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Pokud chcete rozesmát Boha, řekněte mu o svých plánech
If you want to make God laugh, tell him about your plans. (Woody Allen)
Jak výstižné v tomto bizarním školním roce. Na začátku školního roku 2019 jsme si mohli směle plánovat
(a také jsme naplánovali) různé akce, aktivity, besedy, soutěže, soustředění, exkurze. Představa, co letos
JISTĚ UDĚLÁM, VYTVOŘÍM SE STUDENTY, byla jako vždy velkolepá. A stačí malá nepatrná breberka a vše
je jinak. Chodby ztichly, třídy zůstaly prázdné, zvonek oněměl. Soutěže, olympiády zůstaly nedokončené.
Za pár týdnů budeme plánovat znovu, školní rok 2020/2021 se rozjede 1. září. Kéž toho nahoře už žádná
podobná taškařice nenapadne.

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2019/2020
Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
milí žáci, milé žákyně, rodiče a přátelé školy.
Po roce opět otevíráte stránky školní ročenky, která hodnotí události na našem gymnáziu. Tentokráte ve
školním roce 2019/2020. Pro tento školní rok jsme měli naplánováno mnoho aktivit, měli jsme
připravenou spoustu akcí, projektů… Přesto vyšší moc zapříčinila, že mnoho z těchto plánů jsme museli
z důvodu zavedení mimořádných opatření od 12. března 2020 přehodnotit. Ale to je život. Tudíž obvyklý
výčet akcí školy a úspěchů našich žáků bude velice krátký.
Pokusím se tudíž vystihnout pouze nejdůležitější momenty minulého školního roku.
Tak jako v předešlých létech, také ve školním roce 2019/2020 jsme se především zaměřili
na postupné naplňování dlouhodobých koncepčních záměrů vedoucí k dalšímu rozvoji školy jako instituci
poskytující vysokou kvalitu vzdělání.
V prvním pololetí jsme se jako každoročně zúčastnili několika prezentačních akcí zaměřených
na prezentaci našeho gymnázia žákům základních škol. Jednalo se zejména o akci GEMMA v Novém
Jičíně, Učeň, středoškolák
a vysokoškolák v Ostravě. Pro žáky základních škol jsme zorganizovali dva projektové dny zaměřené na
propagaci přírodovědných předmětů – biologie, chemie a fyziky. Pod vedením pana Mgr. Radima
Bejlovce jsme inovovali Den a noc otevřených dveří. V září jsme pro širokou veřejnost uskutečnili první
ročník Burzy volnočasových kroužků. Akce se zúčastnilo přes 500 osob a měla obrovský ohlas. O úrovni
všech akcí svědčí mnoho pochvalných reakcí uchazečů o studium, rodičů i návštěvníků. V rámci
projektových dnů jsme do března 2020 pro naše žáky uskutečnili několik desítek přednášek, exkurzí,
vzdělávacích akcí a prezentací. Z důvodu zvyšování jazykových kompetencí žáků se naše škola zapojila
do programu Moravskoslezského kraje Rodilí mluvčí do škol. Zájemce o prohloubení znalostí v cizím
jazyku mohli navštěvovat kroužek francouzské, anglické a německé konverzace. Současně prohlubujeme
spolupráci s organizací Cloverleave, prostřednictvím které jsme i nadále certifikovaným centrem pro
přípravné kurzy Cambridge ESOL Examinations (FCE).
V oblasti investičních byl letošní rok velice úspěšný. Podařilo se dokončit dlouhodobou investiční
akci Rekonstrukce fasády historické budovy za 11 mil. korun, kterou ze svého rozpočtu zcela hradil
Moravskoslezský kraj. Podařilo se zrealizovat výměnu oplocení kolem multifunkčního sportoviště školy
v hodnotě 600 tisíc korun. Zahájili jsme první etapu rekonstrukce ležatých rozvodů vody, nyní ve výši 300
tisíc korun. Zahájili jsme rekonstrukci laboratoře fyziky v předpokládané výši 1 mil. korun. Akce by měla
být ukončena do konče školního roku, tj. do 31. 8. 2020. V roce 2020 byla v hodnotě 300 tisíc korun
vybudována zcela nová učebna environmentální výchovy. V rámci příprav byly zpracovány projektové
dokumentace na rekonstrukci sociálního zázemí Budovy
a studie na rekonstrukci hřiště.
Kromě investičních akcí jsme v letošním roce ukončili realizaci projekt zamřeného na zdravý životní
styl, který byl financován z programu ERASMUS + a do kterého se zapojila partnerská škola ze Slovenska.
Mezi další „malé“ projekty, které bych mohl nazvat projekty pro radost, patří zahájení aktivity
na podporu environmentální výchovy na škole. V rámci projektu došlo k nakoupení včelího úlu,
vyvýšených záhonů a další vybavení pro včelařský přírodovědný kroužek. Další etapa projektu zaměřena
na vybudování přírodní zahrady s arboretem se z důvodu uzavření školy bude realizovat až v dalším
školním roce.
Škola není ale pouze učení a práce. Je to také místo, kde studenti realizují své zájmy a aktivity. Z těchto
studentských aktivit mohu uvést soustředění Korespondenčního Koperníkova Semináře (KoKoS),
Univerzita Mikuláš Koperníka, mnoho zájmových kroužků – taneční, basketbalový, horolezecký, EVVO,
robotika, kopaná atd. Bohužel tradiční VIP akce jako Unplugged a Valašské hry opět nemohly být
realizovány a byly přeloženy na další rok.

Alespoň v krátkosti bych chtěl zmínit úspěchy školy na soutěžích a přehlídkách. Pro letošní školní
rok jsme jako škola měli „našlápnuto“ ke skvělým výsledkům prakticky ve všech soutěžích. Bohužel pět
v důsledku uzavření škol prakticky neproběhla žádná krajská a republiková finále. Částečné výsledky
soutěží jsou uvedeny v přiloženém přehledu. Přesto si neodpustím poděkovat všem pedagogům
a studentům za výbornou reprezentaci školy a poctivou přípravu, bez které bychom tak úžasných
výsledků stěží dosáhli. Na okresní úrovni jsme v matematice, fyzice i jiných oblastech neměli prakticky
žádnou konkurenci.
Mnohé budou zajímat výsledky letošních maturitních zkoušek. V maturitním roce 2020 bylo
k jarnímu termínu přihlášeno 62 žáků. Všichni žáci byli k maturitní zkoušce „připuštěni“. Všichni
maturanti zvládli společnou část maturitní zkoušky. V rámci profilové zkoušky byla jedna žákyně
neúspěšná a bude zkoušku opakovat 1. 9. 2020.
V závěru bych rád poděkoval všem partnerům školy za poskytování organizační i materiální pomoci.
Rovněž děkuji všem pracovníkům školy za úspěšný průběh školního roku 2019/2020. Věřím a doufám,
že následující dva měsíce prázdnin přinesou všem potřebné uklidnění a poskytnou dostatečný prostor pro
nabytí nových sil.
Mgr. Pavel Mrva, ředitel GMK

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENTIVNÍ ČINNOST
V průběhu školního roku 2019/2020 jsme pro studenty opět připravili několik besed a aktivit v rámci
prevence rizikového chování. Ve spolupráci s Bc. Alexandrem Dreslerem byly opět uspořádány aktivity
na prevenci užívání alkoholu a kouření, Renarkon nám uspořádal besedu s protidrogovou tématikou,
organizace E-bezpečí připravila besedy zaměřené na rizika internetu a kyberšikanu. Rovněž byla pořádá
na sexuální výchova pro studenty nižšího gymnázia. Výchovný poradce opět vedl pro studenty
1.–3. ročníků dílnu Výchova k respektu a toleranci a školní metodička prevence vedla besedu na téma
Zdravý životní styl.
Veškeré preventivní aktivity včetně adaptačního kurzu byly tentokrát hrazeny Moravskoslezským krajem
(dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže).
Mgr. Barbora Šeděnková, Ph.D.

Adaptační kurz
Areál U Kateřiny ve Štramberku se stal na dva dny domovem nově nastupujících studentů, kteří se při
hrách a společenských aktivitách seznámili mezi sebou i se svými učiteli. Věříme, že se nám podařilo třídy
stmelit a položit tak základ pro vytvoření dobrého kolektivu, ve kterém se budou všichni po celou dobu
studia cítit dobře.

Mgr. Jindřich Foltas
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Mgr. Jindřich Foltas, Mgr. Barbora Šeděnková, Ph.D.
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Přehled umístění absolventů 2019
Vysoké učení technické v Brně
Podnikatelská fakulta – 1
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií – 2
Fakulta bezpečnostního inženýrství – 2
Chemická fakulta – 1
Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury – 1
Filozofická fakulta – 4
Fakulta zdravotnických věd – 3
Ostravská univerzita
Filozofická fakulta – 1
Pedagogická fakulta – 3
Lékařská fakulta – 4
Přírodovědecká fakulta – 3
Fakulta umění — 1
Univerzita Obrany v Brně
Fakulta vojenského leadershipu – 2
Univerzita Karlova
Fakulta sociálních věd – 1
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií – 1
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií – 2
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní – 1
Nanotechnochniologie —1
Ekonomická fakulta – 1
Slezská Univerzita V Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta – 1
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta financí a účetnictví – 1
Mendelova univerzita v Brně
Provozně ekonomická fakulta – 1
AMBIS Brno
Bezpečnostní management – 1
Studium v zahraničí
Conncordia, Kansas, USA, Cloud County Community College – 1
VŠ neuvedena – 1
Neozvalo se – 12
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BIOLOGIE
Hmyzí hotýlky
Zástupci z hmyzí říše v posledních letech přichází o prostředí, kde by mohli přebývat a množit se.
Díky tomu se jejich počet v přírodě značně snižuje. Jedná se především o různé druhy motýlů, brouků,
škvorů, zlatooček, čmeláků, včel samotářek a slunéček sedmitečných. Proto jsme se rozhodli přispět
k jejich záchraně stavbou dvou hmyzích hotýlků v areálu naší školy. Stavba hotýlku proběhla v pátek
27. 9. 2019 v rámci projektového dne pořádného pro žáky sekundy a tercie.

Mgr. Martina Lubojacká, DiS.

Pevnost poznání
Dne 7. 11. 2019 se 4. ročníky zúčastnily exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci. Doufáme,
že studenti prožili krásný den plný nečekaných překvapení téměř ze všech oborů, kterými prošli
na gymnáziu. Fotky dokazují, že si to užili, a my věříme, že se i něco nového přiučili.
Mgr. Sylva Roháčková
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Maturitní karty z biologie
V průběhu celého školního roku 2019/2020
připravovaly vyučující ze sekce biologie
Mgr. Sylva Roháčková, Mgr. Martina Lubojacká, DiS.,
a Mgr. Tereza Sláčalová výjimečnou didaktickou
pomůcku pro zkušební část profilové maturitní
zkoušky z biologie.
Didaktická pomůcka má formu laminátových
karet ve formátu A4, které obsahují obrazovou
přílohu s řešením i bez něj.
Tematicky odpovídá jejich počet souhrnu všech
25 maturitních okruhů z biologie.
Např. téma členovci obsahuje až 50 zkušebních karet
zaměřených na morfologii a anatomii těla členovců
a na jejich taxonomii.
Studenti byli s didaktickou pomůcku
u maturitní zkoušky velmi spokojeni, jelikož jim
pomůcka pomohla
k dosažení vynikajících závěrečných výsledků studia
na našem gymnáziu.
Mgr. Sylva Roháčková, Mgr. Martina Lubojacká, DiS.,
Mgr. Tereza Sláčalová
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DĚJEPIS
Život v nesvobodě (Beseda v Divadle Jiřího Myrona)
Věděli jste, že…
- Severokorejci se dělí do jednapadesáti kast a o tom, kdo kam patří, rozhoduje „Strana“ (rozuměj Korejská
strana práce),
- jídlo se v obchodech prakticky nedá koupit, elektřina nefunguje, voda teče jen občas, a to studená, mobil
= sci-fi,
- na vojnu chodí v Severní Koreji kluci na čtrnáct let a holky na osm, přičemž například sex jim je v průběhu
vojny zapovězen,
- existuje „katalog“ povolených účesů,
- každý musí nosit odznak velkého vůdce Kim Ir-sena,
- rozpočet na zdravotnictví činí dolar ročně na osobu,
- severokorejští uprchlíci jsou v Číně prodáváni jako otroci za 200–400 dolarů,
- v Číně existuje systém jakýchsi osobních kreditů, které pak rozhodují o tom, co můžete a co ne,
- „velký bratr“ vás v Číně sleduje na každém kroku, takže se například klidně stane, chystáte-li se přejít
na červenou, že se na semaforu objeví vaše jméno, věk a varování, abyste tak nečinili,
- Facebook, Twitter, Gmail a podobné vymoženosti jsou v Číně zakázané,
- ruská ekonomika se výkonností rovná italské.
…
Výborná beseda, velmi zajímaví hosté, ukáznění a velmi aktivní studenti v publiku. Myslím,
že důstojná akce k připomenutí všech výročí vážících se k roku 2019, a v nemalé míře také k připomenutí
toho, jak dobře se v naší zemi máme.

Mgr. Pavlína Andreeová

Na vlastní oči
V roce 2019 si připomínáme celou řadu „devítkových“ výročí. K těm nepřehlédnutelným patří rok
1939, tedy osmdesát let od počátku druhé světové války. S válkou pak souvisí i téma holocaustu, židovská
otázka.
Moudré hlavy říkají, že přímý kontakt s problémem, možnost si jej takříkajíc osahat, dá studentům
mnohem více než pasivní přijímání informací ve školních lavicích. A tak, abychom se podívali na věci
minulé zblízka, vydali jsme se se studenty druhých ročníků (63) na exkurzi do Terezína. Program byl nabitý
– přednáška, muzeum, prohlídka terezínského ghetta, krematorium, Malá pevnost. Myslím, že pro většinu
studentů to byly docela emotivní zážitky a že – ostatně jako vždy – dobře reprezentovali bílovecké
gymnázium.
Protože do Terezína je cesta dlouhá a náročné téma bylo potřeba trochu odlehčit, spojili jsme
dějepisnou exkurzi i s poznáváním české krajiny.
Alpy, Karle, ty tě ohromí, ale tohleto, to tě dojme. To není země, to je zahrádka… Vzpomínáte?
Možná že zrovna takhle to studenti necítili, když se drápali na největrnější kopec v republice –
Milešovku, ale ten pohled shora, do krajiny, ten stál za to. To pak pochopíte i praotce Čecha, proč zrovna
tady zastavil. A procházka nádhernou Litomyšlí tyto pocity jen umocnila – snoubit historii se současností
vůbec není nemožné, renesanční zámek klidně může „kamarádit“ s moderní knihovnou či se sochami
Olbrama Zoubka, prostě krása. Velká škoda, že Litoměřice jsme poznali už jen ve večerním hávu, protože
ty také stojí za vidění. Dny jsou někdy prostě příliš krátké.
Poděkování patří také rodičům studentů, protože tato školní akce nebyla z těch nejlevnějších, ale
věřím, že splnila svůj účel.

