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Příloha č. 1:  

 

Popis některých realizovaných akcí školního roku 2021/2022 
 

Adaptační kurz primy S1.A 

V úterý jsme se všichni, tedy celá prima, sešli na nádraží v Zastávce, odkud odjížděl o čtvrt 

na devět náš odvoz v podobě autobusu. Naštěstí jsme všichni dorazili na čas a s potřebnými 

lejstry. Hned jak jsme se usadili v autobuse, se atmosféra naprosto odlehčila a všichni jsme 

se začali bavit bez jakéhokoli ostychu. No, a jakmile jsme dorazili do našeho cíle, ubytování, 

ve kterém jsme měli strávit následující dvě noci, tedy Šafránkova mlýna, jsme se už bavili, 

jako bychom se znali.  

Hned po příjezdu jsme se šli všichni ubytovat na pokoje, ve kterých jsme byli po čtyřech 

lidech. Jakmile jsme se vybalili, tak jsme se i s našimi profesorkami a vedoucími pobytu, 

tedy se Světlanou Smejkalovou a Zuzanou Procházkovou setkali ve společenské místnosti, 

kde jsme si ujasnili pravidla pobytu. Všechny nás jistě potěšilo, že nás nikdo nebude do 

ničeho nutit a že si náš pobyt uděláme tak, jak my budeme chtít.  

Po rozpuštění srazu jsme se odebrali do svých pokojů a vzápětí jsme všichni vyrazili na asi 

3 kilometry vzdálený hrad nebo spíš jeho zříceninu. Přešli jsme pár polí a začala náročnější 

část trasy. Velký kopec, který připomínal spíše bahnité koryto. Pro nás to ale nebyl problém, 

zčásti i proto, že celá cesta byla v lese, tudíž jsme šli v příjemném stínu stromů. Všichni jsme 

bez sebemenšího náznaku úrazu vylezli na kopec, ale hrad nikde. Chvíli jsme byli zmatení 

a přemýšleli nad tím, že jsme možná přešli odbočku. Nakonec jsme pro dobro všech 

zúčastněných došli k závěru, že nám místo hradu postačí krmelec, který stál opodál. I přesto, 

že jsme neviděli hrad, cesta pro nás rozhodně nebyla bezvýznamná. U toho krmelce jsme si 

totiž všichni sedli do kolečka a začali hrát hru, kdy o sobě každý řekne pár slov. Tato hra z 

mého pohledu hodně často bývá stereotypní, ale tentokrát musím uznat, že jsem se dozvěděl 

nesčetně zajímavých věcí. Dovednosti některých mých spolužáků byly opravdu 

obdivuhodné. Cesta zpátky nebyla v podstatě o moc jiná, než cesta tam. Zase jsme sešli 

koryto, vyfotili si skupinovou fotku a došli na ubytování. Zbytek dne nebyl vcelku žádný 

program, ale přesto věřím, že si ho všichni užili. Já osobně jsem strávil celý večer karetní 

hrou BANG! s mými novými spolužáky a spolužačkami. Pak jsem jen došel k mojí posteli, 

lehl si a přikryl se peřinou. Musím uznat, že se na postelích v penzionu spalo krásně.  

Druhý den ráno jsem se vzbudil tak akorát, abych stihl ranní setkání ve společenské místnosti 

a společný odchod na snídani. Pro mě osobně je jídlo hodně důležité, a tak musím náležitě 

ocenit snídani, která byla v podobě švédských stolů. Na obrovských stolech byly nádoby s 

vajíčky, párečky, müsli, pečivem a mnoho dalšího. Po výborné snídani jsme se s celou naší 

třídou odebrali ven, kde už na nás čekal pan psycholog s paní pedagožkou, kteří pro nás měli 

zajímavý program. Prvně jsme si vylosovali z klobouku jméno někoho z naší třídy a dostali 

za úkol udělat něco hezkého pro toho člověka, ale tajně. Dále jsme měli za úkol se seřadit 

na jedné kládě podle různých kategorií, aniž bychom z té klády slezli nebo spadli. Dozvěděl 

jsem se například, že můj spolužák Vojta má narozeniny zrovna v ten den, co jsme tuhle hru 

hráli. Potom jsme začali program, kdy jsme byli rozřazeni do tří týmů a měli za úkol v 

jednotlivých týmech plnit různé úkoly, ve kterých byla ke správnému vyřešení nutná 

spolupráce. Například jsme měli všichni postupně prolézt pavoučí sítí, navrhnout vlajku 

našeho týmu, nebo poslepu udělat z dlouhého provazu čtverec. Po polovině týmových aktivit 

