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SRPEN 2016
Práce učitelů ve škole začala nástupem ve čtvrtek 25. srpna 2016. V přípravném týdnu se
konaly porady, školení a odložené klasifikace či opravné zkoušky.
ZÁŘÍ 2016
Školní rok začal ve čtvrtek 1. září 2016. Žáci primy a 1. ročníku měli slavnostní zahájení v aule
školy, kde je přivítala paní ředitelka se svou zástupkyní. Ostatní studenti měli zahájení ve
třídách se svými třídními učiteli. Téhož dne se konaly opravné ústní maturitní zkoušky
z biologie studentek loňského 4. ročníku Terezy Mikeskové a Kateřiny Zostalové. Obě
úspěšně odmaturovaly a dostaly maturitní vysvědčení.
Slavnostní zahájení školního roku

V září jsme se dověděli o velkém úspěchu mladého profesora našeho gymnázia Mgr. Ondřeje
Mikla. Ve středu 2. září 2016 bylo otevřeno mezinárodní European Art Museum v Dánsku.
Hlavním úkolem tohoto muzea je uspořádat unikátní kolekci umění od roku 2000 až 2025.
Muzeum prezentuje všechny umělecké styly. Do sbírky byli zařazeni umělci z celé Evropy
(Belgie, Finsko, Francie, Nizozemsko, Itálie, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko,
Rakousko a Velká Británie). Za Českou republiku vybral kurátor Leif Nielsen Mgr. Ondřeje
Mikla.
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Ve dnech 12. - 14. září 2016 se konal na Vápenkách adaptační kurz pro 1. A, studenty
doprovázela třídní profesorka Radka Vařechová a profesor Jamný.

Adaptační kurz třídy 1. A

Ve čtvrtek 15. září se studenti tříd 1. A, kvinty, 2. A a sexty účastnili besedy s ambasadorem.
Cenu vévody z Edinburghu, projekt, který startuje na naší škole, nám přijel představit
ambasador DofE Lukáš Kotlár. Tento mladý muž pochází z Uherského Ostrohu, kde vyrůstal v
dětském domově, po přijetí na pražské gymnázium se dostal k projektu DofE, díky němuž
získal mezinárodně uznávané certifikáty, procestoval Českou republiku i Rumunsko a příští
rok se chystá do Peru. Lukáš se snažil inspirovat studenty, aby se nebáli snít své sny a přidali
se do projektu, který jim v jejich cestě dokáže pomoci.
Ve čtvrtek 15. září 2016 se konala informační schůzka pro rodiče žáků prvního ročníku.
Ve dnech 15. a 16. září se konal na Vápenkách adaptační kurz pro primu za doprovodu třídní
profesorky Kotenové a její zástupkyně prof. Mrkvové. Oba adaptační kurzy vedl psycholog
Mgr. Jaroslav Mrkva.
Dne 16. září 2016 se předávaly ke kontrole osobní složky žáků a do 23. září se odevzdávaly
ředitelce školy tematické a časové plány.
Pondělí 26. září bylo Evropským dnem jazyků.
V pondělí a úterý 26. a 27. září se konal na Vápenkách preventivní kurz pro kvintu pod vedením

psychologa Mgr. Mrkvy. Se třídou jel třídní prof. Ebringer a prof. Hubačka.
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Adaptační kurz primy
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V pondělí a úterý 26. a 27. září se konala pod vedením profesorky Macháčkové fyzikálně

technická exkurze na Ostravsko, které se účastnily třídy 2. A a sexta. Během exkurze studenti
navštívili továrnu Tatru v Kopřivnici, Velký a Malý Světa techniky v Ostravě, Divadlo vědy a
3D kino.

Exkurze na Ostravsko

Ve dnech 21. – 23. září navštívily PhDr. Jaroslava Večeřová a Mgr. Renata Bočková slovinské
gymnázium Gimnazia Lava ve městě Celje. Při návštěvě byla domluvena spolupráce mezi
oběma školami na bázi výměny studentů. Výměnné pobyty jsou nabízeny pro 30 studentů z
každé školy a první výměny by měly proběhnout na jaře 2017. Studenti budou ubytováni v
rodinách a měli by recipročně poskytnout ubytování slovinským studentům. Studenti si
budou sami hradit náklady na dopravu a kapesné.
Město Celje se nachází v Dolním Štýrsku v centrální části Slovinska a s počtem obyvatel okolo
40.000 je třetím největším městem ve Slovinsku. Město bylo založeno Kelty, později
rozšířeno Římany. Je umístěno v krásné, mírně hornaté krajině s výhledem na Julské Alpy.
Dominantou města je skalnatý ostroh se středověkou pevností Starý Hrad.
Gimnazia Lava je součástí komplexu pěti středních škol a VOŠ s počtem studentů asi 3.000.
Gymnázium připravuje studenty ve věku 15-18 let na maturitní zkoušku a na přijímací
zkoušky na vysoké školy. Gymnázium má zkušenosti s projekty na výměnu studentů, vyučuje
se zde několik jazyků – angličtina, němčina, ruština, španělština a francouzština.
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Ve Slovinsku
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Poslední týden v září se účastnili studenti maturitních ročníků exkurze do Prahy. Proběhla ve
dnech 27. – 30. září 2016. Třídy 4. A a oktávu doprovázeli profesoři Šimlík, Mezuliániková,
Jongepier a Vrbová.
Středa 28. září byla dnem volna, připadl na ni státní svátek Den české státnosti.

Oktáva v Praze
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ŘÍJEN 2016
Ve dnech 5. – 6. října se konal XX. veletrh vzdělávání v Hodoníně. Na veletrhu vystavovalo
54 škol a navštívilo ho 1.500 žáků ZŠ a jejich rodičů. Naše škola prezentovala jako každoročně
možnosti studia na 4letém a 8letém gymnáziu. Součástí programu veletrhu byla i různá
kulturní vystoupení. Vystoupení našeho sboru a školní cimbálky pod vedením MgA. Františka
Pavluše mělo velký úspěch.
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Dne 5. října 2016 se zúčastnili studenti sekundy exkurze do VIDA Science centra v Brně, kam
je doprovázeli prof. Macháčková a Prachař.

Ve dnech 10. - 14. října probíhala na škole Logická olympiáda kategorie B, kterou
organizovala prof. Macháčková. Ve středu 12. října se konalo školní kolo soutěže
Přírodovědný klokan pod vedením prof. Hálkové. Ve čtvrtek 13. října proběhlo na gymnáziu
školní kolo soutěže Bible a my, které organizovala prof. Mrkvová. V pátek 14. října se naše
škola zapojila tradičně do celonárodní dobročinné veřejné sbírky Bílá pastelka. Čtyři
dobrovolníci ze septimy vybrali ve škole a ve městě 7.990,- Kč. Výtěžek sbírky (celkem 2.062 480,- Kč)
bude použit především na výcvik vodících psů, odstraňování bariér a sociální rehabilitaci.

Dne 12. října 2016 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan, jejímž pořadatelem je
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou
fakultou UP v Olomouci. V kategorii Kadet bylo celkem 40.344 řešitelů a na prvním místě se
umístil Lukáš Karas ze třídy kvarta. V kategorii Junior bylo celkem 13.694 a na prvním místě
se umístil Jakub Šuráň ze třídy sexta.
Ve dnech 17. - 21. října probíhala ve škole Logická olympiáda – kategorie C, kterou
organizovala prof. Macháčková.
Dne 17. října 2016 se naše škola zúčastnila Soutěže středoškolských prací v Brně. Byly zde
prezentovány práce s tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území
Jihomoravského kraje. Soutěž vyhlásila Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání, Katedra environmentálních studií FSS MU a Jihomoravský kraj.
Naše škola dosáhla vynikajícího výsledku a měla ve finále dvojité zastoupení. Odborné práce
Hodnocení účinku tonalidu na vodní organismy a Zánik Miliových luk vybrala odborná porota
do užšího finále, které se konalo v prostorách Krajského úřadu JmK.
Ekologické práce zde obhajovalo 15 soutěžících z různých středních škol našeho kraje. Své
práce zde prezentovala Vendula Letovská (oktáva), Barbora Kotková (4.A) a Marie
Hrdoušková (4.A). Na prvním místě se nakonec umístila Vendula Letovská s prací Zánik
Miliových luk.
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Ve čtvrtek 20. října se uskutečnila odborná exkurze do skláren v Kyjově. Žáky 3.A doprovázely
prof. Bočková a Hálková. Studenti se zde seznámili s historií sklárny, která byla založena roku
1883. V roce 1991 ji převzala švýcarská firma Vetropack. Výroba skla se od 19. století
výrazně změnila. Od zcela ruční výroby přešla ke stoprocentní mechanické práci a výrobě 2,5
milionu lahví za den.
Studenti si během exkurze prohlédli laboratoře skláren, v nichž se testují parametry výrobků.
Poté byli rozděleni do dvou skupin a prošli celý proces výroby skla. Od horka u sklářských
van, kde se mísí suroviny, přes jednotlivé, už vytvarované láhve, pohybující se po pásovém
dopravníku až k balení napěchovaných palet. Měli tak možnost seznámit se podrobně s tím,
co obnáší výroba obalového skla.

Ve dnech 22. – 25. října 2016 se zúčastnila trojice našich studentů ve složení Anna
Grombířová (4.A), Adam Žák (oktáva) a Tomáš Macalík (oktáva) návštěvy Štrasburku. Cesta
byla odměnou za vítězství v Dějepisné soutěži gymnázií. Studenty doprovázel prof. Hubačka,
který studenty na soutěž celý rok připravoval, a ředitelka školy. Studenti si prohlédli město a
navštívili také Evropský parlament, kde se jich ujala naše europoslankyně Olga Sehnalová,
V pondělí 24. října se žáci vyššího gymnázia zúčastnili divadelního představení Maryša, které
se uskutečnilo v kulturním domě ve Strážnici.
V úterý 25. října uspořádaly prof. Hálková a Jozífková výukový program pro sekundu v ZOO
v Hodoníně. Součástí programu byla přednáška o jedovatých tvorech nazvaná Smrtící
setkání.
Téhož dne se studenti septimy pod vedením třídní prof. Štipčákové a prof. Jongepiera
zúčastnili projektového dne v ekologické obci Hostětín.
Ve středu 26. a čtvrtek 27. října byly podzimní prázdniny, na které navázal páteční státní
svátek 28. října.
V pondělí 31. října se v hodinách angličtiny profesorek Vařechové a Žákové ve třídách prima
a sekunda uskutečnil projekt Halloween.
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Sekunda při výukovém programu v ZOO Hodonín