Mgr. Pavlína Andreeová
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Mgr. Pavlína Andreeová, Mgr. Jindřich Foltas, Mgr. Pavel Mrva, Mgr. Petra Piková

Příběhy železné opony
Tentokrát jsme na totalitní socialistickou éru zavzpomínali prostřednictvím dvou krátkých filmových
dokumentů (Dráty, které zabíjely a Roztrhán zaživa). Na vzniku těchto dokumentů se podílel Josef
Albrecht, absolvent našeho gymnázia a pamětník listopadového dění na půdě školy, kterého jsme měli tu
čest přivítat v souvislosti s naším promítáním. Setkání s Josefem Albrechtem bylo velmi milé a podnětné,
studenti i učitelé se do debaty aktivně zapojovali. Dotazy se týkaly jak listopadových událostí, tak obou
velmi emotivních dokumentů.
Totalita, nesvoboda, potlačování základních práv člověka… Mladé generaci tyto pojmy mohou znít
jako fráze, cosi, co je pořád omíláno. Vždyť je to přece taková samozřejmost! Jenže když si tyto věci
připomenete skrze konkrétní lidské osudy, hned to vše vypadá jinak.
Prostě i dnes je důležité mít na paměti, že svoboda, demokracie nejsou samozřejmostí, nejsou
zadarmo, že přinášejí nejen práva, ale také povinnosti. O tyto hodnoty je třeba svědomitě pečovat.
https://www.ceskatelevize.cz/lide/josef-albrecht/
Mgr. Pavlína Andreeová

Okresní kolo Dějepisné olympiády
V lednu proběhlo v Novém Jičíně Okresní kolo Dějepisné olympiády, letos poprvé nejen pro studenty
nižšího gymnázia, ale také pro starší studenty. V mladší kategorii uspěl Vojta Sukup z kvarty, získal pěkné
desáté místo. Mezi staršími studenty se blýskla Amálie Šimková ze 3. B, která vybojovala krásné druhé
místo a postupuje do krajského kola. Blahopřejeme!
Mgr. Pavlína Andreeová
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Leonardo da Vinci – člověk vpravdě renesanční
Leonardo da Vinci, „všeuměl“, od jehož smrti loni uplynulo 500 let. Studenti gymnázia si toto výročí
připomněli zásluhou umělecké Agentury Pernštejni z Pardubic, která k nám se svým interaktivním
výukovým programem zavítala už poněkolikáté.
Pernštejni přiblížili důležité momenty ze života Leonarda da Vinciho, představili jeho stěžejní
výtvarná díla, ale především jeho vynálezy. Na mnohé z nich si mohli studenti také sáhnout, vyzkoušet si,
jak fungovala.

Mgr. Pavlína Andreeová
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Vzkaz potomkům

Motivační text k učení:
Až si bude soudruh Gottwald prstem lulku nacpávat,
na okénko zaťukej mu, pověz mu, jak mám ho rád.
Když uvidíš, sýkorko má, že má ještě trochu čas,
pošeptej mu, že jsem včera na jedničku uměl zas.
A v tu chvíli teplý úsměv zazáří mu pod víčky –
pro tu radost v jeho očích – chci mít samé jedničky!
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ESTETICKÁ VÝCHOVA HUDEBNÍ
Exkurze do Hradce nad Moravicí
Když jsme s kolegou Mgr. Radimem Bejlovcem na začátku školního rohu přemýšleli, jak studentům
zpříjemnit výuku, rozhodli jsme se pro již tradiční exkurzi na nedaleký zámek v Hradci nad Moravicí. Náš
návrh se u studentů setkal s příznivým ohlasem, a tak jsme 10. 9. jeli. Byl jeden z relativně teplých dnů,
proto jsme si mohli vychutnat i krásnou přírodu v okolí zámku. Měli jsme pro studenty přichystáno
překvapení – podařilo se nám zajistit, aby nás expozicemi provázela opět naše dlouholetá kolegyně
PhDr. Anna Klosová, která po ukončení celoživotní pedagogické práce své znalosti předává dál právě
návštěvníkům hradeckého zámku, kde působí jako průvodkyně. Prohlídka zámku byla skutečně zajímavá,
seznámili jsme se s celými generacemi jeho majitelů, zaujal nás mobiliář z různých historických období
a také fakt, že jsme šli po stopách Mozarta, Beethovena a Liszta, a to i díky poslechu Beethovenovy
sonáty, kterou nám zahrál jeden ze studentů naší školy. V zámecké galerii bylo možné zhlédnout výstavu
grafických listů španělského malíře Francisca Goyi, jíž jsme návštěvu na Hradci završili. Po krásné dlouhé
procházce zámeckými interiéry jsme poděkovali za zajímavý výklad a vydali se zpátky do Bílovce s přáním,
že bychom se na hradecký zámek určitě někdy v budoucnu rádi vrátili.
Mgr. Radmila Štípková

CELLO BOYS
Přicházím o něco dříve do Domu kultury v Bílovci. Za chvíli se tady přižene naše škola na výchovný
koncert. Předchozí diváci měli být už dávno pryč, místo toho se v sále ozývá nadšený potlesk, jásání
a prosba o další přídavky. Asi se těm malým špuntům ze základky vystoupení líbilo, protože takhle nadšeni
a spontánní nebývají snad ani o Vánocích. Na jevišti sedí tři mladí muži – dva drží violoncello, vzadu
za nimi bubeník. Jeden z violoncellistů, Láďa Mariaš, studoval dokonce i u nás. Z kluků na jevišti sálá
zanícení, je vidět, že si muziku i radost publika užívají plnými doušky. Ale protože už zatím dorazili i naši,
produkce končí, prckové opouštějí sál a je čas na výměnu publika.
Studenti usedají na místa. Světla zhasínají a sálem zní první tři skladby z období baroka, klasicismu
a romantismu. „No nic, pěkní kluci, hrajou hezky, ale nuda,“ slyším za sebou dívčí hlas po utichnutí Larga
z Dvořákovy Novosvětské. Jenomže to už se muzikanti dostávají do 20. století a nálada i těch
nejzarytějších odpůrců klasické hudby se rázem mění. Netrvá dlouho a atmosféra je stejná, jako když jsem
poprvé vstoupil do sálu. Vypadá to až k neuvěření, co všechno se dá zahrát na tak klasický nástroj, jakým
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Mgr. Jindřich Foltas, Mgr. Radmila Štipková
Obrovské nadšení, dlouhotrvající potlesk.
„Takových koncertů bychom snesli více,“ shodují se hloučky našich žáků cestou zpět do školy a já se
nemůžu zbavit dojmu, že to přece jen s touto počítačovou generací není až tak špatné.

Mgr. Jindřich Foltas

Mistrovi rudí andělé
Jak to může dopadnout, když někdo s „absolutním hluchem“ chce
napsat o koncertu? Krásné, to je asi tak jediné, na co se zmůžu. A navrch
Fajné a pěkné! Jedenáct současných i bývalých gymnazistů ve vánočních
barvách vystoupilo v komorním prostředí bílovecké knihovny. A světe div
se, bylo plno, ba přímo narváno.
I sám Mistr Foltas se podivil, že letos je posluchačů více než účinkujících.
Nejdřív zazpívalo a zahrálo trio David + Vašek + Gábina písničky vlastní
i přejaté, pak vystoupil pěvecký sbor Mistra Foltase (řečeno se školním
rádiem). Blýskli se nádhernými spirituály i songy z domácího repertoáru.
A jak jsem již řekla, bylo to moc pěkné.
Takže… děcka, děkuju! Konečně mám pocit, že začaly Vánoce
Mgr. Pavlína Andreeová

Předvánoční koncert
Předvánoční čas nese své kouzlo.
V sobotu 7. prosince 2019 se konal
v kostele v Těškovicích koncert
absolventů Gymnázia Mikuláše Koperníka
z Bílovce pod vedením paní Mgr. Radmily
Štipkové. Před šestou hodinou večerní se
naplnil kostel posluchači a zazněly první
tóny nádherných vánočních písní a koled.
V tom okamžiku se začala kostelem
linout kouzelná atmosféra blížících se
svátků. Na závěr jsme si společně zazpívali
několik koled a písní známých autorů.
Zpěváci se nakonec dočkali velikého
potlesku, který se nesl dlouhé minuty
malým kostelíkem. Chtěla bych poděkovat
všem za krásný kulturní zážitek,
především pak paní
Mgr. Radmile Štipkové za nádherně připravený program, který si všichni posluchači užili, a skvělý hudební
doprovod, o který se postarala společně se svým synem, rovněž studentem Gymnázia Mikuláše Koperníka
v Bílovci.
Milá Radko, přeji Tobě a celému sboru, ať už absolventskému, či studentskému hodně krásných písní
a spousty krásných pocitu z dobře odvedené práce.
Svatava Adamcová
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Vánoční koncert mladého pěveckého sboru potěšil pacienty
Bílovecké nemocnice, a.s.
Pěvecký sbor Gymnázia Mikuláše Koperníka z Bílovce se postaral o to, aby se úterý 17. prosince 2019
neslo ve svátečním duchu. V prostorách jídelny Oddělení následné péče II. se sešlo několik desítek klientů
všech oddělení. Zpívaly se nejen tradiční koledy, jako Štědrej večer nastal, Pásli ovce Valaši, Slyšte, slyšte
pastuškové, ale také moderní spirituály.
Tahle milá návštěva potěšila nejen pacienty hospitalizované na oddělení, ale také personál, který
v ten den měl službu. Vše režíroval středoškolský profesor Jindřich Foltas.
„Každá tato předvánoční návštěva mladých zpěváků je vždy plná povzbuzující energie a dobré
nálady. Jsem rád, že naši klienti mohli načerpat vánoční atmosféru a vnímat advent i z jiného pohledu, než
z nemocničního lůžka,“ nešetří slovy chvály ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. Ing. Josef Zajíc.
Ing. Magda Otáhalová

Adventní koncert na Hýlově
Někdy je velmi těžké si v předvánočním shonu plném shánění dárků, pečení cukroví, úklidu domova
a finišování v práci najít chvilku, kterou by člověk věnoval adventnímu zastavení se a rozjímání. Nicméně
kdo se pro tuto možnost v sobotu 14. prosince rozhodl, určitě neprohloupil. Ve slavnostně nazdobeném
vestibulu klimkovických lázní vystoupil pěvecký sbor paní profesorky Radmily Štípkové a během hodiny,
která byla opravdu nabitá nádhernými tóny a úžasnými hlasy zpěváků, se posluchači mohli zaposlouchat
do tónů známých i méně známých vánočních koled a písní. Například píseň Dny zázraků a přání v podání
Davida Tichopáda mohutně rozezvučela nejen ztichlý vestibul, ale také srdce všech zúčastněných. Není
tedy divu, že si posluchači bouřlivým potleskem vymohli ještě přídavek.
Mgr. Marie Indráková
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Pěvecký soubor absolventů gymnázia
Před třemi lety pěvecký soubor studentů gymnázia oslavil 25. výročí svého založení. Tradičně měl
vystoupit na Jarním písňovém festivalu, a když jsem přemýšlela nad podobou vystoupení, napadlo mě
přizvat k němu mé bývalé zpěváky. Oslovila jsem je a podařilo se nám zrealizovat společné zkoušky, jejichž
atmosféra byla nezapomenutelná. Když jsme po vystoupení na festivalu společně odcházeli z pódia,
nechtěli jsme se loučit a padl návrh ve zpívání pokračovat. A tak vznikl pěvecký soubor absolventů
gymnázia, postupně se přidávali další zpěváci a nyní je počet členů téměř dvojnásobný. Spojuje nás
i po letech stále totéž, hudba, přátelství a snaha potěšit alespoň na chvíli na koncertech naše posluchače.
Moc věřím, že se nám to daří a bude dařit i nadále.
Mgr. Radmila Štípková
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ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ
Stavby ze špejlí – Rozhledny
Ukázky prací žáků Sekundy

Autor: Tomáš Nikl

Autor: Ondřej Jankovič

Autor: Anežka Rafajová

Autor: Lucie Potschová
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Mgr. Radim Bejlovec

Praktické maturitní práce

Autor: Aneta Mertová

Autor: Lucie Mertová

Autor: Anežka Krejčí

Autor: Vendula Nguyenová
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Soňa Šrubařová mezi nejlepšími v soutěži Frankofonie 2020
S velkou radostí oznamujeme, že naše studentka tercie Soňa Šrubařová se 20. března zúčastní
slavnostního ceremoniálu v sídle Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci. Tato soutěž má
dlouhodobou tradici v rámci Dnů Frankofonie.
Právě proběhl její 18. ročník, ve kterém kategorie ZŠ měla výtvarně zpracovat alespoň jeden
z následujících výrazů s tematikou vody: akvarel, po proudu, spolknout, tekoucí, mangrovy, oáza, prudká
přeháňka, žbluňk, téci, perlivý.
Soňa zaujala porotu originálním nápadem, díky kterému do jednoho obrázku dostala všechny
zadané výrazy. Její výtvarná práce nese název Svět v útrobách a obsahuje kratičký komentář tří vět
ve francouzštině. Jestli jste zvědaví, jak obrázek vypadá, musíte počkat, až nám jej Soňa z Prahy přiveze
zpět, rádi ho v prostorách GMK nabídneme široké veřejnosti ke zhlédnutí.
Chtěla bych touto cestou poděkovat celé tercii, která se do soutěže zapojila, a svému kolegovi
Mgr. Radimu Bejlovcovi za výtvarnou spolupráci. Myslím si, že prostřednictvím této soutěže získá Soňa
i její spolužáci motivaci do dalšího studia francouzštiny i výtvarné výchovy.
Mgr. Markéta Tesařová
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FYZIKA
Výsledky Fyzikální olympiády

Dne 22. ledna 2020 proběhlo na Středisku volného času v Ostravě krajské kolo Fyzikální olympiády
kategorie A. Naši školu reprezentovali Michaela Svatošová z oktávy a Jakub Michna ze 4. B. Řešení
náročných úloh zvládli dobře, Michaela skončila na 3. a Jakub na 6. místě. Oběma studentů děkujeme
za reprezentaci a doufáme, že Michela bude mít dostatečný počet bodů k postupu do celostátního kola,
které se koná koncem února ve Slaném.
24. ledna 2020 se ve Středisku volného času FOKUS v Novém Jičíně uskutečnilo okresní kolo Fyzikální
olympiády kategorií E, F. V kategorii F jsme neměli zástupce, v kategorii E soutěžili Vojta Jozek, Jakub
Feilhauer a Matěj Daňa z kvarty. Nejlépe se dařilo Vojtovi Jozkovi, který v okresním kole zvítězil a v březnu
se zúčastní krajského kola. Všem žákům děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů v dalších
soutěžích.
RNDr. Radmila Horáková

28. 6.

