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Vážení čtenáři, právě držíte ve svých rukou první číslo 

školního magazínu v tomto kalendářním roce.  Doufáme, že vás výsledky činnosti 
novinářského kroužku vloni potěšily, pobavily a také poučily. Rovněž věříme, že se 
i v roce 2014 budeme těšit vaší přízni a zájmu. Toto číslo přijměte jako ohlédnutí 
za loňským rokem v životě našeho gymnázia. 
 Za celý redakční tým vám přejeme do nového roku všechno nejlepší a 
hlavně hodně spokojenosti s naším časopisem! 

Vaše redakce 

 
Obsah:  
 
Předávání odměn z Hlávkovy nadace      3 
Výuky s IPady              5 
Martin Hilský               8 
Středoškolský klub         9 
European Youth Parliament               10 
Mezinárodní jazykové zkoušky      14 
Mamut 2013         16 
Republikové finále v basketbalu      18 
 



 
 

  3

Předávání odměn z Hlávkovy 
nadace úspěšným studentům ‐ za 

školní rok 2012/2013  

 

Pondělí 16.12. 2013 bylo spojeno s tradičním předáváním odměn 
úspěšným studentům vyššího gymnázia, které jsou poskytovány z 
trvalého legátu Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. 
  Zohledněny byly především úspěchy v krajských a celostátních 
kolech soutěží, letos také poprvé úspěšné složení mezinárodně 
platných jazykových zkoušek ve vyšších úrovních (B2, C1). Předání 
odměn proběhlo slavnostním způsobem a součástí bylo i hudební 
vystoupení několika našich studentů. 

Seznam oceněných je vyvěšen na trvalé nástěnce Hlávkovy nadace u 
sborovny školy.  Finanční odměnu, jejíž výši stanovuje bodový klíč, 
inkasují úspěšní řešitelé krajských, národních a mezinárodních kol 
různých studentských soutěží. Všem úspěšným studentům 
gratulujeme a přejeme jim radost z finanční odměny.    
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Výuka s iPady 
     - zkušenosti a postřehy  
V září 2013 došlo na klatovském gymnáziu k razantnímu 
kroku vpřed s ohledem na modernizaci výuky. Gymnázium se 
zařadilo mezi několik málo škol v republice, které začaly ve 
výuce používat ipady. Na rozdíl od některých ostatních škol se 
ovšem ipady díky výhodnému splátkovému kalendáři po roce 
stanou majetkem studentů samotných. 

Výuku s ipady se podařilo zajistit v obou nově příchozích třídách 
čtyřletého studia a stejně tak bylo ipady vybaveno i patnáct 
členů pedagogického sboru.  

 

Cílem zavedení výuky s ipady bylo co možná nejvíce rozšířit 
práci s nimi do většiny předmětů. V některých předmětech, 
například v angličtině, tak nyní studenti disponují perfektně 
zpracovanou elektronickou učebnicí, do které je možné psát, 
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přidávat poznámky, nahrávat vlastní hlas či vybarvovat klíčové 
části textu. Neméně podstatný je fakt, že elektronická učebnice 
obsahuje i veškerá poslechová cvičení, ke kterým studenti s 
klasickou učebnicí nemají snadný přístup. Navíc, protože se 
jedná o zcela nový projekt, získali naši studenti tuto učebnici 
zcela zdarma. 

Elektronické učebnice jsou používány ale i při hodinách 
matematiky, zeměpisu, českého a německého jazyka. Při 
hodinách dějepisu a základů společenských věd je vysoce 
ceněna především možnost bezprostředního přístupu k 
informacím a možnosti jejich vyhledání a porovnání. Ve všech 
předmětech potom mají studenti k dispozici obrovské množství 
prezentací a cvičných úloh, které učitelé na gymnáziu vytvořili. 

 

Aby se předešlo potížím se zneužíváním a nežádoucím 
používání ipadů, sestavil kolektiv učitelů soubor pravidel, se 
kterými souhlasili studenti i jejich rodiče. Nutno podotknout, že 
až na výjimky se v drtivé většině případů problémy se 
zneužíváním přístrojů neobjevují. 
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Ipady jistě nelze chápat jako všemocný nástroj, díky kterému 
se studenti budou rádi a lépe učit, ale musíme je chápat jako 
užitečného pomocníka při výuce. Studenti jistě ocení i fakt, že 
nemusí do školy nosit tašku plnou klasických učebnic, ale 
většina učebnic je již nahrána právě v ipadech.    
 Přínos ipadů je zcela neoddiskutovatelný a pevně věříme, 
že naši studenti dokáží zkušenosti nabyté při práci s nimi v 
budoucnu jistě využít.  

