o problematice palmového oleje, a tak během pondělí a úterý bylo posbíráno
asi 300 podpisů.
Souběžně s touto akcí uspořádala profesorka Gazárková za pomoci svých žáků novou výstavu
o palmovém oleji ve vitrínách u učebny biologie. Součástí výstavy je spousta obalů běžných
výrobků s palmovým olejem, ale i těch, které palmový olej neobsahují.
Škoda jen, že k pondělnímu obědu patřily tyčinky Corny, na jejichž obalu si řada žáků
přečetla, že obsahují palmový olej.
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Vypalování lesů v Indonésii a jeho oběti
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V úterý 2. února se uskutečnilo školní kolo Chemické olympiády, které zorganizovala prof.
Jozífková.
Ve středu 3. února se v době od 14:00-18:00 konal na naší škole v tomto školním roce již
druhý Den otevřených dveří.
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První únorový týden bylo vyhlášeno kvalifikační kolo soutěže N-trophy, kterou organizuje
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) ve spolupráci s Jihomoravským
krajem, Moravskoslezským krajem, Trnavským krajem a Žilinským krajem. Soutěžními obory
jsou biologie, chemie, fyzika a logika. Tříčlenné týmy středoškoláků z České republiky i
Slovenska řeší rozmanité úkoly, jejichž společným jmenovatelem je experiment a výzkum.
Zadání kvalifikačního kola je zveřejněno na webových stránkách N-trophy. Všechny úlohy
jsou zamýšleny tak, aby byly experimenty proveditelné ve škole nebo doma a s minimálními
náklady. Hodnocena je písemná prezentace řešení, která se odevzdává elektronicky do
posledního dne kvalifikace. Na základě bodového umístění v kvalifikačním kole postoupí
prvních 16 týmů do velkého celostátního finále.
Letos se registrovalo 171 týmů z České republiky i Slovenska. Na našem gymnáziu kvalifikační
kolo soutěže řešily tři týmy - Gripeni (Martin Hrbáč a Matěj Vlček, oba 1. A), Lívanečci (Lucie
Hoffová, Karolína Kučerová, Tereza Bělohoubková, všechny 2. A) a Flamingo ve složení Eva
Filípková, Martin Mičulka a Anna Grombířová (všichni 3. A). Výborného výsledku dosáhl tým
Flamingo, který byl už loni v celostátním finále. Letos se opět Flamingo probojovalo do finále,
které proběhne 18. – 20. března 2016 v Kampusu Masarykovy Univerzity v Brně.
V pondělí 8.2. proběhlo v Hodoníně okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii
(mladší) naši školu reprezentoval David Novák (kvarta), který v náročné soutěži (letos byl
kladen velký důraz na gramatické znalosti) obsadil 21. místo. Ve 2. kategorii se Alena
Kobidová (kvinta) umístila třetí a postupuje do krajského kola soutěže. Vendula Letovská
(septima) získala 5. místo.
V únoru byly zveřejněny výsledky školního kola soutěže Finanční gramotnost, které se v
průběhu měsíců prosince a ledna studenti našeho gymnázia zúčastnili. V kategorii
středoškolské zvítězila Johana Kazdová (septima), za ní se umístila Klára Skřivánková (3.A) a
třetí místo obsadila Markéta Kostelanská (3.A). V kategorii pro nižší gymnázium získal první
místo Michal Kuchařík (tercie), stříbro obdržel David Novák (kvarta), kterého těsně
následoval Kryštof Sochor (kvarta).
Ve středu 10. února se konalo v prostorách gymnázia v Břeclavi okresní kolo Olympiády v
německém jazyce v kategorii IIIA. Naši školu reprezentovala žákyně septimy Marie
Tomčalová, která se umístila na 1. místě a v březnu bude soutěžit za okres Hodonín v
krajském kole Olympiády v německém jazyce v Brně.
Ve čtvrtek 11. února 2016 navštívil naši školu europoslanec JUDr. Jiří Pospíšil, který se za
doprovodu našeho absolventa Petra Adamce setkal se studenty třetích a čtvrtých ročníků.
Prezentace o evropských institucích nabídla studentům plastický obraz o fungování
evropských správních orgánů, jakož i vhled do aktuálních problémů Unie.
Ve čtvrtek 11. února proběhlo na hodonínském gymnáziu okresní kolo Olympiády v
anglickém jazyce. V kategorii IB naši školu reprezentoval Jan Kobida (sekunda), který získal 3.
místo. Stejně se umístil i Kryštof Sochor (kvarta), který soutěžil v kategorii IIB. V nejstarší
kategorii IIIA obsadila Alžběta Hřivnová (kvinta) 3. místo a Tereza Bělohoubková (2. ročník) 5.
místo.
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V úterý 16. února proběhlo na ZŠ Újezd v Kyjově okresní kolo Zeměpisné olympiády pro
kategorie A (prima), B (sekunda), C (tercie, kvarta). Naši školu na této akci reprezentovali
studenti Martin Bezděk z primy, Michal Jaroš ze sekundy a David Novák z kvarty. Všichni tři
studenti prokázali výborné zeměpisné znalosti a dosáhli následujících výsledků: Martin
Bezděk (kategorie A) získal 44,5 bodů a obsadil 8. místo, Michal Jaroš dosáhl 88,5 bodů a stal
se vítězem ve své kategorii B a David Novák posbíral celkem 59,5 bodů a ve své kategorii
obsadil 7. místo.
Od neděle 14. února do pátku 19. února se konal lyžařský výcvikový kurz v Karlově pod
Pradědem, kterého se účastnily třídy tercie a kvinta a to pod vedením profesorů Ebringera,
Jagoše, Tomše a Karasové.
Dne 22. února se konalo okresní kolo soutěže „Sapere, vědět jak žít“, kde studenti zúročují
své vědomosti v oblasti zdravého životního stylu. Okresního kola se účastnila trojice
nejúspěšnějších soutěžících v obou kategoriích školního kola. Nižší gymnázium
reprezentovala trojice žáků: Júlia Kurucová, Patrik Vávra a Pavla Grombířová, starší žáci
soutěžili ve složení Petr Svoboda, Karolína Kučerová a Vilém Vašíček. Oba týmy podaly v
okresním kole skvělý výkon, umístily se na druhém místě.
V pondělí 22. února se v Brně uskutečnilo krajské kolo Olympiády z ruštiny. Naši školu
reprezentovaly v kategorii SŠI Anna Grombířová (3.A) a v kategorii SŠII Petra Šebestová
(oktáva). Anička obsadila 2. místo a stala se i náhradnicí pro celostátní kolo. Petra obsadila 5.
místo.
V pondělí 22. února byli naši studenti podobně jako před dvěma lety pozváni ostravským
studiem České televize k účasti v televizní soutěži U6 – úžasný svět techniky. Tato soutěž
zahrnuje vědomostní, dovednostní a sportovní disciplíny. Soustředí se především na znalosti
z oblasti přírodních věd – fyziky, chemie, biologie. Natáčení proběhlo v pondělí 22. února
2016 v dolní oblasti Vítkovice v expozici Malý svět techniky pod přísným dohledem pana
Továrníka a pana Ducháčka. Barvy našeho gymnázia hájil tým z tercie ve složení: Štěpán
Šimša, Jan Hrdoušek, Ivo Lekeš, Lukáš Karas a Aneta Janatová. Soupeřem jim bylo družstvo z
gymnázia Vítkov. Samotné natáčení trvalo celý den, a tak se studenti vraceli domů plni
zážitků a nových dojmů až v úterý. Televizní soutěž U6 se bude vysílat na programu ČTd
v neděli 20. března 2016 ve 12.00 hodin.
V pondělí 29. února 2016 začaly jarní prázdniny.
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Přednáška europoslance JUDr. Jiřího Pospíšila o Evropské unii

