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Corinth - nově pro naše studenty
Pro výuku přírodovědných předmětů jsme zakoupili vzdělávací aplikaci 

Corinth, vyvinutou ve spolupráci s UK v Praze. Jde o vizuální knihovnu se 
stovkami výukových interaktvních 3D modelů vč. zobrazení detailů část. 
Lepší názornost a pochopení probírané látky umožňují např. funkce zoom a 
3D otáčení modelů, zvýrazňování jakékoliv část modelu, rozšířená realita 
(zobrazení reality s přidáním digitálních prvků), přepínání mezi jazykovými 
verzemi (ČJ, AJ). Aplikace je využitelná v celé šíři výuky biologie, dále např. 
v oblastech fyziky, chemie či geometrie.

Navštvili nás student 
americké univerzity Moody Bible Insttute

 

 Některé novinky zasáhly i 
jazykovou výuku. Nabídli jsme 
studentům všech ročníků 
celoroční jazykové kurzy 
němčiny a španělštny. Kurz 
španělštny nebyl letos naplněn, 
ale kurz němčiny po celý školní 
rok běží. Přímo do výuky jsme 
zavedli od 1.ročníku dělení 
anglického jazyka podle úrovně 
studentů. Vyučuje se tedy 
dvoustupňově dle jejich 
schopnost a znalost, což vede 
k větší efektvitě výuky a 
možnost rozdílného vedení 
práce s pokročilejšími a méně 
pokročilými studenty.

V březnu navštvili naši školu se svým programem student křesťanské 
americké univerzity Moody Bible Insttute, která se nachází v Chicagu, 
Illinois. Skupina tvořená osmi studenty a jedním profesorem byla 
doprovázena bývalým studentem této univerzity, který žije v Ostravě. 
Kromě přednášky o možnostech studia v zahraničí a o letních kempech 
zaměřených na anglický jazyk si pro naše studenty připravili různé hry, 
které prohlubovaly schopnost vyjadřovat se v angličtně. Po vzájemném 
představení a první hře se student rozdělili do menších skupinek, ve 
kterých probíhala konverzace. Program absolvovaly všechny ročníky 
školy.

PROCHÁZKA MEDIÁLNÍM 
SVĚTEM S TOMÁŠEM 
KABÁTEM 

JAZYKOVÉ KURZY

Naše gymnázium navštvili také 
někteří naši absolvent 
s přednáškami ze své současné 
praxe. Vysokou úroveň měla 
přednáška Veřejnoprávní a 
soukromá média, kterou si pro nás 
připravil Tomáš Kabát, který již 
několik let pracuje jako reportér, 
dramaturg a editor Rádia Impuls. 
Přiblížil studentům fungování médií, 
zvláště pak rozhlasových a v besedě 
pak zajímavě odpovídal na 
nerozmanitější otázky ohledně práce 
novinářů v nejrůznějších prostředích.

      Novinky   •   Zajímavosti    •    Akce



Z přednášek odborníků z praxe pro obory biologie a chemie studenty zaujala 
přednášky paní Petry Víchové z IKEMU o registru dárců kostní dřeně a DNA. 
Student všech ročníků se měli možnost seznámit s fungováním registru 
dárců, ale také získali spoustu informací o nemocích krve a transplantacích 
prováděných u nás. S přednáškou nazvanou Chemie kolem nás předstoupila 
před studenty přednášející paní Mervartová. V nejbližší době už se chystají 
přednášky z oblast toxikologie a astronomie.

REVITALIZACE UČEBEN

V letošním roce proběhla 
proměna dvou stávajících 
učeben.
Především byla 
rekonstruována učebna 
výtvarné výchovy. Protože se 
díky úpravám podařilo prostor 
rozšířit, ještě lépe nyní bude 
sloužit i pro společné akce 
školy, jakými jsou přednášky, 
kulturní vystoupení a podobně. 
Revitalizací prošla také 
jazyková učebna v 1.patře, 
která nyní slouží především 
k výuce španělštny.