 

 

 

 
 

 
         
 

Prof. Martin Hilský se 17. března stal pro studenty Romeem a Julií 
najednou 11111111111111111111111111111111 
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Martin	Hilský spolu se šansoniérem a skladatelem Danielem 
Dobiášem vystoupili pro klatovské studenty na radnici. Hra 
Romeo a Julie v podání dvou mužů byla velmi neobvyklým, ale 
přesto (nebo možná právě proto) vynikajícím zážitkem. Pan 
Hilský má tu schopnost, že vypráví tak, jako překládá. Obojí 
dělá doopravdy jedinečně.  

S téměř mateřskou shovívavostí mluvil o jednotlivých 
postavách, o jejich chybách a o Shakespearově záměru s nimi. 
Prvních pár minut si žáci jen neradi zvykali na jemné, krásné 
téma Shakespearovy tragédie, na konci ale všichni tleskali tak, 
že si zasloužili přídavek - několik písní od Daniela Dobiáše, 
který některé části příběhu zhudebnil.  

 

 

 

 

  

 

Vě 

 

 
 
 
 
 
 
 

Celé představení 
bylo příjemné, mělo 
jiskru a účinkující 
trojice Hilský-
Shakespeare-Dobiáš 
byla výborně 
sehraná, takže 
celkový zážitek byl 
jednoduše perfektní. 
Většina studentů, 
kteří na klatovskou 
radnici přišli, byla 
naprosto nadšená a 
již teď se těšíme na 
další podobný 
kulturní zážitek. 

 

 

Alžběta Jánská OkB 
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 OTAVA 2013  
V polovině června již tradičně jezdíme splouvat Otavu. Tento 
rok jsme plánovali dokonce dva termíny, ale povodňový stav 
nám první termín zrušil.  
14. 6. 2013 jsme v Sušici zahájili plavbu. První úsek nebyl 
vůbec jednoduchý. Vody teklo tak akorát a byla dost studená. 
Vyzkoušeli si to jak nováčci, tak i ostřílení hoši. V kempech byla 
pohoda, hráli jsme na kytary, zpívali a užívali si klidu. Nadřeli 
jsme se při přetahování lodí na jezech i při vytahování schválně 
potopených plavidel.  
V neděli jsme končili ve Strakonicích. Vše vyšlo podle plánu. 
Lidi skvělí, počasí krásné, vody akorát.  
Příští rok ve stejnou dobu na stejném místě. AHOJ!!!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støedoškolský 
klub 
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Čtyřčlenná delegace složená z našich studentů vybrána do 
Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže. 

Štěpán Košan SxB, Kristýna Lesná SpA, Kristýna Němcová 3A, 
Anežka Sechovcová SxB na vynikající úrovni diskutovali, 
obhajovali své názory, vznášeli připomínky. Vše ve výborné 
angličtině. 
 

 

V pondělí 27. ledna jsme se jako čtyřčlenná delegace vypravili 
do hlavního města Prahy (přesněji na magistrát), kde jsme se 
účastnili soutěže EYP – European Youth Parliament.  
 
Každá delegace dostala přidělenou jednu rezoluci Evropského 
parlamentu, kterou musela obhajovat, a jednu, kterou měla 
napadnout a docílit toho, aby návrh neprošel. Naší delegaci 
vybrali rezoluci Foreign Affairs, zabývající se otázkou terorismu.  
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Rezoluce, kterou jsme měli naopak napadat, se týkala 
problému plýtvání potravinami v bohatém světě. Každá 
rezoluce zároveň navrhovala řešení zadaných problémů. 
Pomůckou nám byl tzv. Booklet, který jsme obdrželi před 
soutěží a kde byla každá rezoluce popsána v bodech, které 
jsme měli rozvinout a podpořit, nebo se je naopak snažit 
vyvrátit. 
 Již před soutěží jsme tedy zasedli k práci – Štěpán Košan 
vypracoval esej na téma Evaluation of the impact of President 
of the European Council Herman von Rompuy and High 
Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 
Policy Catherine Ashton a Attack Speech, Kristýna Němcová 
Defense Speech. Prvním úkolem při soutěži pak byly Points of 
Information, které měla připravené Anežka Sechovcová, a na 
konci celé debaty pak Sum-Up Speech, kterou si promyslela 
Kristýna Lesná. 
Týden před soutěží jsme si také připravovali jednotlivé nápady 
a názory, které bychom mohli při soutěži použít, nebo naopak 
promýšleli, jaká zranitelná místa v rezoluci by mohli využít 
účastníci z jiných delegací. To vše jsme zúročili při vlastních 
debatách. Času nebylo nazbyt a termín soutěže se blížil. 
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Nastalo PONDĚLÍ. Soutěž, jak už jsem se zmínila, se pořádala v 
hlavním zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy. 
Prostory této budovy jsou vážně honosné a myslím si, že 
každého dostaly do takové trochu politické atmosféry.  