Člověk míní, ale …. Tak tak jsme stihli celostátní kolo kategorie A ve Slaném, kde se stala Michaela
Svatošová úspěšnou řešitelkou. Vypukla koronavirová krize a krajská kola dalších kategorií byla zrušena.
Spousta studentů na úlohách domácího kola dlouhodobě pracovala, proto se Ústřední komise FO rozhodla
uspořádat online krajské kolo se stejnými úlohami pro všechny kategorie B, C, a D vybrané tak, aby byly
pro studenty všech kategorií zvládnutelné. Mimořádné kolo proběhlo ve středu 27. 5. 2020
od 9:00 do 13:00 hod. Výjimečně bylo povoleno používání dostupných internetových, psaných a tištěných
zdrojů. Soutěžící museli soutěžit samostatně, což potvrdili čestným prohlášením. Zájem o netradiční kolo
byl velký, v MSK se zúčastnilo 71 studentů. Daniel Czinege ze septimy se umístil v kategorii B na krásném
4. místě.

RNDr. Radmila Horáková

I s vědou může být legrace!

O tom, že teoretické znalosti, se kterými se žáci seznamují ve školních lavicích, nejsou všechno,
se dne 10. 3. přesvědčili studenti druhých ročníků, když spolu s nadšenými pedagogy navštívili brněnské
VIDA! Science centrum. Jedná se o zábavní vědecký park, kde si lze všechny interaktivní exponáty osahat
a vyzkoušet na vlastní kůži.
A co že jsme to vlastně viděli? Například jak stisknutím jednoho tlačítka rozpoutat tornádo, jak si
opravit auto nebo jak vytvořit energii z přírodních zdrojů. Dále jsme mimo jiné vyzkoušeli jeden
z nejstarších způsobů čerpání vody, různé dorozumívací techniky a komunikaci pomocí šifer, ale také jsme
odstartovali raketu, prozkoumali útroby obrovského srdce, nahlédli pod pokličku kouzel přírody a žasli
u představení adrenalinové science show s vybuchujícími pokusy.
Mohlo by se zdát, že věda je nuda, ale spokojené obličeje všech studentů i kantorů jasně vypovídají
o opaku.
RNDr. Samuel Caltík, Ph.D., Mgr. Petra Klepáčková, Mgr. Pavel Novák
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Ing. Mgr. Vladimír Dresler, RNDr. Radmila Horáková, Mgr. Pavel Novák, RNDr. Samuel Caltík, Ph.D.
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CHEMIE
Ať žije PSP
V pátek 4. října 2019 jsme na naší škole oslavili výročí všemi oblíbené Mendělejevovy periodické
soustavy prvků, jelikož k stávajícímu roku oslaví tabulka 150 let od svého vzniku. Projektový den s názvem
„Ať žije PSP“ byl uspořádán pro žáky nižšího i vyššího gymnázia.
Hlavním programem pro studenty vyššího gymnázia byla soutěž v tom, kdo si zapamatuje co nejvíce
prvků a co nejrychleji je přesně doplní do slepé tabulky. Byli jsme velmi mile překvapeni, jakou práci si
s učením soutěžící dali. Nečekali jsme ani tak velkou úspěšnost v rychlosti správného vyplnění slepé
tabulky. Vedlejší program zahrnovala soutěž o poskládání co nejdelší věty tvořené ze značek prvků.
Výsledkem byly často dlouhé a zajímavé věty. Některé byly opravdu pozoruhodné, jako např. „LvI Se PrAlI
O OVCI, KTeRa Se BaLa PrAsAt, KTeRe HLaSiTe CHRaPaLY Na PaSeCe v NOCI, KDy PTaCI LiTaLi Po NeBI,
SrNCI TiSe ReKLi OVCI, At UTeCe PrYC.“
Žáci nižšího gymnázia oslavili výročí vzniku PSP výrobou vlastních periodických soustav prvků.
Všechny se velice povedly a můžete si je prohlédnout na nástěnkách umístěných u učebny chemie.
Všem zúčastněným děkujeme za snahu a spolupráci. Doufáme, že se vám kreativní chemický program
a ceny ve formě vlastnoručně vyráběných klíčenek, sladkého dortu a perníčků se značkami prvků líbily.
Žáci 2. C, Mgr. Tereza Sláčalová a Mgr. Martina Lubojacká, DiS.
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Mgr. Jan Hruška, Mgr. Martina Lubojacká, Dis., Mgr. Tereza Sláčalová, Mgr. Ivana Šlachtová

Vědecký čtyřboj
Dne 29. listopadu se naše škola zúčastnila Vědeckého čtyřboje, který se odehrál v prostorách
Gymnázia Ostrava-Zábřeh. Soutěžilo se ve čtyřech oborech. Byli vybráni čtyři studenti, aby reprezentovali
naši školu, Marek Tatalák za biologii, Jakub Michna za matematiku, Michaela Svatošová za fyziku a Matyáš
Khýr za chemii. Soutěž měla čtyři části, první byla praktická, druhá teoretická a třetí týmová. Poslední částí
byla šifrovačka, která nebyla hodnocena kvůli dešti, jenž přerušil naše snažení. Přes nepřízeň počasí jsme
utržili celkové 2. místo a spokojeně odjeli. Doufám, že se naše škola opět zúčastní této skvělé soutěže.
Marek Tatalák, 4. A
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INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA
ŠOPA – Vysokoškolský úvod do programování
Do školního roku naskočil maturitní ročník opravdu naplno. Dostal díky paní magistře Fojtíkové
možnost vyjet na Vysokou školu báňskou a zúčastnit se prvního ročníku jedinečné akce ŠOPA.
Již v pátek 6. 9. tak vyráží skupina složená především ze studentů Semináře z informatiky a výpočetní
do Ostravy, aby vyslechla dopolední sadu přednášek na různá zajímavá témata a následně si odpoledne
vyzkoušela nově nabyté zkušenosti prakticky v moderních počítačových učebnách. Setkali se současnými
programovacími jazyky, dostali notnou dávku inspirace od podnikatelů a pochopili fungování sítí.
Žáci 4. ročníku děkují organizátorům i pedagogům

Dva měsíce na stáži v Avastu
Chtěl bych se s vámi podělit o svou novou zkušenost, dvouměsíční stáž ve firmě Avast v Praze.
Myšlenku, že se chci posouvat i mimo školu a zkusit v praxi dělat to, co mě baví, jsem měl celý loňský
školní rok a až do poslední chvíle jsem nevěděl, zda se to podaří.
V červnu jsem se dozvěděl, že jsem získal intership ve firmě Avast. Pracoval jsem na projektu, který
se zabývá aktivitou mladých na internetu a také jejich bezpečností v reálnem životě. Na tohle téma jsem
dělal vlastní návrh produktu a spolupracoval s různými lidmi napříč firmou. Tvorba produktu v praxi
znamená například i průzkum trhu a potřeb cílové skupiny, návrh prototypu nebo testování a ověřování
předpokladů, které se definovaly na začátku projektu.
První dny byly pro mě náročné. Avast v Praze zaměstnává kolem 900 lidí. Jako nejmladší člověk
ve firmě jsem docela strhával pozornost. Po pár dnech jsem si ale zvykl. Ocenil jsem pěkné prostředí,
přístup lidí, jejich vstřícnost a taky vynikající firemní kantýnu, kde člověk mohl kdykoliv v průběhu dne
přijít a měl k dispozici jídlo. Jde vidět, že tak významné firmy se snaží dbát co nejvíce o spokojenost svých
zaměstnanců. Co mě překvapilo, byla herna, kde jsme mohli hrát ping-pong nebo například golf, dále také
místnost, kde se dalo spát, číst, relaxovat nebo využít firemní posilovnu. A pracovní doba je pro všechny
plně flexibilní, i já například jsem tam někdy zůstával do noci.
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Mgr. Svatava Fojtíková, RNDr. Zdeněk Kramář Ph.D.
Kromě toho, že jsem si užil Prahy, navštívil spousty dalších zajímavých firem a chodil na meetupy,
abych si rozšířil network, také jsem si vyzkoušel fungovat samostatně a pracovat na plný úvazek. Potvrdilo
se mi, že je dobré jít za svými sny a cokoliv zkusit, nebát se někoho oslovit nebo požádat kohokoliv o radu.
Jediné, co se může stát, že nás odmítnou. Ale vždy je potřeba taky trochu toho štěstí a vytrvalosti, protože
ani pro mě Avast nebyl první firmou, kterou jsem oslovil, ale po každém odmítnutí jsem to přesto nevzdal,
a zkoušel dál, nakonec to vyšlo. Určitě bych komukoliv rád poradil s hledáním stáže nebo budováním
osobního brandu na sociálních sítích.
I přesto, že jsem neměl klasické prázdniny, strašně jsem si užil a určitě bych to neměnil. Návrat do
školy byl díky pracovnímu režimu až překvapivě snadný, a dokonce i dneska v první hodině matematiky mi
to docela myslelo.

Jakub Zegzulka, Sexta
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Vítězství v 42. ročníku celostátní přehlídky Středoškolské
odborné činnosti

V neděli 14. června 2020 proběhlo online vyhlášení výsledků celostátního kola SOČ. Žák sexty Michal
Bravanský dosáhl mimořádného úspěchu a při své premiérové účasti obsadil v kategorii 18 Informatika
první místo. Tomuto úspěchu předcházela několikaměsíční práce na projektu Měj Přehled: agregátor
zpráv, sepsání projektu do písemné podoby, natočení videa* a kvalifikace do celostátního kola přes kolo
krajské. Celostátní kolo bohužel opět probíhalo online formou, kdy v sobotu musel zodpovědět písemně
přes fórum soutěže otázky poroty. Potom už nezbylo nic jiného než čekat na výsledky. Michalova práce
byla porotou z 16 soutěžních prací ohodnocena jako nejlepší a Michal tak zvítězil. Vítězství je to o to
cennější, že většinu soutěžících tvořili studenti o dva roky starší se svými maturitními pracemi.
Práce byla nominována na účast v zahraniční soutěži, kdy by měl v říjnu v Praze proběhnout užší
výběr z navržených prací. Doufejme, že už krize koronaviru bude úspěšně za námi a výběr proběhne
prezenční formou. Věříme, že Michal prokáže nejen odborné znalosti, ale i znalost angličtiny a do některé
ze soutěží se nominuje.
Přejeme Michalovi hodně úspěchů nejen v pokračování této soutěže, ale i v dalším studiu.
*odkaz na video: https://www.youtube.com/channel/UCkh7doXEijPMzSwgQRosNdg
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JAZYK ČESKÝ
Zabijácká hra v Aréně
Začal nejen školní rok, ale také divadelní
sezóna, což znamená, že se milovníci prken, která
znamenají svět, budou občas vydávat na dobrovolná
večerní představení. A nemohli jsme začít nikde
jinde než v divadle roku 2017 – Komorní scéně
Aréně. Toto divadélko nedaleko Sýkorova mostu
v Ostravě nás nikdy nezklamalo. Proto jsme byli
zvědavi, co nového mají v repertoáru.
Kolegyni Andreeové padlo do oka představení
Zabiják Joe. Sehnat 35 vstupenek dá taky nějakou
fušku – telefonování, přemlouvání. To ale ještě
netušila, co se z představení vyklube.
Jednalo se o černou komedii. Bizarní rodinka
ze sociální spodiny (tomu jednoznačně odpovídala
jejich mluva i chování) se snažila vyřešit svou tíživou
finanční situaci najmutím profesionálního zabijáka.
Ten svůj úkol vykonal, ale rodina si paradoxně jen
pohoršila. Navíc začala vycházet najevo pravda
o jejich skutečných záměrech.
Na tomto představení bylo s námi plno nových
tváří (za jedničku to přece stojí), a tak byli možná
zděšeni, mnohem více ale kolegyně Andreeová,
která ihned vyhlásila informační embargo na obsah
hry.
Ale i tak jsme slyšeli od přítomných studentů, že si určitě zjistí všechny hry, které dotyčný autor
napsal, a půjdou se na ně podívat (i bez jedničky). Studenti sice svůj úkol ve věci mlžení splnili, nicméně
ředitel už má na toto představení koupený lístek.

Mgr. Jindřich Foltas

Spisovatelé do knihoven (a škol)
Spisovatelé do knihoven je celorepublikový projekt, který by rád napomohl zvýšení zájmu čtenářů
o současnou českou literaturu. Zapojila se do něj i bílovecká knihovna a my jsme se rozhodli, že se
k projektu připojíme a budeme šířit osvětu i na půdě našeho ústavu.
Měla jsem svou představu. Samozřejmě – napoprvé by to mohla být nějaká věhlasná osobnost, někdo,
koho by studenti znali… a pak přišla zpráva z knihovny: přijede mladý básník. Řečeno s Helenkou
Součkovou Freisteinovou – ani jsem se nestačila leknout. Bližší pátrání ukázalo, že onen mladý básník –
Jan Škrob – už vydal dvě básnické sbírky a má na svém kontě celou řadu literárních ocenění, mimo jiné
i nominaci na cenu Magnesia Litera (Objev roku). Když jsem mu poprvé podávala ruku, klidu mi to
nepřidalo. Dokáže tento útlý mladík zaujmout šedesát teenagerů? Víru jsem vkládala ve schopnosti Jany
Klazarové, která besedu vedla a která má s podobnými akcemi z knihovny zkušenosti. Jan Škrob se
představil stejně nesměle, jako vypadal. Jenže pak vzal do rukou svou básnickou sbírku a v duchu
autorského čtení se pustil „do práce“. V aule bylo ticho jako v kostele a na mladém básníkovi bylo vidět,
jak ho recitace vlastních veršů pohltila. Žádné rytmické veršovánky, ale poezie inspirovaná Waltem
Whitmanem, beatnicky, volný verš, smršť asociací spojených se vším, co současného člověka obklopuje,
trápí, co mu dává naději. Moc krásné, zajímavé, inspirující, a to napříč generacemi. Řeč nestála, ani když
verše utichly. Rozproudila se debata, do které se zapojili studenti i vyučující.
Nedělám si iluze, že po tomto setkání s básníkem všichni zúčastnění propadnou kouzlu poezie, ale věřím,
chci věřit, že aspoň v několika případech bylo semínko zaseto. A pro ty ostatní opět použiju slova klasika:
„Trocha poezie nikoho nezabije.“
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Mgr. Pavlína Andreeová, Mgr. Radim Bejlovec, Mgr. Jindřich Foltas, Mgr. Magdalena Miláková
PS 1: 4. 12. k nám zavítá Markéta Hejkalová, mimo jiné překladatelka z finštiny. Myslím, že i to musí být
pěkný adrenalin!
PS 2: Bílovecká knihovno, děkuji za bezvadnou nabídku!