Chemie kolem nás - přednášky odborníků z praxe

Credits and Sources

Přednášeli u nás například student vysokých škol. V říjnu se konala přednáška 
nazvaná „Nervová soustava“, kterou si pro 3. a 4. ročník připravila studentka 
medicíny na Univerzitě Palackého v Olomouci Martna Miklušová. . Přednáška 
navazovala na učivo hodin biologie, pro 4. ročník navíc proběhly konzultace o 
přípravě na studium medicíny.

Školní olympiády
Student všech ročníků se zapojili 
do školních kol olympiád, 
pořádaných MŠMT.

V listopadovém školním kole 
Olympiády v českém jazyce se 
nejlépe umístli J. Hůla a S. Rusnok 
(shodně 1.místo) aj. Vyvialová 
(3.místo). 
 
Ve školním kole Olympiády 
v zeměpise, která se konala 
v lednu, získal první místo I. A. 
Kaňák, druhé A. Greško a třet M. 
Kotán.  

Pravidelně jednou až dvakrát měsíčně se uskuteční na gymnáziu přednáška či 
beseda z nejrůznějších oblast a podle zaměření je určena buď vybraným 

ročníkům, anebo studentům celé školy.

Přednášky a besedy

Student absolvovali několik přednášek, které byly zaměřeny na možnost 
studia cizích jazyků u nás i v zahraničí a na možnost absolvovat zkoušky za 
účelem získání určitého jazykového certfkátu.  V prosinci nás navštvili 
pracovníci Goetheho insttutu, aby nám nastnili, jak mohou student vykonat 
zkoušky či se zúčastnit jiných aktvit v německy mluvících zemích. V tomtéž 
měsíci proběhla také přednáška vedoucího Britského centra v Ostravě (Bc. D. 
Jeleń), který studenty seznámil s možnostmi – jak, kde a za jakých podmínek 
lze konat zkoušky z angličtny či získávat jednotlivé certfkáty.

V lednu student absolvovali 
přednášku studentky archeologie 
Elišky Ptáčkové, která je nejen 
seznámila s profesí archeologa, ale 
zaměřila se posléze na výzkumy 
konané na Krétě. Přinesla  s sebou 
např. i názornou ukázku střepu ze 
starověkého Řecka, na kterém si 
student ukázali postupy 
archeologické práce.



ECDL - European Certicaton of Digital Literacy

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V tomto školním roce jsme uskutečnili čtyřikrát Den otevřených dveří

Listopadové a únorové dny byly koncipovány nejen pro individuální návštěvy 
žáků s rodiči, ale i pro třídy základních škol. Deváťáci si mohli prohlédnout 
školu, ale hlavně je učitelé a student zapojili do nejrůznějších aktvit, při 
kterých jim předvedli, jak se na EDUCAnetu učí. A tak se s pracovními listy 
pátralo, luštlo, vyhledávalo a vyplňovalo, došlo i na zajímavé pokusy nebo 
třeba písničky. Lednový Den otevřených dveří byl určen individuálním 
návštěvám žáků 9.tříd a jejich rodičům – tady si mohli projít jednotlivé sekce, 
kde jim naši učitelé a student ukázali, jak pracují v jednotlivých předmětech 
či jakým dalším aktvitám se ve škole mohou věnovat.

K seznámením s naším gymnáziem posloužil i prosincový veletrh 
Středoškolák, vysokoškolák na Černé louce, kde jsme návštěvníkům 
prezentovali naši práci.

RECITUJEME,
SOUTĚŽÍME 

Tradici mají na naší škole recitační 
soutěže. Školní kolo recitační soutěže 
nazvané „Recitační odpoledne“ 
proběhlo v prosinci za účast 17 
soutěžních či nesoutěžních 
(cizojazyčných) vystoupení 
s interpretací textů poezie i prózy. 
Vítězství si odnesla H. Chadimová, 
další ocenění pak získali D. Hoferek, 
K. Kučerová, J. Tomášek a B. 
Bretschneider.

Nejlepší recitátoři pokračovali 
v soutěžení dále.
Čtyři z nich se zúčastnili 
mezigymnaziální soutěže Aréna plná 
krásných slov v Komorní scéně Aréna 
v prosinci a k naší radost krásné třet 
místo získal D. Hoferek s Goetheho 
básní Král duchů. 