 

 

 
Nejdříve nám organizátoři představili porotu a seznámili nás s 
programem zasedání. A pak se již začalo soutěžit – návrhy, 
protinávrhy, diskuse, hlasování. Naštěstí jsme šli na řadu jako 
druzí, takže jsme se alespoň trochu seznámili s průběhem a 
nebyli jsme tak nervózní. Když na nás přišla řada, šlo to celkem 
v klidu a v pohodě. Měli jsme štěstí i na dobré téma, se kterým 
jsme všichni souhlasili, a tím pádem bylo půl hotovo. Na konci 
diskuze a Sum-Up Speech proběhlo hlasování, zda by tato 
rezoluce projít měla, nebo neměla. A naše prošla! Rezoluce, 
kterou jsme napadali a jiné delegáty jsme měli přesvědčit o 
tom, že by tato rezoluce rozhodně projít neměla, prošla ovšem 
také. Takže to bylo tak půl na půl úspěchu. Každopádně jsme 
byli všichni moc spokojení s výsledkem. 
 Celá soutěž trvala téměř osm hodin, takže ke konci už 
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jsme všichni byli unavení a vyčerpaní. Zasedání bylo slavnostně 
zakončeno hymnou jak českou, tak i hymnou Evropské unie. A 
jelo se domů.  
 Následující den, tedy v úterý, měla být vystavena na 
stránkách EYP listina s postupujícími. S velkým napětím jsme 
na tento den čekali a po otevření souboru zjistili, že jsme 
postoupili do národního kola!  
 
Držte nám tedy, prosím, palce. My samotní jsme ale rádi už za 
takový úspěch! 

 

 

Moc děkujeme paní učitelce Janě Chroustové, která nás celou 
soutěží doprovázela a pomáhala nám s přípravami.  
    

       Anežka Sechovcová, SxB 

Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny  
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Naše škola spolupracuje s British Council v Praze. 

V roce 2011 měli naši studenti poprvé příležitost složit 
cambridgeské zkoušky přímo na naší škole. Tuto možnost 
bychom chtěli nabízet i nadále studentům našim, z jiných škol a 
také veřejnosti. 

British Council (www.britishcouncil.org/cz) je britskou 
organizací pro vzdělání a kulturu. Vznikla v roce 1934 a dnes ji 
najdeme ve 110 zemích světa. 

Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější zkoušky z 
angličtiny. Prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti (čtení, 
psaní, poslech a mluvení) a posuzují schopnost kandidátů 
používat různé gramatické vazby a funkce v autentických 
životních situacích. Jsou zaměřeny na angličtinu všeobecnou i 
odbornou. Zkouška ze všeobecné angličtiny je dostupná v pěti 
úrovních (viz. SERR). 

Cambridge English: Key – A2  
Cambridge English: Preliminary – B1  
Cambridge English: First – B2  
Cambridge English: Advanced – C1  
Cambridge English: Proficiency – C2 

Uznávání certifikátů: certifikáty Cambridge ESOL jsou 
akceptovány univerzitami a institucemi po celém světě, viz: 
www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-exams-recognition-of-
certificates.htm 

 Na naší škole lze skládat zkoušku Cambridge English: First 
v počítačovém formátu jako tzv. zkoušku na počítači. 

Jaké jsou výhody zkoušek na počítači? 

- práce s klávesnicí a myší může být výrazným ulehčením 
oproti klasické papírové formě (zejména v části psaní)  
 -registrovat se můžete i krátce před zkouškou  
 -máte rychlý přístup k výsledkům – on-line již 3 týdny po 
testu, certifikáty 5-6 týdnů po zkoušce  
- poslechová část se koná se sluchátky  
- v průběhu testu lze odpovědi vyplňovat v libovolném pořadí a 
kdykoli je měnit  
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- máte možnost dělat si poznámky i na papír  
- termín zkoušek na počítači se liší od termínů klasických 
zkoušek 

Nejbližší termín zkoušek: 10. dubna 2014 

Registraci pro vás hromadně zajistí naše škola (údaje pro 
registraci: jméno, datum narození, e mailová adresa). Tyto 
údaje pošlete na kontaktní adresu jchroustova@gymkt.cz do 
25. 3. 2013.  
Cena zkoušky: 4 300 Kč  
 
kontakt: jchroustova@gymkt.cz 

Další informace získáte na našich webových stránkách. 

Vyzkoušejte si zkoušky na počítači on-line: 
http://www.cambridgeesol.org/exam-preparation/index.html 

Procvičte si své znalosti: 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 
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MAMUT 2013  
Ve čtvrtek 14. 11. 2013 proběhl již třetí ročník soutěže MAMUT 
aneb MAlý Matematicko-Úvahový Turnaj. Soutěže se celkem 
zúčastnilo 23 družstev žáků základních škol z Klatovska.  
 