jsme měli jako odměnu oběd a zasloužený odpočinek.  
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Po obědě na nás čekaly další týmové aktivity, a nakonec zlatý hřeb. Měli jsme zase v jiných 

týmech, vytvořit něco jako postroj pro vajíčko, jehož úkolem bylo ochránit vajíčko před 

pádem z výšky. Abych byl upřímný, přežilo jenom jedno vajíčko z pěti. Ale zase na druhou 

stranu, všichni se stejně nejvíc těšili na to, až se vajíčko rozbije. Na konec našeho programu 

jsme hráli hru, při níž jsme si měli vybrat každý jednu kartu ze hry Dixit, které byli vyložené 

na stole a následně ostatním povědět, z jakého důvodu jsme si ji vybrali. Po náročném dni 

plném poznávání našich spolužáků jsme dostali osobní volno, které jsme měli až do večeře.  

Po večeři jsme se všichni sešli u ohniště, kde jsme všichni dostali papír, na kterém byly 

nějaké vlastnosti, nebo jen informace a my jsme měli za úkol sehnat alespoň dva lidi od 

každé položky, o kterých je možné toto prohlášení říci. Byla to vcelku velmi zajímavá hra s 

originálním nápadem. Poté ovšem přišel program se snad nejintenzivnějšími zážitky z celého 

pobytu. Schovávaná po celém areálu penzionu. Celá naše třída, tedy jednatřicet dětí se 

schovávalo po penzionu před profesorkami. Určitě situace působila velmi komicky, což taky 

byla. Po celou dobu jsme se schovávali na opravdu neobvyklých místech. Například na 

záchodech ve fitness, v sauně, nebo ve vířivce. Po náročné schovávané jsme si všichni lehli 

do našich postelí a odebrali jsme se do našeho posledního spánku tady na penzionu.  

No a poslední den pobytu jsme stihli snídani a než pro nás přijel autobus, tak jsme se mohli 

ještě rozloučit a popovídat si, co se nám líbilo nejvíce. Krásnou tečku na závěr tomu dodal 

Amos, když v oblečení skočil do bazénu, který byl součástí areálu. To už ale pro nás přijel 

autobus a my jsme už museli opravdu odjet. Myslím a věřím, že jsme si všichni náš pobyt v 

Šafránkově Mlýně užili naplno. 

                   Jakub Hoffmann S1.A 

 

 

Adaptační pobyt třídy C1.A 

Ve dnech  7. - 9. září 2021 se noví studenti 1. ročníku navzájem poznávali  při společném 

pobytu ve Strachotíně pod Pavlovskými vrchy. Příjemné tři dny s nimi strávily Mgr. Martina 

Dvořáčková a Mgr. Markéta Teplá.   
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Ze vzpomínek studentů:  

Většinu času jsme hráli společné hry, plnili zapeklité úkoly a podnikli jsme i vyhlídkovou 

plavbu lodí po vodní nádrži. Náročný výstup na hrad Děvíčky byl odměněn krásným 

výhledem na nedaleký Pavlov a Dolní Věstonice. Navštívili jsme i archeopark, a vrátili jsme 

se tak v čase až do dob pravěkého osídlení. Nejdůležitější však bylo to, že jsme se dozvěděli 

mnoho o ostatních a navázali  jsme první přátelství. Na Strachotín budeme rádi vzpomínat.                                                                                            

               
       Marie Lastovecká C1.A   

 

Adaptační pobyt třídy C1.B v Malé Morávce 

Ve dnech 7. – 9. září 2021 prožili studenti třídy C1.B adaptační pobyt v Malé Morávce.          

V klidném prostředí jesenické přírody pro ně tým pracovníků Střediska služeb škole Brno 

připravil spoustu seznamovacích i kreativních her.  

Studenti si zahráli divadlo, sestrojili stroj času, zkusili si, jaké bylo psaní SMS na 

tlačítkovém mobilu a nalovili spoustu imaginárních čápů, kun i štik. Celý program zakončilo 

povídání při svíčkách v improvizované kavárně. 

 

Mgr. Josef Žaža 
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Sbírkový den Světlušky 

Ve spolupráci se SVČ Rosice jsme ve středu 8. září 2021 uspořádali Sbírkový den Světlušky. 

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce 

zrakově postiženým.  

Čtyři dvojice studentů sexty Matěj Bartošek a Adam Holubík, Veronika Skálová a Lukáš 

Kučera, Hedvika Hrabálková a Julie Vyhnalíková, Tereza Foralová a Alžběta Hálová 

nabízeli nejprve v Rosicích a poté i na gymnáziu sbírkové předměty s logem Světlušky. 