12

Halloween v sekundě
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Halloween v primě
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LISTOPAD 2016
Ve středu 2. listopadu se zúčastnil profesor Prachař s šestičlenným týmem soutěže
v pIšQworkách na Gymnáziu v Hodoníně.
V pátek 4. listopadu se v Brně konalo krajské kolo Logické olympiády kategorie C, kam
doprovodila prof. Macháčková studenty Hubáčka, Nováka a Vrhela.
V pondělí 7. listopadu proběhlo na škole testování SCIO. Maturitní třídy psaly test z obecných
studijních předpokladů, matematiky a angličtiny.
Od 7. do 15. listopadu se naše škola účastnila již devátého ročníku celostátní on-line
informatické soutěže Bobřík informatiky. Ve čtyřech kategoriích soutěžilo celkem 102
studentů, 21 z nich se stalo úspěšnými řešiteli. Ondřej Macháč z prvního ročníku, s plným
počtem bodů, dokonce celostátním vítězem. Školní kolo Bobříka informatiky organizovala
prof. Sadovská.
Den 7. listopad je již několik let vyhlášen Světovým dnem ekoškol. Ekotým naší školy připravil
na tento den program s tématem třídění odpadů. Studenti 2.A Michal Šlajs a Martin Hrbáč
připravili třicetiminutový film, který sami natáčeli. Byly zde rozhovory s lidmi na ulici ve
Strážnici a ve Veselí nad Moravou, práce v Kovosteelu ve Starém Městě a v Puruplastu
v Kostelanech nad Moravou. Film doplnila powerpointová prezentace o zásadách správného
třídění, kterou vytvořila studentka tercie Magda Lžičařová. Ta po ukončení prezentace
názorně předvedla se studenty prvního ročníku Martinem Hořákem a Janem Jančou, který
odpad patří do kterého koše.
Členové Ekotýmu a autoři programu ke Světovému dni ekoškol
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Ve středu 9. listopadu se konal Den otevřených dveří. Veřejnost si mohla v době od 14.00 do 18.00

prohlédnout prostory školy a zájemci se mohli informovat na možnosti studia na naší škole.
Ve čtvrtek 10. listopadu se tým z kvarty účastnil 1. kolo školské futsalové ligy ve Ždánicích.
Utkali se se dvěma soupeři. Prvním z nich byly Žeravice, se kterými remizovali 1:1 po brance
Pavla Kristoně. Poté je čekal zápas proti Ždánicím, který vyhráli 3:1, dva góly dal opět Pavel
Kristoň a jeden k tomu přidal Jakub Mrkva. Čtyřmi body si tedy zajistili výhru a postup do
dalšího kola.
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V pátek 11. listopadu se naši žáci pod vedením pana profesora Ebringera zúčastnili 1. kola
středoškolské futsalové ligy ve Veselí nad Moravou. První zápas proti OA a SOU Veselí nad
Moravou zvládli v poměru 2:0, kdy se o obě branky postaral Nikolas Dohnal ze 4. A. Další
postup do Hodonína jim zajistilo vítězství v posledním zápase proti SŠGHL Bzenec.
Pochvalu si zasloužil celý tým ve složení Jan Svoboda, Tomáš Míka, Matěj Rýpal, Pavel
Kozumplík, Nikolas Dohnal, Martin Blažek, Ondřej Bačík, zejména pak brankář Adam Žák a
nejlepší střelec Adam Tomčal.
Ve dnech 14. – 18. listopadu se uskutečnil výměnný pobyt našich žáků ve Švýcarsku.
Studenti odjedli se svým doprovodem v pátek večer z veselského nádraží a na místo určení
dorazili po osmnácti hodinách strávených ve vlacích a autobusu. Ve Švýcarsku je přivítali naši
partneři a byli ubytovaní v hostitelských rodinách.
V pondělí se se studenty partnerské školy setkali v malém městečku Andelfingen. Dopoledne
bylo zaměřeno na vzájemné poznávání obou zemí, které probíhalo formou prezentací.
Studenti ochutnali švýcarské sýry, čokolády a byli přijati v místním zámku. Během
odpoledního programu navštívili malebné města Schaffhausen, kde obdivovali také slavný
vodopád Rheinfall. V úterý byla na programu návštěva továrny na čokoládu. Zde si mohli
sami vyrobit některou ze čtyř druhů čokolády – hořkou, mléčnou, bílou nebo karamelovou a
vlastní výrobek si sníst. Mohli také do sytosti ochutnat další čokolády. Odpoledne
následovala prohlídka městečka Appenzell. Ve středu si pak v blízkém lese zahráli
mikulášskou hru Samichlaus, během níž chodili po lese, plnili úkoly, odpovídali na německé
otázky a snažili se chytit prchajícího Mikuláše.
Na předposlední den švýcarští učitelé Beat Merz a Ursy Helblingová připravili prohlídku
města Luzern. Z místních památek se studenti zastavili u Lvího památníku švýcarských vojáků
padlých ve velké francouzské revoluci, v ledovcových zahradách, kde si pohladili kámen starý
20 000 000 let, v zrcadlovém bludišti a v obědové přestávce se prošli po slavném nejstarším
dřevěném mostě s obrazy ze švýcarských dějin ve vikýřích. Další cesta vedla do výše 2132
metrů nad mořem na horu Pilatus. V pátek se česko-švýcarské týmy utkaly ve volejbale a v
česko-švýcarském kvízu. Večer byla oficiálně ukončena první část výměny formou večeře
s učiteli, žáky i rodiči. Stoly s jídlem se prohýbaly a katolickým kostelem zněly písně jak
švýcarské, tak i česká, kterou se švýcarští partneři v rámci hudebního workshopu naučili. Po
večeři se studenti odebrali do stodoly, kde na české, švýcarské, anglické i jiné písničky
tancovali až do půlnoci.
V sobotu pak nastalo loučení. Ještě odpoledne si naši studenti již sami prohlédli největší
švýcarské město Zürich a pak už se vydali na zpáteční cestu domů, kam dorazili v neděli
dopoledne. V prvním dubnovém týdnu navštíví na oplátku švýcarští studenti naši školu.
Dne 16. listopadu se konalo školní kolo Dějepisné olympiády pod vedením prof. Hubačky.
Téhož dne večer se konal ve Vnorovech stužkovací večírek 4. A, jejíž třídní je prof. Šimlík.
Státní svátek 17. listopadu připadl na čtvrtek, kdy bylo volno.
V pátek 18. listopadu se pod vedením prof. Sadovské konalo školní kolo soutěže
v programování her Kodu – Cup.
Ve středu 23. listopadu se konala čtvrtletní pedagogická rada, po níž následovaly třídní
schůzky s rodiči.
Dne 24. listopadu se zúčastnil prof. Hubačka se soutěžním týmem, který tvořili Adam Žák,
Tomáš Macalík, oba z oktávy, a Tereza Svitálková ze septimy, ústředního kola Dějepisné
soutěže studentů gymnázií České republiky a Slovenské republiky v Chebu. Akce se konala ve
Velkém sále Fakulty ekonomické ZČU a jednalo se již o finálové kolo jubilejního
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pětadvacátého ročníku. Tradičním organizátorem bylo Gymnázium Cheb. Letošní ročník nesl
název Od diktatury k diktatuře a byl věnován období let 1945 – 1948. Soutěžilo 75 družstev.
Vítězem se stalo Gymnázium Valašské klobouky.

V pátek 25. listopadu se konala v aule školy přednáška na téma Válečný konflikt v Sýrii
určená pro septimu a 3. A.
Téhož dne večer se konal ve Vnorovech stužkovací večírek oktávy, třídní je prof.
Mezuliániková.
Ve středu 30. listopadu se konalo školní kolo Olympiády z českého jazyka pod vedením prof.
Šaňkové. V I. kategorii získala 1. místo Aneta Solaříková z tercie, ve II. kategorii získala 1.
místo Vendula Letovská z oktávy a 2. místo Alena Kobidová ze sexty. Všechny výherkyně
postoupily do okresního kola. V pátek 30. listopadu se několik žáků školy se zúčastnilo
okresního kola soutěže Bible a my.

Výměnný pobyt ve Švýcarsku

20

Ve Švýcarsku
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Ve Švýcarsku
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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

26

27

Stužkovací večírek 4.A

28

PROSINEC 2016
Do 1. prosince 2016 odevzdávali studenti maturitních ročníků přihlášky k maturitní zkoušce.
Téhož dne se družstvo chlapců účastnilo pod vedením profesora Ebringera Okresního kolo
florbalu v Hodoníně a ve škole proběhlo školní kolo soutěže Mladý Demosthenes, které
organizovala prof. Šaňková. Tato soutěž se týká mluveného projevu. Školního kola se
zúčastnilo devět řečníků. Jejich úkolem bylo pronést krátký improvizovaný projev na základě
tří vylosovaných slov (podstatného jména, přídavného jména a slovesa). Všechny
přednesené projevy byly zábavné a kultivované. Jako nejzdařilejší výstup byla ohodnocena
strážnická pověst v podání Amálie Berčíkové (sexta). Druhé místo obsadil Ondřej Bačík (1. A)
se svou pohádkou. O třetí místo se dělí Alžběta Hřivnová (sexta) a Jan Janča (1. A).
V pátek 2. prosince proběhlo v prvním ročníku testování CLOSE. Téhož dne se třídy 2.A, 3.A,
sexta a septima zúčastnily divadelního představení Voličská kampaň Strany mírného pokroku
v mezích zákona tedy přírodního, které bylo uvedeno v sále kulturního domu Strážničan.
V úterý 6. prosince se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, které organizovala
prof. Bočková, a školní kolo Matematické olympiády kategorie A, které organizoval prof.
Prachař.
Ve středu 7. prosince se konalo školní kolo Olympiády v německém jazyce pod vedením prof.
Mezuliánikové a ve 13:35 hodin se uskutečnilo školení požární ochrany pro všechny
zaměstnance školy.
Ve čtvrtek 8. prosince se konalo školní kolo Olympiády v ruském jazyce pod vedením prof.
Mezuliáníkové.
V pátek 9. prosince se konalo školní kolo Recitační soutěže pro nižší gymnázium a první
ročník, které organizovala prof. Vařechová. V aule školy pak byly slavnostně vyhlášeny
výsledky školního kola olympiád z anglického, německého a ruského jazyka.