Školní kolo Olympiády v českém jazyce
Na konci listopadu proběhlo školní kolo 46. ročníku Olympiády v českém jazyce. Přihlásilo se celkem
21 soutěžících, kteří si museli poradit se 60minutovým gramatickým testem a se slohovou prací v rozsahu
20, resp. 25 řádků. S náročnými úkoly se nejlépe vypořádali a do okresního kola postoupili následující
studenti:
I. kategorie (nižší gymnázium)
místo Soňa Šrubařová (8. A)
místo Daniela Vojkůvková (9. A)
II. kategorie (vyšší gymnázium)
místo Matyáš Khýr (3. A)
místo Marta Čermáková (2. A)
Náhradníky postupu do okresního kola jsou žáci, kteří se umístili na 3. místě (v I. kategorii Adéla
Vorlická z 9. A, ve II. kategorii Anna Pospíšilová ze 3. B).
Všem soutěžícím děkujeme za účast a předvedené výkony a postupujícím přejeme hodně zdaru
v okresním kole, které se uskuteční již na konci ledna v Novém Jičíně.
Mgr. Jindřich Foltas

Školní kolo OČJ - 2019/2020
I. kategorie
Jméno
Soňa
Daniela
Adéla
Adéla

max. 30 + 20 b
Příjmení
Šrubařová
Vojkůvková
Vorlická
Grichová

Třída Mluv.+sloh Body celkem Okres.kolo
8. A
23+18
41
postup
9. A
24+13
37
postup
9. A
23+12
35
náhradník
9. A
19+12
31

13.
14.
15.

II. kategorie
Jméno
Matyáš
Marta
Anna
Michaela
Marek
Eliška
Kateřina
Nela
Marie
Veronika
Barbora
Marie
Tereza
Veronika
Hana

max. 32+20 b
Příjmení
Khýr
Čermáková
Pospíšilová
Černínová
Tatalák
Olbrechtová
Pospěchová
Římanová
Bělušová
Tížková
Červenková
Pospíšilová
Fešárková
Chromíková
Šimurdová

Třída Mluv.+sloh Body celkem Okres.kolo
3. A
28+19
47
postup
2. A
21+20
41
postup
3. A
21+19
40
náhradník
3. A
18+18
36
4. B
21+13
34
4. B
19+13
32
1. B
14+16
30
1. B
17+13
30
3. B
10+19
29
1. A
10+17
27
2. C
14+12
26
1. B
14+12
26
1. B
13+11
24
2. C
11+12
23
3. B
8+13
21

16.

Nela

Weissgärberová

2. B

12+7

19

17.

Natálie

Šalamonová

2. B

5+11

16

Pořadí
1.
2.
3.
4.

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.-8.
9.
10.
11.-12.
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Mgr. Vít Šustek, Mgr. Markéta Tesařová

Čeština nám jde
Ve čtvrtek 23. ledna se v Novém Jičíně konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naše
gymnázium reprezentovali čtyři studenti a všichni obstáli skvěle. V silné konkurenci v kategorii ZŠ a nižších
gymnázií si stříbrný stupínek, a tudíž i postup, vybojovala z celkového počtu 68 účastníků Soňa Šrubařová
z tercie, Daniela Vojkůvková z kvarty pak obsadila skvělé 5.-6. místo.
Ještě lépe jsme dopadli v kategorii II (střední školy a vyšší gymnázia). Marta Čermáková ze sexty podala
skvělý výkon v mluvnické i slohové části a zaslouženě zvítězila. Matyáš Khýr ze septimy skončil na
5.-6.místě.
V obou kategoriích budeme mít tak zastoupení v krajském kole, které se uskuteční ve středu
1. 4. 2020 v Ostravě. Všem děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy a jen tak dál.
Mgr. Jindřich Foltas

Odsun studentů do Arény
„Ať přijdeme, kam přijdeme, všude to samé. Ovace, střílení, věšení. Ovace, střílení, věšení. Ovace,
střílení, věšení. Už mě to začíná unavovat… Přinášíme lidem dějinnou spravedlnost. Němci musí být
potrestáni za všechno, co nám udělali!“
Tato slova odstartovala na prknech divadla Komorní scéna Aréna v Ostravě hru Smíření. Právě
na tuto hru Tomáše Vůjtka vyrazili studenti třetích a čtvrtých ročníků Gymnázia Mikuláše Koperníka
v Bílovci. Hlavní role obsadily známé tváře světa ostravského divadla. K vidění tedy byli například Štěpán
Kozub, Josef Kaluža či Vladislav Georgiev.
Hra pojednávala o poválečném odsunu Němců z českého pohraničí. Téma bylo zpracováno tak, aby
hra tuto kapitolu historie divákům co nejvíc přiblížila. Ale také obsahovala pro některé až kontroverzní
pasáže, např. neustále se opakující hajlování a kruté, leč pravdivé scény popisující znásilnění, vraždy,
mučení.
Podle statistik žilo na územích odstoupených po Mnichovu Německu zhruba 730 000 osob s českou
či slovenskou národností. A značná část z nich byla vyhnána ze Sudet do vnitrozemí.
Po válce u nás zůstalo až 2 800 000 Němců. A téměř všechny čekal – dle slov mnohých – akt
spravedlivé odplaty. Výsledkem této protiněmecké hysterie bylo vyhánění Němců z jejich domovů,
vraždění a zabíraní jejich majetku, na což odkazovala i věta ze samotného závěru představení.
„Na stěně visí obraz. Obraz po dědovi…“
Závěrem je dobré říci, že přibližování takovýchto historických událostí právě mladým lidem je velice
důležité. A tohle je jedna ze zajímavých forem, jak toho docílit.
Anna Pospíšilová, septima
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Tercie a kvarta ve Slezském divadle Opava
Dne 21. ledna 2020 se žáci tercie a kvarta vydali na muzikál Noc na Karlštejně do Slezského divadla
v Opavě. Toto divadlo jsme navštívili vůbec poprvé. Kromě fotek vznikl z představení i malý komiks.

Mgr. Magdalena Miláková
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Recitační soutěž
Dne 19. 12. 2019 se v aule naší školy uskutečnila již tradiční předvánoční recitační soutěž. Účast
byla jako vždy hojná, své básně přišli přednést jak ti nejmenší, primáni, tak i jejich starší a zkušenější
spolužáci z vyšších ročníků. Celá akce se nesla v hezké sváteční atmosféře, moderátorkami se pro letošní
rok staly Julie Tomášková a Viktorie Richtárová z 1. A, několika hudebními vstupy soutěžní dopoledne
zpestřil Vašek Zuchnický, náš absolvent.
Výkony recitátorů hodnotila porota složená ze studentů čtvrtého ročníku a také porota, v níž zasedli
vyučující českého jazyka. Hodnoceny byly dvě soutěžní kategorie, a to podle věku soutěžících. Výkony
byly velmi pestré a vyrovnané, zazněly verše básníků různých období a stylů. Všem šlo především
o příjemné okamžiky a o dobrou náladu, kterou se podařilo vytvořit.
Výsledky byly následující:
Pořadí
1.
2.
3.

Nižší gymnázium
Matěj Matoušek, Vendula Bestová
Amélie Káňová, Vít Šeděnka
neuděleno

Vyšší gymnázium
Petr Šimpach
Denisa Mikurdová
Ondřej Besta, Rostislav Holík

Děkujeme všem studentům, kteří se soutěže zúčastnili, přejeme jim šťastnou ruku při výběru básní
pro další ročník soutěže, vítězům budeme držet palce v dalších soutěžních kolech a věříme, že za rok
bude naše dopoledne plné veršů stejně pěkné a příjemné jako to letošní.

Mgr. Radmila Štípková
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Ze slohových prací z jazyka českého v tercii
Poslední slova (vypravování)
„Ach!“ Přemýšlím, co dál? Je to už tak dlouho, co mě mí potenciální želví kamarádi opustili. Já tu
zůstal naprosto osamocen. Zas mi kručí v břiše, i když jsem želva a jsem si jistý, že želvám běžně v břiše
nekručí! Hopsnu do vody, ještě že mám malé šikovné ploutvičky, určitě to zvládnu.
Vidím to černě, uvědomuju si, že dnes už se mi žádné potravy nedostane.
„To ne!“ vykřiknu. Snažím se podívat pod hladinu, ale vidím jen jednorázová růžová brčka. „Šchrrr!“
ozve se najednou. Hrůzou se otáčím. Valí se na mě hotová tsunami plastu.
Snažím se zachránit, ale již vím, že můj osud je zpečetěn. Pomodlím se ke Gretě Thundberg a pomalu se
nechávám zasypat smrtelnou dávkou nerecyklovatelných vidliček.
Julie Barošová, tercie

Dnes jsem snídal (pracovní postup)
Každý asi ví, že snídaně je nejdůležitějším jídlem dne. Rozhodně by se snídaně neměla zanedbávat
a nikdo by ji ráno neměl vynechat.
Samozřejmě existují různé druhy snídaní, které se od sebe mohou lišit. Například já jsem dnes snídal
jahodový koláč se šlehačkou, dušené vepřové s dušenou mrkví a dušeným sousedem a jako dezert jsem si
dal cheeseburger s hranolky. A jak že jsem si takovou výtečnou snídani připravil? To se dočtete
na zbývajících řádcích pod tímto.
Jahodový koláč je na přípravu jednoduchý. Budete potřebovat mléko, vejce, mouku, mouchu,
šlehačku a samozřejmě jahody.
Nejprve připravte těsto z jednoho dílu mléka, tří dílů mouky a dvou vajíček.
Vytvarujte těsto do tvaru koláče a dejte ho na 30 minut péct do předehřáté trouby na 180 stupňů.
Během čekání, než se těsto upeče, si můžete krátit dlouhou chvíli tím, že se budete pokoušet chytit
mouchu, která otravně bzučí kdesi na stropě.
Když je koláč upečen, stačí ho jen ozdobit šlehačkou, nakrájenými jahodami a místo třešničky můžete
na vršek nasadit mouchu, kterou jste při pečení koláče ulovili.
Hlavní chod je na přípravu trochu složitější, ale vy se tím určitě nenecháte odradit. K jeho přípravě je
potřeba vepřové maso, mrkev, salát, olej a soused (nejlépe takový, který vás již nějakou dobu štve).
Nejjednodušší způsob, jak připravit dušené maso, je chytit libovolně velký kus a následně jej položit na
místo s nedostatkem vzduchu (např. pod vodu nebo do vzduchotěsné bedny). Pokud je to pro vás příliš
složité, můžete samozřejmě škrtit maso ručně, protože škrcené je skoro tak dobré jako maso dušené.
Až budete mít pocit, že je maso dostatečně udušené, zopakujte tento postup na nastrouhané mrkvi
a na nastrouhaném sousedovi, kterého je ovšem poměrně těžké odchytit a nastrouhat.
Pozn.: pokud není žádný soused v dosahu, popřípadě pokud jste již všechny sousedy spotřebovali,
můžete tento postup aplikovat na jakéhokoliv náhodného člověka.
Poslední chod je o něco lehčí, protože na jeho přípravu vám bude stačit jedno auto jedna stokoruna.
Nejprve nasedněte do auta a dojeďte ke kterékoli restauraci McDonald´s.
Poté už máte všechno připraveno a můžete se pustit do nejlepší snídaně na světě. Bohužel během její
přípravy už nastlal čas oběda, takže si ji musíte schovat na zítřejší den.

Aleš Horsinka, tercie
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JAZYK ANGLICKÝ

Mgr. Eva Bochenská, Mgr. Marie Indráková, Mgr. Hana Orlová,
Mgr. Martin Šrubař , PhDr. Milena Šustrová, Mgr. Soňa Šumšalová Glacová

The Bear Theatre
Dne 6. listopadu 2019 navštívila naši školu divadelní skupina The Bear Theatre z Prahy. Domluvili
jsme se na dvou představeních – pro 3. a 4. ročníky History of England I, od časů Keltů po smrt Jindřicha
VIII., a pro kvartu, 1. a 2. ročníky A Show Full of Lies aneb pohled na různé typy lží, jak na ně reagovat a co
dělat, když má lhaní opravdu závažné následky.
Studenti si tak mohli užít poslechu anglického jazyka naživo od rodilých mluvčích, dozvědět se plno
zajímavých informací z historie a zamyslet se nad lží nejen ve svém životě.
Mgr. Marie Indráková
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JAZYK FRANCOUZSKÝ

Mgr. Hana Orlová, Mgr. Martin Šrubař,
PhDr. Milena Šustrová, Mgr. Markéta Tesařová

Soňa Šrubařová mezi nejlepšími v soutěži
Frankofonie 2020
S velkou radostí oznamujeme, že naše studentka tercie Soňa Šrubařová
se 20. března zúčastní slavnostního ceremoniálu v sídle Ministerstva
zahraničních věcí v Černínském paláci. Tato soutěž má dlouhodobou tradici
v rámci Dnů Frankofonie.
Právě proběhl její 18. ročník, ve kterém kategorie ZŠ měla výtvarně
zpracovat alespoň jeden z následujících výrazů s tematikou vody: akvarel, po
proudu, spolknout, tekoucí, mangrovy, oáza, prudká přeháňka, žbluňk, téci,
perlivý.
Soňa zaujala porotu originálním nápadem, díky kterému do jednoho
obrázku dostala všechny zadané výrazy. Její výtvarná práce nese název Svět
v útrobách a obsahuje kratičký komentář tří vět ve francouzštině. Jestli jste
zvědaví, jak obrázek vypadá, musíte počkat, až nám jej Soňa z Prahy přiveze
zpět, rádi ho v prostorách GMK nabídneme široké veřejnosti ke zhlédnutí.
Chtěla bych touto cestou poděkovat celé tercii, která se do soutěže
zapojila, a svému kolegovi Mgr. Radimu Bejlovcovi za výtvarnou spolupráci.
Myslím si, že prostřednictvím této soutěže získá Soňa i její spolužáci motivaci
do dalšího studia francouzštiny i výtvarné výchovy.