V Rosicích se jim podařilo na zlepšení životních podmínek těžce zrakově postižených lidí 

vybrat částku 14 569,- Kč, na gymnáziu 5 139 Kč, celkem tedy 19 708 Kč.  

Děkujeme všem, kteří Světluškám přispěli alespoň symbolickou částkou a děkujeme 

i zmíněným studentům sexty, bez kterých by se sbírku nepodařilo uskutečnit. Matějovi, 

Adamovi a jejich třídní učitelce Mgr. Evě Konečné děkuji i za pomoc s organizováním obou 

částí sbírky. 

 

Mgr. Světlana Smejkalová 
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Exkurze do Prahy 2021 

Ve dnech 15. – 17. září již tradičně proběhla poznávací exkurze tříd C2.A a S4.A v našem 

hlavním městě. 

Navštívili jsme Pražský hrad, malebnou Malou Stranu, nechali jsme se okouzlit barokním 

kostelem sv. Mikuláše a uličkami Nového Světa. Vystoupali jsme na Petřín a z výšky 

obdivovali pražské panorama. Židovské město, Staroměstská radnice, Karlovo náměstí, 

Národní třída, Kampa, všechna tato místa v nás zanechala dojmy a upomínku na události, 

které se zde v minulosti odehrály. Exkurzi jsme završili návštěvou areálu Vyšehradu. 

Všichni se opět rádi do Prahy podíváme a objevíme nová zákoutí. 

                                                                                                       Mgr. Martina Dvořáčková 

…Od starého židovského hřbitova až po Pražský hrad byla naše exkurze po Praze nádherná, 

ale musím uznat, že na mě nejvíce zapůsobila katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha a 

Panny Marie. Tato stavba je nádhernou ukázkou gotického stylu její úzký, ale vysoký vzhled 

s portály, žebrovou klenbou a lomenými oblouky. Nádherná je také mozaika posledního 

soudu. Na první pohled mě všechny tyto prvky ohromily. Nejvíce mě ale zajímalo, jak se cítili 

lidé, kteří tuto stavbu viděli před několika stoletími. Byli stejně udivení jako já? Nebo byla 

tato stavba takovou součástí, jejich života že přestávala být zajímavá? 

Při vstupu do této katedrály jsem si prvně všiml nádherných vitráží, které nádherně zářily 

díky venkovnímu světlu na nich nádherné vyobrazení svatých a jiných významných osob. 

Uprostřed katedrály stále dvě dlouhé řady lavic připravené na mši. A před nimi pod 

nádhernými klenbami a třemi velkými a třemi malými vitrážemi stál model katedrály před ní 

pult, u kterého by stál farář, nebo biskup či arcibiskup.  

Pod každou vitráží se nachází nějaký nádherně namalovaný obraz nějaké biblické události 

či svaté osoby nebo nádherně vytesaná socho nebo freska. Pod některými byla fotka známých 

biskupů či arcibiskupů a staré zlatem ozdobené oltáře.  

Na druhé straně baziliky najdeme hrob Jana Nepomuckého, který září stříbrně. Viděl jsem 

na něm vyobrazeného Jana Nepomuckého obklopeného anděly. Někteří drží svícny někteří 

ho nadnáší a další odkrývají závoje. 

Všechno v katedrále se mi zdálo úžasné, ale ještě úžasnější byl pocit, že na stejných místech 

ve kterých, jsem chodil, chodili i známe historické osobnosti  a že v těchto místech se zdála 

dávno ztracená historie přímo přejemnou, jako by několik století neuběhlo, jako by se čas 

zastavil. 

                                                                                                                        Pavel Stuchlík 
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Exkurze druhého ročníku a kvarty do ZOO Lešná 

V září jsme v rámci studia zoologie navštívili zoologickou zahradu v Lešné u Zlína. Žáci zde 

měli možnost vidět nejen živočišné, ale i rostlinné druhy z různých kontinentů světa. Žáci 

ve skupinách zpracovávali elektronický atlas obratlovců podle jejich geografického výskytu 

na jednotlivých kontinentech, který jsme pak využili ve výuce jako pomůcku k jejich 

určování a zařazení do zoologického systému. Část žáků vyplňovala pracovní listy spojené 

s životními strategiemi tamních zvířat.  

                                                                                                                   

 

Mgr. Radek Malý 

Exkurze žáků C3.A v Alliance française 

Studenti francouzštiny ze třídy C3.A navštívili na konci září Alliance française v Brně. 

