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Corinth – nové moduly 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 interaktivních 3D modelů vč. zobrazení detailů částí. Lepší 
názornost a pochopení probírané látky umožňují např. funkce zoom a 3D otáčení modelů, zvýrazňování jakékoliv 
části modelu, rozšířená realita (zobrazení reality s přidáním digitálních prvků), přepínání mezi jazykovými verzemi 
(ČJ, AJ). Aplikace je využitelná v celé šíři výuky biologie člověka, dále např. v oblastech fyziky, chemie či geometrie. 
Tento rok jsme zakoupili další moduly obsahující biologii zvířat, biologii rostlin a geologii.

STÁŽ V BLOOD CANCER RESEARCH GOUP

  Cílem projektu bylo pod vedením Ph.D. studentů zjistit knockdown a knockout pro určitý protein, který tvořil 
nanotube ze zdravé buňky do „nemocné“ (rakovinové). Skrz nanotube posílá zdravá buňka mitochondrii nemocné a 
ta tak získává energii pro další šíření. Kdyby se podařila přerušit produkce tohoto proteinu, nebo pozměnit tak, aby 

      Novinky   •   Zajímavosti    •    Akce

   Začátkem roku 2019 se studentce Alžbětě Zámarské v rámci středoškolské odborné činnosti povedlo dostat do 
výše zmíněné vědecké skupiny, která se zabývá výzkumem rakoviny krve a biologickou léčbou. Na projektu pracovala 
pod vedením RNDr. Michala Šimíčka, Ph.D., který jí dal příležitost pracovat ve vědeckém týmu v prostředí fakultní 
nemocnice a zároveň ji spolu se studenty biologického titulu Ph.D. naučil pracovat ve špičkové laboratoři a celý čas 
její stáže Alžbětě se vším radil a pomáhal.

   Díky projektu Alžběta získala spoustu 
cenných zkušeností, poznatků, umožnil 
jí také poznat nové lidi z celého světa a 
pomohla ujasnit si cíle v budoucím 
studiu.

byl produkován jiný protein, výrazně by 
se zvýšila šance na léčbu rakoviny. 

Výhra třídy 3.A v soutěži Euroscola

Skupina složená z Benedikty Friedelové, Terezy 
Hudcové, Karolíny Pavinské, Kateřiny Šurinové a Terezy 
Sulkové vyhrála soutěž Euroscola 2018Studentky 
vyhrály pro celou svou třídu 3.A finanční příspěvek na 
pobyt a cestu do francouzského Štrasburku, kde měla 
třída jedinečnou příležitost reprezentovat 21. března 
2019 Českou republiku na celoevropském setkání 
studentů v Evropském parlamentu. V Evropském 
parlamentu se studenti různých zemí zabývali 
otázkami, které se týkaly např. migrace, fakenews, 
jednorázových plastů. Pro všechny byla akce 
mimořádným zážitkem, na který se bude ještě dlouho 
vzpomínat.

Studenti 3. ročníku měli za úkol v rámci společenskovědního semináře natáčet skupinové krátké videoklipy na téma 
„Tentokrát budu volit!“ Cílem snímku bylo nejen zdůraznit evropská témata, která se týkají každého z nás, ale 
především dát odpověď na jednoduchou otázku:  Proč je důležité k volbám do Evropského parlamentu vůbec přijít? 



REVITALIZACE ŠKOLY POKRAČUJE
V letošním roce proběhla proměna všech chodeb školy
(výměna podlahových krytin, všech dveří, výmalba...)
Dále byla rekonstruována učebna přírodních věd, kde byla také 
vyměněna kompletně podlahová krytina, elektroinstalaci k 
lavicím jsme zapustili do podlahy a u každé lavice vytvořili 
„hnízdo“ ze zapuštěnou  zásuvkou. 

Revitalizace učeben bude, dále pokračovat, kdy budou na 
podzim další kmenové učebny vybaveny zapuštěnou 
elektroinstalací k lavicím.

Příští rok by jsme se měli dočkat výměnu zbylých podlahových 
krytin v učebnách a kabinetech, školy.

Pravidelně probíhají na gymnáziu přednášky či besedy
z nejrůznějších oblastí a podle zaměření je určena buď vybraným ročníkům, a nebo studentům celé školy.