52

BŘEZEN
Jarní prázdniny skončily v pátek 4. března 2016.
V úterý 8. března proběhlo na našem gymnáziu okresní kolo chemické olympiády v kategorii
D, která je určena žákům ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. Okresního kola se
zúčastnilo 19 vybraných žáků, kteří řešili úkoly teoretické i praktické části. Robert Chytil
z tercie obsadil 5. místo.
Ve středu 10. března se uskutečnilo v Brně krajské kolo Olympiády z němčiny pro kategorii
IIB (tercie a kvarta). Naši školu reprezentovala Anna Tomčalová z kvarty, která obsadila 5.
místo
Ve středu 9. března proběhlo školní kolo Středoškolské odborné činnosti, kterého se
zúčastnilo 13 žáků našeho gymnázia. Ti obhajovali své odborné práce v devíti oborech.
V oboru 03 chemie vypracovaly práci na téma „Sorpce a desorpce vybraných radionuklidů na
různých půdních profilech“ žákyně sexty Tamara Mlýnková a Monika Hýlová. Experimentální
část práce byla prováděna na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně za
podpory Jihomoravského kraje. Vendula Letovská ze septimy obhajovala svou práci s názvem
„Zánik Miliových luk“ v oboru 04 biologie. Téma „Stanovení hormonů při monitoringu funkce
štítné žlázy“ zpracovávaly Anna Grombířová a Eva Filípková (obě 3. A) na VFU v Brně a budou
soutěžit v oboru 06 zdravotnictví. V oboru 07 zemědělství prezentovaly práci s názvem
„Filtrace vína“ maturantky Denisa Kozohorská a Lucie Mikošková. Práci s názvem
„Hodnocení účinku tonalidu na vodní organismy“ zpracovaly Barbora Kotková a Marie
Hrdoušková (obě 2. A) v oboru 08 ochrana a tvorba životního prostředí. Žákyně prováděly
experimenty na VFU v Brně a práce také vznikla za finanční podpory Jihomoravského kraje.
Již třetím rokem se zapojil do soutěže SOČ Vladimír Pokorný ze septimy, letos vytvořil práci
do oboru 12 tvorba učebních pomůcek na téma „Bleskostroj aneb fyzikální experimenty
atraktivně“. Kristýna Blašková ze 4. A obhajovala, svou práci „Vliv počítačových her na
agresivitu dětí ve starším školním věku“ v oboru 14 pedagogika. S prací „ Kam jdeš, a
odkud?“ soutěžila Renáta Falešníková ze septimy v oboru 15 teorie kultury. Zajímavou studii
„Holistická filozofie a její užitné formy v praxi“ vytvořila Natálie Hanáková z oktávy v oboru
17 filosofie.
Naší žáci budou své práce prezentovat v okresním kole, které se bude konat 29. března 2016
v Brně.
V úterý 15. března se konalo v Brně krajské kolo olympiády v německém jazyce v kategorii
IIIA. Okres Hodonín reprezentovala žákyně septimy Marie Tomčalová, která v Brně podala
pěkný výkon a obsadila 5. místo.
Téhož dne 15.března se v Hodoníně uskutečnilo okresní kolo Soutěže dětských recitátorů.
Naši školu reprezentovala v mladší kategorii Věra Svitáková (prima). Nad dalšími 21
recitátory (nejstarší kategorie) vynikla Anna Tomčalová (kvarta) s monologem Anny Frankové
od Francis Goodrichové. Vybojovala si tím 3. místo.
V únoru proběhla na naší škole podpisová akce proti používání palmového oleje v běžných
potravinách. Do 18 velkých firem byl zaslán dopis s téměř 300 podpisy. V březnu přišly do
školy odpovědi ze dvou firem.
Nejobsáhlejší byla reakce od firmy OLMA. V ni pracovnice Útvaru vývoje a řízení jakosti
probírá naše argumenty, které většinou zpochybňuje, ale uznává, že informace jsou někdy
protichůdné. Mimo jiné upozorňuje na to, že spotřeba v Evropě tvoří pouze 17 % celkové
produkce palmového oleje. Dále varuje, že nebude tak jednoduché nahradit palmy olejné
jinou plodinou (sójou, slunečnicí, řepkou).
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Dopis firmy Nestlé Česko s.r.o. je poněkud přívětivější. Ujišťuje, že tento výrobce kakaových
a kávových produktů nebere problematiku palmového tuku na lehkou váhu. O tom svědčí
výroba řady čokolád bez tohoto tuku, např. Orion bílá, hořká, mléčná. Výsledky průzkumu
ekologického hnutí Greenpeace kladný postoj Nestlé vůči problematice palmového oleje
potvrzují. Firma skončila, vedle Ferrera, na nevyšším místě v žebříčku společností, které se
aktivně podílejí na snížení negativních dopadů na životní prostředí.
Ve dnech 18. – 20. března 2016 proběhlo ústřední kolo soutěže N-trophy. Tříčlenné týmy
středoškoláků z České a Slovenské republiky soutěžily v oborech biologie, chemie, fyzika a
logika. Zásadní roli hraje ve všech oborech experiment a výzkum.
Samotnému finále předcházela kvalifikace, která začala zveřejněním úkolů na webových
stránkách soutěže. Z kvalifikace, které se v tomto roce zúčastnilo 171 týmů z obou států, pak
postoupilo 16 nejlepších týmů do kola ústředního. Letošní kvalifikace byla obtížná, týmy
řešily úkoly jako pozorování a vysvětlení závislosti vztahů vosku a vody nebo rozpoznání
chemických rovnic na základě videí zobrazujících tajuplné jevy. Ve finále se obtížnost úkolů
ještě stupňovala. Na základě sekrece vzorků DNA měli soutěžící rozpoznat mikroorganismy
žijící ve vodě, popsat vztahy mezi neznámými chemickými látkami představující formy života
z jiné galaxie, zkoumat dilatantní tekutiny či řešit různé logické záhady.
Z naší školy se do finále probojoval tým Flamingo ve složení Anna Grombířová, Martin
Mičulka a Eva Filípková (všichni 3. A). Zopakovali tak úspěch z minulého roku. Své tehdejší
umístění vylepšili. Z celkového počtu 171 týmů se umístili na 8. místě.
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V úterý 22. března se pět žáků septimy zúčastnilo Policejního dne, který se konal ve
sportovní hale v Hodoníně. Spolu se studenty z jiných škol si mohli vyzkoušet, jaké to
doopravdy je, pracovat jako policista a být neustále připraven pomáhat a chránit. Policisté
jim připravili bohatý program – mezi nejzajímavější patřily ukázky speciálně vycvičených psů,
zásah těžkooděnců nebo ukázka základů sebeobrany. Celý den byl zakončen štafetovou
soutěží, ve které si týmy studentů vyzkoušely, jak vypadá fyzická část přijímacího řízení do
sboru Policie ČR.

Ve středu 23. března proběhlo na Klvaňově gymnáziu v Kyjově okresní kolo fyzikální
olympiády. V kategorii F obsadil 1. místo Lukáš Karas, 3. místo Michal Kuchařík a 4. - 5. místo
Robert Chytil. Všichni tři jsou žáci tercie. V kategorii E zastupoval naši školu David Novák
z kvarty.
Téhož dne se konalo školní kolo chemické olympiády v kategorii C. Olympiáda zahrnovala
teoretickou část a praktickou část. Na prvním místě se umístil Jakub Šuráň (kvinta), na druhém místě
Petra Crhonková (1. A) a třetí místo obsadil Martin Hrbáč (1. A). Jakub Šuráň postoupil do krajského
kola, které se bude konat 6. 4. 2016 na VUT v Brně.
Ve čtvrtek a pátek 24. a 25. března byly velikonoční prázdniny. Velikonoční pondělí připadlo na 28.
března.
Ve středu 30. března se konalo na našem gymnáziu konzultační odpoledne pro uchazeče o studium
na čtyřletém a osmičelém gymnáziu. Žáci základních škol si mohli nezávazně vyzkoušet podobné
testy, jaké budou zadávány z matematiky a českého jazyka během státních přijímacích zkoušek.
Středa 30. března byla také posledním dnem, kdy žáci maturitních ročníků mohli odevzdat své
seznamy maturitní četby na státní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury.