Slavnostní vyhlášení výsledky školního kola olympiád z cizích jazyků
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Recitační soutěž
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V úterý 13. prosince se účastnilo družstvo chlapců vyššího gymnázia pod vedením prof.
Ebringera Středoškolské futsalové ligy v Hodoníně.
Od 2. do 14. prosince probíhala na škole pod patronací nadačního fondu Krtek Lízátková
sbírka. Podařilo se nasbírat 1520 cukrovinek pro děti postižené onkologickým onemocněním.
Tuto nadílku předali žáci třetího ročníku ve čtvrtek 15. prosince Dětské fakultní nemocnici na
Černopolní v Brně.
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Ve středu 14. prosince se v 6. a 7. vyučovací hodině sešli zájemci na vánočních tvůrčích
dílnách, které zorganizoval tradičně Ekotým a prof. Jongepier. V učebně výtvarné výchovy
vyráběli různé vánoční předměty z přírodních a odpadových materiálů. Letošní dílny byly
připraveny skupinkou sextánek vedenou Zuzanou Kropíkovou a Rozálií Rosíkovou. Kromě
základních materiálů, jako jsou papíry, provázky a stužky nebo včelí vosk, pořídily také staré
knoflíky a korálky, sklenice, pomeranče, jablka a větvičky ze stromů. Dokonce upekly
perníčky, které účastníci dílen mohli ozdobit. Z ostatních materiálů vytvořili žáci řadu svíček,
svícínků, přáníček, vánočních dekorací a křížal. Vše bylo následně zabaleno a před Vánocemi
po škole prodáváno. Výtěžek z těchto dílen a Blešáku půjde na Nadaci Jakuba Voráčka, která
pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou.
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Ve čtvrtek 15. prosince se družstvo žáků pod vedením prof. Suchomela zúčastnilo okresního
kola Šachového turnaje ve Vacenovicích. Téhož dne se uzavíraly u prof. Hálkové přihlášky
maturitních prací pro septimu a 3.A. Skupina studentů pod vedením prof. Pavluše a Mikla
uspořádala vánoční vystoupení v Domově pro seniory ve Strážnici.
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V pátek 16. prosince se ve školní jídelně uskutečnil tradiční vánoční Blešák. Na tuto burzu
žáci naší školy přinesli věci, které byly v dobrém stavu a mohly potěšit někoho jiného.
Nahromadila se spousta různorodých věci – od šperků, přes knihy a keramiku až po oblečení.
Novinkou letošního blešáku se stala kasička, kam žáci i zaměstnanci školy mohli přispět
částkou podle svého uvážení, aniž by si něco zakoupili. Výtěžek z prodeje a příspěvky
v kasičce činily 4 620 korun. Tyto peníze budou zaslány Nadaci Jakuba Voráčka, která
pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou.
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V pátek 16. prosince se uskutečnilo školní kolo v SUDOKU družstev, kterého se zúčastnilo 14
týmů. Akci zorganizovaly prof. Karasová a Vrbová. Soutěž skončila s tímto výsledkem:
V kategorii vyšší gymnázium:
1. místo: oktáva - Lucie Dudíková, Veronika Falešníková, Marie Tomčalová
2. místo: 3.A - Lucie Černá, Nikola Dudová, Tereza Bělohoubková
3. místo: smíšené družstvo 3.A + oktáva - Vendula Oláhová, Jožka Šťastný, Nikola Zábelka
V kategorii nižší gymnázium:
1. místo: kvarta - Michal Kuchařík, Lukáš Karas, Robert Chytil
2. místo: kvarta - Jan Hrdoušek, David Vojtíšek, Martin Šebesta
3. místo: kvarta - Michal Bačík, Eliška Janásová, Dominik Kolacia
První dvě družstva v obou kategoriích nás budou reprezentovat v oblastním kole, které se
uskuteční 1. 2. 2017 na našem gymnáziu.
Ve dnech 5. až 15. prosince probíhala formou online testu soutěž English Guru, která byla
vyhlášena pro všechny studenty středních škol. Hlavní cílovou skupinou byli studenti
třetích a čtvrtých ročníků. Test byl vytvořen s cílem ověřit reálnou znalost anglického
jazyka a schopnost využít získané jazykové dovednosti. Velký úspěch měla skupina žáků ze
septimy. Této online soutěže se zúčastnilo 293 tříd z celé České republiky a tým septimy se
umístil na osmém místě. Jako odměnu získali online kurz angličtiny a slevu na FCE zkoušku.
V pondělí 19. prosince se konal ve školní tělocvičně Školní turnaj chlapců pod vedením prof.
Suchomela, Jagoše a Ebringera.
Školní turnaj dívek ve volejbale pro vyšší gymnázium a kvartu se uskutečnil v úterý 20.
prosince. Na 1. místo se probojovala 2. A v sestavě Klára Maňáková, Radka Syrová, Terezie
Suchánková, Tereza Filípková, Martina Mikesková a Anna Kománková. 2. místo patřilo oktávě
a na 3. místě skončila 4. A.
Ve středu 21. prosince se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády, které zorganizovali
prof. Hubačka a Ebringer.
Ve čtvrtek 22. prosince se v aule školy uskutečnila vánoční besídka, kterou připravil vyučující
hudební výchovy prof. Pavluš. V šesté vyučovací hodině se konaly třídnické hodiny a žáci si
zde ve vánoční atmosféře rozdělovali dárky. Odpolední vyučování v 7. a 8. hodinách odpadlo
a žáci se po šesté hodině odebrali domů, aby se chystali na Vánoce. Vánoční prázdniny začaly
v pátek 23. prosince 2016. Školní vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
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Školní turnaj dívek ve volejbale
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Vítězná družstva
Pod sebou: 1. místo – 2. A, 2. místo – oktáva, 3. místo – 4. A
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Vánoční besídka
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Obraz našeho výtvarníka Mgr. Ondřeje Mikla byl použit ve dnech 19. až 21. prosince 2016 na
italské univerzitě v Sieně v souvislosti s koncertem věnovaným hudebním skladbám
Friedricha Nietzscheho.
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LEDEN 2017
Vyučování po vánočních prázdninách bylo zahájeno v úterý 3. ledna 2017. V pátek 6. ledna se
konal na kulturním domě Strážničan Ples v bílém, který zakončil kurz tance a společenského
chování, jehož se účastnili studenti sexty a 2. ročníku.
Ve dnech 15. - 20. ledna se konal lyžařský výcvikový kurz pro první ročník. Probíhal v Karlově
pod Pradědem a studenty doprovázeli profesoři Jagoš, Suchomel a Ebringer.
V úterý 17. ledna proběhlo na našem gymnáziu okresní kolo Olympiády z dějepisu. Druhé
místo a postup do krajského kola získal Robert Chytil z kvarty. Do krajského kola, které se
bude konat 21. března 2017 v Brně, postupuje také Michal Jaroš z tercie.
Ve středu 18. ledna proběhla ve třídě sekundě Cyrilometodějská olympiáda, kterou
zorganizovala ředitelka školy dr. Večeřová.
V pátek 20. ledna se konal Reprezentační ples školy, který zahájili svým tance studenti sexty
a 2. ročníku. K tanci hrála skupina Black & White, ve vestibulu hrála k poslechu i tanci
cimbálová muzika Krepina. K zakoupení byla také bohatá tombola a bylo možné se
vyfotografovat v připraveném fotokoutku. V průběhu večera se uskutečnila soutěž ve
valčíku, odborná porota vybrala ze soutěžících tři nejlepší páry a ty náležitě ocenila. Pro
nejlepší pár byly přichystány i šerpy jakožto pro královnu a krále valčíku.
V úterý 24. ledna se účastnili studenti kvarty pod vedením prof. Prachaře okresního kola
Matematické olympiády v Hodoníně. Robert Chytil obsadil 3. místo se ziskem 21 bodů, Lukáš
Karas 6. místo se ziskem 17 bodů a Michal Kuchařík 9. místo se ziskem 14 bodů.
Nejúspěšnější z nich, Robert Chytil, převzal v pondělí 30. ledna v prostorách Střediska služeb
školám Hodonín diplom a věcné ocenění.
V úterý 24. ledna se odehrál krajský přebor škol v šachu čtyřčlenných družstev v Břeclavi. Z
okresního kola postoupila dvě družstva reprezentující naší školu. První tým hrál kategorii 2.
stupeň ve složení Lukáš Londin, Tomáš Skalka, Jasmína Marie Londinová, všichni tři z primy, a
Emilie Tomšicová z tercie. Po velmi pěkných výkonech celého týmu nakonec obsadili 2. místo
a probojovali se do celostátního kola, které se odehraje ve Zlíně. Náš druhý tým hrál v
kategorii střední školy v původní sestavě Jan Skalka z oktávy, Jakub Šuráň ze sexty, Václav
Ochotný z 2.A a Michal Bačík z kvarty. Ambice druhého týmu postoupit nakonec nebyly
naplněny, protože kvůli nemoci tým hrál jen ve třech a skončil na 6. místě.
V úterý 24. ledna se uzavřely známky za první pololetí. Pololetní pedagogická rada se konala
ve středu 25. ledna. Téhož dne žáci navštívili Anglické divadlo Peter Black v kuturním domě a
konalo se školní kolo Biologické olympiády pod vedením profesorek Jozífkové a Gazárkové.
Olympiáda zahrnovala teoretickou část, poznávání rostlin, živočichů a hub, a praktickou část
na téma Detektivem v přírodě. Na 1. místě se umístila Lucie Sabotová z primy, na 2.místě
Natálie Prečanová ze sekundy a 3. místo obsadila Blanka Futáková ze sekundy. První dvě
soutěžící postupují do okresního kola, které se bude konat 20. dubna 2017 na základní škole
Vančurova v Hodoníně.
V pátek 27. ledna byl Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům
proti lidskosti. Téhož dne proběhla na půdě Purkyňova gymnázia prezentace Univerzity
obrany, kterou zrealizovali absolventi naší školy Natálie Hanáková a Vilém Vašíček. Studenti
Fakulty vojenského leadershipu poutavou formu představili žákům septimy a 3. A možnosti
studia na své vysoké škole, a rovněž jim nabídli vhled do specifik vojenského života.
Posluchači ocenili nejen vysokou míru informativnosti, ale i názornosti prezentace.
V úterý 31. ledna odevzdávali studenti maturitního ročníku své maturitní práce. První
pololetí bylo ukončeno téhož dne vydáním výpisu vysvědčení.
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Okresní kolo Olympiády z dějepisu
uprostřed Robert Chytil z kvarty
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Ples gymnázia
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ÚNOR 2017
Ve středu 1.února dopoledne proběhl na naší škole Přírodovědný projekt pro Základní školu
Vnorovy, který prováděli profesoři Hálková, Macháčková a Prachař.
Téhož dne se konalo v Hodoníně okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kam naše žáky
doprovázela profesorka Šaňková. V 1. (mladší) kategorii naši školu reprezentovala Aneta
Solaříková (tercie), která v náročné soutěži (letos byl kladen důraz na znalosti jazykových
vrstev, slovotvorbu a roli slova v kontextu) obsadila 10. místo. Ve 2. kategorii se Alena
Kobidová (sexta) umístila čtvrtá a Vendula Letovská (oktáva), které se nejlépe ze všech
vydařila slohová práce, druhá, postupuje tedy do krajského kola.
Ve středu 1. února proběhlo na našem gymnáziu také regionální kolo v luštění Sudoku, které
organizovala profesorka Karasová. Zúčastnilo se ho 9 družstev. Naše čtyři družstva předvedla
skvělé výkony a v obou kategoriích obsadila přední místa. Téhož dne se v době od 14 do 18
hodin konal již podruhé v tomto školním roce Den otevřených dveří. Zájemci o studium na
naší škole a jejich rodiče si mohli prohlédnout prostory školy a seznámit se s tím, jak u nás
probíhá výuka.
Ve čtvrtek 2. února se naše škola zapojila do soutěže Hejtmanův pohár, založené na
překonávání dráhy různých sportovních dovedností. Akci organizovali profesoři tělesné
výchovy Ebringer, Suchomel a Jagoš.
V pátek 3. února byly pololetní prázdniny.
Ve dnech 5. - 10. února se konal lyžařský výcvikový kurz pro tercii a kvintu v Karlově pod
Pradědem. Studenty doprovázeli profesoři Suchomel, Ebringer, Jagoš a Vrbová.
Ve středu 8. února se na gymnáziu konal Přírodovědný projekt pro ZŠ Strážnice. Proběhlo
školní kolo Dějepisné soutěže gymnázií organizované prof. Hubačkou, konalo se školní kolo
Chemické olympiády organizované prof. Jozífkovou. Profesorka Mezuliániková téhož dne
doprovázela dvě studentky naší školy do Břeclavi na okresní kolo Olympiády z německého
jazyka. Naši školu reprezentovala dvě děvčata ze sexty – Alena Kobidová a Alžběta Hřivnová.
Alena obsadila druhé místo, Alžběta byla čtvrtá.
Ve středu 15. února se ve škole konalo školní kolo Biologické olympiády kategorie B, které
organizovala prof. Jozífková.
Ve středu 15. února oslavil tým naší Ekoškoly významné výročí. Sešel se totiž již po sté od
začátku svého působení. Ekotým se zpravidla schází jednou měsíčně a na svých schůzích
probírají členové různé záležitosti týkající se životního prostředí, zejména spadající do témat
odpady, energie, voda, prostředí školy a biodiverzita. Na výroční schůzi se mluvilo např. o
projektu Menu pro změnu, akci Zdravé mlsání, oslavě Dne Země nebo organizaci Ekolečka.
Od tohoto školního roku Ekotým funguje i jako školní parlament. Po samotné schůzi se
členové Ekotýmu přesunuli do bufetu, kde je čekala sladká odměna, a vzápětí se ještě vyfotili
u nástěnky Ekoškoly v přízemí.
Ve čtvrtek 16. února proběhlo na hodonínském gymnáziu okresní kolo Olympiády v
anglickém jazyce. Většině našich studentů se velmi dobře podařilo zúročit svou přípravu na
soutěž. V nejmladší kategorii I B naši školu reprezentovala Magdalena Břízová (sekunda),
která získala 2. místo. V kategorii IIB se Jan Kobida (tercie) umístil po komunikačně
promyšleném výkonu druhý a Anar Gantulga (kvarta) šestá. V nejstarší kategorii III A obsadila
v Alžběta Hřivnová (sexta) 2. místo a Alena Kobidová (sexta) 7. místo.
V pondělí 20. února odevzdávali studenti, kteří se chtějí účastnit soutěže Středoškolské
odborné činnosti, své práce prof. Hálkové.
Úterý 21. února byl Projektovým dnem. Studenti sexty a 2. A pod vedením dr. Večeřové a dr.
Jamného se účastnili projektu Lež na procházce.
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Téhož dne se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády v Rohatci, kam studenty doprovázel
prof. Hubačka
Ve středu 22. února se studenti školy účastnili filmového představení pod názvem "Nicolas
Winton - Síla lidskosti, které se uskutečnilo v Kulturním domě Strážničan.
V pátek 24. února se vítězové školního kola Cyrilometodějské olympiády v doprovodu
ředitelky školy dr. Večeřové, organizátorky školního kola, zúčastnili okresního kola soutěže,
které se uskutečnilo na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Celkem se zde sešlo 47 soutěžících
a jejich pedagogů. Během dopoledne se soutěžilo, uskutečnily se prohlídky s průvodcem,
promítal se hraný dokument o životě svatých bratří, hrály se zábavné hry, promenádovalo po
hradišti, počítaly schody při výstupu na vyhlídkovou věž nebo se poslouchala romantická
hudba či četba z knihy B. Fialy V Rasticově městě.