JAZYKOVÉ
KURZY

Bitva o pohár Ostravské univerzity

Dne 27. června proběhla na Masarykově náměstí 
v Ostravě dlouho očekávaná a prestižní soutěž s názvem 
Bitva o pohár Ostravské univerzity. Přípravy na soutěž ale 
začaly daleko předtím. Do soutěže jsme se dostali díky 
soutěžnímu videu, které neslo téma svoboda jako celý 
letošní ročník. Několik dní před začátkem akce se začaly 
vyrábět i transparenty pro fanoušky. Letošní ročník jsme si 
věřili na vítězství, jelikož jsme sestavili nadějný tým ve 
složení Bart Brettschneider, Petr Sedláček, Jiří Milata, 
Viktor Vlček, Alžběta Zámarská a na doplnění týmu přibyla 
posila z druhého ročníku Adéla Rechtenbergová. 

Celá soutěž probíhala jako předchozí ročníky. Začínalo se vědomostní částí, kde jsme si vedli obstojně a až na dva 
malé zkraty jsme většinu otázek zvládli. Po vědomostech přišla na řadu část kreativní. Letošní zadání byl citát Karla 
Čapka „Lepší černá křídla než růžová pouta“ a my zvolili kontroverzní téma homosexuální lásky za totality. Porota nás 
odměnila vysokým bodovým ohodnocením a do poslední části dne jsme sice vstupovali z posledního místa, ale na 
první místo chybělo pouze 5 bodů, což bylo v podstatě nic. Na sportovní část jsme byli skvěle připraveni, takže jsme 
z 25 bodů získali 23. Sečteno podtrženo, kdyby nebyla hodnocena ještě jedna část, podotýkám týmem 
neovlivnitelná, letos by bylo vítězství v bitvě naše. Bohužel byla hodnocena i podpora fanoušků. A za tu jsme brali 
nejnižší počet bodů ze všech účastníků. Konečné výsledky byly opět těsné, poslední místo od prvního dělilo pouze 10 
bodů. Od titulu nás dělily pouhé dva body. 

Letos jsme tedy skončili na druhém místě. Já jsem byl v roli kapitána našeho týmu a pokud mohu mluvit za všechny, 
mohu říct, že soutěž jsme si užili. Moc si vážíme podpory všech, kteří přišli, protože nám výrazně pomohli. Tato těsná 
prohra nás bude mrzet ještě hodně dlouho…ale věříme, že příště už titul získáme!

Některé  novinky  zasáhly  i  jazykovou  výuku. 
Nabídli  jsme  studentům  všech  ročníků 
celoroční  jazykové kurzy španělštiny a 
francouštiny.   Přímo do výuky jsme zavedli od 
1.ročníku  dělení anglického jazyka podle 
úrovně studentů.  Vyučuje  se  tedy 
dvoustupňově  dle  jejich  schopností  a  znalostí, 
což  vede  k větší  efektivitě  výuky  a  možnosti 
rozdílného  vedení  práce  s pokročilejšími  a 
méně pokročilými studenty.

Nehodou to začíná

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 se třída 3. A vydala za vzděláním na 
přednášku Nehodou to začíná. Jedná se o projekt, který 
má za cíl upozornit na množství nehod na silnici, také ale 
na příčiny nehod a jak postupovat v případě pomoci 
zraněným. Čekali jsme klasický nudný výklad, a proto jsme 
byli mile překvapeni, když se přednášející snažili podávat 
informace zábavnou formou. 
Měli jsme příležitost podívat se na nejrůznější simulace dopravních nehod, nebo například zkusit ošetřit zraněnou. 
Díky tomu nás organizátoři opravdu vtáhli do dění a problematiky dopravních nehod.

Balet – Nebezpečné známosti

V září zájemci o kulturu, a především balet, navštívili Divadlo Antonína Dvořáka a zhlédli představení Nebezpečné 
známosti. Snahou tohoto představení bylo ukázat dramaticky vyhrocené mezilidské vztahy, odehrávající se na 
tanečních bálech, které byly pro dobu, v níž se příběh odehrává, středobodem společenského setkávání. Skvělý 
výkon herců a jejich taneční kreace nás všechny ohromily a závěr představení byl zakončen bouřlivým potleskem.