Mgr. Markéta Tesařová

5. ročník festival „Umím francouzsky“ poprvé s naší účastí!
Gymnázium v Českém Těšíně 6. března 2020 uspořádalo
již 5. ročník festivalu „Umím francouzsky“. I když šlo o termín, který se
překrýval s našimi jarními prázdninami, neodradilo to Lucii Heiníkovou,
studentku oktávy GMK, od její premiérové účasti. Do festivalového
programu byla zařazena divadelní, recitační a pěvecká vystoupení ve
francouzštině. Výjimečně krásné bylo baletní vystoupení v podání
ostravské Janáčkovy konzervatoře. Lucie předvedla v rámci pěvecké části
programu píseň Les échardes od interpretky Charlotte Cardin. Zveme
k poslechu! Konkurenty se stali studenti nejen gymnázií a středních škol
Moravskoslezského kraje, ale i Zlínského, Olomouckého kraje
a Slovenska! Protože tento festival není soutěžní, vládne na něm velmi
příjemná inspirující atmosféra. Děkujeme Lucce za zviditelnění naší školy
v kontextu francouzského jazyka, fanouškům Lucky (Dominik Nagy, Nela
Hanelová a Jiří Žurek) za podporu a paní organizátorce Šteflové za
organizační zajištění festivalu, na kterém se podílejí rodilí mluvčí a čestní
hosté Francouzská aliance, Francouzského institutu, Sdružení učitelů
francouzštiny a Moravskoslezského kraje.
Mgr. Markéta Tesařová
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JAZYK NĚMECKÝ
Školní kolo Olympiády v německém jazyce
V úterý 19. listopadu proběhla na našem gymnáziu olympiáda v německém jazyce. Za nižší
gymnázium se na prvním místě umístila Karin Poppová a na druhém Monika Štábová, obě z kvarty.
Na vyšším gymnáziu proběhl tuhý souboj, ze kterého vítězně vyšla Eleonora Bambasová ze septimy. Druhé
místo obsadila Michaela Černínová rovněž ze septimy a stupně vítězů uzavřel na třetím místě Daniel
Gardoň z 3. B. Dalšími účastníky byli Hana Šimurdová z 3. B a Filip Šlosárek z 2. C.
Všem moc děkujeme za účast a těšíme se na jejich další šprechtící úspěchy.
Mgr. Marie Indráková, Mgr. Vít Šustek

Adventní zájezd
Někteří žáci měli možnost zúčastnit se
ve dnech 11.–12. prosince adventního zájezdu
do Wroclawi a Drážďan. V brzkých ranních hodinách
jsme vyrazili společně s cestovní kanceláří Wisnar
směr Polsko.
Po příjezdu do Wroclawi jsme promnuli své
unavené oči a vydali se na prohlídku historického
centra města. Poznali jsme blíže několik památek,
např. kostel sv. Jiljí, katedrálu sv. Jiří a Grunwaldský
most, který spojuje břehy řeky Odry. Na adventních
trzích se silnou vánoční atmosférou jsme pak mohli
ochutnat i místní speciality.
Pokračovali jsme autobusem do Zhořelce,
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Mgr. Marie Indráková, Mgr. Vít Šustek
Pokračovali jsme autobusem do Zhořelce, který leží na hranicích Německa a Polska. Průvodce nás provedl
historickým centrem města, kde rovněž probíhaly vánoční trhy. Nocování jsme měli zajištěno v Děčíně,
a to i s večeří a se snídaní. Po ní nás autobus dopravil do německého Moritzburgu - zámku, kde se točila
pohádka Tři oříšky pro Popelku. Čekala nás zde výstava rekvizit a podrobnosti z natáčení celé pohádky.
Následoval přejezd do Drážďan a prohlídka starého města. Navštívili jsme protestantský kostel
Frauenkirche, Zwinger a královský palác a několik dalších památek. Adventní trhy v tomto městě byly opět
překrásné. Ani tady nechyběly místní speciality, a tak jsme si užívali předvánoční pohodu a klid plnými
doušky. K večeru už nás čekala pouze dlouhá cesta domů, kterou nám zpříjemnilo několika filmů.
Barbora Tížková, oktáva

Olympiáda v německém jazyce
Skutečnost, že se na bíloveckém gymnáziu daří německému jazyku, dokládají v letošním školním
roce rovnou dva úspěchy v okresním kole německé olympiády. V kategorii II A. žáků nižšího gymnázia
obsadila první místo Karin Poppová z kvarty a velmi se těšila na krajské kolo v Ostravě, které se mělo
uskutečnit 16. 3., nicméně kvůli covidové karanténě k ní nedošlo. Podobný osud čekal i naši další
úspěšnou studentku Eleonoru Bambasovou ze septimy, která v kategorii III A. získala první místo, opět
s následným postupem do krajského kola. I to však bylo kvůli koronaviru zrušeno. Doufáme, že podzim
bude soutěžím příznivěji nakloněn a naše nadšené němčinářky budou moci úspěšně poměřit své síly
s dalšími studenty v kraji.
Mgr. Marie Indráková
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JAZYK ŠPANĚLSKÝ

Mgr. Martin Šrubař

Mezistátní fotbalový zápas na půdě GMK
Nejen body, medaile, rekordy, umístění v olympiádách a podobně svědčí o vyspělosti školy... Někdy
může být důležitější pohoda a kvalita vzájemných vztahů mezi učiteli a studenty, umět si společně
zablbnout a brát věci s nadhledem.
Španělsko a Německo patří mezi fotbalové velmoci, což samozřejmě vědí i naši studenti. A protože
se v některých třídách vyučují oba jazyky, je jen krůček od toho, aby ze semínka rivality mezi chlapci
vznikla tradice „lítých bitev“ mezi španělštináři a němčináři. Takových mačů proběhlo již několik. Oba týmy
se obvykle musí náležitě posilnit – povolají tedy do dresů své jazykáře a tělocvikáře, aby hra měla
patřičnou kvalitu. Učitelé na chvíli zapomenou na svá občanská jména a na hřiště vyběhnou jakožto
hvězdy Juan Balabanéz a Martín El Tornillo za Španělsko, Německo pak reprezentují výteční borci Thomas
Berger a Witek Schustek. O bouřlivou atmosféru nutící k heroickým výkonům se starají neúnavně
povzbuzující spolužačky mladých fotbalistů, jejichž hlasité „Deutschland, Deutschland!“ nebo „España,
España, vamoooos!“ musí být slyšet až na bíloveckém náměstí. Nikdo nechce prohrát, hraje se nadoraz,
ale v duchu fair play. A troufám si tvrdit, že nám učitelům nejde ani tak o výsledek, jako o to, abychom
ukázali, že hrát se má fér...
Poslední takový zápas se odehrál 25. června a mohli bychom ho brát také jako malý krůček k návratu
do normálního stavu, na který se pochopitelně všichni těšíme. Bylo to totiž poprvé po více než třech
měsících, kdy se studenti kvarty mohli spolu setkat.
Již bylo zmíněno, že o výsledek zápasu obvykle až tak nejde... Nicméně informovat o něm musíme fotbaloví statistici nechť si poznamenají, že Španělsko tentokrát porazilo Německo 6:4.
Mgr. Martin Šrubař
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EDISON — CIZÍ JAZYKY
Projekt Edison je zpět
Dim sun merhaba khinkali. Da günaidin buna ziua?
Že nerozumíte? Že jste tento jazyk nikdy neslyšeli? Nedivím se… Nejde totiž o žádný světový jazyk,
ale jen o pár z různých koutů světa pocházejících slov, která naši studenti mohli zaslechnout v týdnu od
16. září, kdy k nám opět zavítali „Edisoni“, čili zahraniční vysokoškolští studenti účastnící se projektu
Edison.
Tento projekt, připravovaný mezinárodní studentskou organizací AIESEC, spočívá v pobytu skupiny
studentů na vybraných středních a základních školách, kde v rámci hodin (nejen) cizích jazyků představí
svou zemi, její kulturu, zajímavosti… A tak i my jsme měli jeden týden hosty z Hong Kongu, Gruzie,
Turecka, Rumunska a Ruska.
Gruzínka Lana, Katie z Hong Kongu a další „Edisoni“ byli pro naše studenty příjemným zpestřením
výuky. Kromě malého zopakování zeměpisu či historie mohl každý na vlastní oči a uši vidět a slyšet, že není
nutno ovládat cizí jazyk na 100 %, abychom mohli vyrazit do světa mluvit s lidmi a poznávat další kultury.
Přejme proto našim studentům, aby je projekt Edison o něco více přitáhnul k cizím jazykům a také dodal
odvahy vydat se v budoucnu za poznáváním nových krajů.
Mgr. Martin Šrubař
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MATEMATIKA

RNDr. Danuše Berkusová, Mgr. Jana Doleželová

Univerzita Mikuláše Koperníka
Během letošních podzimních prázdnin proběhl od 25. do 29. 10. 2019 v areálu Gymnázia Mikuláše
Koperníka v Bílovci už 6. ročník Univerzity Mikuláše Koperníka. Studenti středních škol z celé České
republiky, a dokonce i ze Slovenska měli možnost si během pěti dnů vyzkoušet, jaké to je být
vysokoškolákem. Studenti fiktivní univerzity si prošli vysokoškolským studiem od imatrikulace až po
promoci. Účastníci si mohli ke studiu vybrat ze 40 vyučovaných předmětů, a to od medicíny až po právo,
lektorovaných vysokoškolskými studenty z celé ČR. Kromě učení a zkoušek přináší Univerzita Mikuláše
Koperníka možnost nahlédnout i do dalších aspektů akademického života, jako je třeba studentská
konference a mnoho dalších zábavných aktivit. Univerzitu jsme slavnostně ukončili promocí, kde jsme
mohli hrdě předat diplom všem studentům, kteří splnili všechny studijní náležitosti. Děkujeme gymnáziu
za poskytnutí zázemí k pořádání akce a těšíme se zase za rok na Univerzitě Mikuláše Koperníka.
Zuzana Brabcová – zástupkyně organizačního týmu UMK

Memoriál Šárky Pravdové
Jak to proběhlo letos?
Píše se pátek 15. listopadu 2019. Když procházím školou brzy ráno, není ztichlá a potemnělá jako
v jiné dny. Panuje tu čilý ruch, vysoké pracovní nasazení, ale trochu i nervozita. Ostatně ta je patrná už po
celý týden. Studentský organizační tým se opravdu činí a bude to fakt „záhul“, vždyť do tohoto ročníku se
přihlásilo neuvěřitelných 29 týmů z celé Moravy. Proto je třeba vyklidit celé horní patro historické budovy,
aby se všichni pohodlně vešli a měli zajištěný stoprocentní servis. Venku už se rozednilo a první nadšenci
jsou tady. Organizátory přehlédnout nelze. Jejich jasně žlutá trička je výrazně odlišují od všech ostatních.
Nastává čas slavnostního zahájení v aule. Hlavní organizátor Max Dresler, student oktávy, vítá
všechny přítomné stejně jako ředitel školy Mgr. Pavel Mrva. Po jejich projevech se aktéři rozcházejí do tříd
a klání začíná.
Aby se doprovod soutěžících nenudil, připravili pro ně pořadatelé prohlídku školy a představili jim
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Mhr. Svatava Fojtíková, Mgr. Jan Hruška, Mgr. Pavel Novák, Mgr. Markéta Ondrušová, Mgr. Vít Schindler
KoKoS – Koperníkův korespondenční seminář, který si matematičtí nadšenci sami již více než třicet let
organizují.
Dvě hodiny uběhly jako voda a nyní nastala práce pro hodnotitele. Pro obě kategorie připravili
zadavatelé 65 úloh. Nejvíce příkladů (52) v mladší kategorii vyřešili žáci Wichterlova gymnázia v Ostravě –
Porubě, dosáhli tak 146 bodů a obsadili první místo. Naši mladí matematici skončili na 6. místě, když se jim
podařilo vyřešit 41 úloh, což jim vyneslo 102 bodů. Mnohem napínavější souboj se odehrál mezi staršími
řešiteli. Vítěznému družstvu z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově se podařilo spočítat 42 úloh, za které
získalo 117 bodů. Naši borci stihli 38 úloh a se 108 body obsadili 5. místo. Diplomy a ceny předal vítězům
nestor matematiky na našem gymnáziu Jiří Juřina. Odpoledním vyhlášením výsledků však program
nekončí. Zvědaví soutěžící si mohou postup svých řešení ověřit u hodnotitelů. Ti jim ochotně vysvětlí
způsob řešení. Soutěžící se rozjíždějí do svých domovů a tým organizátorů si může oddechnout – vše
zvládli na výbornou.
Tento memoriál připomněl výjimečnou osobnost, která dlouhá léta působila na naší škole,
a přestože boj se zákeřnou nemocí prohrála, její zapálení pro matematiku si studenti předávají
dále.
Mgr. Markéta Ondrušová

Náboj Junior
Dne 22. 11. 2019 se v Ostravě konala matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior. Naše výprava se
skládala ze dvou čtyřčlenných týmů z tercie a kvarty. Konkurence byla silná, a i když jsme skončili až ve
druhé desítce, věřím, že jsme si to všichni užili, a že jsme se domů vrátili obohaceni o zajímavou zkušenost,
kterou jistě využijeme v dalším ročníku Náboje Junior, nebo v soutěži Náboj, určené pro studenty
středních škol.
Soňa Šrubařová, tercie

Dokončení 69. ročníku MO
V důsledku situace vyvolané epidemií COVID-19 byla zrušena bez náhrady okresní kola kategorií
Z6, Z7, Z8 a krajské kolo kategorie Z9.
Internetová soutěž postupujících do ústředního kola kategorie P proběhla 26. a 27. března 2020.
Výsledky najdete na stránkách této kategorie.
Krajská kola kategorií B a C proběhnou formou náhradních internetových soutěží v sobotu
20. června 2020. Postupující do těchto kol budou vyzváni k registraci.
Ústřední kolo kategorie A proběhne formou náhradní internetové soutěže v pondělí 29. a úterý
30. června 2020. Postupující do tohoto kola budou obesláni pokyny.