Workshop vedl ředitel této instituce, který představil její činnost v rámci českého i 

celosvětového kontextu. Vysvětlil, jakým způsobem probíhá udělení mezinárodního 

certifikátu, a poukázal na možnosti studia v zahraničí. Se studenty vedl diskuzi a zmínil 

spoustu zajímavostí z francouzské lingvistiky. Někdy opět na viděnou! 

                           
Mgr. Zuzana Běhalová 
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Návštěva Rakouského institutu 

Studenti německého jazyka 3. ročníku se v měsíci září zúčastnili projektového dne, jehož 

součástí byla návštěva Rakouského institutu (Österreich Institut) v Brně. Zde se dozvěděli o 

fungování institutu a vše co nabízí, včetně mezinárodních zkoušek a kulturních akcí. Pro 

studenty byl připravený interaktivní program o reáliích Rakouska, aktivně se zapojili do 

komunikačních her, kde pracovali v týmech i malých skupinkách. Veškerá komunikace 

probíhala v německém jazyce. 

Během programu vládla velmi veselá atmosféra a spokojenost. 

           
Mgr. Jitka Marková 

 

Český den proti rakovině na gymnáziu 

V pátek 1. října jsme na naší škole uspořádali charitativní sbírku Český den proti rakovině.  

Za nabízené žluté kvítky měsíčku lékařského jsme získali prostředky na boj proti rakovině 

– na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu 

onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. 

Studentům kvinty Terezii Fabíkové, Gabriele Kosinové, Františku Radovi, Šárce Škondrové, 

Nikole Šťastné a Lukasi Vicenikovi se podařilo prodat celkem 276 kytiček a na podporu 

boje proti rakovině tak přispět částkou 8 547 Kč. Děkujeme.    

                                          
     Mgr. Zuzana Procházková, Mgr. Světlana Smejkalová 
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Dějepisná exkurze v Brně 

Dne 12. 10. 2021 poznávali studenti třídy C1.B v rámci výuky dějepisu pamětihodnosti 

města Brna. Navštívili špilberské kasematy, kapucínskou hrobku a prošli historické centrum 

města – Petrov, Zelný trh, Starou a Novou radnici, náměstí Svobody a několik, navštívili 

také několik pozoruhodných památek církevní architektury. 

               
Mgr. Josef Žaža 

 

„Z této noci nás nezachrání“ 

Takto se jmenoval workshop, který pro nás připravila nezisková organizace Post Bellum. Ta 

se vedle jiných činností snaží prostřednictvím postupů zážitkového učení a metod 

dramatické výchovy podpořit u žáků zájem o moderní dějiny. 

V první části zážitkového workshopu jsme si přiblížili historické události 50. – 90. let 20. 

století. Poté se naše třída C3.A přesunula v čase do roku 1974. Do doby, kdy v Českoslo-

vensku už úplně pohasly naděje na změny a normalizace jede naplno. Ale i v této době se 

našli umělci, kteří chtějí svobodně tvořit. Proti své vůli se dostávají do střetu s komunistickou 

mocí. A stačí se jednou ocitnout na jejich koncertě a vezete se taky. 

Ve druhé části našeho workshopu vstoupili žáci do rolí studentů českobudějovického 

gymnázia. Od spolužáka dostali pozvání zúčastnit se koncertu jedné pražské kapely. Bude 

to skvělý večer. Nebo ne? Hrozí jim něco? A jak se rozhodnou? 

Žáci si vyzkoušeli vstoupit do kůže pamětníků této jedné historické událostí. Konkrétně šlo 

o událost, která se odehrála 30. března 1974 v Rudolfově u Českých Budějovic, kde se měl 

konat hudební festival, na němž měla mimo jiné zahrát i kapela The Plastic People of the 

Universe. Koncert však byl zrušen a proti účastníkům provedli příslušníci policejních složek 

brutální zásah. Někteří studenti byli vyloučeni ze školy. 
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Žáci hráli role daných postav, ale mohli se volně rozhodovat a přemýšlet, jak by se zachovali 

sami. Na závěr se prostřednictvím vzpomínek pamětníků seznámili s prostředím 

undergroundu, procesem s kapelou Plastic People of the Universe i vznikem Charty 77. 

Pomocí reflexe popsali své zážitky, emoce a kladně zhodnotili celý workshop. Myslím si, že 

i žáci, kteří ve školních lavicích dějepis nemají příliš v lásce, zjistili, že historie nemusí být 

nezajímavá a nudná věda. 

Mgr. Lenka Mášová 

 

Projektový den třídy C1.B v Olomouci 

Dne 26. 10. 2021 pracovali studenti třídy C1.B v rámci projektového dne s odborníkem            

z praxe na poznávání historie v souvislostech v kulisách historického centra Olomouce. 