ECDL - European Certification of Digital Literacy
Studenti se mohou ve škole připravovat nejen na jazykové 
certifikáty, ale nyní i na postupné skládání zkoušek k získání 
certifikátu ECDL z oblasti informačních technologií.

Adaptační kurz 1.A

Prváci se první týden v září vypravili na adaptační kurz. 
Kurz začal výletem na Pustevny, kde jsme vyjeli lanovkou. 
Vydali jsme se ke známé soše Radegast a pokračovali 
jsme 
až do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme se ubytovali 
v campu. V campu se začali studenti seznamovat a 
všichni si padli do oka a skvěle se bavili.

Druhý den dostali studenti prvního ročníku za úkol uvařit 
si oběd ve skupinkách, které jsme si vylosovali. Skupinky 
soutěžily o to, kdo uvaří nejlepší buřt guláš. Odpoledne 
se studenti vrhli na další úkoly, které měli vypracovat. 
Byli rozděleni na týmy, ve kterých soutěžili proti sobě
o různé ceny. Adaptační kurz si všichni velice užili a jako 
třída vytvořili skvělý kolektiv.

Rekonstrukce toalet

Během září u nás proběhla 
obrovská a dlouho žádaná 
rekonstrukce toalet a 
toaletních prostor. Paní 
ředitelka slib dodržela a 
opravdu rychle nechala 
opravit toalety a vymalovat 
zdi. Aktuálně jsou všichni 
s touto proměnou spokojeni. 
Přibyla dezinfekce na ruce, 
staré kachličky se vyměnily za 
nové a moderní. Díky oknu lze 
na toaletách větrat a je zde 
také i více světla.
Tuto změnu jsme všichni vřele 
přivítali.

Za psychoanalýzou do Příbora

Navštívili jsme rodný dům Sigmunda Freuda. Dům byl 
velmi malý, proto jsme prohlídku absolvovali ve dvou 
skupinkách. První skupinka šla dovnitř a druhá se vydala 
omrknout příborské náměstí. Po prohlídce jsme se 
prošli k farnímu kostelu Narození Panny Marie. Potom 
jsme vyrazili do Muzea a pamětní síně Sigmunda 
Freuda. Z celého dne nám vyhládlo, a tak jsme nakoupili 
jídlo na piknik, který jsme si udělali v zahradě muzea a 
pamětní síně Sigmunda Freuda.

Meditace jako jeden z nástrojů psychohygieny a relaxace

Zúčastnili jsme se besedy v centru Diamantové cesty. Jde o buddhistické 
centrum v Ostravě, které nám pomohlo rozšířit si obzory o buddhismu, 
kterému se věnujeme v základech společenských věd. Nejprve nám 
představení centra popsali, jak se buddhismus šířil na západ a jak se ujal u 
nás. Dále nám vyprávěli o hodnotách buddhismu a celé mantře. Nakonec 
jsme si vyzkoušeli vedenou meditaci, kdy nám jeden z představených 
předčítal meditační texty. Beseda byla velmi zajímavým a uklidňujícím 
zážitkem.

Co (ne)víme o sociálních sítích?

Navštívili jsme v centru Ostravy klub Atlantik, kde jsme zhlédli film 
„FOLLOW ME“. Film byl velmi zajímavý i naučný. Seznámili jsme se 
s tím, jak fungují sociální sítě, zejména Instagram. Film podává 
kritický obraz toho, jak tato síť „fejkově“ pracuje, jak si influenceři 
dokupují lajky a followery. Přináší nám „krásný“ pohled na tuto 
sociální síť, protože nás zbavuje obav z toho, že nemáme tak 
dokonalý život jako naše nejoblíbenější „Instagram celebrita“. Nic 
není totiž takové, jak to na Instagramu vypadá. Po tomto krátkém 
snímku jsme si ještě o této problematice společně pohovořili. 
Zjistili jsme, že se naše názory na toto téma příliš neliší.

      Akce doplňující výchovně vzdělávací proces nad rámec běžné výuky se organizují 
podle nabídky školy, ale také často vycházejí ze zájmu studentů o danou oblast.



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

NOVINKA – Začali jsme využívat Google Classroom „Google Učebna“ ve všech předmětech 
 
 Učebna usnadňuje propojení studentů s učiteli ve škole i mimo školu. Šetří čas a papír a můžete pomocí ní snadno 
vytvářet kurzy, zadávat úkoly, komunikovat a mít vše dobře zorganizované.