Internetová matematická olympiáda
Dne 26. listopadu 2019 se naše gymnázium již podruhé zúčastnilo
internetové matematické olympiády. Tato soutěž je koncipována pro
sedmičlenné týmy žáků středních škol z celé České i Slovenské republiky.
Žáci řeší v limitu dvou hodin 10 zajímavých matematických úloh, jejichž
řešení posílají elektronickou poštou opravovatelům.
Složení našeho týmu (Michaela Svatošová, Max Dresler, Ondřej Jozek –
oktáva; Jakub Michna 4. B; Štěpán Postava, Daniel Czinege – septima; Marta
Čermáková sexta) se oproti loňskému roku změnilo minimálně, a tak jsme
oplakali nepřítomnost pouze jednoho bývalého studenta.
V časovém limitu jsme spočítali všechny příklady téměř se 100%
úspěšností, a tím se v konkurenci více než 200 týmů vyšvihli na krásné
4. místo.
Marta Čermáková, sexta
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
Atletický týden
V minulém týdnu proběhly dvě pěkné atletické akce, kterých se zúčastnili žáci naší školy. Ve středu
se konal atletický trojboj pro žáky devátých ročníků pořádaný ZŠ Komenského v Bílovci. Výborných
umístění dosáhli všichni tři žáci kvarty, Venda Bestová a Klárka Jurášková skončily těsně za stupni vítězů,
Vojta Sukup si vyběhl a vyskočil perfektní stříbrnou medaili.
Čtvrtek byl atletickým dnem pro studenty středních škol okresu Nový Jičín. Naši školu reprezentovali
děvčata i chlapci a všichni v krásném počasí na novojičínském stadionu podávali skvělé výkony. Holkám
unikl postup do kraje jen o vlásek, vybojovaly druhé místo, kluci skončili bronzoví.
Všem zúčastněným žákům gratulujeme k předvedeným výkonům a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Tomáš Berger
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Mgr. Jan Baláš, Mgr. Tomáš Berger, Mgr. Markéta Ondrušová, Mgr. Pavel Mrva, Mgr. Sylva Roháčková

Medailový přespolní běh
Dalším závodem, kterého se zúčastnili studenti našeho gymnázia, byl přespolní běh v Areálu Horečky
ve Frenštátě pod Radhoštěm. Naši skvělí sportovci závodili ve všech kategoriích - jak pro základní, tak pro
střední školy. V krásném počasí podali všichni perfektní výkon a za všechny zúčastněné musíme zmínit
první místo Davida Řeháčka, žáka sekundy, který si vyběhl zlato v konkurenci devadesáti závodníků. Dalším
individuálním úspěchem bylo stříbro, které na cílové pásce vybojoval Vojta Kremzer. Družstva dívek
i chlapců vyššího gymnázia zkompletovala medailovou sbírku, když shodně vybojovala bronzové medaile.
Všem závodníkům patří za reprezentaci školy a perfektní výkony velké díky, byl to zážitek.
Mgr. Tomáš Berger
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Mgr. Barbora Šeděnková, Ph.D., Mgr. Ivana Šlachtová, Mgr. Petra Piková, RNDr. Samuel Caltík, Ph.D.

Basketbalový turnaj dívek SŠ Příbor – okresní finále
Dne 22. 10. 2019 se v Příboře uskutečnil basketbalový turnaj dívek středních škol. V silné konkurenci
se naše dívky ve složení Anna Potschová (1. A), Barbora Škrobánková (1. A), Julie Tomášková (1. A),
Viktorie Ondráčková (2. A), Sára Řeháčková (2. A), Kateřina Vrobelová (2. A), Markéta Egertová (2. C),
Veronika Gebauerová (2. C), Sára Škrobánková (4. A), Adéla Luzarová (4. A), Petra Sýkorová (4. A) a Pavla
Šelongová (4. B) umístily na krásném 3. místě.
Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme další nejen sportovní úspěchy.
Mgr. Ivana Šlachtová

Kopřivnická laťka
Tradiční Kopřivnickou laťku absolvovali dva studenti naší školy, nutno dodat, že velmi úspěšně. Heďa
Malčíková skončila na krásném druhém místě, Peťa Lindovský vyskočil nejvýše a odvezl si zlato. Oběma
gratulujeme, děkujeme za perfektní reprezentaci a všem fandům naší školy přejeme hezké Vánoce
a pohodový, sportem nabitý, nový rok.

Kabinet TV
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Mikulášský turnaj v košíkové
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 proběhl tradiční turnaj celého gymnázia smíšených družstev v košíkové.
Tradičně nás navštívil čert s Mikulášem.
Pořádající oktáva nachystala pro vítěze krásné poháry a sladké ceny.
Umístění: 1. místo – oktáva
2. místo – kvinta
3. místo – sexta
Mgr. Sylva Roháčková

KAT
Těsně před Vánocemi se z tělocvičny ozývaly muzikálové melodie, které rozhýbaly nejen žáky
gymnázia, ale i okolních ZŠ i MŠ. Tak začala tradiční soutěž Koperníkův Aerobic Tour.
V porotě zasedli Jaromír Riedl, Honza Jaroš, Milada Bergerová, Jakub Richtár a Kristýna Luzarovová.
Poprvé hodnotila i porota studentská.
Naší velkolepé akce se také zúčastnil místostarosta Bílovce pan Zbyněk Bainar, který celou soutěž
zahájil.
K nejlepším třídám patřily prima a oktáva.

Mgr. Sylva Roháčková
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Italské dobrodružství
V neděli 19. 1. 2020 v 17:00 začal náš lyžák. Namířeno jsme měli do italských Alp. Cesta do Apricy
sice trvala čtrnáct hodin, ale uteklo to jako voda. Většinu cesty jsme prospali.
První dojmy z Apricy byly nádherné. V Alpách jsem ještě nebyla, takže takové majestátní zasněžené
hory jsem viděla poprvé. Když jsem se svým prknem vylezla z lanovky a rozhlédla se kolem sebe, začala
jsem samou radostí skákat a pištět. Byla to nepopsatelná nádhera.
Lyžařské středisko nabízelo sjezdovky, ze kterých si mohl vybrat každý – jak úplní začátečníci, tak
zkušení lyžaři.
Za celý týden na snowboardu jsem měla nespočet pádů. Ani ne tak kvůli tomu, že jsem chabý jezdec,
ale za každou zatáčkou číhal další nádherný výhled, který poutal mou pozornost více než prkno pode
mnou. Krásné počasí nám vydrželo celý týden. Na hotelu jsme trávili opravdu minimum času, většinou
večer, všichni společně v klubovně.
Díky skvělé partě z kvinty a své vlastní třídě jsem si lyžák užila maximálně. Těším se na další společné
akce.
Chtěla bych také poděkovat učitelům, kteří se s námi vydali do těchto nádherných, odlehlých míst
a umožnili nám poznat další krásy Evropy.
Darina Madziová, 1. B
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Erasmáci v akci na Slovensku
První týden v únoru vyjelo 14 žáků školy v rámci projektu Erasmus+ do Vysokých Tater. Setkali jsme
se tam s partnerskou školou ze Zvolena a společně strávili sportovní týden plný jógy, kruhových tréninků,
lyžování, plavání a běžeckého lyžování. Výjezd to byl velmi pestrý, co se týče pohybových aktivit i počasí.
Zažili jsme slunečné počasí na Štrbském plese i vichřici na sjezdovkách v Tatranské Lomnici. Počasí
nás od lyžování neodradilo, a když bylo nejhůř: „Sraz máme v Pizza-Pasta“. Ve středu, kdy byly zavřené
všechny lanovky kvůli silnému větru, jsme se vydali zrelaxovat unavená těla do Aquacity Poprad. Počasí
naštěstí usoudilo, že nad námi nevyhraje, vzdalo to a my jsme si závěrečné dny pobytu užívali v téměř
ideálních podmínkách.
Mgr. Jan Baláš, Mgr. Barbora Šeděnková Ph.D., Mgr. Ivana Šlachtová
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Když vzduchem létají medaile…
… může to skončit třeba i titulem mistra světa! Anebo hned čtyřmi tituly! Kdy a kde se to přihodilo?
17.–23. listopadu 2019, WADF WORLD DANCE CHAMPIONSHIP 2019 LIBEREC, kategorie Artistic Acrobatic
dance. Nevěříte?
Tak se na to podívejte:
1. místo: duo – Hurikán (Ondrušová, Tuza)
1. místo: trio – Křídla (Roháček, Ondrušová, Štix)
1. místo: large team, mix age – Džungle
1. místo: large team, adults – Matamata
Asi není třeba nikomu připomínat, že za těmito úspěchy stojí Sylva Roháčková, akrobatická taneční
skupina Styx a třicet roků tvrdé dřiny.
A to by si jeden myslel, že za věhlasem bíloveckého gymnázia stojí pouze matematika.

Mgr. Pavlína Amdreeová
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ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Advokáti do škol
Do naší školy určitě! Nejen nostalgicky zavzpomínat přišel absolvent
Tomáš Panáček, dnes aktivní fulnecký advokát.
Studenti 2., 3., a 4. ročníků mají už určité právní povědomí.
Ale málokdo se z nich setkal tváří v tvář s odborníkem z právní praxe. Doktor
Panáček na modelových příkladech barvitě líčil skutečné životní příběhy lidí,
kteří se museli potýkat s těžkostmi nebo museli řešit náročné situace
s pomocí právníků.
Studenti vyplnili i krátký test, který následně rozebrali, a o některých
otázkách diskutovali. Každý rok několik studentů vstupuje na půdu právnické
fakulty, zejména pro ně byla tato přednáška. Podle ohlasů JUDr. Tomáš
Panáček zaujal, také pobavil. Pro studenty se nově otevře možnost zdarma
využít právních služeb, které jim poskytne JUDr. Panáček ve školní advokátní
poradně druhou středu v měsíci v říjnu a listopadu v kulturní místnosti
na Domově mládeže.
Mgr. Magdalena Miláková

Pozvání od Isabel Caño Aguilar, místopředsedkyně EHSV
pro komunikaci
Žákům naší školy není lhostejný další osud Evropy. Proto jsme přijali nabídku Evropského
hospodářského a sociálního výboru (EHSV) se připojit do 11. ročníku akce „Vaše Evropa, váš názor“, který
proběhne ve dnech 19. a 20. března 2020 v Bruselu.
V rámci akce „Vaše Evropa, váš názor“ (YEYS) jsou do Bruselu zváni studenti z 33 škol (z 28 členských
států EU a z pěti kandidátských zemí), aby zde diskutovali o aktuálním tématu týkajícím se mladých lidí.
Tématem nadcházející akce je „Naše klima, naše budoucnost!“ a mladí lidé na ní budou moci vyjádřit své
obavy související se změnou klimatu.
Tento ročník YEYS bude simulovat mezinárodní konferenci COP: studenti budou zastupovat nějakou
zemi a budou spolu vyjednávat. Cílem jednání bude předložit doporučení k zastavení změny klimatu.
Tato doporučení budou poté předložena mezinárodním politikům zabývajícím se životním
prostředím a budou během roku projednána na konferencích v celé Evropě.
Studenti budou mít během YEYS rovněž možnost navázat kontakt s mezinárodními mládežnickými
organizacemi, které jim pomohou převést tato doporučení na praktická opatření a prosadit jejich názor.
Vybrané školy a jejich žáci stráví dva dny v Bruselu.
Účastníci se setkají se studenty z ostatních zemí, s nimiž budou moci v anglickém jazyce diskutovat,
a společně připraví usnesení o otázkách týkajících se Evropské unie. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak
v multikulturním prostředí lépe pochopit fungování Unie a zapojit se do diskuse, která probíhá podobně
jako v parlamentu.
Mgr. Pavel Mrva
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Mgr. Lenka Klepáčová, Mgr. Magdaléna Miláková, Mgr. Barbora Šeděnková, Ph.D.

Výchova k občanství
Tento školní rok jsme se v občanské výchově zaměřili na skutečnou výchovu občana. Odpovědné
občanství je nový a ucelený přístup k občanskému vzdělávání. Pro nás to letos znamená jednoduchým
způsobem, a hlavně dostupným informovat žáky o chodu města, o historii obcí, o každodenních
záležitostech, které se jich konkrétně týkají. Nejen proto v měsíci listopadu a prosinci žáci nižšího
gymnázia navštívili (a někteří teprve navštíví) bíloveckou radnici. Byli přivítáni starostkou Mgr. Renatou
Mikolašovou a tajemníkem Ing. Jiřím Hodicem. Právě ten celou hodinu s žáky vedl. Ti se mimo jiné
dozvěděli o čestných občanech města, o náplni práce tajemníka (a proč je netajemný tajemník
zaměstnaný na radnici), proč na radnici přijít a co se dá zde vyřešit. Nedozvěděli jsme se určitě všechno,
o čemž svědčí následná práce v další hodině občanské výchovy. Žáci měli napsat podle abecedy všechny
pojmy, které si zapamatovali a které právě v oné hodině zazněly. Seznamy nebyly úplně plné, na písmeno
q asi pojem opravdu nezazněl. Ale co měli žáci dále vytvořit, byly otázky, na co by se zeptali teď
s odstupem času a po již získaných informacích. Objevilo se jich dost a mnohé z nich zašleme paní
starostce k zodpovězení.
Mgr. Magdalena Miláková

Bohatý prosinec
Prosinec je v letošním roce pestrý nejen svými akcemi, ale i zapojením velké části studentů vyššího
gymnázia právě do těchto akcí. Vyberu-li dvě z nich, bude se vždy jednat o akce tradiční. Začátkem
prosince se všichni žáci druhých ročníků, žáci semináře svět práce a maturanti ze základů společenských
věd zúčastnili školního kola Ekonomické olympiády. Tento, letos již čtvrtý ročník, je určen žákům středních
škol, vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a přispívá k rozvíjení klíčových schopností
a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci olympiády spoluvytváří ekonomové
a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání a České národní banky. Tato olympiáda je největší soutěží
v ekonomii a financích v České republice. Těšíme se na úspěch našich studentů a přejeme jim postup
do krajského kola.
Mgr. Magdalena Miláková
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Dopisy proti bezpráví
Druhou školní akcí jsme se opět zapojili do letošního ročníku Maraton psaní dopisů vyhlášenou
organizací Amnesty international. Letošní ročník se zaměřil na podporu mladých lidí do 26 let, kterým jsou
upírána jejich práva. Maraton v psaní je založený na jednoduchém principu napsat ručně dopis a poslat
v obálce jednomu z vybraných mladých lidí, kteří jsou vězněni nebo stíháni pro svou činnost. Jedná se
např. o záchranáře pomáhající v Řecku (Sarah a Sean), o dopis s vyjádřením solidarity a podpory manželce
Mairinishe Abuduaniniové (její manžel zmizel při deportaci do Číny) … dopis může vyjádřit nejen podporu,
ale může dodat i sílu k vytrvání v boji za spravedlnost. Pro naše studenty by měly přinést zamyšlení nad
tím, že svoboda a demokracie není zdarma, že je potřeba ji chránit a rozvíjet.
Mgr. Magdalena Miláková

Ekonomická olympiáda
V krajském kole Ekonomické olympiády zvítězil náš student Jakub Michna z třídy 4. B. Zajistil si tak
účast v celostátním kole, které proběhne v září v budově České národní banky v Praze.
V silné konkurenci 60 žáků středních škol se naši zástupci rozhodně neztratili. Krásné šesté místo
obsadila Vanda Bialiková ze sexty a první desítku uzavřela Barbora Káňová z oktávy.
Kubovi budeme držet palce ve finále čtvrtého ročníku této olympiády. Pevně věříme, že naváže
na skvělé výkony Jakuba Gromana, který první dva ročníky vyhrál.