O odbornou část projetu se postaral znalec olomoucké historie a architektury Ing. Tomáš 

Kryl. Za své snažení byli studenti odměněni nejen novými poznatky, ale také diplomem. 

                     
Mgr. Josef Žaža 
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Exkurze C1.A do Moravského Krumlova 

26. 10. 2021 jsme se v rámci hodin českého jazyka a estetické výchovy vypravili do 

nedalekého Moravského Krumlova, kde jsme mimo jiné navštívili expozici Slovanské 

epopeje Alfonse Muchy. 

Díky skvělému výkladu průvodkyně jsme si připomněli důležité mezníky slovanské historie 

a obdivovali jemnost a mistrovství monumentálních Muchových maleb. Podzimní přírodu 

jsme si pak v klidu vychutnali v zámeckém parku, kde jsme si mohli vyprávět o tom, co jsme 

viděli a jak na nás dílo zapůsobilo. 

                              
Mgr. Martina Dvořáčková 

 

První prodloužená v tanečních 

Tradičně probíhají na podzim kurzy společenského tance a výchovy pod vedením tanečních 

mistrů Mighty Shaku, letos trochu netradičně pro druhý ročník a kvartu. Kurzy tance musely 

být loni přerušeny následkem nepříznivé epidemiologické situace a letos tak frekventanti 

navázali na loňské dva kurzy a učí se základům společenských tanců waltzu, valčíku, polky, 

jivu, tanga, rumby a mnoha dalších. Že jim to jde, se snažili ukázat na první prodloužené. V 

kurzu získají i základy společenské etikety. Přejeme jim, aby kurzy úspěšně zvládli a měli 

na ně krásnou vzpomínku. 

                             
Mgr. Libor Hejda 
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Slavnostní imatrikulace nových žáků tříd S1.A a C1.A, C1.B 

 

V úterý 16. 11. 2021 jsme přijali do řad studentů Gymnázia T. G. Masaryka u příležitosti 

oslav Dne studenstva nové žáky školy. Slavnostní imatrikulace byla jako tradičně 

doprovozena výchovným koncertem a následným programem maturitních ročníků 

v Dělnickém domě. Všem nováčkům přejeme do budoucího studia hodně úspěchů, nespočet 

skvělých zážitků a také neutuchající chuť učit se novým věcem. 

                    
Mgr. Libor Hejda 

 

Mikuláš 2021 

Po roční přestávce proběhl na škole „Mikuláš“. Organizace akce a odměnění hříšníků se 

chopili už tradičně žáci tříd C3.A a S5.A. Mezi hříšné duše se dostali dokonce i někteří 

učitelé. Po vykonání nařízeného „pokání“ jim však byly všechny hříchy odpuštěny a dostali 

od Mikuláše i malou výslužku. 

                          
Mgr. Libor Hejda 
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Pomoc Ukrajině 

Projev ředitele školy 28. 2. 2022 do školního rozhlasu k situaci na Ukrajině: 

Vážení kolegové a studenti, 

Předpokládám, že i Vy všichni sledujete vývoj situace na Ukrajině. Snad nikomu z nás není 

lhostejné, co se v současné době kousek od našich hranic děje. Mír bereme jako 

samozřejmou věc a nikdo z nás válku nechce. Dokud svět bude tolerovat státníky typu 

Vladimíra Putina a jeho rozpínavou politiku, bohužel klid nikdy nebude. Myslet si, že nás 

se to netýká, je bláhové a krátkozraké. Vždyť i my s „přátelskou pomocí“ tehdy ještě 

Sovětského svazu máme svoje zkušenosti. A i proto bychom neměli být lhostejní a dát 

najevo nám dostupnými prostředky svůj nesouhlas se zasahováním jiného státu do 

suverenity státu druhého. Ať už tuto situaci vyvolalo cokoliv, nikdy by neměly být spory 

řešeny zbraněmi, obzvláště ze strany státu, který disponuje takovým obrovským vojenským 

potenciálem jako je Rusko. Ale ne všichni Rusové s jednáním svého prezidenta souhlasí a já 

se dokonce domnívám, že většina z nich by s vojenským řešením situace na Ukrajině 

nesouhlasila.  I to je třeba si uvědomit a neházet všechny Rusy do jednoho pytle.  

Myslím si, že v současné chvíli je nutné dát co nejviditelněji najevo náš nesouhlas 

s vojenským zásahem Ruska na Ukrajině a v rámci našich možností vyjádřit solidaritu               

s ukrajinským lidem. 