Foto je z předvánoční „zábavné“ 
matematky – student 3.ročníku 
v rámci stereometrie vyráběli 
trojrozměrné modely.

Na škole také tradičně proběhly 
matematcké a fyzikální soutěže. 
V listopadu to byla celostátní 
Internetová matematcká soutěž, 
do které se přihlásili student všech 
tříd. Družstva byla poskládaná ze 
soutěžících z různých ročníků. 
Nejlépe se umístlo družstvo se 
studenty L. Blahetkovou, K. 
Soukupovou, P. Sedláčkem, V. 
Vlčkem, V. Žďárkem, L. Raškovou a 
J.Hůlou. 
V prosinci pak proběhla týmová  
Matematcká soutěž napříč 
ročníky, student si vytvořili týmy 
v rámci jednotlivých tříd. Zvítězilo 
družstvo 3. A ve složení P. Horák, 
O. Horsák, K. Slaná, V. Čechová a J. 
Matera. V březnu proběhlo školní 
kolo Olympiády ve fyzice, 
úspěšnými řešiteli jsou M. Kotán a 
E. Šrámková.

Již tradičně se účastníme 
dějepisných soutěží, ať už 
v našem regionu, nebo i 
v republikovém měřítku. V září se 
naši student zapojili do soutěže 
Šumná Ostrava. Hledání 
souvislost Ostravy a našich 
národních dějin, pátrání po 
tajemných místech, luštění nápisů 
či hledání ve starých mapách v 
archivu zvládla nejlépe naše 
studentka Nela Kovalová, takže v 
prvním korespondenčním kole 
mezi 64 účastníky z ostravských 
středních škol obsadila 1.místo. 
Student Nela Kovalová a Bart 
Bretschneider se také zapojili do 
prvního kola soutěže Lidice pro 
21.stolet, jejíž výsledky budou 
známy až v dubnu. V dubnu se 
také tto dva student doplněni o 
J. Hůlu zúčastní už podruhé 
mezinárodní dějepisné soutěže 
pořádané Gymnáziem Cheb 
v Čechách a na Slovensku.

Šumná Ostrava 

Student se mohou ve škole připravovat nejen na jazykové 
certfkáty, ale nyní i na postupné skládání zkoušek k získání 
certfkátu ECDL z oblast informačních technologií.



Naši student se také zapojují do různých literárních soutěží. V rámci celé sítě EDUCAnetu vznikl jako výsledek 
literární soutěže sborník na téma Role učitele v dnešní době, obsahující nejlepší studentské práce. 
Na naší škole bylo sepsáno na toto téma téměř 70 studentských prací, další vznikly na ostatních školách sítě. Velmi 
nás potěšilo, že mezi čtyřmi vítězi celosíťové soutěže jsou hned tři student z naší školy – N. Berská, B. Pokludová a S. 
Rusnok. V březnu se téměř 40 našich studentů zapojilo do celostátní soutěže projektu Rosteme s knihou na téma 
„Stalo se ve 20.století. Dvacet nejlepších soutěžních prací bylo do projektu přijato a v dubnu se dovíme, zda se 
někteří naši student umíst na předních místech.

Cílem soutěže je motvovat 
nejen mladé lidi k výuce 
německého a anglického 
jazyka, ale také školy pro 
zlepšení a zpestření výuky.

Úspěchy v literárních soutěžích

Student
v Hudebním světě

Již v minulém školním roce jsme úspěchy v soutěži Legie zahájili tradici účast 
v soutěžích historicko-branného zaměření. Do této soutěže jsme se přihlásili i 
letos a soutěžní tým čeká krajské kolo 5.května. V tomto školním roce v září 
bojovali student nejprve v soutěži Wolfram – která se odehrávala ve 
vojenském prostoru Libavá. Zkouškou ohněm si pak prošel studentský tým 
v soutěži MISE. Student museli prokázat nejen teoretcké znalost, ale i 
fyzickou odolnost při akcích v terénu, slaňování a podobně. Akce se konala ve 
vojenském výcvikovém prostoru v Chrudimi a náš tým ve složení B. 
Bretschneider, V. Žďárek, K. Materová, K. Slaná, K. Konečný a A. Černošek 
získal pěkné 6.místo.