Mgr. Barbora Šeděnková, Ph.D.
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ZEMĚPIS
Dlouhé stráně
V krásném podzimním dni jsme se vydali na zajímavou a velmi naučnou prohlídku přečerpávací
elektrárny Dlouhé stráně. Nejprve jsme si prošli podzemní chodby elektrárny včetně veškerého
technického vybavení. Následovala prohlídka dolní nádrže a cesta autobusem k horní nádrži. Měli jsme
velké štěstí, počasí nabídlo krásné výhledy, například až do Krkonoš, někteří z nás využili čas ke sportování,
obvod nádrže si oběhli. Krásný podzimní den jsme využili ještě více, vydali jsme se na procházku pod
Praděd k chatě Barborce a poté údolím Bílé Opavy do Karlovy Studánky, celou cestu jsme se mohli kochat
nádhernou přírodou Jeseníků. Tento výlet byl moc fajn a všichni jsme odjížděli s úsměvem na tváři.
Veronika Tížková 1. A, Darina Madziová 1. B

Den s GIS na VŠB
V pátek 15. listopadu měli studenti čtvrtých ročníků možnost navštívit katedru geoinformatiky
Vysoké školy Báňské v Ostravě. Po zajímavé úvodní přednášce, která vysvětlila základní problematiku
využití geoinformačních systémů ve výuce i v praxi, byl pro účastníky připraven zajímavý program. Nejprve
byla představena mobilní aplikace vyhledávající například odcizený mobilní telefon, studenti pomocí ní
úspěšně dopadli „zloděje“ v areálu vysokoškolských kolejí. Mezi další aktivity patřil závod v létání
s dronem, ukázka virtuální reality a atraktivní laser game. Pro případné zájemce o tuto problematiku byl
tento den názornou ukázkou možností studia na této katedře.
Mgr. Jan Baláš
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Mgr. Jan Baláš, Mgr. Tomáš Berger

Zeměpisná olympiáda
Na úspěchy velmi bohatý předešlý školní rok navázali naši žáci i letos. Úspěšnou štafetu převzal
především žák 6. A Lukáš Bravanský, který po 2. místě v okresním kole veleúspěšně pokračoval i v krajské
fázi a vybojoval senzační 2. místo. Do krajského kola se v kategorii D probojoval Štěpán Vrubel
z 3. B a umístil se na krásném 9. místě.
Hoši děkujeme!
Mgr. Jan Baláš

51

RŮZNÉ
Sázíme Les Mikuláše Koperníka
Žáci gymnázia si uvědomují negativní dopad lidské činnosti na aktuální stav našeho životního
prostředí. Ačkoli jsou možnosti jedince k nápravě omezené, přesto každý z nás může přírodě pomoci.
Žáci nejsou k současné situaci lhostejní, a proto se rozhodli pomoci našim lesům. Cílem akce je
během několika fází obnovit kůrovcem a suchem poničený les a vysadit svůj vlastní, Les Mikuláše
Koperníka.
Vedení školy se podařilo pro daný záměr nalézt partnera v podobě Lesů České republiky, a. s.
Po komunikaci se zástupcem Lesů ČR, a. s., lesním správcem Ing. Jiřím Grodou z Lesní správy Vítkov, se
podařilo nalézt několikahektarový pozemek, který žáci společně s pedagogy obnoví.
Výsadba prvního úseku lesa proběhne již 14. dubna 2020 a zúčastní se jí žáci druhých ročníků. Účast
na akci je otevřená také rodičům žáků školy. Dopravu na akci zajistí firma Tigressa pana Jiřího Palackého,
výsadbový materiál a nářadí dodají Lesy ČR a ochranné pomůcky pro žáky poskytne firma Hobby nářadí
z Bílovce.

Mgr. Pavel Mrva

Sběr krabic

Letos se škola poprvé zapojí do charitativní akce Krabice od bot. Je to příležitost, jak obdarovat
vánočními dárky i děti ze sociálně slabých rodin. Krabice od bot je totiž Vámi připravený vánoční dárek
určený pro holku, nebo kluka ve zvolené věkové kategorii. Krabici si rezervujete u vybraného sběrného
místa https://www.krabiceodbot.cz/sberne-misto/63/gymnazium-mikulase-kopernika-bilovec/), donesete
krásně zabalenou krabici a sběrné místo se už postará, aby Váš dárek našel svého příjemce.
Více informaci o akci se dozvíte na: www.krabiceodbot.cz
Na stránkách najdete tipy na dárky i rady, jak takovou krabici připravit.
Mgr. Ivana Šlachtová
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Potravinová sbírka
Naše škola se v předešlých dnech již tradičně zapojila do Krajské sbírky potravinové pomoci, která se
konala při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Ve spolupráci s kvintou a kolegyněmi
Mgr. Markétou Ondrušovou a Mgr. Svatavou Fojtíkovou se nám podařilo vybrat a předat Potravinové
bance v Ostravě potřebné potraviny v celkové hodnotě 7 450 Kč.
Všem, kteří přispěli, děkujeme.

Bc. Petra Klepáčková

Přehled turistických zájezdů pořádaných GMK Bílovec
od roku 1979
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1986
1987
1989
1990
1992
1993
1995
1996
1997
1998

JAVORNÍKY – hřeben Kasárny – Vranča
MALÁ FATRA – Snilovské sedlo – Chleb – hlavní hřeben – V. Rozsutec – Štefanová
Strážovská hornatina – MANÍNSKÁ SOUTĚSKA
MALÁ FATRA – V. Kriváň – Kraviarske – Baraniarky – chata pod Sokolím (Vrátná dolina)
MALÁ FATRA – V. Kriváň – M. Kriváň – Suchý – Varín
VALAŠSKO – chata ROMO Horní Bečva– víkend – Benešky, Třeštík…
SLEZSKÉ BESKYDY – V. Čantoryja – hřeben – V. Stožek – Bukovec
BESKYDY – V. Javorový – Kalužný – Slavíč – Úspolka,
poslední víkend v květnu a 3. víkend v listopadu Horní Bečva ROMO
VALAŠSKO – Javorníky – Velké Karlovice, 1. prosincový víkend BZOVÉ RZ Vagonka Studénka
VALAŠSKO – 1. Hovězí – Ochmelov, 2. Pulčínské skály
Strážovská hornatina - SÚLOVSKÉ SKÁLY
NÍZKÉ TATRY – Horský hotel Čertovica (pá–ne) – hlavní hřeben – Lajštroch – Trangoška
VALAŠSKO – 1. Soláň – Jezerné, 2. Huslenky – Uherská – ?
KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK – Ramzová (so – ne)
HOLČOVICE – Spálené, Vrbno – Velké Bradlo – Kazatelny – Rejvíz, sbírání hub
JESENÍKY – Rapotín (so – ne), Bedřichov – Rabštejn – Kamenec – Nový Malín – Dlouhé Stráně
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1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

MALÁ FATRA – V. Kriváň – M. Kriváň – Suchý – Varín... asi (není podloženo fotkami)
HOSTÝNSKÉ VRCHY – Hostýn – Tesák – Kelčský Javorník – Rajnochovice
BESKYDY – Konečná – Bobek – Kmínek – Bumbálka
MALÁ FATRA – Terchová – Horné diery – Medzirozsutce – Medziholie – Štefanová
VALAŠSKO – Velká Lhota – Díly – Valašská Bystřice
LUHAČOVICE – Retechov – Komonec – Pozlovice
PRAŠIVÁ – Chata na Kotaři – Ropička – Morávka
JESENÍKY – Chata Barborka (pá–ne) Vysoká hole – Jelení studánka – Karlov – Velká kotlina,
Údolím Bílé Opavy
2007 GÍROVÁ – (so–ne) Trojmezí, Jaworzynka – Hrčava, Gírová – Jablunkov (hřiby)
2008 BÍLÉ KARPATY – Kopánky (pá–ne) Kopánky – Mikulčin vrch – V. Lopeník – Vyškovec
2009 MALÁ FATRA – Snilovské sedlo – Chleb – hlavní hřeben – Medziholie – Štefanová
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2016 JESENÍKY – Červenohorské sedlo (pá–ne) ČH – Švýcárna – Praděd, V. Losiny – Ruční papírna
2017 MALÁ FATRA – Terchová (pá–ne) Vrátná (lanovka) Snilovské sedlo – Chata pod Chlebom,
hřebenovka ve sněhu!, Poludňový Grúň, Vrátná, (ne) Vychylovka – skanzen
2018 VALAŠSKO (so–ne) Bumbálka – Soláň Čarták, (ne) Rožnov – Valašské muzeum v přírodě
2019 JAVORNÍKY – Kasárny – hřebenovka – Portáš – Kohůtka – Vranča
/40 let od 1. zájezdu po stejné trase jako v roce 1979/
1985, 1988, 1994 – nezjištěno podle fotodokumentace, možná se zájezdy uskutečnily
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2010–2015 tradice 1. říjnových turistických víkendů sboru GMK přerušena
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2014 ZNOJMO – Nový Šaldorf (so – ne) Znojemské podzemí, vinný sklípek
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6 denní pobyty s vysokohorskou turistikou
1997 VYSOKÉ TATRY 1. týden července Poprad
1. Furkotská dolina – Furkot. Štít – Mlynická dol – Skok, 2. Téryho chata – Prične sedlo – Vel. Stud.
Dolina, 3. Plesnivec – Jahňací štít – Chata při Zelenom, 4. Pieniny – pltě na Dunajci – Sokolica,
5. Vernár – Králova hola – hlavní hřeben – Andrejcová – Liptovská Teplička (dlouhé, výškově
náročné, bouřka, krupobití, zima!... níže, která způsobila povodně na Moravě)
1998 NÍZKÉ TATRY 1. týden července Liptovský Mikuláš
1. Chopok – Ďumbier – Prašivá – Krakova hola – Deman. dolina, jeskyně Slobody,
2. ROHÁČE – Žiarska dol., Oravice – termální bazén
3. Prosiecká – Kvačianská dolina,
4. Bešeňová – aquapark… celý týden chladno, deštivo, na hřebenech i sněžení
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Všechny zájezdy, zpravidla o 1. říjnovém víkendu, byly navrženy a organizovány Rosťou Hromadou
a Zdeňkem Malčíkem (tatranské).

Mgr. Helena Figallová
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Studentovy představy
Kdysi jsem si přála chodit do baletu. Představte si malou holčičku koukající se na Barbie, tančící před
obrazovkou a zpívající písničky. Na zahradě schovaná mezi stromy jsem mohla být kýmkoliv. Ale v baletě
nebylo místo, takže mé sny zůstaly jen v korunách stromů. Byly tady i jiné věci, které mě bavily. Ale čeho
jsem si vlastně všímala? V hlavě mi pořád blikal můj sen a volal, abych si za ním šla. Jednoho dne mi
maminka sdělila, že se jedno místo v baletě uvolnilo. Myslím, že jsem chodila zrovna do třetí třídy a první
pololetí se chýlilo ke konci. Hned jsem nastoupila. Vážila jsem si všech možností, které jsem dostávala,
a snažila se ze všech sil tančit naplno. Zamilovanost mi bránila si všímat věcí, které se mi nelíbily. Například
konkurence, pohledy druhých lidí, pomluvy, potřeba vypadat dobře, zamítnuté návrhy na tanečky, závist…
Člověk se kouká zaujatě na jedno jediné místo a nevnímá jiné možnosti.
Přešly roky. Nastoupila jsem na gymnázium. Proč jsem se rozhodla odejít ze základní školy? Moc
jsem nevěděla. Na gymnázium chodil můj bratr a já si říkala, že budu moct začít znovu. Poznám nové
spolužáky, nová místa. Mnohokrát, když jsem potkávala své bývalé spolužáky, jsem přemýšlela
o správnosti svého rozhodnutí. Dnes jsem ráda, že jsem šla touto cestou. Učila jsem se možná více věcí,
dojížděla domů pozdě (i kvůli kroužkům), ale zkušenosti, které se mi dostaly, uznávám jako velmi výhodné.
Jednou ve škole jsme si četli Werichovy povídky. Inspirovali jsme se jednoslabičnou povídkou “Byl kdys
kdes chlap” a napsali také povídky. Od té doby jsem se zajímala o literaturu, psala knihu, básničky, četla
knížky. Už jsem přesvědčila své srdce, že se stanu spisovatelkou. Další představa přišla při dětské hře, kdy
mě pochválil bratranec, že bych se hodila na režisérku. Když přišlo pro mě těžké období, chtěla jsem se
stát dokonce psychiatričkou. A nakonec mě začala lákat práce v sociální oblasti.
Otevřely se mi oči. Pochopila jsem, že vybrat si povolání neznamená jen “teď mě to baví”. Oblasti života
na sebe jednoduše navazují. Jsem toho názoru, že člověk není talentovaný jen v jedné oblasti. Můžou jich
být hromady. Rozhodneme se vystoupat až na vrchol hory, ale co vidíme potom? Možnosti. Spoustu
možností!
Marie Anna Feilhauerová, sexta
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Státní maturitní testy stoprocentní
Budou, nebo nebudou? Toť otázka přímo hamletovská. Do konce dubna nikdo nic pořádně nevěděl.
Spousta maturantů v duchu tajně doufala, že budeme následovat bratry Slováky a že se zableskne nejen
nad Tatrou, ale i nad Krkonošemi a maturita bude v kapse bez jakékoliv námahy. Několikaměsíční výpadek
jistě nebyl pro nikoho příjemný, a tak na začátku června zasedali mnozí k didaktickým testům s obavami.
Že vrchnost odpustila aspoň tradiční slohovou práci, bylo pro většinu chabou útěchou. Nicméně didaktické
testy dopadly skvěle. Nejen že všichni studenti češtinu i matematiku zvládli, ale mnoho z nich atakovalo
i hranici stoprocentní úspěšnosti nebo se k ní hodně přiblížilo. Proto můžeme být na naše žáky pyšní.
Že uspějí vědomostně, se od gymnazistů víceméně očekává, ale že se dokázali s nepříjemnou situací
srovnat i po psychické stránce, to už samozřejmostí není, o čemž svědčí celorepubliková čísla počtu
propadlých. Věřím, že se jim bude dařit stejně dobře i před maturitní komisí a při přijímacích zkouškách na
vysoké školy. Držme jim palce.
Mgr. Jindřich Foltas