55

DUBEN
1. duben pojala prima skutečně aprílově a přišla do školy v pyžamu. Někteří měli s sebou i
župánky.

V dubnu získalo naše gymnázium Certifikát kvality výuky cizích jazyků pro školní rok
2015/2016, který nám udělila Open Agency.
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V sobotu 9. dubna 2016 se konal již 50. ročník festivalu ARS POETICA – Puškinův památník.
Tato regionální přehlídka umělecké ruské tvorby se uskutečnila v Brně v prostorách Katedry
ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pod záštitou Českoruské společnosti, Ruského kulturně osvětového sdružení na Moravě, České asociace rusistů,
Ruského centra v Brně a Fondu Ruský svět.
Naši školu reprezentovala v oblasti hudebního sólového projevu Kristýna Lípová ze septimy.
Zazpívala za vlastního doprovodu klavíru dvě písně. Ve své kategorii studentů SŠ obsadila
první místo a postoupila do celostátní přehlídky v Praze.

Kristýna Lípová

Dne 5. dubna proběhlo na ZŠ u Červených domků v Hodoníně okresní kolo Matematické
olympiády v kategoriích Z6 (prima), Z7 (sekunda) a Z8 (tercie). Zástupci našeho gymnázia se
v náročné konkurenci skvěle uplatnili a výborně naši školu reprezentovali. Po zásluze pak
obdrželi na setkání při vyhodnocování MO na SSŠ Hodonín diplomy a ocenění. Vítězi ve své
kategorii Z8 se stali Michal Kuchařík a Robert Chytil se ziskem 18 bodů (maximální počet) a
úspěšným řešitelem této kategorie se stal Lukáš Karas (12 bodů). V kategorii Z7 obsadili 4.
místo a jejími úspěšnými řešiteli se stali Michal Jaroš se ziskem 16 bodů a se stejným
bodovým ziskem se úspěšnou řešitelkou této kategorie stala Aneta Solaříková. Soutěže se
v této kategorii účastnila ještě Nina Lapčíková. Všichni jsou ze třídy sekunda. Úspěšným
řešitelem kategorie Z6 se stal a 14. místo se ziskem 12 bodů obsadil, primán Martin Bezděk.
Ve středu 6. dubna proběhlo druhé Konzultační odpoledne pro uchazeče o studium na
čtyřletém a osmiletém gymnáziu.
Ve čtvrtek 7. dubna navštívila kvinta divadelní představení Romeo a Julie v Národním divadle
v Brně.
Ve středu 13. dubna se konala ve 13.45 čtvrtletní pedagogická rada, po níž následovaly
v 16.00 hodin třídní schůzky s rodiči.
V pátek 15. dubna a v pondělí 18. dubna se konalo první kolo přijímacích zkoušek pro
čtyřleté a osmileté studium. Naše škola se již druhým rokem přihlásila k zadávání státních
testů.
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V pátek 15. dubna se konal na naší škole audit v rámci programu Ekoškola.
Naše škola získala v roce 2012 potřetí titul Ekoškola. Jeho platnost vyprší v tomto roce, proto
se ucházíme o čtvrtý titul. Velký díl práce odvedli studenti. Analýzu školy rozpracovali Martin
Hrbáč a Michal Šlajs (1.A), Anna Tomčalová a Júlia Kurucová (kvarta), Barbora Kotková a
Vojtěch Vrhel (2.A), Barbora Evjáková a Renáta Falešníková (septima). Kristýna Bulvasová,
Eliška Hartmanová a Magdalena Lžičařová vytvořily nový ekokodex, který byl pověšen na
nástěnku Ekoškoly.
Audit se konal 15. dubna od 9 do 14 hodin, auditorkami byly Marie Servitová z Prahy
(absolventka naší školy) a Hana Mikulicová z Brna. Hovořily také s koordinátorem Ekoškoly,
prof Jongepierem, a ředitelkou, dr. Večeřovou. Vedly také schůzi Ekotýmu. Jeho členové
Martin Hrbáč a Michal Šlajs v závěru návštěv y provedli auditorky celou školou.
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V pátek 15. dubna se konaly přijímací zkoušky do prvního ročníku a v pondělí 18. dubna do
primy. Stejně jako loni se naše škola rozhodla zadávat jednotné státní testy z českého jazyka
a matematiky.
V úterý 19. dubna navštívil Strážnici hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.
Jednání zahájil hejtman na radnici se starostkou Renatou Smutnou a místostarostou
Waltrem Bartošem, s nímž se zná z doby, kdy byli oba poslanci Parlamentu ČR. Následovala
návštěva krajské Střední školy Strážnice, při níž se seznámil se strojírenskými a oděvními
obory. Studenti pro něj připravili také malou módní přehlídku. Součástí programu pak byla i
návštěva dobrovolných hasičů či sportovního areálu TJ Jiskra Strážnice. Závěr pracovní
návštěvy patřil Purkyňovu gymnáziu. Jihomoravský hejtman si prohlédl školu a seznámil se
s jejími aktuálními investičními potřebami. Zaujali ho významné úspěchy studentů gymnázia
včetně celostátního vítězství ve středoškolské dějepisné soutěži.

Návštěva hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška
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Návštěva hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška
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V úterý 19. dubna se uskutečnila exkurze studentů do Vídně, zájezd zorganizovala prof.
Mezuliániková. Dopravu zajišťovala autobusová firma pana Františka Šťastného.
Dopoledne probíhalo ve znamení návštěvy zámku Schönbrunn, letního sídla Habsburků.
Nádherné rokokové prostory zámku a výklad v češtině umožnil žákům poznat, jak se zde
bydlelo, pracovalo, bavilo a stolovalo. Autentické portréty některých členů habsburské
dynastie vhodně doplňovaly informace. Žáci byli uchváceni i rozlehlostí schönbrunnské
zahrady, krásnými kašnami a vyhlídkovou terasou Gloriettou. Po obědě začala procházka
ulicemi, uličkami a náměstími starého města. V katedrále svatého Štěpána ubíhal čas velmi
rychle. Vídeňský deskový oltář z 15. století, sarkofág Fridricha III. Habsburského a nádherná
kazatelna Antona Pilgrama jistě zůstanou dlouho v paměti našich žáků. Další kroky vedly na
pěší zónu Graben ke světoznámému morovému sloupu a ke kostelu svatého Petra. To, že
Vídeň a její okolí byly kdysi součástí římské provincie, žáci poznali z archeologických
vykopávek před Hofburgem. Odtud se vydali do dávné historie Babenberků – na náměstí am
Hof. Ve Vídni žilo před válkou téměř 200 000 židů. Jejich historie a židovské ghetto byly další
zastávkou putování. Ani budovy poblíž Judenplatz neunikly pozornosti výpravy z naší školy –
budova České dvorské kanceláře, staré radnice a kaple svatého Salvátora. Pak už zbývalo jen
náměstí Hoher Markt. Zde se všem líbil secesní orloj s postavičkami 12 nejvýznamnějších
Vídeňanů a zásnubní kašna Josefa a Marie, dílo barokního architekta Johanna Bernarda
Fischera z Erlachu. Obytným domem F. Hundertwassera na Kegelgasse se žáci s Vídní
rozloučili.
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Dne 22. dubna naše škola slavila Den Země 2016. Tento svátek naší planety byl vyhlášen v
roce 1970 v USA vyhlášen a dnes ho slaví více jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Téměř
každý rok se k této oslavě připojuje i naše škola.
Letos měli žáci možnost si vybrat z pěti nabídek. Organizovaly se tři brigády, přírodovědná
vycházka a program Svět netopýrů.
Třída 1. A se hlásila na brigádu v rámci celostátní akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a šla
na první tři hodiny provádět úklid města. Jedna skupina okopávala květinové záhony v ulici
Za Drahou, druhá sbírala odpady podél cyklostezky mezi ZD Žerotín a Radějovkou a v
břehových porostech Radějovky. Primáni se 5. a 6. hodinu zúčastnili brigády na školním
dvoře, kde bylo potřeba hodně zahradnické práce. Okopávali loni vysazené keře a byliny,
vyčistili spáry od plevele a také zasadili přinesené nové rostliny. Skupina 15 žáků se starala o
vnitřní prostředí a čistila vitríny, zašpiněné stěny a akvárium.
Dvě skupinky žáků se 1. a 2. hodinu střídaly v laboratoři chemie, kde byl různými aktivitami
přiblížen život netopýrů, jejich životní cyklus, úkryty, potrava, způsob orientace v prostoru,
stavba těla. Ve stejně době se 30 zájemců procházelo zámeckým parkem. Pod vedením
ornitologa Gašpara Čamlíka a prof. Jongepiera zde v dobrém počasí pozorovali, zapisovali a
fotili desítky ptáků, rostlin a stromů.
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Ve čtvrtek 21. dubna jeli studenti 2.A do útulku ve Bzenci, aby zde předali svou sbírku.
Navázali na svou loňskou aktivitu, v níž chtěli dát najevo svou lásku ke zvířatům, a uspořádali
sbírku pro útulek. Během tří měsíců shromáždili různé věci - konzervy, granule, staré
prostěradla nebo ručníky. Ve čtvrtek 21. dubna jeli do útulku ve Bzenci a po prohlídce kotců
svou sbírku předali. Moc je potěšilo veřejné poděkování, které si později přečetli na
webových stránkách bzeneckého útulku.