 
 

O vítězi se rozhodovalo do poslední chvíle. Celkovou atmosféru 
a pohodovou soutěžní náladu lze shlédnout ve fotogalerii našich 
webových stránek soutez-mamut.jecool.net . Vyhlášeno a 
odměněno cenami od našich partnerů a sponzorů bylo celkem 
pět nejlepších družstev. 
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 Umístění   Družstvo   Soutěžící  Škola  Body  

 
 1   Blatenská 2   Ludmila 

Kubešová, 
Miroslav 
Matějíček, Jiří 
Křesák  

ZŠ a ZUŠ 
Horažďovice, 
Blatenská 540  

1552  

2   Komenský I   Josef Zach, Aneta 
Svobodová, Jana 
Šafaříková  

ZŠ Nýrsko, 
Komenského ul.  

1286  

3   Toltého 1   Martin Flax, 
Daniel Rozsypal, 
Jasmína 
Jungvirthová  

ZŠ Tolstého 
Klatovy  

1285  

4   Křižíkovci   Roman Roub, 
Lenka Radová, 
Kateřina 
Dvořáková  

ZŠ Plánice   1215  

5   Toltého 2   Barbora 
Čiháková, Lenka 
Hromádková, 
David Ložek  

ZŠ Tolstého 
Klatovy  

1155  
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Gymnázium Klatovy pořádalo republikové 
finále AND 1 Cupu 

 

 
 

Letošní ročník celorepublikové školní soutěže v basketbalu AND 
1 CUP stejně jako v roce 2012 vyvrcholil v květnu republikovým 
finále v Klatovech. Postupová soutěž, které se pravidelně 
zúčastňuje více než 600 škol měla pro letošní rok pozměněná 
pravidla. Oproti minulému ročníku, který byl určen pro žáky 6. 
a 7. tříd, byl letošní  ročník určen pro děti narozené v roce 
1999, 2000 a 2001. Nejlepších šest dívčích a chlapeckých 
týmů bojovalo o titul přeborníka České republiky v basketbalu 
základních škol a vítěze letošního AND 1 CUPu. Je příjemné, že 
mezi účastníky nechybělo chlapecké družstvo naší školy.  
Republikové finále proběhlo ve dnech 14. – 16. 5. 2013, tedy v 
týdnu po další významné basketbalové akci v Klatovech - 
Mistrovství České republiky basketbalových veteránů.  
Pořadatelem bylo Gymnázium Jaroslava Vrchlického v 
Klatovech ve spolupráci s BK Klatovy. Hrálo se v hale Centra 
míčových sportů a v hale BK Klatovy na Husově náměstí. Celá 
akce byla vysílána na internetové televizi TVcom.cz.  
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Turnaj AND 1 CUP je pořádán firmou AND 1 ve spolupráci s 
Asociací školních sportovních klubů. Firma AND 1 vstoupila do 
soutěže v loňském roce a je výhradně zaměřena na basketbal a 
podporuje mládežnické projekty. Mimo jiné podporuje 
basketbalové tábory Hoop Camps, je hlavním partnerem mini 
basketbalových festivalů a národních finále České basketbalové 
federace a v letošním roce bude i hlavním partnerem nově 
pořádané 3 x 3 TOUR.  

Do letošního republikového finále postoupili hoši a dívky 
narozeni v roce 1999, 2000 a 2001. Ti odehráli ve dvou 
klatovských tělocvičnách vyrovnané zápasy s nasazením, za 
které by se nemusely stydět ligové týmy. Turnaj měl vyrovnaný 
průběh od samého začátku a rozhodoval boj o každý metr 
hřiště. O tom svědčí i tři odehraná prodloužení a jen potvrzují, 
že kvalifikované týmy do letošního RF byly opravdu vyrovnané 
a jejich vzájemné zápasy nabídly zajímavou podívanou pro oko 
diváků. Letošní ročník byl změněn v hracím systému tak, že 
týmy hrály každý s každým. V chlapecké složce byla suverénní 
tým ze ZŠ Kuncova – Praha. Dívčí kategorii ovládl tým ze ZŠ 
Studánka – Pardubice, který se ale v průběhu turnaje nevyhnul 
herním výkyvům.  

 



 
 

  20

  
 
 
 
 
 

Magazín Gymnázia Klatovy  vydává Novinářský kroužek při Gymnáziu 
Jaroslava Vrchlického v Klatovech  Vedoucí: Mgr. Roman Sedláček  
šéfredaktorka: Kristýna Němcová  otištěné texty nemusí vyjadřovat názor 
redakce  kontakt : magyk12@seznam.cz  toto číslo vyšlo v prosinci 2013  
 

 