100. schůzka Ekotýmu
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Za částku 6.000,- Kč předanou Nadaci Jakuba Voráčka získalo gymnázium Certifikát dárce
2017. Tato částka byla získána prodejem výrobků z vánočních tvůrčích dílen a výtěžkem z
předvánočního Blešáku. Nadace pomáhá lidem s diagnózou roztroušené sklerózy
mozkomíšní.

Soutěž v Sudoku
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Sudoku - 1. místo kategorie SŠ

Sudoku - 1.místo kategorie ZŠ
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Den otevřených dveří
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BŘEZEN 2017
Do středy 1. března odevzdávali zájemci o studium na naší škole přihlášky ke studiu.
Téhož dne se konalo v Brně - Lužánkách krajské kolo olympiády v ruském jazyce v kategoriích
ZŠ, SŠ I, SŠ II a SŠ III. Naši školu reprezentovala v kategorii ZŠ Eliška Janásová z kvarty, která
dosáhla výborného úspěchu a vybojovala 2. místo. V kategorii SŠ II soutěžila žákyně septimy
Tereza Svitálková, které se sice nepodařilo dostat se mezi tři nejlepší, přesto důstojně
reprezentovala naše gymnázium. Studentky doprovázela prof. Štipčáková.
Ve čtvrtek 2. března se naši studenti pod vedením prof. Vařechové účastnili Soutěže
dětských recitátorů v Hodoníně.
V úterý 7. 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 16 vybraných žáků, kteří řešili úkoly teoretické i praktické části. Třetí místo obsadil
žák kvarty Robert Chytil. 4. místo obsadil Michal Jaroš z tercie.

Vítězové chemické olympiády, vpravo Robert Chytil
Ve čtvrtek 9. března se konalo pod vedením profesorek Hálkové a Jozífkové školní kolo SOČ.
Téhož dne uspořádal Ekotým pod vedením prof. Jongepiera akci nazvanou Zdravé mlsání.
Akce se nekonala už řadu let, a protože se naše škola zapojila do projektu Menu pro změnu,
rozhodl se Ekotým o obnovení této akce. Podařilo se dát dohromady celkem 15 pokrmů od 8
studentek, jedné učitelky a jednoho učitele. Záměrem akce bylo prezentovat a hlavně
ochutnávat zdravější jídlo, tj. bez palmového oleje, bílé mouky a bílého cukru.
Akce byla zahájena v 7. hodině ve školní jídelně krátkým úvodem o smyslu domácí přípravy
jídla a také pochválením těch, kteří ve svém volném čase něco upekli, uvařili a napsali recept.
Výrobci si vyměnili zkušenosti, ale brzo se přišly podívat i některé třídy, kterým se vesměs
akce velmi líbila a výrobky jim chutnaly.
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Zdravé mlsání
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V souvislosti se snahami o zdravé stravování byla v březnu také vyhodnocena lednová
internetová anketa týkající se našich stravovacích zvyků. Ta byla součástí projektu Menu pro
změnu, stejně jako prosincové průzkumy v jídelně a v bufetu. Ankety se zúčastnilo 83 žáků a
učitelů. Výsledky ankety byly shrnuty do následujících grafů.

graf 1

graf 2

Bylo zjištěno, že většina lidí kupuje potraviny v supermarketu (graf 1), ale dosti vysoké
procento pěstuje i svou zeleninu a ovoce, nebo najde cestu přímo k výrobcům či farmářům.
A jak kriticky se nakupuje? Podle grafu č. 2 hrají hlavní roli chuť v daný okamžik a cena, ale
hodně lidí si zřejmě (aspoň občas) přečte informace na obalu.

graf 3

graf 4

graf 5

graf 6
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Další otázky se zabývaly stravováním doma. Z odpovědí vyplývá, že se ještě dost často jí
polévky ze sáčku, mražená pizza a další předpřipravené výrobky místo čerstvých,
nezpracovaných potravin (graf 3 a 4). Vypadá to, že některým lidem chybí čas si připravit
pořádné jídlo. To potvrzuje i vysoké číslo lidí, kteří nestihnou (nebo nechtějí?) snídat a pak to
řeší až v bufetu (graf 5).

graf 7

graf 8

Ostatní grafy snad mluví samy za sebe. Jen stojí za to, pozastavit se u posledního diagramu:
může vaše stravování souviset s tím, jak to vypadá na světě…?
Výsledky ankety byly vyvěšeny na nástěnce Ekoškoly.
Tento projekt probíhá za finanční podpory Evropské unie, Ministerstva zahraničních věcí
České republiky a České rozvojové agentury.

Ve čtvrtek 9. března se konalo v Brně Krajské kolo olympiády z německého jazyka kat. IIB,
studentku kvarty Magdalenu Arcante doprovázela prof. Kotenová.
V pátek 10. března bylo ukončeno přihlašování žadatelů o přijímací řízení do systému CERTIS.
Ve dnech 13. - 17. března byly v našem regionu jarní prázdniny.
V pondělí 20. března se všichni žáci školy zúčastnili soutěže Matematický klokan, kterou
zorganizovala prof. Karasová.
V úterý 21. března se konalo v Brně krajské kolo dějepisné olympiády, žáky Roberta Chytila
z kvarty a Michala Jaroše z tercie doprovázel prof. Hubačka.
Ve středu 22. března doprovázel opět prof. Hubačka do Brna ke krajskému kolu zeměpisné
olympiády studenta sexty Jakuba Šuráně.
Ve čtvrtek 23. března se konalo okresní kolo fyzikální olympiády na gymnáziu v Kyjově,
studenty doprovázela prof. Vrbová. Naše škola měla zastoupení v kategorii E, kterou celkově
vyhrál Robert Chytil z kvarty. Další žáci kvarty – Lukáš Karas a Michal Kuchařík – obsadili 4. a
7. místo.
V pátek 24. března se konalo v Brně okresní kolo SOČ. Studenty doprovázela prof. Hálková.
Téhož dne se konalo celostátní kolo soutěže Bible a my na arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži. Za naši školu se ho účastnila studentka 1. ročníku Alžběta Grombířová.

59

Ve středu 29. března se ve škole konal 3. ročník soutěže v luštění německých křížovek.
Soutěž je určená pro žáky tercie a kvarty a připravila ji prof. Kotenová. Soutěže se účastnilo
17 žáků. Ze žáků tercie se na 1. místě umístila Magdalena Lžičařová, 2. místo získala Aneta
Solaříková a 3. místo David Káčerek. Samostatně vyhodnocenou kategorií byli žáci kvarty,
kde 1. místo obsadil Ondřej Pres, 2. místo Michal Kuchařík a 3. místo Stanislav Podkalský.
Od 13.45 hodin se konalo konzultační odpoledne pro uchazeče o studium na gymnáziu.
Do pátku 30. března odevzdávali studenti maturitních ročníku své seznamy literárních děl
k ústní maturitní zkoušce.
V pátek 31. března se všichni žáci školy kromě maturitních ročníků účastnili filmového
představení CUKR- BLOG, po němž následovala beseda s režisérkou A.Culkovou.

DUBEN 2017
V neděli 2. dubna přijeli na výměnný pobyt do Strážnice studenti a učitelé ze švýcarské školy
Sekundarschule Andelfingen, se kterými se naši studenti seznámili už v listopadu loňského
roku. Celý týden byl naplněn bohatým programem od Tour de Strážnice, výšlapu na Pálavu,
výletu do Prahy, prohlídky skanzenu a zámku přes lekci praktické češtiny, kvízu, her až po
předávání moravských velikonočních tradic. Výměnný pobyt byl ukončen v sobotu 8. dubna.
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V pondělí 3. dubna se konala ve 14 hodin v aule školy přednáška v rámci projektu DofE na
téma první pomoci, kterou pro žáky připravil manžel naší kolegyně MUDr. Koten.
V úterý 4. dubna se konalo krajské kolo Olympiády z českého jazyka, kterého se účastnila
studentka oktávy Vendula Letovská. Na soutěž ji doprovázel prof. Šimlík.
Téhož dne se konalo na základní škole U Červených domků v Hodoníně okresní kolo
matematické olympiády. Naši školu úspěšně reprezentovali žáci primy, sekundy a tercie,
které doprovázela prof. Karasová. V kategorii Z6 se na 2. místě umístil Lukáš Vojtěch Londin
se ziskem 16 bodů, na 4. místě Andrea Švirgová se ziskem 14 bodů, na 8. místě Jasmína
Marie Londinová se ziskem 11 bodů. Všichni tři jsou současně úspěšnými řešiteli této
kategorie. Na dalších místech se umístili K. Klásková, T. Skalka, J. Chudíček, M. Miklendová,
A.
Mikesková.
V kategorii Z7 dosáhl nejlepšího výsledku Martin Bezděk, který se ziskem 9 bodů dosáhl na 8.
místo a získal titul úspěšného řešitele. Na dalších místech v této kategorii skončily V.
Svitáková, B. Fojtíková a B. Futáková. Nejúspěšnější kategorií byla Z8 - tercie, kde naši žáci
obsadili první dvě příčky. Vítězkou okresního kola s plným počtem 18 bodů se stala Aneta
Solaříková, 2. místo obsadil Michal Jaroš se ziskem 17 bodů.
Ve středu 5. dubna se ve škole konalo konzultační odpoledne pro uchazeče o studium
Dne 7. 4. 2017 proběhlo na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně krajské
kolo Biologické olympiády kategorie B. Naši školu úspěšně reprezentoval žák sexty David
Koryčanský. Součástí soutěže bylo poznávání rostlin a živočichů, praktická a teoretická část
na téma Budiš světlo! Na soutěž ho doprovázela prof. Jozífková.
V pondělí 10. dubna se konalo v Hodoníně na základní škole Vančurova okresní kolo
Biologické olympiády kat. D. Studentky N. Prečanovou se sekundy a L. Sabotovou s primy
sem doprovázela prof. Jozífková. Součástí soutěže bylo poznávání rostlin a živočichů,
praktická a teoretická část na téma Detektivem v přírodě.
V úterý 11. dubna se konalo oblastní kolo Matematické olympiády kat. B,C a ve středu 12.
dubna Krajské kolo Chemické olympiády kat. C v Brně, kam prof. Hálková doprovázela
studenty Grombířovou a Šuráně.
V dubnu se konaly přijímací zkoušky. Do čtyřletého studia se hlásí 81 uchazečů a do
osmiletého 57. Ve středu 12. dubna se konal první termín přijímacích zkoušek do čtyřletého
studia.
Ve čtvrtek a pátek 13. a 14. dubna byly velikonoční prázdniny. Velký pátek byl letos poprvé
celostátním dnem volna. Velikonoční pondělí připadlo na 17. dubna.
V úterý 18. dubna se konal první termín přijímacích zkoušek do osmiletého studia a ve středu
19. dubna druhý termín přijímacích zkoušek do čtyřletého studia. Téhož dne odpoledne se
konala čtvrtletní pedagogická rada, po níž následovaly třídní schůzky s rodiči.
Ve středu 19. dubna se konalo v Uherském Hradišti Krajské kolo fyzikální olympiády kat. C,D.
Ve čtvrtek 20. dubna se konal ve škole druhý termín přijímacích zkoušek do osmiletého
studia.
Ke studiu do čtyřletého i osmiletého gymnázia bylo přijato na příští školní rok po 30 žácích.
Pátek 21. dubna byl vyhlášen Dnem Země a naše škola se pod vedením prof. Jongepiera
účastnila řady aktivit. Nabídka původně obsahovala sedm různých témat, bohužel se však
některé akce nemohly kvůli špatnému počasí konat. První dvě vyučovací hodiny strávili
zájemci z tercie, kvarty a kvinty – přes velmi chladné počasí – v zámeckém parku, kde se pod
vedením prof. Jongepiera seznamovali s bylinami a dozvěděli se o nich různé zajímavosti. Po
velké přestávce šla do parku další skupina převážně kvartánů, která s prof. Suchomelem