Zúčastnili jsme se 
Best in Deutsch
Best in English

Student se zapojili i do jazykových 
soutěží. Student z 2. a 3. ročníku, 
kteří mají jako druhý jazyk 
němčinu, se účastnili soutěže Best 
In Deutsch, podobně jako další 
skoro 3000 studentů v ČR. 

Mezinárodní soutěž v anglickém 
jazyce Best in English, která 
probíhá po celém světě a účastní 
se jí přes 17 000 studentů, si 
vyzkoušelo i 24 našich studentů ze 
všech 4 ročníků. Nejlépe se 
umístli D. Bartečková, D. 
Mazurová a S. Rusnok ze  4.A. 

Student se pravidelně účastní soutěží, které jsou organizovány školou, MŠMT 
či jinými školskými zařízeními nebo dalšími subjekty, které se zabývají touto činnost.

Legie - Wolfram - MISE

Mezi další aktvity patřilo např. několik 
exkurzí do hudebnin Hudební svět 
v Ostravě. Student měli možnost nejen na 
vlastní oči vidět nejrozmanitější hudební 
nástroje, ale také se podívat do dílny na 
opravu kytar, navštvit zdejší nahrávací 
studio a v neposlední řadě si mnohé 
nástroje i vyzkoušet. Ze spolupráce 
s těmito hudebninami se zrodilo i 
zapůjčení klavíru do Relax klubu v naší 
škole.



Noc ve škole

Třet ročník se v říjnu ujal organizace mezinárodní žákovské a studentské akce – tzv. SUIT UP dne. V říjnu bylo 
určeno, že v daný den přijdou všichni do školy ve společenském oděvu se všemi náležitostmi. Den se opravdu vydařil 
a mnozí student byli ve svém dress code úplně k nepoznání.

Pojďme do tanečních

Student 3. A se v listopadu ujali 
organizace Noci ve škole. Během 
několika hodin dokázal „přípravný 
výborí proměnit třídy tak, že je 
večerní příchozí stěží poznali. A 
pak se soutěžilo - týmy hledaly 
předměty ve tmě, prolézaly, 
podlézaly a přelézaly se překážky, 
luštly se skryté nápisy, zasoutěžily 
si i profesorky; a t nejlepší hráči si 
odnesli taky odměny. Později 
večer pak nastal čas na flmy, 
zpívání, povídání, na co měl kdo 
chuť a náladu

Suit-up den na školách!

K tradičním akcím závěru kalendářního roku určitě 
patří Vánoční besídka EDUCAnetu. Ani v prosinci 
2017 tomu nebylo jinak. Na programu se podílely 
všechny třídy a byl opravdu pestrý. Pobavily scénky 
a parodie hrané i předtočené, taneční vystoupení a 
mnoho hudby a zpěvu – jednotlivců i velkých těles, 
v češtně i v dalších jazycích.

Naše škola již od svého vzniku spolupracuje s Taneční školou pana Zdeňka 
Chlopčíka. Student chodí k tomuto tanečnímu mistrovi velmi rádi, mnozí 
zůstávají u této aktvity i po několik let. Také zájemci ze současné 2. A 
absolvovali svůj taneční kurz a závěrečnou v této taneční škole, mnozí pak 
navázali na své základy i v pokračovacích kurzech.

Vánoční besídka



Jednou z největších událost pro 4.ročník bývá stužkovací ples. Současná 4. A 
ten svůj uspořádala v listopadu v Domě kultury Akord v Zábřehu. Program byl 
přímo v hollywoodském stylu – inspiroval se předáváním Oscarů. Čtvrťáci 
měli vynikající program, sál byl plný studentů, vyučujících i rodičů a pro 
všechny byl opravdu hezkým zážitkem.