Používání Učebny má mnoho výhod:
• Snadné nastavení – Učitelé mohou studenty přidat přímo, nebo jim poslat kód, pomocí kterého se do kurzu 
zapíší sami. Nastavení trvá jen pár minut.
• Úspora času – Díky jednoduchému postupu práce s úkoly, který probíhá čistě elektronicky, mohou učitelé úkoly 
na jednom místě rychle vytvářet, opravovat a hodnotit.
• Přehlednější organizace – Studenti vidí všechny své úkoly na stránce úkolů a všechny materiály v kurzu (např. 
dokumenty, fotky a videa) jsou automaticky zařazeny do složek na Disku Google.
• Lepší komunikace – Učebna učitelům umožňuje v mžiku poslat oznámení nebo zahájit diskusi. Studenti spolu 
mohou navzájem sdílet zdroje nebo ve streamu odpovídat na otázky.
• Dostupnost a bezpečnost – Učebna podobně jako všechny ostatní služby G Suite pro vzdělávání neobsahuje 
reklamy, nevyužívá váš obsah ani data studentů k reklamním účelům a je zdarma. 

Biologická olympiáda

Naše šikovné studentky, Alžběta Zámarská a 
Karolína Kanclířová, se zúčastnily krajského 
kola biologické olympiády, na kterou bylo 
pozváno 36 nejlepších studentů 
z Moravskoslezského kraje. Po příjezdu do 
Centra přírodovědců v Ostravě-Porubě byli 
všichni přivítáni početnou komisí, která měla 
dohlížet na zdárný průběh soutěže. Celé 
dopoledne studenti řešili záludné otázky, 
poznávačky a úkoly, kterých opravdu nebylo 
málo. Úkolů bylo spousta, od vyplňování 
testů přes práci s mikroskopem až po 
pozorování chování zvířat, nakonec byly 
rozdány diplomy.

Rozhoduj o Evropě

Bart Brettschneider, student 3.A, se zúčastnil semináře ‚‚Rozhoduj o 
Evropě‘‘, který proběhl na krajském úřadě v Ostravě. Šlo o simulaci 
zasedání institucí Evropské Unie. Čtyři dny před seminářem byla 
Bartovi organizátory přidělena Slovenská republika se směrnicí o 
snížení využití plastů, která byla pár dnů předtím schválena i v reálné 
EU. Finále semináře Rozhoduj o Evropě vyvrcholilo v Brně. Tento 
závěrečný seminář se konal 4 dny. Studenti tak měli možnost 
diskutovat s veřejnými činiteli. Diskutovalo se o 4 různých tématech, 
nejen o EU, ale i o školství či podnikání. Následné výstupy na flip 
chart se předávaly dál a ty nejlepší nápady se mohou dostat i do 
samotné EU, kde se s nimi bude dále pracovat. Byla zde připravena i 
simulace jednání evropských institucí. Bart byl členem Evropského 
parlamentu, kde se stal poslancem strany S&D. Jednalo se o nařízení 
o prevenci šíření teroristického obsahu online, na programu byla také 
otázka směrnice o digitální dani. Parlament pouze vypracoval 
doporučení pro Radu, která o této směrnici rozhodovala sama. 
Bart byl zvolen 
zpravodajem, tudíž Radě 
EU prezentoval doporučení 
Parlamentu. Pro Barta byl 
tento projekt přínosem a 
říká: „Jsem opravdu rád, že 
jsem se zúčastnil tak 
úžasného projektu. Potkal 
jsem mnoho nových super 
lidí, mohl jsem se setkat 
s mnohými osobnostmi.“

Nová image EDUCAnetu!

Dne 2.9. jsme se opět vrátili do 
školních lavic a byli jsme opravdu 
velmi mile překvapeni. Naši školu 
skvěle vylepšili! V Relax clubu, kde 
si chodíme o přestávkách 
odpočinout nebo si sníst oběd, se 
změnilo prostředí a cítíme se tam 
teď mnohem lépe než kdy dříve. 
Chodby jsou vybaveny novým a 
modernějším vybavením. Myslím, 
že teď budeme chodit do školy 
s větší radostí.