63

zjišťovala, které původní i exotické stromy tam rostou. Celkem 16 žáků z kvarty, sexty a 1. A
se přihlásilo na úklidové práce ve škole. Ti dopoledne i odpoledne uklízeli dvě laboratoře,
několik vitrín a další objekty ve školní budově. Největší akcí byla přednáška pro třídy kvartu,
kvintu, sextu a 1. A. Naše bývalá kolegyně prof. Uhrová v ní zajímavě vyprávěla o Indonésii,
tamních pralesích a jejích obyvatelích i o problému palmového oleje. Problém dobře zná,
protože v Indonésii často pobývá.

V pátek 21. dubna proběhlo na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze finále 5. ročníku
soutěže Chemquest. Jedná se o soutěž žáků základních a středních škol, jejichž úkolem je
vytvořit asi dvou minutové video na určité téma Chemie & příroda. Do finále postoupila
trojice žáků z kvarty - Štěpán Šimša, Michal Kuchařík a Petr Tomšej. V Praze předvedli před
odbornou porotou pokusy s názvem Fluorescein, aneb kudy teče voda a Rychle rostoucí
stalagmit.
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Od neděle 23. dubna do čtvrtka 27. dubna pobývalo na výměnném pobytu na naší škole 24
studentů ze Slovinska z gymnázia Lava v Celje. Naši studenti je seznámili se Strážnicí i naší
školou, uvedli je do základů našeho jazyka a předvedli naše folklorní tradice. Po
jednodenní návštěvě Prahy probíhaly akce ve Strážnici. V naší škole následovaly hodiny
hudební výchovy a tance, fyzikální pokusy a kvíz o Slovinsku i naší zemi. Uskutečnilo se také
přátelské utkání ve volejbalu, v němž dominovali Slovinci. Kvůli špatnému počasí se muselo
omezit další poznávání regionu – studenti podnikli pouze kratičký výlet do Milotic. Společně
pak strávili večer na rozloučenou před odjezdem.
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Ve středu 26. dubna se konala pedagogická rada pro maturitní třídy, které se se školou
rozloučily posledním zvoněním v pátek 28. dubna. Kvůli špatnému počasí probíhalo tentokrát
ve školní tělocvičně. Oktáva nás zavedla do vinařského kraje v Blatnici, kde má jejich třídní
prof. Mezuliániková vinný sklípek, a ukázala nám, co se stane, když dorazí najednou turisté
z Tyrolska a Ruska. Třída 4. A si zahrála na bělochy a indiány, kteří zajali jejich třídního prof.
Šimlíka.
Poslední zvonění oktávy
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Poslední zvonění 4.A
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Dne 30. dubna se konaly závěrečné aktivity mezinárodního programu DofE, Marek Srubjan z
1. A. se úspěšně zúčastnil Spartan Race Sprint v Koutech nad Desnou a získal medaili.
Sám svůj zážitek popisuje takto:
„ Naše startovní vlna začínala v 11 hodin. Po rozplynutí kouře a pár desítkách metrů nás
čekala první překážka, a to běh přes pneumatiky a na začátku kopce sjezdovky nás čekaly tři
zdi – přes, pod a skrz. Na konci asi třísetmetrové sjezdovky ovšem byly další zdi a
„podlézačky“. Následoval krátký rovný úsek s kladinami na konci – moje první nepřekonaná
překážka za 30 „angličáků“. Po dokončení penalizace jsme vyrazili vstříc dalšímu kopci.
Následoval další klamavý odpočinek v podobě překonání kladiny a rovinky, ze které byl
nádherný pohled do údolí, pak následoval kopec, dost příkrý, vedoucí k nejvyššímu bodu
závodu. Na naší anabázi k vrcholu jsme zapadali do sněhu i po kolena. Po vyjítí kopce nás
čekalo příjemné a žádané překvapení – voda, čistá a studená voda. Sice jsme po cestě sáhli
častokrát po sněhu, ale vodou jsme nepohrdli. Konečně jsme začali utíkat, cesta vedla mírně
z kopce, sil jsme měli do zásoby. Po prokličkování mezi stromy jsme narazili na další překážku
– přejít 5 cm široký popruh. Po předchozí zkušenosti jsem se celkem smiřoval s možností, že
se to může protáhnout. Bratr přešel, teď byla řada na mě, taky jsem přešel a teď už jenom
z kopce pokrytého masivní vrstvou sněhu. Tady jsme se doslova bořili do sněhu. Asi ve
třetině jsme spatřili lidi, jak se spouštějí po klouzačce. Po počáteční skepsi jsme se s bratrem
rozhodli to zkusit. Nikdy nezapomenu, jak jsme svištěli zadkem po sněhu, jak jsem nad těmi
hrboly nadskakoval, byl to neopakovatelný zážitek. Konec klouzačky značila cesta táhnoucí se
lesem a vedoucí přes sníh, bláto a kořeny stromů. Bylo to celkem nebezpečné, všechno bylo
velmi kluzké a nestabilní. Proto jsme se snažili vybírat co možná nejlepší cestu a jít co nejvíce
skrčení u země. Teď jsme byli asi 2 kilometry od cíle. Přiběhli jsme k další překážce v podobě
ostnatého drátu, tedy podlézání v bahně, těsně u země. Dále nás čekal šplh po laně a
vytahování tašek s pískem. Zase jsme se dali do běhu a přiběhli jsme k asi nejvíc fyzicky i
psychicky vyčerpávající překážce, a to nošení pytlů s pískem. Zdálo se to jako banální vyjít a
sejít kopec s nějakým pytlem, no asi každých 40 metrů jsme dělali přestávku. Když jsme
dorazili de facto k začátku, dali jsme pytle na záda jiných závodníků a mířili jsme ke stanici
s vodou. Tady rozlévali vodu a iontový nápoj. Teď před námi byla překážka ryze sparťanská –
hod oštěpem, který jsme společně nezvládli a dělali jsme 30 „angličáků“. Na cestě k cíli
následovalo (už jenom) pár překážek. Přelézt síť, projít řekou, dle mého odhadu měla kolem
5°C, plazit se řekou s ostnatým drátem 10 cm nad hlavou. Při prvním zalehnutí do Desné
jsem začal z šoku divoce dýchat. Byl jsem celý promočený, s hlavou a tělem kompletně pod
vodou, s ostnatým drátem zachytávajícím se o trička, ale nezlomen. Poté následovala šikmá
zeď a opičí dráha, na které jsem spadl a byl nucen vykonat penalizaci. Po asi 5 angličácích
jsem dostal křeč do pravého stehenního svalu a po každých 5 až 6 jsem si musel dřepnout a
chvilku sval protahovat. Poslední angličák byl vykonán a my jsme mířili k cíli. Teď zbývalo
překonat hliníkovou pyramidu a přeskočit oheň.
Zážitky to byly nepopsatelné, ta atmosféra z každé překážky byla pokaždé jiná. Jsem rád, že
vložený čas a úsilí se projevily, a to formou báječných zážitků a v neposlední řadě medailí.“

75

76

V dubnu se shromáždily příspěvky k letošní fotosoutěži, která má téma „Krajina a civilizace“.
Přišlo celkem jedenáct příspěvků, které posoudila pětičlenná porota z pedagogů - J. W.
Jongepier, O. Mikl, J. Večeřová a z řad studentů - Tamara Mlýnková a Vladimír Pokorný. S
celkem 11 body vyhrála poukázku na 1000,- Kč Eliška Hartmanová z tercie se snímkem
„Břečťanový dům“. Druhé místo získala fotografie „Zapomenutý vagón na Žerotíně“ od
Kristýny Režňákové z oktávy (6 bodů), která obdržela poukázku na 500 Kč. Na třetím místě
skončily dva snímky (oba 4 body) – „Radějovské údolí“ od Kristýny Režňákové a „Civilizace
roste z přírody“ od Lucie Zubaté ze třídy 2. A, která dostala poukázku v ceně 300,- Kč.