Dne 26. dubna se vydala septima v Hvězdárně a planetáriu v Brně na Cestu za miliardou
hvězd. Žáci se mohli seznámit se způsoby, jak se měří vesmír, navštívili také místa vzdálená
desítky světelných let. Poznali podobu naší Galaxie i polohu Sluneční soustavy. Viděli, jak
hvězdy vznikají a jak zanikají. A nakonec se spolu s kosmickou observatoří GAIA vydali vstříc
novým dobrodružstvím. Součástí představení byla prohlídka hvězdné oblohy, ukázka jasných
hvězd a nejznámějších souhvězdí.
Po krátké pauze měli žáci možnost zúčastnit se v prostorách hvězdárny velmi zajímavé
přednášky k 30. výročí černobylské jaderné havárie. Tento projekt připravil pan Pavel Váňa,
žák předposledního ročníku Gymnázia J.G.Mendela Brno, který pobýval v místech
černobylské tragédie a v městečku Pripjať a odvezl si odsud mnoho zážitků i filmového
materiálu. Žáci byli fascinováni tím, jakým způsobem tento mladý budoucí vědec zpracoval
toto téma.
Ve druhém dubnovém týdnu se 13 studentů předmaturitního ročníku zúčastnilo předkola
Baťovy manažerské olympiády, kterého se účastnilo téměř 2500 studentů z českých a
slovenských škol. I přesto se pěti z nich podařilo probojovat do první stovky, a tím si zajistit
postup do finálového kola, které se uskuteční v červnu 2016 na půdě Baťovy univerzity ve
Zlíně. Na 1. místa se umístila Markéta Kostelanská (3.A), na 2. místě Martin Mičulka (3.A) a
Vladimír Pokorný (O7.A) a na 3. místě Vendula Letovská (O7.A) a Adam Žák (O7.A).
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Ve středu 27. dubna se konala pedagogická rada pro maturitní třídy. Všichni žáci prospěli a
byli připuštěni k maturitním zkouškám.
V pátek 29. dubna se konalo poslední zvonění maturitních tříd. Loučila se oktáva, jejíž třídní
profesorkou je Petra Vrbová, a 4.A, která se loučila se svými dvěma třídními profesory. V 1. –
3. ročníku byl třídním 4.A prof. Hubačka. V letošním školním roce je na rodičovské dovolené,
proto se třídní ve 4. ročníku stala prof. Mrkvová. Fotografie z akce vytvořil student septimy
Vladimír Pokorný, který také fotografoval naše maturanty na tabla.
Téhož dne se členové Ekotýmu a další zájemci vydali oslavit Den Země do Kovosteelu ve
Starém Městě u Uherského Hradiště. Byla tam připravena spousta ekologických aktivit, které
měly žáky základních škol hravou cestou přivést na cestu recyklace a ekologie. I když se
skupina žáků z našeho gymnázia pohybovala ve vyšší věkové kategorii, návrat do mladších
let si náramně užili. Po sbírání razítek na stanovištích dostali náležitou odměnu. V areálu si
také prohlédli Kovozoo, kde obdivovali řadu zvířat v životní velikosti vyrobených z kovového
odpadu.
Následně se přesunuli do Buchlovic na Záchrannou stanici volně žijících živočichů. Pan
Martin Tomešek je provedl po areálu a o každém zvířátku jim něco řekl. Prohlídka byla velice
zajímavá a odnesli si z ní mnoho nových informací a trochu víc pochopili ohroženost zvířat v
naší přírodě. Nejvíce si oblíbili puštíka bělavého, kterého si nakonec „adoptovali“.

Kovozoo
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Poslední zvonění – oktáva
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Poslední zvonění – 4. A
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KVĚTEN
V pondělí 2. května začala společná část maturitních zkoušek. Až do čtvrtka 5. května psali
maturanti didaktické testy a písemné práce. Kvůli zajištění klidu ve škole při poslechových
úkolech z cizích jazyků bylo na středu 5. května naplánování pro zbytek školy kino na
kulturním domě. Promítal se film Probudím se včera.
V pátek 6. května se konala v aule školy přednáška zorganizovaná Ekotýmem o plýtvání
potravinami, kterou prováděla studentka Lada Klimešová z Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích. Žáci se dověděli, že v supermarketech se vyhazují spousty ovoce a zeleniny,
které by ještě mohly sloužit jako potrava, a že také farmáři musí vyhazovat část své
produkce, protože ovoce nebo zelenina nemají uniformní velikost a standardní vzhled.
Studenti byli také informováni o tom, že se provádí tzv. dumpster diving, vybírání ještě
dobré, ale vyhozené zeleniny, ovoce, sušenek i jogurtů z kontejnerů za supermarkety. Na
závěr posluchačům rozdala balíky Waffeleier (vyřazené po Velikonocích) a čerstvě upečené
sušenky vyrobené z dalších potravin, které z regálů musely zmizet.

Lada Klimešová s potravinami
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V pondělí 9. května začal maturantům přípravný „svatý týden“.
Na počátku května vyhodnotila porota fotografie, které přišly do uzávěrky Fotosoutěže dne
22. dubna ke Dni Země. Soutěž organizuje Ekoškola a jako letošní téma členové Ekotýmu v
únoru vybrali „Naše fauna“. Přihlášené snímky měly tedy představit volně žijícího živočicha v
naší přírodě. Do uzávěrky se sešlo 26 fotografií od 16 autorů. Z nich porota vybrala tři
nejlepší práce. Nejhezčí snímek, představující odpočívajícího jelena, pořídil Vladimír Pokorný
(septima). Druhé místo získala fotografie perleťovce prostředního od Marie Kadubcové
(kvinta), jako třetí skončil snímek ještěrky od Jana Hrdouška (tercie).