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

MISE 2018

V roce 2018 se tým „Just in time“ složený z žáků naší školy zúčastnil 
dvoudenního branného závodu MISE, který se konal ve vojenském areálu 
v Chrudimi. Žáci zde měli využít svých schopností při plnění úkolů, které 
pro ně byly v místním a okolním terénu připraveny. Vyzkoušeli si tak 
například slaňování, rafting, střelbu ze „vzduchovky“, orientační běh, 
základy první pomoci, CQB (boj na krátkou vzdálenost) a spoustu dalšího.

Čtvrťáci v Praze

Jak už je na naší škole zvykem, tak i letošní čtvrtý ročník podnikl výlet 
do Prahy. Akce se konala 17. - 19. října 2018. V Praze studenti navštívili 
mnoho památek a významných míst, např. Vyšehrad, Pražský hrad, 
židovský hřbitov, Václavské náměstí, Národní galerii, Staroměstské 
náměstí. V Národní galerii se pořádala výstava fotografií z roku 1968. 
Bylo to velmi zajímavé. Večer si užili představení s názvem „Mosty času“ 
v Národním divadle. Jednalo se o baletní vystoupení. Studenti si odnesli 
spoustu nových zážitků a vzpomínek, na které budou rádi vzpomínat.

Hurá na kola!

Naše škola zorganizovala také cyklovýlet. Na kolech jsme se vydali po 
cyklostezce přes Bělský les a dále přes Jistebník, kde jsme zastavili a 
občerstvili se kofolou. Odtud jsme pokračovali do Polanky nad Odrou, 
kde jsme se zastavili v pizzerii Mendi na delší obědovou přestávku. 
Zažili jsme i dobrodružství, když se nám cestou dvě osoby na chvíli 
ztratily. Vše vyřešily telefony, na rozcestníku jsme se počkali a brzy 
jsme byli zase všichni pohromadě. Cestou zpět jsme se rozhodli jet 
přes Starou Bělou. Cestou se někteří odpojili, protože to měli blíž 
domů a ostatní dorazili až ke škole, odkud už každý pokračoval vlastní 
cestou. Někteří z nás ty ujeté kilometry cítili v nohou, protože nejezdí 
dost často, ale všichni jsme dorazili ve zdraví zpět domů a troufáme si 
tvrdit, že se všem zúčastněným výlet líbil.

Noc ve škole

Ve čtvrtek 20.6.2019 si pro nás připravila třída 3.A pod vedením Benedikty 
Friedelové a Barta Brettschneidera akci „Noc ve škole“ s tematikou Game 
of Thrones. Začátek akce byl zahájen v Relax Clubu, kde jsme se rozdělili na 
soutěžní týmy a vydali jsme se plnit různé úkoly. 
Po splnění programu a vyhlášení výherce nás čekala volná zábava, bylo 
zajímavé poznat učitele i z jiné stránky. Největším lákadlem byl turnaj 
v Counter-Strike, u kterého někteří z nás strávili téměř celou noc. Akce byla 
ukončena ráno před vyučováním. V říjnu nás čeká další noc 
ve škole a už se moc těšíme na to, co si pro nás připravili letošní třeťáci.

Výlet za hranice

Se školou jsme se byli podívat do krásných třech měst Německa, společně s žáky ze všech ročníků a učiteli jsme měli 
v plánu navštívit hlavní město Berlín a další dny Postupim a Drážďany. Do Berlína jsme dojeli v brzkých ranních 
hodinách. Navštívili jsme Alexanderplatz, náměstí Gendarmenmarkt, Reichstag, Ostrov muzeí, Charlie Checkpoint, 
Museum Pergammon, Braniborskou bránu a další památky. Ve večerních hodinách jsme se rozdělili na tři skupinky, 

které navštívili různá místa – divadlo, muzeum nebo okolí 
našeho ubytování. Druhý den se naší další zastávkou stalo 
město Postupim s krásným barokním zámkem Sanssouci, 
který je na seznamu UNESCO. Součástí areálu je nádherný 
zámecký park, který jsme měli možnost projít. V Postupimi 
jsme dále navštívili Glienicker Brücke neboli „Most špionů“ a 
také Cecilienhof, což je místo, kde se konala Postupimská 
konference. Po dvouhodinové cestě jsme dorazili do 
Drážďan, kde jsme prošli celé historické centrum města. 
Viděli jsme památky jako Zwinger, Hofkirche, Fürstenzung, 
Prager Straße a další. Ani jsme neřekli „Guten Tag!“ a už jsme 
byli na cestě zpátky od Ostravy.