Na naší škole zavlaje ukrajinská vlajka a po domluvě s ostatními jihomoravskými gymnázii 

ji vyvěsí všechny školy. V našich silách by mohlo být i uspořádání finanční sbírky na pomoc 

Ukrajině a aktivní by mohl být v tomto směru váš Studentský parlament. 

Pojďme říct naše NE nejenom válce na Ukrajině, ale jakékoliv válce! 

Děkuji všem, kteří se o to jakkoliv zaslouží. 
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Mgr. Eva Kokešová 

 

Rakouský a francouzský institut Brno 

Umět více než jeden jazyk se v dnešní době bere za samozřejmost. Mnoho lidí si myslí, že 

si vystačí s angličtinou, ale je tomu opravdu tak? Možná vás zklamu, ale pravda to není. 

Angličtinou dnes mluví kdekdo a ovládat by ji měl každý. Ovšem umět se domluvit v jiném, 

dalším jazyce, je teprve frajeřina a v životě se to velice hodí.  

Společně s paní profesorkou Ševčíkovou a s panem profesorem Leitnerem jsme se proto 

vydali na rakouský a francouzský institut do Brna, abychom si vyzkoušeli mluvit druhým 

jazykem někde jinde než jen ve školním prostředí.  

Po příchodu do institutu jsme se rozdělili na skupinky němčinářů a francouzštinářů. 

Němčinářů se ujala milá paní, u které si vyzkoušeli kvíz, kolik toho ví o Rakousku. 

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, například, že ve Vídni si můžete koupit 

40 druhů kávy nebo že císařovna Sisi měla obvod pasu 51 centimetrů. Zatímco 

francouzštináři hráli pantomimu a povídali si o povoláních, němčináři se přesunuli k rodilé 

mluvčí, která je naučila některé rozdílnosti mezi rakouskou a německou němčinou. 

Následovaly různé interaktivní činnosti a hraní her. Po příjemně stráveném dopoledni plném 

francouzštiny, němčiny a zábavy jsme se rozloučili a s nově nabytými vědomostmi se už teď 

těšíme na další hodiny cizích jazyků. 
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Tereza Obrová, Ludmila Horáková a Alžběta Oswaldová C2.A 

 

Dějepisná exkurze Terezín – Lidice 

Studenti kvinty a třetího ročníku se v úterý 12. 4. 2022 vydali na dějepisnou exkurzi. Nejprve 

Navštívili město Terezín, kde si prohlédli nejdůležitější objekty bývalého židovského ghetta. 

Po nedlouhé polední přestávce následoval přejezd do nedalekých Lidic, kde se cílem 

návštěvy stalo tamní pietní území připomínající obec vyhlazenou nacisty. 

Exkurzi doprovázelo příjemné jarní počasí. 

                        

Mgr. Josef Žaža 
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Velký úspěch chlapců v krajském finále v košíkové 

V pátek 19. 11. 2021 se uskutečnilo v hale Veterinární univerzity Brno krajské kolo přeboru 

středních škol v basketbalu chlapců, kterého se zúčastnily nejlepší týmy středních škol 

Jihomoravského kraje. Mezi „TOP“ 8 týmy nechyběli ani chlapci z naší školy – Gymnázia 

T. G. Masaryka Zastávka.  V náročných kláních podali obdivuhodný výkon a zaslouženě 

vybojovali pohár za krásné 3. místo, což je bezpochyby skvělý úspěch naší školy v této 

kolektivní hře v těžké konkurenci středních škol kraje. 

                          

Mgr. Josef Malý 

 

Poznáváme památky UNESCO v Třebíči (C3.A) 

Dne 19. 4. 2022 navštívili studenti třetího ročníku město Třebíč, aby blíže poznali tamní 

židovskou čtvrť a také románsko-gotickou baziliku sv. Prokopa. Vzhledem k nepříznivým 

povětrnostním podmínkám byla do programu zařazena i prohlídka místního muzea, jehož 

nová expozice Lidé, místa, osudy mnohé velmi zaujala. I přes mrazivé počasí se exkurze 

vydařila. 

                           

Mgr. Josef Žaža 
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SOČ 2021/2022 

Středoškolská odborná činnost je soutěž, která jde mimo zavedené školní předměty. Jejím 

cílem je seznámit studenty se základy vědeckého způsobu práce a dát jim možnost projevit 

svůj zájem a nadání. Student zpracovává své zvolené téma vědeckým postupem, jehož 

výstupem je odborná práce v rozsahu asi 40 stran, kterou následně obhajuje před odbornou 

komisí a veřejností. Na naší škole již dlouhodobě jsou častější práce z humanitních oborů      

v souvislosti s požadavky volitelného předmětu Společenské vědy.  

Ve školním roce 2021/2022 bylo do školního kola přihlášeno celkem 19 prací v 7 oborech. 