Stužkovací ples

Také v letošní školním roce jsme se 
věnovali některým ryze sportovním 
aktvitám. V prosinci proběhl 
v tělocvičně školy Den juda – 
student si mohli pod vedením 
profesionálů vyzkoušet základy juda i 
obranných technik. V lednu proběhl 
tradičně v porubské Sareze Den 
bruslení, kterého se aktvně účastnili 
nejen student, ale i někteří 
profesoři. V tomtéž měsíci se náš 
tým připojil k velké sportovní akci 
středoškoláků v Ostravě – Archery 
game. Jde o týmovou hru, kde jsou 
hlavními zbraněmi luky a šípy, ale je 
založena také na strategii, souhře 
týmu a pohybových schopnostech.

ADAPTAČNÍ KURZ

Pravidelně se naše gymnázium 
hlásí k organizaci Studentských 
voleb, které pořádá nadace Člověk 
v tsni. Účelem je vyvolat zájem 
studentů o občanské aktvity a 
také je seznámit s volebním 
systémem, průběhem voleb či 
s prací volebních komisí. Protože 
se v tomto školním roce konaly 
dvoje volby, i u nás tedy proběhly 
Studentské volby dvakrát. 
Přípravu a organizaci voleb i práci 
ve volební komisi měli na starost 
student 3.A. První volby proběhly 
v říjnu a kopírovaly skutečné 
parlamentní volby. Na naší škole 
se vítěznou stranou stali Pirát. 
Druhé Studentské volby 
předcházely prvnímu kolu 
skutečných prezidentských voleb a 
vítězem se u nás stal Jiří Drahoš.

      Akce doplňující výchovně   vzdělávací proces nad rámec    
běžné výuky se organizují podle nabídky školy, ale také 

často vycházejí ze zájmu studentů o danou oblast.

Sportovní aktvity
Pravidelnou zářijovou akcí pro 1.ročníky je adaptační kurz. V tomto 
školním roce se tato seznamovací akce konala ve Štramberku, Veřovicích 
a v přilehlé část Beskyd. Vyvrcholením společných aktvit nových 
studentů byl noční výšlap na Velký Javorník. Aby adaptace na nové 
prostředí i školní kolektv byla bezprostřední a bezproblémová, účastní se 
kurzu pravidelně i několik studentů vyšších ročníků či absolventů.

Studentské volby



Můžeme se pochlubit tm, že „žijeme divadlem“. Od založení školy dodržujeme tradici, která spočívá v tom, že každý 
měsíc (někdy i častěji), tedy minimálně 10x ročně, navštěvujeme večerní představení v ostravských divadlech. 
Zájemci mají pravidelně i předplatné do Komorní scény Aréna, ale i pro ostatní organizujeme další návštěvy, takže 
všichni student mají možnost během studia poznat zdejší pestrou divadelní scénu. O představeních pak píší student 
články, besedují o svých dojmech v hodinách češtny a ve výuce se podle potřeby mohou ke starším představením 
vracet. 

V tomto školním roce se i díky zájmu studentů uskuteční více než deset představení, protože plánovanou „desítkuí 
máme splněnou už v dubnu. Jedno představení (Dona Quijota) jsme uskutečnili dopoledne pro všechny studenty 
školy, protože šlo o mimořádný program projektu k 400.výročí úmrt autora Miguela de Cervantese.

O všech představeních si mohou zájemci přečíst texty na webu školy v rubrice „divadloí.

Máme rádi divadlo

Knihovna
Studenty 1.ročníku zase čekala 
tradiční knihovnická lekce 
v Knihovně města Ostravy – přesněji 
v pobočce na ul. Dr.Martnka. 
Seznámili se s moderním systémem 
fungování současných knihoven i se 
zajímavostmi o fondu ostravské 
Ústřední knihovny či ostatních 
poboček.

V říjnu odjeli již tradičně student 4. ročníku na exkurzi do Prahy. 
Navštvili mnohá historická místa, věnovali se i současnost, nechyběly 
aktuální výstavy či návštěva muzikálu.

Čtvrťáci v Praze

The Acton New Generaton
V říjnu se naši student zúčastnili v Domě kultury města Ostravy multmediálního 
projektu The Acton New Generaton, pořádaného organizací Besip. Program je 
zaměřen na začínající řidiče a vůbec mladé lidi v silničním provozu. Různými 
emočně silnými vystoupeními (policistů, záchranářů, lidí postžených po 
dopravních nehodách), doplněnými o pěvecké a taneční vstupy, se snaží autoři 
projektu apelovat na zodpovědnost každého člověka, který se jakýmkoli způsobem 
účastní provozu na cestách.