Ukliďme Česko

Jsme rádi, že jsme se zúčastnili akce Ukliďme Česko. 
Připravili jsme si rukavice a pytle na odpadky a vyrazili 
jsme do terénu. Rozdělili jsme se na skupiny po třídách 
a vydali jsme se zkrášlit životní prostředí, např. na 
Dubině. Zde jsme sbírali nedopalky od cigaret, plasty a 
podobné věci. Věříme, že každý z nás může přispět ke 
zkvalitnění životního prostředí.

Den pro Tibet

Ve škole se konala akce „Den pro Tibet“. Během 
přednášky ředitelky organizace MOST Pro Tibet, Ing. 
Jany Ďáskové Neborákové, proběhlo promítání filmu 
Útěk přes Himaláje. Ve filmu bylo názorně ukázáno, jak 
tibetské děti pomocí průvodce přecházejí přes 
zasněžené štíty Himalájí a co všechno musí překonat, 
aby se dostaly se do Nepálu. V Nepálu mají tibetské 
děti lepší podmínky pro studium a osobní rozvoj. Po 
debatě k filmu jsme měli možnost vytvořit si vlastní 
tradiční tibetské jídlo tzv. „tsampy“ – což jsou kuličky 
z pšeničné mouky, které se dají připravit na mnoho 
způsobů. Nakonec došlo k úplnému shrnutí přednášky a 
proběhla volná konverzace k problematice Tibetu. 
Přednáška byla velmi zajímavá a určitě každému z nás 
něco předala.

Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda je celorepubliková soutěž 
prověřující znalosti z oblasti ekonomie a financí, která 
je určena studentům středních škol. Celkem soutěží 
prošlo přibližně 20 tisíc studentů ze čtvrtiny všech 
českých středních škol. Jan Hůla, student 4.A, se 
probojoval do krajského kola soutěže, ve kterém 30. 
ledna 2019 porovnával své znalosti spolu s šedesátkou 
nejlepších „ekonomů – studentů z Moravskoslezského 
kraje“.

Krásných slov není nikdy dost

Na naší škole se každoročně odehrává třídní a poté i 
školní recitační soutěž. V prvním kole, zazněly básně od 
Máchy, Erbena, ale i od Puškina. Studenti naší školy 
nepocházejí pouze z Čech, takže jsme slyšeli básně v 
ruštině, tatarštině, ale i v ukrajinštině. Bylo skutečně z 
čeho vybírat, a tak do dalšího kola postoupilo šest 
nadaných studentů. Recitující byli hodnoceni svými 
spolužáky. Ti nejlepší měli šanci zarecitovat si v Komorní 
scéně Aréna, která se nachází v centru Ostravy. Naši 
školu reprezentovaly Kateřina Pustková, Agáta Lisková a 
Adéla Rechtenbergová. Soutěžící recitovali na 
osvětleném pódiu před zraky přihlížejících a porotou. 
Díky profesionálnímu prostředí, přátelské atmosféře a 
profesionálním vystupujícím se naše žačky cítily jako 
herečky. Přestože se holky snažily ze všech sil překonali 
je jiní studenti, a tak se nikdo z řad našich studentů 
bohužel neumístil, ale nám to vítr z plachet nevezme a 
budeme se snažit o to víc v jiných soutěžích!

NOVINKY - iŠkola a Google EDUCAnet
Zavedli jsme procentuální klasifikaci studentů -  a systém Iškola nám umožňuje při zápisu procent využívat podle 
důležitosti známek také pět váhových stupňů. Považujeme procentuální hodnocení za transparentnější, vyjadřuje 
jednotně a přesně míru hodnocení. V Iškole ve větší míře využíváme další možnosti – 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 činnosti 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.