1. Vladimír Pokorný: Odpočívající jelen

2. Marie Kadubcová: Perleťovec prostřední

3. Jan Hrdoušek: Ještěrka
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Před loňskými Vánocemi organizoval Ekotým dvě dobročinné akce - Vánoční tvůrčí dílnu a
Blešák. Dohromady vynesly tyto akce částku 4.800,- Kč, která byla určena Nadačnímu fondu
dětské onkologie Krtek. Nyní se studenti dověděli, jak bylo s penězi naloženo, od výkonné
ředitelky NFDO Krtek JUDr. Ireny Korvasové Čánské, která zaslala do školy dopis:
„Za finanční částku obdrženou od Purkyňova gymnázia ve Strážnici jsme pořídili vyšetřovací
stoličku na ambulanci Kliniky dětské onkologie FN Brno. Přikládám fotografie zakoupené
vyšetřovací stoličky a fakturu. Jsme nadační fond založený při Klinice dětské onkologie FN
Brno a jednou z našich činností je pomoc klinice s dovybavením pracoviště. Vyšetřovací
stolička je výsuvná, lze ji nastavit podle výšky vyšetřovaného, je otočná a má opěrku zad.
Poděkujte, prosím, naším jménem studentům a pedagogům Vašeho gymnázia za to, že
pomohli pomocí pohodlné stoličky zpříjemnit našim dětem mnohdy docela nepříjemná
vyšetření, která musejí děti, vzhledem ke svému onemocnění, absolvovat.

Ve středu 11. května 2016 proběhlo v Brně na Gymnáziu třídy Kapitána Jaroše krajské kolo
soutěže Středoškolské odborné činnosti Jihomoravského kraje. Toho se účastní vítězové
okresních kol z celé jižní Moravy. Letos postoupili naši studenti v osmi oborech.
Vendula Letovská ze septimy obhajovala svou práci s názvem „Zánik Miliových luk“ v oboru
biologie a získala 3. místo. Práci „Holistická filozofie a její užitné formy v praxi“ vytvořila
Natálie Hanáková z oktávy v oboru filosofie a obsadila 5. místo. Vladimír Pokorný ze septimy
soutěžil v oboru tvorba učebních pomůcek s prací „Bleskostroj aneb fyzikální experimenty
atraktivně“ a skončil v krajském kole šestý. Úspěšnými účastníky krajského kola se stali i
Denisa Kozohorská a Lucie Mikošková (4. A) v oboru zemědělství s prací „Filrace vína“,
Kristýna Blašková (4. A) v oboru pedagogika s prací "„Vliv počítačových her na agresivitu dětí
ve starším školním věku“, žákyně sexty Tamara Mlýnková a Monika Hýlová s odbornou studií
z chemie na téma„ Sorpce a desorpce vybraných radionuklidů na různých půdních profilech“,
Barbora Kotková a Marie Hrdoušková (obě 2. A) v oboru ochrana a tvorba životního prostředí
s prací „Hodnocení účinku tonalidu na vodní organismy“ a Anna Grombířová a Eva Filípková
(obě 3. A) s prací „Verifikace přesnosti metody při stanovení hormonů štítné žlázy“ v oboru
zdravotnictví.
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Ve dnech 16. - 19. května se konaly ústní maturitní zkoušky. Předsedkyní maturitní komise
v oktávě byla Mgr. Věra Minaříková z gymnázia v Kyjově, místopředsedou byl prof. Ebringer.
Předsedkyní maturitní komise 4. A byla Mgr. Jaroslava Šupová z gymnázia v Hodoníně,
místopředsedkyní byla prof. Kalužová.
Žáci gymnázia měli celý týden ředitelské volno. Maturitní zkoušky skončily ve čtvrtek a
v pátek 20. května zorganizovalo vedení školy zájezd pro učitelský sbor. Cílem byly
Buchlovice. Zde se skupina rozdělila podle zájmu na dvě části. Jedna část zůstala
v Buchlovicích, prohlédla si zámecké interiéry a následně zámeckou zahradu. Druhá skupina
se vydala na túru na Smraďavku a odtud do Boršic. Zde byl pro všechny společný oběd a
prohlídka areálu farmy. Na zájezd pedagogy již tradičně vezl svým autobusem pan Šťastný.

Zámek Buchlovice
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Hospůdka a farma na Haldě, Boršice u Buchlovic
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Ve středu 25. května se konalo v aule školy slavnostní předávání maturitních vysvědčení za
přítomnosti ředitelky školy dr. Večeřové a pedagogů. Oktávě je předala jejich třídní
profesorka Petra Vrbová, 4. A předával maturitní vysvědčení jejich bývalý třídní profesor Jiří
Hubačka.
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Ve čtvrtek 26. května proběhla v aule upravená školní varianta soutěže populární v Británii a
USA „Spelling Bee Competition“. Soutěže se zúčastnila družstva z primy a sekundy ve
složení: prima – Magdalena Břízová, Barbora Fojtíková, Vojtěch Šťastný a Terezie Uherková,
sekunda – Kristýna Bulvasová, Tereza Janečková, Matěj Růžička a Aneta Solaříková. Soutěž
byla rozčleněna do tří kol – diktát - hláskování jednotlivých slov, diktát - hláskování vět a
hláskování studentů. Maximální počet pro družstvo byl 110 bodů. Vítězné družstvo z primy s
počtem 85 bodů si odneslo praktické a chutné ceny.
V úterý 31. května skončil slavnostním předáním diplomů v kategorii G další ročník Fyzikální
olympiády. Pro naše žáky byl velmi úspěšný. Z celkem pěti soutěžních kategorií, v nichž naši
žáci soutěžili, ve třech dosáhli na stupně vítězů. V březnu zaznamenali skvělý úspěch žáci
tercie v kategorii F, o kterém se už dříve psalo. V dubnu se konalo krajské kolo s našimi
účastníky v kategoriích B a D, kde se Jakub Šuráň z kvinty umístil na skvělém druhém místě se
stejným počtem bodů, jako měl první umístěný. A v květnu v okresním kole kategorie G
Michal Jaroš ze sekundy zvítězil a jeho spolužačka Aneta Solaříková skočila jako úspěšná
řešitelka na desátém místě.
V průběhu května se konaly školní výlety a exkurze. V rámci přírodovědného projektu se
uskutečnila exkurze pro 2. A na Čertoryje, kterou organizovaly profesorky Hálková a
Jozífková.

Exkurze na Čertoryje
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ČERVEN
Ve středu 1. června 2016 se v rámci Mezinárodního dne dětí uskutečnil sportovní den pro
nižší gymnázium. Děti si mohly zahrát softbal nebo fotbal. Tři nejlepší týmy dostaly na konci
soutěží sladkou odměnu. Na 1. místě ve fotbalu se umístila třída tercie a v softbalu třída
sekunda.
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Dole: Vítězné družstvo z tercie
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Dne 6. června 2016 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnilo finále
jubilejního 50. ročníku celostátní přehlídky „Ars Poetika“ Puškinův památník. Na toto finále
přijelo více než 200 účastníků – žáků základních středních a vysokých škol z 30 míst České
republiky. Jednalo se o vítěze regionálních kol, která se již uskutečnila dříve. Bylo možné
zhlédnout dramatická, hudební a poetická představení v ruském jazyce. Ze scény zazněla díla
ruských klasiků A. S. Puškina, S. A. Jesenina, A. P. Čechova a rovněž současných spisovatelů a
básníků B. Achmadulinové, B. Okudžavy, A. Vozněsenského, S. Michalkova, D. Charmse, ale i
ruské národní písně, válečné písně, vlastní verše a texty účastníků. Všechna vystoupení byla
něčím originální. Některá uměleckým podáním, jiná dobrou znalostí jazyka, další hereckým
uměním. Porota proto měla při výběru vítězů velmi složitý úkol. Všichni účastníci přehlídky
obdrželi diplomy a knihy známých ruských spisovatelů. Zájem o oslavy Dne ruského jazyka a
jubilejní soutěž Ars Poetika Puškinův památník projevilo Rádio Praha, noviny Parlamentní
listy a další české hromadné sdělovací prostředky.
Naši školu reprezentovala Kristýna Lípová, žákyně septimy a vítězka regionální přehlídky v
Brně. Zazpívala dvě písně – Моё сердце a Боль. Sklidila za ně velký aplaus. Za vynikající
vystoupení a skvělou reprezentaci školy obdržela nejen diplom, ale i cenu České rady Českoruské společnosti, z.s.