NOVINKA - Pro zlepšení práce s informačními technologiemi chystáme v nejbližší době několik změn. Už do konce 
tohoto školního roku dojde ke kompletní rekonstrukci WIFI sítě v celé škole. Tyto práce už se rozbíhají a umožní 
nám zlepšit práci, jelikož stávající síť už je zastaralá a neodpovídá našim nárokům. Za podobným účelem byl také 
schválen projekt zavedení optckého kabelu, toto vylepšení nám umožní zvýšit rychlost internetu z dosavadní 23 
Mb/s na 80 Mb/s.

NOVINKA – S ohledem na komfort a vzhled školy, také zde chystáme změny. Již nám byla schválena dlouho 
požadovaná rekonstrukce toalet, která by měla proběhnout během letošních prázdnin. Půjde o kompletní 
rekonstrukci – bude se týkat výměny rozvodů, výměny toalet včetně dveří na všech patrech školy a dojde i 
k vybudování bezbariérového WC. Pro příšt rok nám byla vlastníkem budovy slíbena výměna linolea ve třídách a 
na chodbách. Ve fázi jednání je pak plán zateplení budovy.



Jazykově vzdělávací charakter měla také prosincová 
exkurze po městě Olomouci pro druhý ročník. Student 
si prohlédli památky, centrum města, vánoční trhy, ale 
zároveň postupně zaplňovali své pracovní listy, na 
kterých měli úkoly v angličtně.

Student se pravidelně účastní exkurzí a vzdělávacích akcí v Ostravě i mimo náš region

Student měli možnost poznávat i nejbližší okolí. 
Společenskovědní exkurze pro 1. A se uskutečnila 
v listopadu a student se během ní vydali s pracovními 
listy do centra Ostravy, aby zde mapovali historii i 
současnost zajímavých objektů. Student 2. A zase 
zavítali počátkem února do Světa techniky v oblast 
Dolních Vítkovic, kde je kromě prohlídky areálu 
s odborným výkladem čekaly technické hry a 
zajímavost zdejší jedinečně expozice.

První jazyková exkurze se uskutečnila v listopadu a 
byla zaměřena na němčinu a španělštnu. Student 3.A 
se vydali do Brna a na místě byli podle svého 
jazykového zaměření rozděleni do dvou skupin. 
Německá sekce měla kromě prohlídky města na 
programu účast na Festvalu německých flmů. 
Španělská skupina se více věnovala jednotlivým 
památkám a zajímavým místům v Brně, o kterých si 
student připravili texty ve španělštně.

Brno, německy a španělsky

Další jazykovou exkurzí byla předvánoční cesta do 
Vídně. Nešlo jen o prohlídku předvánočního města a 
jeho známých trhů. Student společně i posléze 
individuálně navštvili známé památky a připravena pro 
ně byla také prohlídka vídeňské Státní opery, kde si 
mohli vybrat průvodce v angličtně či němčině.

Předvánoční Vídeň

Olomouc s angličtnou

Mapování Ostravy

NOVINKY - iŠkola a Google EDUCAnet

Zavedli jsme procentuální klasiikaci studentů -  a systém Iškola nám umožňuje při zápisu procent využívat podle 
důležitost známek také pět váhových stupňů. Považujeme procentuální hodnocení za transparentnější, vyjadřuje 
jednotně a přesně míru hodnocení. V Iškole ve větší míře využíváme další možnost – testování s okamžitým 
hodnocením či ohlašování všech prověrek a testů předem v rubrice zkušební plán. Také omlouvání absence je 
plně vedeno přes systém Iškola a výhodou je možnost okamžité kontroly jak učiteli, tak rodiči. Zavedli jsem také 
maximální využívání Kalendáře Google, kde nyní zveřejňujeme všechny plánované pravidelné i nepravidelné akce 
a činnost školy. Výhodou je okamžitá dostupnost pro rodiče i studenty. V nejbližší době také chystáme zcela nové 
webové stránky školy, odpovídající současným nárokům na vzhled i způsob prezentace.
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