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

Středoškolský turnaj v paintballu

Dne 30.9. jsme se zúčastnili Středoškolského turnaje v 
paintballu. Tato soutěž se konala v Piraňa Paintball 
nedaleko Ferony. Na místě jsme se setkali v 8:30. Náš 
tým s názvem Just In Time zahájil 1. hru, kterou jsme 
vyhráli se skórem 20:5. Ve 2. kole jsme rozstříleli naše 
soupeře nejvyšším možným rozdílem 80:0. Tím jsme si 
zajistili postup do semifinále. Před semifinále se 
rozhodovaly strany, které se rozhodly klasickou hrou 
kámen, nůžky, papír. Ty jsme naštěstí vyhráli a mohli 
jsme si určit tu lepší stranu. Semifinále jsme pak lehce 
vyhráli a pak čekali na našeho finálového soupeře. Ve 
finále se hrálo tak, že každý tým hrál 8 minut na každé 
straně, takže dohromady 16. V první polovině zápasu 
jsme měli tu horší stranu a víceméně čekali na tu 
druhou, po půlce zápasu se strany otočily a my jsme 
se mohli dát do útoku, díky tomu jsme mohli soupeře 
obklíčit a postupně je všechny vystřílet. 

RAP JE ART

Rappeři prý skrze texty sdělují své postoje k životu, své 
hodnoty i myšlenky, proto se třídy 1.A a 2.A zúčastnily 
hudebního workshopu RAP JE ART, jejž vedl ostravsko-
bohumínský rapper Patrik Moravec alias PROFESSOR 
CASS. Studenti slyšeli nejen přednášku o rapu jako o 
umění, ale také si sami zarapovali a zjistili, jak mladé lidi 
tento hudební žánr ovlivňuje a ukazuje jim, čím v životě 
jsou.

 

Rok na vsi

Naše škola navštívila Divadlo Jiřího Myrona a zhlédla 
inscenaci Rok na vsi. Snahou tohoto představení bylo 
ukázat rozpad mezilidských vztahů, pokrytectví, 
z něhož pramení křivdy, a osudy utápěné v alkoholu. 
Atmosféra v divadle byla příjemná a studenti i 
učitelé s úctou sledovali úžasné výkony všech herců.

Fascinující svět knih

V dnešní moderní době tráví děti spoustu času u elektronických médií, proto považujeme za důležité probouzet v 
dětech zájem o knihy. Rozvoj paměti, představivosti, slovní zásoby a myšlení. To vše jsou přínosy literatury. Knihy v 
pevné vazbě mají stále své kouzlo a věrné čtenáře. Tito jsou nejčastějšími návštěvníky nejen knihkupectví, jejich 
cesty často vedou také do knihovny.

Knihovna však není místem, kde by se zastavil čas. Naopak. Organizuje mnoho akcí. Např.: Česko čte dětem nebo 
besedy s knihovnicí. Cílem besedy je ukázat čtenářům, co vše současná knihovna nabízí.
Jedné takové besedy jsme se zúčastnili také my, studenti prvního ročníku gymnázia EDUCAnet.

Knihovnice nás provedla knihovnou, naučila nás se orientovat v jednotlivých sekcích a druzích literatury. Dozvěděli 
jsme se o možnosti výpůjčky audio knih i e-čtečky. K zajímavostem patřily také knihy pro nevidomé tištěné 
Braillovým písmem.

Knihovna v Ostravě-Hrabůvce nabízí také veliký výběr 
časopisů a komiksových knih. Pro děti se zde nachází 
také dětské oddělení. Čtenáři, kteří mají kartičku 
knihovny, mohou využít různých bonusů jako třeba tisk 
zdarma nebo delší prodloužení knihy. Velkou výhodou 
je, že knihovna má otevřeno každý den do 19:00, což 
ocení ti, kteří bydlí blízko, protože si třeba vzpomenou, 
že musí vypracovat nějaký úkol do školy, a tak si rychle 
zaběhnou do knihovny. Paní nám také ukázala nejmenší 
i největší knihu. Knihovna disponuje velkým množstvím 
historických knížek, a hlavně knížek z druhé světové 
války.



Plávání – nejpřirozenější pohybová aktivita
Studenti našeho gymnázia rádi dělají něco pro své zdraví, 
a tak jsme se vydali k bazénu do Fryčovic. Přes naše 
očekávání jsme naši návštěvu bazénu zahájili rozcvičkou. 
Poté následovala soutěž, u které jsme poměřili své 
plavecké schopnosti. Všichni se snažili a tři nejlepší z nás 
byli dokonce oceněni medailí. Nakonec jsme ale stejně 
skončili ve vířivce a sauně, někteří si dokonce stihli zahrát 
vodní pólo. Nikdo se neutopil a my jsme se v pořádku a 
spokojení vrátili zpátky do školních lavic.