1 místo: Eliška Hartmanová (tercie) – Břečťanový dům

2. místo: Kristýna Režňáková (oktáva) – Zapomenutý vagón na Žerotíně

77

3. místo: Lucie Zubatá (2.A) - Civilizace roste z přírody

3. místo bez ceny: Kristýna Režňáková (oktáva) - Radějovské údolí
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KVĚTEN 2017
V pondělí 1. května byl státní svátek. Od 2. do 4. května probíhaly písemné maturitní zkoušky
společné části, a to didaktické testy a písemné práce.
V pátek 5. května uspořádaly profesorky Hálková a Jozífková výukový program pro sekundu
v ZOO Hodonín.
V pondělí 8. května bylo opět volno, neboť byl Státní svátek Den vítězství, kdy jsme si
připomněli vítězství nad fašismem a ukončení druhé světové války v Evropě.
Ve dnech 10. – 12. května probíhalo na škole testování kvarty, které organizoval profesor
Tomeš.
Ve čtvrtek 11. května proběhlo v Brně na Gymnáziu třídy Kapitána Jaroše krajské kolo
soutěže Středoškolské odborné činnosti. Naši studenti letos obhajovali své práce v pěti
oborech. V oboru ekonomika a řízení prezentovala svou odbornou práci s názvem „Zrcadlová
hypotéka“ maturantka Lucie Dudíková. Výborným 2. místem v krajském kole si vybojovala
postup do celostátního kola. Práci s názvem „Výukové materiály Save the jungle with Rimbo“
zpracovaly Petra Crhonková a Radka Syrová, obě z 2. A, v oboru tvorba učebních pomůcek.
Protože děvčata v krajském kole zvítězila, postupují také do celostátního kola, které se bude
letos konat v Boskovicích 16. - 18. června 2017. Barbora Kotková z 3. A soutěžila s prací
„Využití Ramanovy spektrometrie k analýze šperkových kamenů“ v oboru geologie a
geografie obsadila v přehlídce 5. místo. Kristýna Režňáková z oktávy obhajovala svou práci s
názvem „Změna obsahu vitamínu C ve vybraných druzích ovoce a zeleniny v průběhu
dlouhodobého zmražení“ v oboru zemědělství a potravinářství. Téma „Zdraví nás baví“
zpracovávaly Barbora Plešová a Tereza Příkazká, obě 4. A, v oboru pedagogika a v silné
konkurenci si vybojovaly 6. místo.
V pátek 12. května byly vyhlášeny výsledky soutěže Ekoškoly o nejlepší návrh na tričko. Tato
soutěž byla navržena na poslední loňské schůzi Ekotýmu, který probíral, jaké aktivity by si
představoval do dalšího školního rok. Vyšel z toho návrh vyrobit tričko na téma šetření
vodou. K tomu byla letos zorganizovaná soutěž, ve které byl hlavní cenou „zlatý kohoutek“.
Michal Šlajs navrhl plakát, aby se o soutěži vědělo, a do uzávěrky 28. února přišlo pět
příspěvků. Začátkem května pětičlenná tematická skupina VODA návrhy vyhodnotila a v
pátek 12. května byly vyhlášeny výsledky. Lucie Zubatá (2. A) získala 3. místo a dostala
trvalou láhev na vodu. Lucie Sabotová (prima) obdržela s dvěma návrhy 2. cenu – trvalou
láhev na vodu i na výrobu ovocné šťávy. Hlavní cena putovala Vojtěchu Johnovi z primy,
který dostal kromě trvalé láhve i destičku se zlatým kohoutkem, speciálně pro tuto soutěž
vyrobenou Josefem Fišerem. Vojtův výherní návrh bude po grafické úpravě vytištěn na
trička, která budou určena k prodeji.
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Vítěz soutěže návrhu na tričko s tématem VODA Vojtěch John z primy

80

2 místo získala Lucie Sabotová z primy, 3. místo Lucie Zubatá z 2. A
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Ve dnech 15. a 16. května 2017 proběhlo na ZŠ u Červených domků v Hodoníně okresní kolo
matematické soutěže Pythagoriáda. Účastnili se ho žáci primy, sekundy a tercie. Největším
úspěchem se mohl pochlubit Michal Jaroš z tercie, který obsadil ve své kategorii Z8 1. místo v
okresním kole s plným počtem 15 bodů a získal titul úspěšného řešitele. V dalších
kategoriích hájili barvy naší školy tito žáci: Solaříková Aneta (kat. Z8, 8. místo), Gazdová Lucie
(kat. Z7, 6. místo), Chudíček Jakub (kat. Z6, 5. místo), Londin Lukáš (kat. Z6, 4. místo),
Londinová Jasmína (kat. Z6, 4. místo), Špaček Ondřej (kat. Z6, 8. místo), Švirgová Andrea (kat.
Z6, 4. místo).
Od 15. – 19. května měly maturitní třídy přípravný maturitní týden.
Ve středu 17. května skončil okresním kolem soutěže Archimediáda letošní ročník Fyzikální
olympiády. V této nejnižší kategorii obsadili žáci sekundy Martin Bezděk 5. místo a František
Kadubec 10. místo.
Dne 21. května 2017 se v ZOO Hodonín konala akce s názvem Den pro želvy. Do projektu na
ochranu mořských želv v Indonésii se zapojila i naše škola výrobou předmětů s motivem
želvy, které se na akci prodávaly. Žáci primy, sekundy, tercie, kvarty, sexty a 2. A vyráběli
antistresové omalovánky, záložky z papíru a drátu, zdobené perníčky, přívěsky, origami a
ozdoby z modelovací hmoty. Výtěžek z prodeje předmětů poputuje ve prospěch projektu.

Ve dnech 15. -17. května se uskutečnila cvičná expedice DOFE – Ceny vévody z Edinburghu
pod vedením profesorů Vařechové, Pavluše a Hubačky. Jednou z podmínek splnění bronzové
úrovně bylo i absolvování expedice. Tu cvičnou si vyzkoušeli žáci zapojení do DOFE v okolí
Mikulčic. V pondělí vyrazily tři skupinky, v úterý dvě. Účastníci si vyzkoušeli naplánování a
absolvování pochodu, plnění účelu expedice, po příchodu do cíle (areál mikulčických sklepů)
vlastnoručně postavili stan, rozdělali oheň a připravili si teplé jídlo. Počasí našim výpravám
přálo, žáci si vyzkoušeli, jaké je přečkat v terénu bouřku i déšť, úterní skupinky si zase
odnesly spálená záda, takže na ostrou expedici jsou připravení.
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Ve středu 17. května 2017 navštívili žáci vyššího gymnázia hlavní město Spolkové republiky
Rakousko - Vídeň. Krásné slunečné počasí skvěle podtrhlo atmosféru tohoto příjemného
jednodenního zájezdu. Dopoledne probíhalo ve znamení návštěvy Technického muzea. Čtyři
patra seznamovala veřejnost s největšími technickými vynálezy a vymoženostmi lidstva.
Studenti si mohli u mnoha exponátů vyzkoušet, jak fungují. Po obědě začala procházka
ulicemi, uličkami a náměstími starého města. Stock im Eisen, Stephansdom a Kapuzinergruft
byly první odpolední pamětihodnosti Vídně. Další kroky vedly na pěší zónu Graben ke
slavnému morovému sloupu. Krátkou chvíli pobyli žáci v kostele Svatého Petra a vyslechli si
část varhanního koncertu. Odtud se vydali do dávné historie Babenberků – na náměstí Am
Hof. Ve Vídni žilo před válkou téměř 180 000 židů. Jejich pohnutá historie a památky byly
další zastávkou našeho středečního putování. Ani budovy poblíž židovského města neunikly
pozornosti naší školní výpravy – budova České dvorské kanceláře a staré radnice. Na náměstí
Hoher Markt se všem líbil secesní orloj Ankeruhr a zásnubní kašna Josefa a Marie, dílo
barokního architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu. Obytným domem Friedensreicha
Hundertwassera na Kegelgasse se žáci s Vídní rozloučili.
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Ve Vídni
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Ve středu 17. května se konalo krajské kolo Biologické olympiády kategorie C v Brně a téhož
dne okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie G.
Ve dnech 8. – 12. května se zúčastnili vybraní čtyři žáci ze sekundy a čtyři terciáni (z toho šest
členů Ekotýmu) spolu s osmi lotyšskými žáky mezinárodního projektu s titulem „Recycling
challenge“, který financovala Evropská unie z programu Erasmus. Projekt vzešel z litevské
školy V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija ve městě Kuldīga, která má titul Ekoškola stejně jako
naše škola. Realizace byla v rukou Hnutí Brontosaurus, zastoupené absolventkou naší školy,
Pavlínou Martinů. Jak již název naznačuje, točil se projekt kolem recyklace odpadů. Ve
společných aktivitách však žáci také uplatnili své znalosti z anglického jazyka. Navzájem
představili svou zemi a školu, spolu objevovali památky Strážnice, vymýšleli kvíz, vytvářeli
koše z odpadků a procházeli areál Kovosteelu ve Starém Městě. Vzájemnému sblížení hodně
pomohlo i ubytování ve strážnickém autokempu ve smíšených česko-lotyšských skupinách.
Na konci týdne všichni účastníci dostali společně vytvořené logo projektu a Pas mládeže
(Youthpass), což je certifikát, který v budoucnu mohou uplatnit.
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V pondělí 22. května 2017 začaly ústní maturitní zkoušky. Maturovaly dvě třídy. V oktávě
maturovalo 27 žáků, předsedkyní maturitní komise byla PhDr. Veronika Benešová z gymnázia
v Hodoníně, místopředsedkyní Mgr. Lenka Karasová a třídní profesorkou Mgr. Ludmila
Mezuliániková. Ve třídě 4. A maturovali 33 žáci, předsedkyní maturitní komise byla Mgr. Věra
Minaříková z gymnázia v Kyjově, místopředsedou Mgr. Jan Ebringer a třídním profesorem
Mgr. Petr Šimlík. Maturity skončily ve čtvrtek 25. května večer. Protože žáci měli celý týden
ředitelské volno, v pátek 26. května uspořádalo ředitelství školy zájezd pro učitele do
Osvětiman, kde v restauraci Na srubu byl domluven oběd.
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VZPOMÍNÁME

V květnu 2017 zemřeli dva dlouholetí profesoři strážnického gymnázia. V pondělí 1. května
2017 zemřel ve věku 91 let prof. RNDr. Zdeněk Přikryl (*1925), který učil na našem gymnáziu
v letech 1953 – 1957 a 1967 – 1985, kdy odešel do starobního důchodu. Bydlel ve Strážnici a
na gymnáziu učil biologii a zeměpis. Druhým byl prof. Antonín Pšurný (*1927), který ve
Strážnici vyučoval v letech 1957 – 1989 český jazyk a tělesnou výchovu. Bydlel s rodinou ve
Velké nad Veličkou. Zemřel dne 11. května ve věku 89 let.
K úmrtí obou profesorů byly otištěny v měsíčníku Strážničan následující vzpomínky:

Náš pan profesor Antonín Pšurný odešel
Antonína Pšurného si stále budeme připomínat jako bývalého atletického reprezentanta,
několikanásobného přeborníka republiky, rekordmana v hodu diskem, celoživotního kantora
a Sokola, popularizátora myšlenek T. G. Masaryka, zpěváka, moderátora Horňáckých
slavností a také dlouholetého plavčíka na velickém koupališti.
Narodil se 18. srpna 1927 v Napajedlích. Už od dětství měl pohybové nadání. Cvičil dobře na
nářadí, vyhrával plavecké závody, hrál ragby, dokonce i v mezinárodním zápase proti
Rumunsku. Nejvíce jej ale bavila atletika, která se mu stala láskou na celý život. V hodu
diskem se stal přeborníkem Československa, třikrát překonal republikový rekord. Vojenskou
službu si odbyl v Armádním středisku vrcholového sportu, dříve označovaném jako ATK
Praha. Jeho velitelem byl Emil Zátopek, olympijský vítěz a světový rekordman, který s
manželkou Danou často zajížděl k Pšurným do Velké. V primě hradišťského gymnázia vstoupil
do Sokola. V roce 1948 jako dvacetiletý cvičitel přivedl na strahovské značky své dorostence
a o týden později cvičil mezi šestnácti tisíci muži slavnou skladbu „Věrni zůstaneme“. Poté byl
Sokol zakázán. Jeho činnost byla nakrátko obnovena až v osmašedesátém roce v době
politického uvolnění, kdy začal cvičit velické žáky. Nakonec vše na dlouhé roky zhatila
okupace ruských vojsk. Antonín Pšurný má velkou zásluhu na tom, že tělocvičná jednota
Sokol Velká nad Veličkou byla po sametové revoluci ustanovena jako první v župě
Komenského. A patřila mezi nejaktivnější. Sportu se Antonín Pšurný usilovně věnoval i ve
svém povolání učitele na strážnickém gymnáziu. Své svěřence pětkrát dovedl až do
celostátního finále atletických soutěží, kde mezi sebou bojovalo dvanáct nejlepších středních
škol Československé republiky.
Silnými okamžiky pro něj byla setkání s T. G. Masarykem 5. srpna 1931 nebo s papežem
Janem Pavlem II. 22. dubna 1990. Přestože Antonín Pšurný prožil bohatý život, vždy nejraději
vzpomínal na šťastné chvíle strávené v kruhu rodiny. Na svou ženu Olgu a tři děti, které spolu
vychovali.
V jeho srdci samozřejmě až do konce života zůstaly stovky jeho studentů. Za svou celoživotní
práci obdržel v roce 1992 nejvyšší pedagogické vyznamenání Medaili J. A. Komenského.
MUDr. Zdeněk Hlobil
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Rozloučení s profesorem RNDr. Zdeňkem Přikrylem
Na počátku května nás zastihla smutná zpráva. V pondělí 1. května 2017 zemřel ve věku 91
let náš třídní profesor RNDr. Zdeněk Přikryl. Provázel nás našimi mladými životy, které jsme
trávili na strážnickém gymnáziu v letech 1973 – 1977. V té době už byl zkušeným pedagogem
a dokázal usměrňovat naše kroky, abychom všichni řádně dostudovali, a zodpovědně nás
tahal z případných malérů. Absolvovali jsme s ním krásné školní výlety a řadu školních akcí,
které se tehdy hojně konaly, jako byly různé brigády, z nichž nejdelší byly ty chmelové. Měl
možnost nás tady lépe poznávat a my poznávali jeho. Choval se vždy vlídně a nechyběl mu
smysl pro humor. Strávili jsme s ním čtyři roky, na které všichni rádi vzpomínáme. Jeho
zásluhou se z nás stal dobrý kolektiv a přátelství nám vydržela i poté, co jsme opustili lavice
gymnázia. Pan profesor pak zdáli sledoval naše kroky životem a na našich pravidelných
školních srazech se vždy zajímal o to, jak se nám daří a kam jsme se v životě posunuli. Byl mu
dopřán krásný dlouhý život naplněný prací, zálibami a rodinou, která ho stále obklopovala.
S jeho smrtí odešel kus našeho mládí.
Sbohem, pane profesore, zůstanete navždy v našich vzpomínkách.
Za Vaši třídu 4. C z roku 1977 Ludmila a Josef Mrkvovi
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„Kdo v srdcích žije, nikdy neumírá.“
Nejen všichni vděční studenti Purkyňova gymnázia, ale i celé město Strážnice bude vždycky
vzpomínat na obě tyto vzácné profesorské osobnosti, které zapsaly svou nepřehlédnutelnou
stopu do života celého našeho města.
Za všechny s úctou a poděkováním Renata Smutná a Danuše Adamcová
(Strážničan, červen 2017)
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Slavnostní předávání maturitního vysvědčení
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Kristýna Režňáková a Vladimír Pokorný z oktávy
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ČERVEN 2017
Ve čtvrtek 1. června byl Mezinárodní den dětí, proto naše škola uspořádala sportovní turnaj
pro žáky nižšího gymnázia. Akci zorganizovali vyučující tělesné výchovy prof. Suchomel,
Ebringer a Jagoš. Téhož dne se uskutečnil přírodovědný projekt Čertoryje pro 1. A pod
vedením profesorek Hálkové a Jozífkové.
V průběhu června se konaly školní výlety a exkurze. Od pondělí 5. června do středy 7. června
se konala odborná exkurze do Liberce pro třídu 2. A, kterou sem doprovázela dvojice
profesorů Macháčková a Prachař.
V pátek 9. června 2017 proběhla v rámci projektu Menu pro změnu závěrečná akce pro vyšší
gymnázium, která měla upozornit na to, jak naše stravování souvisí se životním prostředím.
Tento akční dostal název „Den Menu pro změnu“ a obnášel zajímavou prezentaci
ekologických potravin, včetně jejich prodeje, ochutnávku a přednášku s diskuzí. Během 2. a
3. vyučovací hodiny a velké přestávky prezentovali zástupci dvou firem potraviny, které
zatěžují životní prostředí méně než obyčejné výrobky. Jednalo se o firmu Óm-Vital z Veselí
nad Moravou a Biofarmu Javorník ze Štítné nad Vláří. Ten, kdo si dal jen lehkou snídani a
přinesl pár korun, mohl ochutnat a pak i koupit některý z vybraných výrobků pro sebe nebo
pro rodinu, např. čtyři druhy kváskových chlebů z Minipekárny pana Kováře ze Sudoměřic a
čtyři druhy pomazánek vyrobených u nás (pohankový salát, pomazánka s medvědím
česnekem, farmářské máslo, tofu pomazánka). Dále se nabízely mrkvánky s hruškovými
povidly z pekárny Zrnko a luštěninová směs Čap čapat (upražená čočka a hrách s indickým
kořením). Zástupci Biofarmy dali studentům ochutnat ovocem ochucené jogurty a různé sýry
z vlastní výroby.
Z obce Lopeník přijel na akci soukromý ekologický zemědělec Ing. Zbyněk Piro a přednášel o
tom, jak je možné se stravovat ohleduplněji k životnímu prostředí a jak lze hospodařit i jiným
způsobem. Probíral se studenty problémy, které současný způsob stravování vyvolává.
Poukazoval na to, že dnes můžeme sehnat potraviny z celého světa a po celý rok, že hodně
potravin je zpracováno průmyslem, že v USA a v Evropě jíme příliš mnoha masa. Pozastavil se
i nad tím, kolik dobrých potravin vyhazujeme (z celkové produkce zhruba třetinu!), zatímco
jinde na světě je hladomor. Projekt Menu pro změnu probíhá za finanční podpory Evropské
unie, Ministerstva zahraničních věcí České republiky a České rozvojové agentury.
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Téhož dne, v pátek 9. června 2017, se konalo v Brně celostátní finále soutěže v řešení
sudoku. Akce se uskutečnila v Science centru VIDA a mezi 28 tříčlennými týmy byla i družstva
z naší školy. Ve čtyřech kolech museli žáci zdolat několik desítek náročných logických úloh.
Byli úspěšní, v kategorii ZŠ získalo třetí místo družstvo kvarty – Robert Chytil, Michal
Kuchařík, Lukáš Karas. V kategorii SŠ se na 7. místě umístilo družstvo oktávy – Lucie
Dudíková, Veronika Falešníková, Marie Tomčalová, 8. místo ve stejné kategorii vybojovalo
družstvo 3. A - Tereza Bělohoubková, Nikola Dudová, Lucie Černá.
V červnu jsme se dověděli výsledky soutěže anglických prezentací WAZZUP. Soutěž vyhlašuje
již třetím rokem Lingea, která se věnuje vývoji jazykových titulů již téměř 20 let. Působí jako
vydavatel knih, softwarová firma a překladatelská agentura. Je také partnerem významných
světových vydavatelů, jako jsou HarperCollins Publishers, Pearson Education nebo Oxford
University Press. Letos vyhlásila Lingea již 3. ročník soutěže anglických prezentací WAZZUP
určené pro žáky základních i středních škol. Žáci si mohli vybrat ze tří témat - Můj nejlepší
kamarád, Umění a já či Co mě baví ve škole. Úkolem bylo vytvořit pětiminutovou prezentaci
v anglickém jazyce na dané téma. Soutěže se z naší školy zúčastnila Lucie Zubatá z 2.A
s prezentací Interesting activities at my school (téma Co mě baví ve škole). Ve své kategorii
získala první místo. Vítězové získali kromě diplomu, anglického mluvníku a dalších drobných
dárků také pro svou školu roční licenci STUDY angličtina.
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Soutěž v sudoku
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Celostátní finále soutěže v řešení sudoku
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V pondělí 12. června se účastnili studenti semináře z chemie a biologie ze tříd 3. A a sexta
DNA ateliéru v Brně, doprovázely je profesorky Hálková a Jozífková.
Od neděle 11. června do čtvrtka 15. června pobývali naši studenti na výměnném pobytu ve
Slovinsku. Doprovod tvořili profesoři Jamný a Šaňková.
V úterý 3. června se konala informační schůzka budoucího 1. ročníku.
Ve čtvrtek 15. června 2017 se konal ve Slovanském hradišti v Mikulčicích VII. ročník výtvarné
soutěže Čarovné barvy země. Soutěže se zúčastnilo 29 škol z Jihomoravského kraje a ze
slovenských Kopčan. Naše studentky sexty Alžběta Hřivnová, Marie Kadubcová, Alena
Kobidová, Zuzana Kropíková a Rozálie Rosíková obsadily 5. místo ve IV. kategorii s názvem He
megalé Moravia - osobnost sv. Konstantina. Také studentky kvarty Magdalena Arcante,
Zuzana Batrlová, Tereza Hartlová a Aneta Horňáková obsadily rovněž 5. místo v III. kategorii
na téma Půda jako kronika - archeologické výzkumy v Mikulčicích. Na soutěž je připravoval a
doprovázel profesor výtvarné výchovy Ondřej Mikl.
Ve dnech 16. až 18. června 2017 proběhla na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické
v Boskovicích 39. celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti. Záštitu nad 39.
ročníkem SOČ převzali předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan
Hamáček, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. a
předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.
Naši školu reprezentovaly v celostátním kole studentky Radka Syrová a Petra Crhonková (obě
třída 2. A) v oboru tvorba učebních pomůcek. Odborná práce Výukové materiály Save the
Jungle with Rimbo vznikla v rámci projektu Help for Jungle, který se snaží pomoc Indonésii.
Tento výukový materiál byl využit v indonéských školách a přispěl k rozvoji
environmentálních znalostí dětí. Naše škola poskytla v rámci tohoto projektu terénní
mikroskop, který byl využit ve výuce v Indonésii. Studentky obsadily v celostátní přehlídce
vynikající první místo, získaly Cenu Českého svazu vědeckotechnických společností a Cenu
děkana Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity.
Maturantka Lucie Dudíková soutěžila v Boskovicích s odbornou prací s názvem Zrcadlová
hypotéka v oboru ekonomika. V rámci republiky obsadila 13. místo a důstojně
reprezentovala jméno Purkyňova gymnázia.

V úterý 20. června se účastnili zájemci z kvinty, 1. a 3. ročníku za doprovodu profesorek
Jozífkové a Hálkové návštěvy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tato fakulta
se v roce 2015 stala naší partnerskou školou. Na katedře geologie a paleontologie měli
studenti možnost prozkoumat Chlupáčovo muzeum historie Země plné fosilií a modelů již
vyhynulých živočichů – například 1,5 metrovou stonožku nebo kostru dinosaura v životní
velikosti. Na katedře antropologie a genetiky člověka byl pro studenty připravený workshop
s názvem „Sběratelé kostí“, kde bylo jejich úkolem poskládat kostru člověka. Dozvěděli se, co
obnáší práce antropologa a co vše se dá vyčíst z kostry člověka a prohlédli si pravé egyptské
mumie. Po procházce botanickou zahradou exkurzi zakončili bádáním po centru Prahy.