V úterý 7. červa 2016 navštívili studenti 2.A ekologickou vesničku Hostětín, kde se dozvěděli,
jak může ekologicky fungovat život celé vesnice – jak se dá ekologicky vytápět vesnice, jak
fungují pasivní domy, z jakých odrůd vzniká výborný biomošt a jak vypadá přírodní zahrada.
K programu patřila také prohlídka přírodní kořenové čistírny odpadních vod. Návštěva
Hostětína patří již tradičně k červnovému programu našeho gymnázia. Studenty doprovázeli
profesoři Jongepier, Bočková a Štipčáková.
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Ve středu 8. června 2016 proběhl v Praze v prostorách Strojní fakulty ČVUT již 10. ročník
konference StreTech 2016. Cílem této akce je umožnit setkání a prezentaci prací studentek a
studentů a jejich středních škol na univerzitní půdě, dát možnost studentům prezentovat
výsledky své odborné práce, seznámit se s prací jejich kolegů a kolegyň, prodiskutovat svá
řešení. Úspěšně již proběhlo od roku 2007 devět ročníků. Samotná prezentace začala v 10
hodin a ukončena byla slavnostním obědem pro zúčastněné studenty. Na letošní konferenci
se zaregistrovalo 209 účastníků.
Naše gymnázium na této akci reprezentovali v letošním školním roce žákyně druhého
ročníku Barbora Kotková, která zde představila svoji odbornou práci na téma : Hodnocení
účinku tonalidu na vodní organizmy. Této práci se věnovala v rámci soutěže středoškolské
odborné činnosti a na konferenci s ní seznámila účastníky formou počítačové prezentace.
Už po několikáté se na akci představil septimán Vladimír Pokorný, který vzbudil zasloužený
ohlas u mnoha účastníků prezentací své práce na téma Bleskostroj aneb fyzikální
experimenty atraktivně.
Svoji práci představil jednak formou počítačové prezentace a jednak praktickou ukázkou
činnosti modelu Teslova transformátoru, který sám sestrojil. Svou práci rovněž zapojil do
soutěže středoškolské odborné činnosti.

Barbora Kotková a Vladimír Pokorný
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Ve dnech 7. – 10. června navštívil profesor Jamný s devíti studenty předmaturitního ročníku
francouzské Porýní. Jejich cílem byl Štrasburk a Evropský parlament. Cesta se uskutečnila na
pozvání europoslance JUDr. Jiřího Pospíšila, jehož asistentem je náš absolvent z roku 2013
Petr Adamec. Přítomnost na jednání Evropského parlamentu doprovázená zevrubným
rozborem odborníka napomohla studentům společenskovědního semináře utvořit si obraz o
fungování základní evropské instituce. Studenti měli také možnost si prohlédnout Štrasburk,
seznámit se s jeho kulturou a architekturou.
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Dne 15. června 2016 se konalo v Praze v budově Senátu ČR slavnostní předání titulů
Ekoškola za přítomnosti zástupců Ministerstva životního prostředí, Senátního výboru pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, společnosti IKEA (generálního sponzora
programu Ekoškola) a vzdělávacího centra TEREZA. Naší škole se podařilo již počtvrté tento
titul obhájit a jeho převzetí se ujali zástupci Purkyňova gymnázia – ředitelka dr. Večeřová,
profesor Jongepier a dvě žákyně kvinty - Rozálie Františka Rosíková a Zuzana Kropíková.

101

102

Dne 16. června 2016 proběhla ve škole debatní soutěž na téma Facebook škodí mladým
lidem. Soutěž si připravily dva týmy žáků primy. Afirmativní tým se snažil najít argumenty,
aby potvrdil platnost této teze, negativní tým se pokoušel jejich tvrzení vyvracet. Vše
probíhalo podle pravidel debatování, takže si mluvčí neskákali do řeči, jak jsme zvyklí z
televizních debat. Žáci dokázali překonat svou nervozitu a prezentovat své názory, což je pro
ně určitě velmi užitečná zkušenost.
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V pátek 17. června 2016 se trojice studentů septimy ve složení Vendula Letovská, Vladimír
Pokorný a Adam Žák zúčastnila finálního kola Baťovy manažerské olympiády. V konkurenci
těch nejlepších z Čech, Moravy a Slovenska si naši studenti nevedli špatně, jejich znalosti z
matematiky, anglického jazyka a ekonomie všem třem zajistily umístění v první polovině
finalistů. Vendula Letovská svým výkonem dosáhla na vítěznou pozici.
V pátek 17. června 2016 se žáci primy a sekundy zúčastnili terénního cvičení Přírodovědná
stezka. Soutěžili v teoretických znalostech z biologie formou herních aktivit, určovali
přírodniny a pomocí badatelského batůžku prováděli i základní průzkumy v přírodě. Lovili
různé drobné živočichy na suchu i ve vodě, které pak zkoumali a určovali. Sbírali také rostliny
a různé další přírodniny, pozorovali je pod lupou a určovali podle klíčů. Na závěr si každá
skupinka vytvořila z přírodnin vlastní stezku, po které se prošli bosýma nohama. Jednotlivé
úseky stezky byly vytvořeny z různých druhů přírodních materiálů. Tato aktivita na závěr
nadchla všechny primány i sekundány.
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V úterý 21. června 2016 se vybraní zájemci o biologii zúčastnili kurzu Tajemství
mikroorganismů, který je součástí projektu Bioskop, do něhož je naše škola zapojena
druhým rokem. Kurz probíhal v laboratořích Masarykovy univerzity v Univerzitním Kampusu
Bohunice. Žáci se dověděli mnoho zajímavého a ověřili si své teoretické znalosti v praxi,
vyzkoušeli si např. vitální test u kvasinek, barvení bakterií dle Grama a kultivaci
mikroorganismů.
Ve druhé polovině června se konaly třídní exkurze a některé třídy chodily na brigády do
strážnického parku, který se připravuje na Mezinárodní folklorní festival.
Do čtvrtka 23. června se uzavíraly známky za druhé pololetí a v pondělí 27. června se konala
pedagogická rada.
V pondělí 27. června se konalo Ekolečko pro nižší gymnázium, které organizoval prof.
Jongepier a třída kvarta. V úterý 28. června se konal sportovní den, ve středu 29. června
proběhla na škole burza učebnic, cvičení požární obrany, žáci uklízeli třídy a šatny.
Školní rok byl zakončen ve čtvrtek 30. června 2016 rozdáním vysvědčení.
Poté odjeli vítězové soutěže Úspěch se musí odpracovat, která na naší škole probíhá od roku
2013, do sídla Ing. Leoše Novotného v oboře Radějov. Po prohlídce je čekal společný oběd s
posezením a besedou s Ing. Novotným, který s každým studentem promluvil nejen o tom, co
ho baví, zajímá, v jaké oblasti získal nejvíce bodů, ale také kam směřuje svoji budoucnost. Na
závěr studenti i učitelé poděkovali za příjemně strávené odpoledne a finanční odměny. Letos
se na prvním místě různých kategorií umístili: Jaroš Michal (sekunda), Kobidová Alena
(kvarta), Mlýnková Tamara (sexta), Macalík Tomáš (septima), Kozohorská Denisa (4.A) a Mgr.
Ludmila Mezuliáníková (učitelé).