Návštěva zoologické zahrady

Ostravská zoologická zahrada láká na přednášky i 
soukromé exkurze! Využili jsme této příležitosti a 
domluvili jsme si průvodce, který nás provedl 
skleníky s převážně exotickými rostlinami, a to 
v areálu, kde bez zaměstnance zahrady nemáme 
jako obyčejní návštěvníci přístup. Kochali jsme se 
citrusy, všelijakými druhy kaktusů, a dokonce i 
různými druhy okrasných rostlin. Na konci 
prohlídky pro nás personál připravil talíře plné 
ovoce a všechno bylo moc dobré! Po 
botanické ,,expedici” jsme měli možnost podívat 
se i na zvířata. Máme opravdu krásnou 
zoologickou zahradu!

Ekologie

Studenti se vypravili do ostravské zoologické zahrady na přednášku o ekologii. Po příchodu do učebny se 
seznámili se základními problémy, které vážně ohrožují naši přírodu. Dozvěděli se, k čemu zoologické zahrady 
slouží, jaké jsou jejich výhody a proč je dobré je podporovat. Vytvořili jsme společně seznam hrozících 
katastrof, které ať už přímo nebo nepřímo ovlivňuje člověk. Dalším tématem bylo týrání zvířat na území ČR, o 
kterém se bohužel moc nemluví. Následně proběhla diskuze o možných řešeních, co je v silách každého člověka 
a co je možné udělat jen společnými silami.

Navštívili jsme kouzelnou Itálii

Na konci roku jsme se zúčastnili zájezdu do Itálie. Po náročné cestě jsme konečně dojeli na kraj Říma. Vlakem jsme se 
přemístili do centra města a pěšky jsme došli k Vatikánu. Když jsme si prohlédli náměstí svatého Petra, rozdělili jsme 
se. Jedna skupina navštívila vatikánská muzea, druhá skupina se vydala prozkoumat Řím. Pochutnali jsme si na 
výtečném obědě, obešli jsme celý Vatikán a odpočinuli jsme si v parku. Po ukončení osobního volna jsme pokračovali 
v prohlídce města. Navštívili jsme Piazza de Popolo, Andělský hrad a další krásné památky. 

Další den nás čekala prohlídka Říma, na kterou jsme se moc těšili. První památka, jež nás čekala, se nazývá Španělské 
schody. Jedná se o barokní schody, které vedou ke dvouvěžovému francouzskému kostelu Trinita dei Monti. Schází se 
zde studenti a mladí milenci. Odtud jsme se vydali přímo k fontáně di Trevi. Fontána di Trevi patří mezi 
nejvýznamnější symboly Říma  Pak jsme pokračovali na náměstí Piazza della Rotunda. Tam se nachází nejlépe 
zachovalá památka antického Říma – Pantheon neboli „chrám všech bohů“. Poté jsme měli osobní volno, abychom 
mohli nakoupit suvenýry a různé městské chuťovky, např. limoncello. Je to tradiční italský likér, který se vyrábí ze 
silné kůry těch nejlepších citronů oblasti Sorrenta.

Den proti rakovině

Sbírková akce Ligy proti rakovině se stejně jako každý rok pořádá 
dne 15. května. Z naší školy se této akce účastnilo deset dvojic. Já 
jsem byla ve dvojici s Alinou a mezitím, co se ostatní chystali do 
centra Ostravy, my dvě jsme jely ještě ke škole a nabízely kytičky 
studentům a učitelům. Poté jsme se s paní učitelkou Košťálovou a 
paní učitelkou Fröde přemístily k obchodnímu centru FORUM Nová 
Karolína. U Karolíny jsme dostali všichni rozchod a začali jsme 
prodávat, všem se nám dost dařilo a za naši školu jsme vysbírali 
slušnou částku. Všichni lidé, kteří přispěli ať už minimální částkou 
nebo i větší, mají od nás a Ligy proti rakovině velké díky, protože 
podpořili dobrou věc.
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