102

103

Téhož dne se účastnila třída 2. A a sexta exkurze do ekologické obce Hostětín. Akce probíhala
v rámci projektových dnů a organizoval ji profesor Jongepier.
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Od pondělí 19. do čtvrtka 22. června se konala expedice DofE pod vedením profesorů
Pavluše, Hubačky a Vařechové. Expedice směřovala k Mikulovu. Účastníci si naplánovali trasu
dle svých možností, horké počasí jim sice moc nevyhovovalo, ale nakonec všichni dorazili do
cíle, kterým bylo jezdecké centrum v Mikulově. Tam si skupinky vlastnoručně postavily stany,
rozdělaly oheň a připravily něco teplého k jídlu. Ráno se rozešli do různých směrů, aby
absolvovali druhý den expedice. Celkem 29 studentů úspěšně splnilo expedici a většina z
nich ukončila bronzovou úroveň programu.
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Ve středu 21. června se účastnili v páté vyučovací hodině žáci primy, sekundy ukázkové
debaty, kterou prováděli studenti sekundy. Akci organizovala profesorka Vařechová.
Ve dnech 20. - 21. 6. 2017 se v Kongresovém centru ve Zlíně uskutečnilo MČR školních týmů
v šachu. Naši školu zde reprezentoval tým ve složení Michal Bačík (kvarta), Lukáš Vojtěch
Londin, Tomáš Skalka a Jasmína Marie Londinová z primy. Protože byly problémy s
pedagogickým doprovodem, jel s týmem otec a šachový trenér Lukáše a Jasmíny – Martin
Londin. Postoupili mezi třicet nejlepších a v krajském kole vybojovali 13. místo.

Ve čtvrtek 22. června se uskutečnila exkurze do ZOO Lešná pro sekundu a tercii, akci
připravily a studenty doprovázely profesorky Hálková a Jozífková.
V pondělí 26. června se uzavřely známky za druhé pololetí školního roku a bodování v soutěži
Úspěch se musí odpracovat. V úterý 27. června se konala pedagogická rada. Téhož dne
proběhlo Ekolečko pro nižší gymnázium a prezentace DofE pro 1.A, 2.A a 3.A.
V červnu byl vyhodnocen sběr hliníku za období duben – červen. Nejvíce bodů získala třída
prima (568 bodů), na druhém místě skončila třída 2.A (555 bodů), třetí byla tercie. Za celý
školní rok vyhrála také prima (celkem 1340 bodů). Sexta získala 1079,5 bodů a tercie 905
bodů. Prima za odměnu pojede v září na jednodenní výlet do přírody.
Ve středu 28. června se celá škola účastnila sportovního dne, ve čtvrtek 29. června se konala
ve škole burza učebnic, studenti uklízeli třídy a šatny a proběhlo cvičení PO. Školní rok byl
zakončen v pátek 30. června 2017 vydáním vysvědčení.
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2. A na exkurzi ve firmě Gumex Strážnice
Provádí Adam Březovský, náš absolvent z roku 2004
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Ekolečko
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Ekolečko
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Ekolečko

112

Sportovní den
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Sportovní den. Dole část fotbalového týmu kvarty – zprava Mrkva, Vojtíšek, Kristoň
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Úspěch se musí odpracovat
V letošním školním roce pokračoval již čtvrtým rokem projekt Ing. Leoše Novotného pod
názvem Úspěch se musí odpracovat. I letos bylo odměněno 15 žáků a tři učitelé finanční
částkou. Ti, kteří se umístili na 1. místě, získali částku 35 000,- Kč, na 2. místě 25 000,- Kč a
na 3. místě 15 000,- Kč.

Vítězové ve školním roce 2016/2017

kategorie nižší gymnázium
1. místo Robert Chytil
2. místo Lukáš Karas
3. místo Aneta Solaříkoví

kategorie 1. ročník, kvinta
1. místo David Novák
2. místo Martin Hubáček
3. místo Marek Srubjan

Kategorie 2. ročník, sexta
1. místo Radka Syrová
2. místo Petra Crhonková
3. místo Lucie Zubatá

kategorie 3. ročník, septima
1. místo Tereza Svitálková
2. místo Barbora Šebestová
3. místo Matěj Rýpal

kategorie 4. ročník, oktáva
1. místo Lucie Dudíková
2. místo Tomáš Macalík
3. místo Marie Tomčalová

kategorie učitelé
1. místo RNDr. Jana Hálková
2. místo Mgr. Radka Vařechová
3. místo Ing. Zuzana Jozífková
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Studenti gymnázia ve školním roce 2016/2017

Čtyřleté gymnázium
Třída 1. A: Třídní prof. Mgr. Radka Vařechová
Absolonová Barbora * Bačík Ondřej * Blažková Andrea * Cintulová Dana * Drlíková Michaela
* Elšíková Lucie * Grézl Tomáš * Grombířová Alžběta * Hanáková Simona * Hlaváčová
Veronika * Hořák Martin * Hubáček Martin * Janča Jan * Knotek Tomáš * Kozohorská Sabina
* Lagová Eliška * Macková Miroslava * Macková Stela * Macháč Ondřej * Malíková Nikol *
Němcová Tereza * Poštolka Jakub * Prášková Tereza * Řepová Dominika * Řičicová Barbora *
Slanina Adam * Srubjan Marek * Stanislavová Sára * Tinková Daniela * Tomanová Lucie *
Urbančík Ondřej * Vičarová Aneta * Vladařová Kristýna * Steinerová Erika
Třída 2. 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 * Svoboda Petr * Sýkora Zdeněk * Syrová
Radka * Šlajs Michal * Tomčal Adam * Tomečková Věra * Trýsková Katarína * Turek Jan *
Vlček Matěj * Zálešák Adam * Zálešák Dominik * Zedková Tereza * Zubatá Lucie
Třída 3. A: Třídní prof. Mgr. Renata Bočková
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 * 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 4. 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
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Osmileté gymnázium
Třída prima: Třídní prof. Mgr. Veronika Kotenová
Antošová Vendula * Hořáková Adéla * Chudíček Jakub * Jagošová Nikola * John Vojtěch *
Klásková Kateřina * Konečná Karolína * Londin Lukáš Vojtěch * Londinová Jasmína Marie *
Loprais Jan * Macháčková Markéta * Maňák Jiří * Martinek Matúš * Mikesková Alžběta *
Miklendová Michaela * Mrkvová Veronika * Peluchová Nela * Piškula Jiří * Prášková Monika
* Říha Marek * Sabotová Lucie * Skalka Tomáš * Sochorová Anna Marie * Stanislavová Eva *
Špaček Ondřej * Švirgová Andrea * Valachovič Tomáš
Třída sekunda: Třídní prof. Mgr., Ing. Zuzana Jozífková
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 tercie: 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 * Lapčíková Nina * Lžičařová Magdaléna * Můčka Martin *
Novák Sebastian * Novák Tomáš * Piškula Petr * Růžička Matěj * Sasínová Klára * Smékalová
Diana * Solaříková Aneta * Tomšicová Emílie * Zubalíková Anna
Třída kvarta: 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 * Marek Vít * Mrkva Jakub * Podkalský Stanislav * Pres Ondřej *
Šebesta Martin * Šimša Štěpán * Šrahůlková Barbora * Tomšej Petr * Vojtíšek David * Zika
Kryštof * Čajková Kristýna * Gantulga Anar
Třída kvinta: Třídní prof. Mgr. Jan Ebringer
Blažek Martin * Brablec Martin * Grombířová Pavla * Chrena Richard * Chudíček Lukáš *
Jamná Nika * Koláriková Marie * Kománek Jan * Kuchařová Karolína * Kuchařová Natálie *
Lapčíková Timea * Macalík Adam * Mirošová Kristýna * Nádeníček Jaroslav * Novák David *
Oselková Markéta * Petruchová Anna * Skalková Daniela * Sochor Kryštof * Šebestová Anna
* Šebestová Vendula * Šmídová Natálie * Vávra Patrik * Vrhelová Štěpánka
Třída sexta: Třídní prof. Mgr. Jana Šaňková
Berčíková Amálie * Bezděková Anna * Dubravec Martin * Dudík Tomáš * Evjáková Barbora *
Evjáková Vendula * Gürtler Jakub * Hřivnová Alžběta * Chudíček Ondřej * Ilášová Petra *
Kadubcová Marie * Kajzarová Simona * Kobidová Alena * Koryčanský 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
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Třída septima: Třídní prof. PhDr. Marcela Štipčáková
Dvořáková Natálie * Hýlová Monika * Janušková Klára * 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
Třída oktáva: 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 * Ondra Benjamin Samuel * Podkalská Veronika * Pokorný Vladimír * Režňáková
Kristýna * Říhová Tereza * Sečkařová Karin * Skalka Jan * Šimečková Jana * Špírková
Anastázie * Šťastný Josef * Tomčalová Marie * Zábelka Nikolas * Žák Adam

Provozní zaměstnanci školy ve školním roce 2016 / 2017
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
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka

1999
1995
2005
2010
2009

Blažková Božena
Brožková Anna
Farkašová Jana
Možnarová Jana
Tomečková Jana

uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka

2011
2015
2016
2015
2015
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Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016 / 2017
Aprobace:
PhDr.
PhDr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.

Večeřová Jaroslava
Bahulová Alexandra
Bartoš Walter, Ph.D., MBA
Bočková Renata
Ebringer Jan
Gazárková Jaroslava
Hálková Jana
Hubačka Jiří
Chytilová Barbora
Jagoš Dušan
Jamný Michal, Ph.D.
Jongepier Jan Willem

Mgr. Jozífková Zuzana, Ing.
Mgr. Karasová Lenka
Mgr. Kotenová Veronika
Mgr. Macháčková Lenka
Mgr. Mezuliáníková Ludmila
Mgr. Mikl Ondřej
Mgr. Mrkvová Ludmila
Mgr.Art. Pavluš František
Mgr. Prachař Vlastimil
Ing. Sadovská Blanka
Mgr. Suchomel Ludvík
Mgr. Šálková Blanka, MBA.
Mgr. Šaňková Jana
Mgr. Šimlík Petr
PhDr. Štipčáková Marcela
RNDr. Tomeš Josef
Mgr. Vařechová Radka
Mgr. Vrbová Petra
Mgr. Žáková Pavla

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky
uvolněn na výkon funkce

rodičovská dovolená
výchovný poradce
koordinátor environment.
výchovy

rodičovská dovolená

správce počítačové sítě

D, Č
R, A
D, ZSV, R
A
Tv, Z
Bi, Ch
Bi, Ch
D, Z
Vv
Bi,Tv
N, ZSV
A
Bi, Ch
M, IVT, Prg
N, D
Fy, M
N, R
Vv
Č, D
Hv
M, Ch
IVT, Fy
Bi, Tv
A, N
A, Č
Č, ZSV
N, R
M, Z, IVT
Č, A
M, Fy
Č, A

Na škole
od roku:
1989
2011
1995
2006
1998
1991
2008
2007
2014
2002
2004
1990 – 1993,
2001
2003 – 2017
1994
2003
2000
1980
2015
1996
2015
1995
2000
1989
1999
1983
2006
2006
1996
2007
2006
2009

Externí učitel:
 Karpinski Lukasz, ThLic. Mgr. – náboženství
Na mateřské nebo rodičovské dovolené:
 Chytilová Barbora, Mgr. – od 2015
 Šálková Blanka, Mgr., MBA - od 2012
V průběhu nebo na konci školního roku odešli:
 Bartoš Walter, PhDr., Ph.D., MBA – uvolněn na výkon funkce místostarosty města
Strážnice
 Zuzana Jozífková, Mgr., Ing. – odchod ze školství do farmaceutické firmy
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Pedagogický sbor

Provozní zaměstnanci
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Prima (třídní profesorka Veronika Kotenová)
Sekunda (třídní profesorka Zuzana Jozífková)
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Tercie (třídní profesorka Jana Hálková)
Kvarta (třídní profesor Vlastimil Prachař)
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Kvinta (třídní profesor Jan Ebringer)
Sexta (třídní profesorka Jana Šaňková)
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Septima (třídní profesorka Marcela Štipčáková)
1.A (třídní profesorka Radka Vařechová)
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2.A (třídní profesorka Lenka Macháčková)
3.A (třídní profesorka Renata Bočková)
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