Obhajoby školního kola proběhly 23. 2. 2022 ve dvou skupinách. Letos již zase prezenční 

formou. Obhajoby pro obory 14. a 17. vedly L. Mášová a Z. Běhalová. Pro ostatní obory (6, 

7, 12, 15 a 16) byl v porotě R. Malý a M. Dojiva. Všichni studenti své práce obhájili                    

a projevili schopnost rozšiřovat své znalosti a zkušenosti i mimo svou běžnou výuku.               

V letošním roce se okresní kolo soutěže vzhledem k nízkému počtu postupujících prací 

nekonalo, takže rovnou do krajského kola postoupilo 9 prací. Podrobné výsledky školního 

kola najdete ve výsledkové listině.  

Krajské kolo proběhlo prezenční formou 12. 5. 2022 na Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše.          

I zde všichni zúčastnění dokázali své práce obhájit. V oboru 6. Zdravotnictví nás 

reprezentovala Ema Sviráková a Nikola Šťastná, které se umístily na 11. a 12. místě. V oboru 

7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství obhájily své práce Eliška 

Poláčková a Šárka Pavlíčková, které skončily na 8. a 11. místě. V oboru 12. tvorba učebních 

pomůcek, didaktická technologie jsme nakonec měli vítězku krajského kola, kterou se stala 

Šárka Poláková s prací Děti a příroda. V oboru 14. Pedagogika, psychologie, sociologie          

a problematika volného času nás reprezentovali L. Zaklová a O. Boček, kteří se umístili na 

8. místě. Bohužel z důvodu nemoci nemohla svou práci obhajovat G. Kosinová. V oboru 15. 

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby se na 6. místě umístila práce J. Dohnala a O. 

Schella. V oboru 17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 

jsme také měli vítězku krajského kola, a to Valerii Žídkovou s prací Umělá inteligence ve 

vztahu k právu v současné době. Obě dvě vítězné práce postoupily do celostátního finále.  

Celostátní kolo proběhlo v termínu 10. – 12. června 2022 v Kutné Hoře na Gymnáziu Jiřího 

Ortena. I zde Valerie Žídková zaujala svou prací členy poroty a ve velké konkurenci se jí 

podařilo umístit na 3. místě a získala několik zvláštních cen (Cena Nadačního fondu J. 

Heyrovského, Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Ingenium „Svět počítačů                      

a komunikace", Širší nominace na účast v zahraniční soutěži). Adéla Poláková také obhájila 

svou práci a nakonec se umístila na 9. místě.  

Všem zúčastněným patří velká gratulace a poděkování za reprezentaci školy. 

Martin Dojiva, garant SOČ 

 

Zábavné herní odpoledne pro děti z Ukrajiny 

V sobotu 23. dubna uspořádal na našem atletickém hřišti student MUNI Fakulty sociálních 

studií Martin Foral „zábavné herní odpoledne“ pro děti z Ukrajiny. Cílem bylo, kromě 

pohybových aktivit, vzájemné navázání a posílení kontaktů s ukrajinskými uprchlíky. I když 

nebylo zřejmé kolik dětí s rodiči se této akce zúčastní, byli jsme mile překvapeni, kolik 

účastníků se dostavilo. Přišlo bezmála 60 dětí a i s rodiči to činilo skoro 120 účastníků. 

Akce tedy splnila svůj účel a my děkujeme Martinu Foralovi za jeho skvělý nápad.  
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Martin Foral, student FSS MUNI Brno 

Vlastivědná exkurze S.2A do Soběslavi 

Součástí školního vzdělávacího programu pro sekundu je tradiční vlastivědná exkurze se 

zaměřením na vodáckou turistiku do Jižních Čech. Žáci navštívili Jindřichův Hradec, Tábor 

s klášterem Klokoty a královské město Soběslav, kde jsme zároveň měli i zázemí v kempu 

TJ Sokol Soběslav. Součástí exkurze bylo i splouvání částí řek Lužnice, Nežárky a Vltavy.                                                                            

                                                                  

Mgr. Radek Malý 

 

Sportovní vodácký kurz kvarty 2022 

V červnu 2022 se naše třída zúčastnila vodáckého kurzu v Soběslavi, jehož cílem bylo utužit 

naší fyzickou zdatnost. I kdyby se tato vize nesplnila, přinejmenším jsme zjistili, že školní 

jídelna není nejhorší kuchyní na světě.  

Utuženy byly především vztahy v naší třídě. Nejvíce se sblížili pan učitel Hakl                                 

a nejmenovaný spolužák, které stmelilo jejich společné podvodní prozkoumávání řeky 

Vltavy. I přes nepřízeň přírody i ostatních škol jsme si vytvořili spoustu společných zážitků. 