Vítězové v sídle Ing. Leoše Novotného v oboře Radějov
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Prima

Sekunda (třídní prof. Hálková)
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Tercie (třídní prof. Prachař)

Kvarta (třídní prof. Ebringer)
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Kvinta (třídní prof. Šaňková)

Sexta (třídní prof. Štipčáková)
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Septima (třídní prof. Mezuliániková)

Oktáva (třídní prof. Vrbová)
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1.A (třídní prof. Macháčková)

2.A (uprostřed třídní prof. Kalužová, vpravo prof. Jitka Thirkettle)
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3.A (třídní prof. Šimlík)

4.A (třídní prof. Hubačka a současná třídní prof. Mrkvová)
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Studenti gymnázia ve školním roce 2015/2016
Čtyřleté gymnázium
Třída 1. A: Třídní prof. Mgr. Lenka Macháčková
Becherová Charlotte * Crhonková Petra * Filípková Tereza * Hrbáč Martin * Chrenčíková
Denisa * Jahelková Anna * Kománková Anna * Koperová Klára * Lachmanová Dana *
Machálková Adéla * Maňáková Klára * Marčík Lukáš * Matušková Karolína * Mikesková
Martina * Ochotný Václav * Orlová Kateřina * Peluchová Karolína * Prášek Adam * Řičica
Jáchym * Říhová Vendula * Suchánková Terezie * Sýkora Zdeněk * Syrová Radka * Šlajs
Michal * Tomčal Adam * Tomečková Věra * Trýsková Katarína * Turek Jan * Vlček Matěj *
Zálešák Adam * Zálešák Dominik * Zedková Tereza * Zubatá Lucie * Svoboda Petr (opakuje
ročník ze zdravotních důvodů)
Třída 2. A: Třídní prof. Mgr. Eva Kalužová
Andrýsek Zbyněk * Bělohoubková Tereza * Berčík Martin * Bílek Jan * Bláha Jan *
Brožovičová Natálie * Černá Lucie * Čížová Denisa * Dudová Nikola * Dufková Daniela *
Hlupíková Karolína * Hoffová Lucie * Hrdoušková Marie * Jagošová Alžběta * Kadubec
Martin * Kotková Barbora * Kučerová Karolína * Lecián Filip * Machálek Lukáš *
Majdanová Lucie * Mikesková Pavla * Mikesková Simona * Oláhová Vendula * Rozbrojová
Michaela * Schüllerová Kateřina * Sochor Jakub * Synková Magdaléna * Šašinková Anna *
Tomeček Jan * Vrhel Vojtěch * Zábojník Jaroslav * Zalubilová Nela * Zeman Jiří
Třída 3. A: Třídní prof. Mgr. Petr Šimlík
Blažek Martin * Blažková Marie * Dohnal Nikolas * Filípková Eva * Grabec Jan *
Grombířová Anna * Hlaváčková Lucie * Hoangová Marie * Hřibnáková Lucie * Kolníková
Alena * Kománek Pavel * Kostelanská Markéta * Kozumplík Pavel * Kristoňová Hana *
Kuníková Michaela * Macek Libor * Mičulka Martin * Moučková Kristýna * Plešová
Barbora * Procházková Daniela * Příkazká Tereza * Sečkař Jan * Skřivánek Přemysl *
Skřivánková Klára * Smiešková Kateřina * Sotolář Jan * Svoboda Jan * Sýkora Dušan *
Trávníčková Alžběta * Urbanová Patricie * Valášková Lenka * Vaňková Andrea * Větříšek
Jakub
Třída 4 A: Třídní prof. Mgr. Ludmila Mrkvová
Balada Tomáš * Blašková Kristýna * Blažková Jana * Boráňová Adéla * Dufková Simona *
Farkašová Hana * Foltýnová Ludmila * Hrabčíková Barbora * Chromková Sára * Jagošová
Petra * Janásová Michaela * Kočí Jan * Kostelanská Tereza * Kozohorská Denisa *
Kožuchová Adriana * Líčeník Adam * Marková Adéla * Martinková Šárka * Mikesková
Tereza * Miklíková Simona * Mikošková Lucie * Novák Daniel * Novák Petr * Pomykalová
Marie * Prášková Anna * Stanislav Silvestr * Šutovská Martina * Tomečková Kristýna *
Zábojník Tomáš * Zalubilová Radka * Zemanová Anežka * Zostalová Kateřina * Zubalík
Petr * Němečková Darina (opakuje ročník ze zdravotních důvodů)
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Osmileté gymnázium
Třída prima: Třídní prof. Mgr. Zuzana Jozífková, Ing.
Bačíková Kristýna * Bezděk Milan * Břečková Nela * Břízová Magdalena * Duhajský Matěj
* Fojtíková Barbora * Futáková Blanka * Gazdová Lucie * Hořáková Kristýna * Kadubec
František * Kasíková Karolína * Kebrlová Veronika * Lundová Lenka * Nejezchleba Tomáš
* Nováková Barbora * Ondruš David * Polehňa Ondřej * Prečanová Natálie * Raiskup
Vojtěch * Stolárik Šimon * Svitáková Věra * Šťastný Vojtěch * Tichý Jaroslav * Uherková
Terezie * Úlehlová Markéta * Zalubilová Adéla
Třída sekunda: Třídní prof. RNDr. Jana Hálková
Bulvasová Kristýna * Cáb Antonín * Falešníková Valentýna * Hartmanová Eliška *
Hložková Nikol * Hřivnová Barbora * Janeček Josef * Janečková Tereza * Jaroš Michal *
Káčerek David * Kaleta Martin * Kobida Jan * Kolaříková Lucie * Lapčíková Nina *
Lžičařová Magdaléna * Machálková Kristýna (ukončila k 24.4.2016 - umístěna v DD Brno) *
Můčka Martin * Novák Sebastian * Novák Tomáš * Piškula Petr * Růžička Matěj * Sasínová
Klára * Smékalová Diana * Solaříková Aneta * Tomšicová Emílie * Zubalíková Anna
Třída tercie: Třídní prof. Mgr. Vlastimil Prachař
Arcante Magdalena * Bačík Michal * Batrlová Zuzana * Blata Antonín * Hartlová Tereza *
Horňáková Aneta * Hrdoušek Jan * Hýlová Anna * Chytil Robert * Janásová Eliška *
Janatová Aneta * Karas Lukáš * Kolacia Dominik * Kolář Martin * Koryčanská Alžběta
Anna * Kristoň Pavel * Kuchařík Michal * Lekeš Ivo * Marek Vít * Mrkva Jakub *
Podkalský Stanislav * Pres Ondřej * Šebesta Martin * Šimša Štěpán * Šrahůlková Barbora *
Tomšej Petr * Vojtíšek David * Zika Kryštof
Třída kvarta: Třídní prof. Mgr. Dušan Jagoš
Blažek Martin * Brablec Martin * Grombířová Pavla * Chrena Richard * Chudíček Lukáš *
Jamná Nika * Koláriková Marie * Kománek Jan * Kuchařová Karolína * Kuchařová Natálie *
Kurucová Júlia * Lapčíková Timea * Macalík Adam * Mirošová Kristýna * Nádeníček
Jaroslav * Novák David * Oselková Markéta * Petruchová Anna * Pivoňka Daniel Karel *
Pokorná Štěpánka * Skalková Daniela * Sochor Kryštof * Šebestová Anna * Šebestová
Vendula * Šmídová Natálie * Tomčalová Anna * Vávra Patrik * Vrhelová Štěpánka
Třída kvinta: Třídní prof. Mgr. Jana Šaňková
Berčíková Amálie * Bezděková Anna * Dubravec Martin * Dudík Tomáš * Evjáková Barbora
* Evjáková Vendula * Hřivnová Alžběta * Chudíček Ondřej * Ilášová Petra * Kadubcová
Marie * Kajzarová Simona * Kobidová Alena * Karyčanský David * Kostelanský Michal *
Kropíková Zuzana * Lidáková Veronika * Nedomová Adéla * Obrtlíková Miroslava *
Opravilová Sarah * Rosíková Rozálie Františka * Salčáková Simona * Sojková Alena *
Suranová Ivona * Šebesta Tomáš * Šuráň Jakub * Vajčnerová Natálie * Gürtler Jakub
Třída sexta: Třídní prof. PhDr. Marcela Štipčáková
Dvořáková Natálie * Hýlová Monika * Janušková Klára * Janušková Nela * Jochman
Stanislav * Kadlecz Dominik * Kalenda Martin * Malárová Adéla * Míka Tomáš * Mlýnková
Tamara * Petříková Karolína * Podolan Dominik * Pres Vojtěch * Rektoříková Terezie *
Rýpal Matěj * Sochor Antonín * Sochor Ondřej * Sup Bronislav * Svitálková Tereza *
Šebestová Barbora * Šimšová Klára * Toman Martin * Vojtíšková Tereza * Vozábalová Anna
* Vymazalová Kateřina
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Třída septima: Třídní prof. Mgr. Ludmila Mezuliáníková
Bačíková Monika * Dudíková Lucie * Falešníková Renáta * Falešníková Veronika *
Gajdoštíková Aneta * Hofírková Adéla * Hořáková Barbora * Hubáček Jan * Kazdová
Johana * Kostelanský Lukáš * Kozumplíková Laura * Letovská Vendula * Lípová Kristýna
* Macalík Tomáš * Podkalská Veronika * Pokorný Vladimír * Režňáková Kristýna * Říhová
Tereza * Sečkařová Karin * Skalka Jan * Šimečková Jana * Špírková Anastázie * Šťastný
Josef * Tomčalová Marie * Zábelka Nikolas * Žák Adam * Ondra Benjamin Samuel
(opakuje ročník) * Kubicki Carrie (Cleveland, USA)
Třída oktáva: Třídní prof. Mgr. Petra Vrbová
Blažíčková Ivana * Blažková Romana * Dřínková Dagmar * Flašar Petr * Hálka Miroslav
* Hanáková Natálie * Hrdoušková Barbora * Káčerková Romana * Kasák Patrik * Konečný
Martin * Kropíková Tereza * Kuthan Jan * Macháček Petr * Macháň Lukáš * Mičková
Barbora * Němcová Anna * Prášková Jana * Roubalová Johana * Slezák Jiří * Studénková
Jana * Svrčina Dominik * Šara Kryštof * Šebestová Petra * Trnová Jana * Trýsková
Alžběta * Uřičářová Daniela * Vašíček Vilém * Kozumplík Filip (opakuje ročník)