Ale o tom zase jindy, protože to, co se stane na vodě, zůstane na vodě.  
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Každý chlap, ať už malý nebo velký se ráno oblékl zpátky do trenek a vyrazil na rozcvičku. 

I přes mírné podráždění učitelů byla nedochvilnost na denním pořádku.  

Mimo jiné jsme si zlepšili naše karbanické dovednosti a vytrénovali naše hlasivky. Také 

jsme zjistili, že osmnáct sirek na zapálení ohně je stále málo. Podmínka, že večerka začíná    

s posledním zapraskáním ohně byla dodržena neustálým sbíráním dřeva z okolí kempu. Naše 

snažení bylo tak horlivé, že obyvatelé chatky číslo 16 byli nuceni spát pod širým nebem. 

Vodácký kurz byl zakončen naším pasováním říčními Bohy, kteří posléze skončili mokří 

stejně jako noví vodáci. Odvážíme si mokré boty, spálená ramena, nedůvěru ve fyzikální 

zákony, ale především velký úsměv na tvářích. 

                               

žákyně kvarty J. Desová, A. Kadlecová, E. Vybíralová  

 

Vlastivědné putování C1A Moravským krasem 

Ve dnech 15. – 17. června 2022 jsme se studenty naší třídy vyrazili do Jedovnic, kde jsme 

se ubytovali v kempu a odtud jsme prozkoumávali okolí. 

Navštívili jsme Rudické propadání a velice se nám líbila expozice ve zdejším větrném 

mlýně. Následující den jsme se vydali do nitra Moravského krasu a obdivovali nádherné 

podzemními prostory Punkevních jeskyní. I když nás potkala červnová průtrž, statečně 

všichni došli až do Jedovnic a zbyla energie i na večerní program. Sluníčko nám nakonec 

přálo a mohli jsme se i vykoupat v Olšovci a trochu si zasportovat. Exkurze se nám moc 

vydařila! 

                   

          Mgr. Martina Dvořáčková 
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Školní časopis SCOOL! 

Ve školním roce 2021/2022 pokračovala redakce v práci na dalších číslech časopisu. Ovšem 

vzhledem k tomu, že se ve všech třídách dohánělo učivo z období covidové pandemie a kvůli 

vleklé nemoci hlavního grafika nakonec vznikla pouze dvě nová čísla, v pořadí 56. a 57.,       

a s nimi přibyla dvě nová témata: Komu není Rady, tomu není pomoci a Sny.  

V prvně jmenovaném si vzali autoři článků na paškál dobré rady, které kdy dostali, a také,      

a to hlavně, osobnost RNDr. Antonína Rady, prvního ředitele střední školy v Zastávce. 

Časopis obsahuje mj. reportáž z odhalení pamětní desky dr. Radovi v budově základní školy, 

které se konalo pod organizační taktovkou Klubu absolventů a obou zastáveckých škol. 

Další číslo obsahovalo články na téma Sny a snění, ale také reakci na nově vzniklý válečný 

stav na Ukrajině. Členové redakce se zúčastnili organizace finanční sbírky na pomoc 

Ukrajině, v časopise byl uveřejněn mj. text studentky Oksany z Charkova, která se od března 

2022 do konce školního roku účastnila výuky na naší škole. 

Do nového školního roku vstupuje redakce ve značném oslabení, protože odmaturovalo 

několik členů redakce, včetně šéfredaktorky Adély Šenkyplové. Novou šéfredaktorkou se 

stala Tereza Obrová a celý tým redakce časopisu bude, doufejme, posílen studenty z nového 

prvního ročníku a tercie. 

                             

Mgr. Eva Kokešová 
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Kroužek stolního tenisu 

Ve školním roce 2021/2022 probíhal již dvanáctým rokem kroužek stolního tenisu pod 

vedením Mgr. Radka Hakla, a to každý pátek od 13:00 do 14:30 hodin. Do kroužku chodilo 

10 žáků, 8 chlapců a 2 dívky. Cílem kroužku je žáky seznámit se základními pravidly a 

technikou základních i pokročilejších úderů. Většina žáků pak svou přípravu směřuje k 

účasti na každoročním jarním turnaji, který pořádá ve zdejší tělocvičně Dům dětí a mládeže 

Zastávka. Kroužek probíhá v posilovně Gymnázia, kde jsou k dispozici 3 stoly na stolní 

tenis, a doufám, že jeho tradice bude pokračovat i v příštím školním roce. 

             

Mgr. Radek Hakl 