Provozní zaměstnanci školy ve školním roce 2015 / 2016
Na škole od roku do:
Jančová Irena
Hlahůlková Hana
Mrkvová Miriam
Vajčner František

mzdová účetní
hospodářka
účetní
knihovnice, sekretářka
školník

2006
2015
2015
2000
1991

Martinková Věra
Sečkářová Miroslava
Dudíková Jana
Lípová Petra
Sochorová Jana

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka

1999
1995
2005
2010
2009

Blažková Božena
Brožková Anna
Krakovská Eva
Možnarová Jana
Stanislavová Naděžda
Tomečková Jana

uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka

114

2011
2015
2014 - 2015
2015
2008 - 2016
2015

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016
Aprobace:
PhDr. Večeřová Jaroslava
PhDr. Bahulová Alexandra
PhDr. Bartoš Walter, Ph.D., MBA
Mgr. Bočková Renata
Mgr. Ebringer Jan
Mgr. Gazárková Jaroslava
RNDr. Hálková Jana
Mgr. Hegrová Barbora
Mgr. Hubačka Jiří
Mgr. Chytilová Barbora
Mgr. Jagoš Dušan
Mgr. Jamný Michal, Ph.D.
Ing. Jongepier Jan Willem
Mgr. Jozífková Zuzana, Ing.
Mgr. Kalužová Eva
Mgr. Karasová Lenka
Mgr. Kotenová Veronika
Mgr. Macháčková Lenka
Mgr. Mezuliáníková Ludmila
Mgr. Mikl Ondřej
Mgr. Minaříková Eva
Mgr. Mrkvová Ludmila
Mgr.Art. Pavluš František
Mgr. Prachař Vlastimil
Ing. Sadovská Blanka
Ing. Straková Kristýna
Mgr. Suchomel Ludvík
Mgr. Šálková Blanka, MBA.
Mgr. Šaňková Jana
Mgr. Šimlík Petr
PhDr. Štipčáková Marcela
Ing. Štulíková Yvona
Bc.
Thirkettle Jitka
RNDr. Tomeš Josef
Mgr. Vařechová Radka
Mgr. Vrbová Petra
Mgr. Žáková Pavla

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky
uvolněn na výkon funkce

rodičovská dovolená
rodičovská dovolená
výchovný poradce
vedoucí Ekoškoly

rodičovská dovolená

rodičovská dovolená

správce počítačové sítě
rodičovská dovolená

Na škole
od roku:

D, Č
1989
R, A
2011
D, ZSV, R
1995
A
2006
Tv, Z
1998
Bi, Ch
1991
Bi, Ch
2008
Č, Lat
2004
D, Z
2007
Vv
2014
Bi,Tv
2002
N, ZSV
2004
A
1990 – 1993, 2001
Bi, Ch
2003
N, R
1989
M, IVT, Prg
1994
N, D
2003
Fy, M
2000
N, R
1980
Vv
2015
Č, A, Hv
1974
Č, D
1996
Hv
2015
M, Ch
1995
IVT, Fy
2000
IVT
2015
Bi, Tv
1989
A, N
1999
A, Č
1983
Č, ZSV
2006
N, R
2006
M, Fy
2015
A
2015
M, Z, IVT
1996
Č, A
2007
M, Fy
2006
Č, A
2009

Externí učitel:
 Karpiňsky Lukáš. ThLic. Mgr. – náboženství
Dlouhodobá nemoc
 Sadovská Blanka, Ing. – nástup do práce 26.5.2016 (zastupovala Straková Kristýna)
 Kubálek Jiří, Mgr. – v době nemoci dal výpověď, pracovní poměr ukončen
k 30.11.2015 (zástup Štulíková Yvona)
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Na mateřské nebo rodičovské dovolené:
 Hubačka Jiří, Mgr. – celý školní rok 2015/2016
 Chytilová Barbora, Mgr. – od 2015
 Kotenová Veronika, Mgr. – od 2012
 Šálková Blanka, Mgr., MBA - od 2012
 Vařechová Radka, Mgr. – nástup do práce 1.2.2016 (do 31.1.2016 zastupovala
Minaříková Eva, Mgr.)
 Žáková Pavla, Mgr. – od 2011
Na počátku školního roku přišli:
 Mikl Ondřej, Mgr. (*16.1.1988), Bzenec – Vv, zástup za mateřskou (B. Chytilová)
 Pavluš František, Mgr. Art. (*30.9.1964), Milotice – Hv
 Straková Kristýna, Ing., roz. Šimková (*27.5.1990 Kyjov) – zástup za nemocenskou
(B. Sadovská) do 25.5.2016, Veselí nad Moravou
 Štulíková Yvona, Ing. (*30.9.1964 Brno), rozená Vachová, Moravský Písek
 Thirkettle Jitka, Bc. (*5.1.1975 Dvůr Králové), rozená Svobodníková, Ratíškovice
V průběhu nebo na konci školního roku odešli:
 Bartoš Walter, PhDr., Ph.D., MBA – uvolněn na výkon funkce místostarosty města
Strážnice
 Hegrová Barbora, Mgr. – přestup na Arcibiskupské gymnázium Velehrad
 Kalužová Eva, Mgr. - starobní důchod od listopadu 2016
 Štulíková Yvona, Ing. – zástup
 Thirkettle Jitka, Bc. – zástup
 Minaříková Eva, Mgr. – zástup do 31.1.2016
 Straková Kristýna, Ing. – zástup do 25.5.2016

Pedagogický sbor

116