Můj život v karanténě

Je úterý 10. března. Třídou se začíná šuškat cosi o uzavření škol. To bude nějaký vtípek. Asi apríl
s třítýdenním předstihem, říkám si. No tak se pěkně pletu. Apríl nakonec zůstává 1. dubna. Tak to je
v pytli. V tu chvíli jsem – sama nevím proč – asi jediný člověk, kdo hlasitě nejásá nad těmi nečekanými
„prázdninami“…
Myslím, že mi to tak úplně nedochází. Všechno je na jednu stranu tak divné, na druhou stranu tak
nepatřičně normální. Když se mamka rozhodne ušít celé rodině pro všechny případy roušky, koukám na ni
jako na blázna. O pár dní později už je nosí všichni, protože je to povinné.
Představovala jsem si karanténu jako období, kdy přečtu tuny knih a konečně dokoukám Hru
o trůny? Haha. Tak to jsem se velice zmýlila. Opět. Protože první dva týdny je mou hlavní náplní dne
většinou stříhání látky, špendlení a zažehlování. Maminka totiž oprášila šicí stroj a stejně jako mnoho
dalších se naplno vrhla na šití roušek. Pro mě a sestru to znamená prsty popálené od žehličky, bolavá záda
a kolena od hrbení se na podlaze u stříhání a potom taky spoustu poslechnutých rozhovorů Lucie Výborné
na všemožná témata.
Po nějaké době se situace uklidňuje. Díky bohu za to. Po pravdě se mi doma začíná líbit. Jen by mi
mohl někdo vysvětlit, kam zmizel duben a květen.
Teď, na počátku června, jsem s tím vším docela pěkně sžitá. Do školy bych se nevrátila ani za nic.
Našla jsem svůj ideální stav. Sice neustále balancuji na hraně mezi lenošením a školními povinnostmi, ale
myslím, že to zvládám docela dobře. Co na tom, že chodím na online hodiny v pyžamu. Dozvěděla jsem se
o sobě dost věcí. Prohloubily se rozdíly mezi tím, co mě baví a nebaví – řekla bych, že s angličtinou
i francouzštinou jsem na tom lépe než na začátku karantény, zato nad matematikou mi taje mozek. Přišla
jsem na chuť józe.
A teď, když se všechno pomalu začíná vracet do normálu, mi přijde divné jenom to, jak moc to bylo
celé normální. Zažili jsme a pořád ještě zažíváme (Protože je tohle opravdu konec? Kdo ví…) celosvětovou
pandemii nakažlivé nemoci a do mého života to skoro nezasáhlo.
Soňa Šrubařová, tercie
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Nevěř všemu, co říkají dospělí,
prý bezstarostný studentský život
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Změníme Česko
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FOTOGRAFIE TŘÍDY KVINTA A

Zleva horní řada: Vojtěch Král, Vojtěch Miller, Josef Olbrecht, David Mihál, Vojtěch Mišun
Zleva prostřední řada: Ondřej Richtár, Ondřej Navrátil, František Kovačič, Kryštof Adamopulos, Vilém Rafaj,
Pavel Sarga, Jakub Lindovský, Matyáš Kubový, Kryštof Kubečka, Adam Jaroš, Šimon Kubičina
Zleva dolní řada: Amálie Hradilová, Anna Marková, Julie Anna Tomášková, Veronika Tížková, Eliška
Blahetová, třídní učitelka Markéta Ondrušová, Alexandra Brossmannová, Anna Potschová, Viktorie
Richtarova, Natálie Krutilová
Chybějící žáci: Bára Škrobánková, Jaromír Hodan, Rostislav Kramář
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FOTOGRAFIE TŘÍDY 1. B

Zleva horní řada: Tomáš Gilg, Radoslav Bialik, Jakub Černín, Vojtěch Kalus, Petr Lindovský, třídní učitelka
Pavlína Andreeová, Erik Šeděnka, Petr Šimpach, Jindra Šlachta, Lukáš Batka, Václav Malovec, Vojtěch Šajer
Zleva dolní řada: Nela Římanová, Eliška Böhmová, Kateřina Pospěchová, Darina Madziová, Marie
Pospíšilová, Tereza Fešárková, Kateřina Klimková, Eva Dostálová, Adéla Štencková
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FOTOGRAFIE TŘÍDY SEXTA A

Zleva horní řada: třídní učitel Jindřich Foltas, Jakub Zegzulka, David Lazaridis, Tomáš Zouhar, Tomáš Petr,
Jan Miller, Štěpán Dufek, asistentka pedagoga Petra Klepáčková, Matěj Mrva, Tomáš Fešar, Michal
Bravanský, Filip Skopal, Lukáš Ott
Zleva dolní řada: Anna Konečná, Tereza Lichá, Sabina Tisovská, Sára Řeháčková, Viktorie Ondračková,
Marta Čermáková, Marie Anna Feilhauerová, Kateřina Vrobelová, Monika Byrtusová, Eva Kokořová
Chybějící žák: Mikuláš Kneifl
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FOTOGRAFIE TŘÍDY 2. B

Zleva horní řada: Simona Richterová, Petr Sváček, Ondřej Mičulek, třídní učitel Tomáš Berger, Michaela
Mašková, Ondřej Skopal, Magdaléna Gorná, Richard Holberg, Lucie Macháčková, Natálie Šalamonová
Zleva dolní řada: Alice Macková, Tereza Vyvialová, Vendula Lindovská, Eliška Demlová, Daniela Ertlová,
Adéla Mrázová, Marie Dolínková, Nela Weissgarberová, Nela Mišunová, Daniela Paskerová
Chybějící žák: Dominik Hrabovský
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FOTOGRAFIE TŘÍDY 2. C

Zleva horní řada: třídní učitel Pavel Novák, Filip Šlosárek, Tomáš Lev, Marek Dostalík, Tomáš Chalupski,
Veronika Dobešová, Markéta Egertová, Ondřej Novotný, Vojtěch Jalůvka, Martin Takáč, Alexandr Kučera
Zleva dolní řada: Veronika Gebauerová, Anna Schindlerová, Veronika Chromíková, Hong Lan Tranová,
Veronika Dejlová, Vilma Bzonková, Alena Bočková, Klára Bröcklová, Barbora Červenková, Sára Jasaňová
Chybějící žáci: Viktor Blachowski, Andrea Macurová
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FOTOGRAFIE TŘÍDY SEPTIMA A

Zleva horní řada: třídní učitel Jan Hruška, Jan Štípek, Daniel Czinege, Vojtěch Kremzer, Šimon Richter,
Rostislav Holík, Eva Grichová, Vanda Bialíková, Štěpán Postava, Ondřej Besta, Zdeněk Řeháček, Marek
Syvala, Pavel Růčka, Matyáš Khýr
Zleva dolní řada: Johanka Vajdová, Věra Řeháčková, Johana Andreeová, Ester Lazecká, Beáta Nezdařilová,
Věra Džupinová, Zuzana Janovská, Michaela Černínová, Eleonora Bambasová, Natálie Gajdičiarová, Anna
Pospíšilová
Chybějící žáci: Matěj Karlík, Hedvika Malčíková, Natálie Paďourová, Martin Tížek
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FOTOGRAFIE TŘÍDY 3. B

Zleva horní řada: Ondřej Holiš, Tadeáš Petřík, Daniel Gardoň, Štěpán Vrubel
Zleva prostřední řada: David Hanzelka, Lukáš Veselý, Jakub Kubáček, Tomáš Klos, Eliška Bilíková, Vanesa
Gondová, třídní učitel Radim Bejlovec, Marie Bělušová, Julie Rimmlová, Karel Bohdal, Vladislav Stoklasa,
Ondřej Vais, Adam Kubový, Marek Šikula
Zleva dolní řada: Michaela Kahajová, Hana Šimurdová, Denisa Lindovská, Amálka Šimková, Nikola
Diblíková, Denisa Mikurdová, Karolína Novotná, Alexandra Klimšová, Kamila Dluhošová, Natálie Fekarová
Chybějící žáci: Natálie Kalivodová a Jakub Španger
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FOTOGRAFIE TŘÍDY OKTÁVA A

Zleva čtvrtá řada: Daniel Ott, Matouš Káňa, Matyáš Florík, Jiří Žurek, Petr Holub
Zleva třetí řada: Tomáš Kopecký, Max Dresler, Matouš Zuchnický, Filip Pesničák, Eliška Postavová, Dominik
Brož, Ondřej Jozek, Ondřej Matoušek
Zleva druhá řada: Barbora Káňová, Nela Hanelová, Renáta Rajčanová, Sára Škrobánková, Lucie Heiníková,
Hana Dufková, Vendula Schmidová, Michaela Svatošová, Veronika Klečková, Petra Sýkorová, Adéla
Luzarová
Zleva první dolní řada: Rebeka Urbánková, Zuzana Pekáriková, Vladislava Bambasová, třídní učitel Vít
Šustek, asistentka pedagoga Irena Šimečková, Denisa Vnenková, Barbora Tížková, Julie Otrusinová
Chybějící žáci: Vojtěch Bárta, Marlen Gráfová
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FOTOGRAFIE TŘÍDY 4. B

Zleva čtvrtá řada: Vojtěch Chýlek, Patrik Bulava, Dominik Pospěch
Zleva třetí řada: Vojtěch Bittner, Matěj Vík, Vojtěch Klimíček, Marek Tatalák, Jakub Michna, Kamil Krupa,
Adam Širůček, Lukáš Jungmann
Zleva druhá řada: Markéta Juřenová, Lucie Mertová. Nikol Kvitová, Jana Marková, Michaela Jurčová, Pavla
Šelongová, Lenka Gonsorčíková, Kateřina Nohavicová, Lenka Dluhošová, Anna Papřoková, Barbora
Zemanová
Zleva první dolní řada: Lenka Blahová, Anežka Krejčí, Rebeka Navrátilová, Aneta Mertová, třídní učitelky
Ivana Šlachtová se synem Dominikem Badačem na klíně a Markéta Tesařová, Eliška Olbrechtová, Karolína
Richtárová
Chybějící žáci: Jan Gala a Vendula Nguyenová
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FOTOGRAFIE TŘÍDY PRIMA A

Zleva horní řada: třídní učitel Jan Baláš, Vojtěch Taťák, David Kovář, Vít Šeděnka, Ondřej Šíma
Zleva prostřední řada: Tomáš Zdich, Matěj Langr, Tomáš Kremser, Štěpán Jedlička, Ondřej Štolfa, Veronika
Himlarová, Jan Josífko, Adéla Hladíková, Kristián Dubáč, Lukáš Bravanský, Vojtěch Jakob, Patrik Brož, David
Adam Pokorný
Zleva dolní řada: Nella Kneiflová, Veronika Sukupová, Marie Musilová, Aisha Bauková, Sofie Anna Rusková,
Veronika Böhmová, Tereza Pesničáková, Tereza Tesařová, Kateřina Dzianová, Nela Davidová, Soňa
Weislechnerová, Hana Horsinková
Chybějící žák: Marek Hodan
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FOTOGRAFIE TŘÍDY SEKUNDA A

Zleva horní řada: Jakub Dlabaja, Ondřej Jankovič, David Radvanský, David Řeháček, Michal Popp
Zleva prostřední řada: Zdeněk Taťák, třídní učitelka Tereza Sláčalová, Alice Schindlerová, Lucie Potschová,
Pavlína Martinásková, Markéta Šindlerová, Petra Bzonková, Nikol Richterová, Zuzana Činčalová, Vít
Kopecký, Stanislav Klimíček, Tomáš Nikl
Zleva dolní řada: Markéta Kremzerová, Petra Burešová, Anna Blahetová, Nela Gajdová, Kateřina Jozková,
Ema Růčková, Anežka Rafajová, Barbora Kadlecová, Monika Dobešová, Nela Harvey, Zuzana Žaloudková,
Amélie Káňová
Chybějící žáci: Matěj Bárta, Matěj Hӧpp
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FOTOGRAFIE TŘÍDY TERCIE A

Zleva horní řada: Vašek Holub, Michal Karkoška, Erik Lubojacký, Aleš Horsinka, Ondřej Slačík
Zleva prostřední řada: Aleš Martínek, Matěj Matoušek, Ondřej Brossmann, Matěj Binar, Jaroslav Kovačič,
Monika Šenkeříková, Hana Fišerová, Rozálie Dubcová, Petra Dostálová, Tadeáš Klepáček, Matěj Klepáček,
Adam Krejčí
Zleva dolní řada: Hana Potěšilová, Soňa Šrubařová, Kateřina Zajíčková, Helena Postavová, Natálie
Zwingerová, třídní učitelka Martina Lubojacká, Magdaléna Pannová, Tereza Ondrušová, Julie Barošová,
Adéla Richterová
Chybějící žáci: Jiří Bambas, Agáta Hlobílková
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FOTOGRAFIE TŘÍDY KVARTA A

Zleva horní řada: Jakub Feilhauer, Tomáš Rubač, Antonín Vodný, Matěj Daňa, Lukáš Richtár
Zleva prostřední řada: Vojtěch Jozek, René Lazecký, Petr Hasalík, Matěj Martinásek, Vojtěch Sukup, Lucie
Gorná, Karin Poppová, Jan Kremser, Ondřej Širůček, Adam Tesař, David Jarčík
Zleva dolní řada: Vendula Bestová, Barbora Dubáčová, Karolína Natálie Pokorná, Klára Jurašková, Lucie
Zegzulková, třídní učitelka Barbora Šeděnková, Monika Štábová, Adéla Grichová, Adéla Vorlická, Daniela
Vojkůvková, Bára Činčalová
Chybějící žákyně: Kristina Lubojacká
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UČITELSKÝ SBOR

Zleva čtvrtá řada: Pavel Novák, Vít Šustek, Tomáš Berger, Radim Bejlovec, Jan Hruška, Martin Šrubař,
ředitel gymnázia Pavel Mrva, Samuel Caltík, Jan Baláš, Martin Honěk
Zleva třetí řada: Jindřich Foltas, Jan Kotrla, Vít Schindler, Marie Majlingová, Hana Ocásková, Kamila
Rycová, Šárka Klepáčková, Pavlína Andreeová, Sylva Roháčková
Zleva druhá řada: Lenka Binarová, Anna Rožnovjáková, Milena Šustrová, Pavlína Vorlická, Ivana Jedličková,
Jarmila Tellnerová, Marie Indráková, Svatava Fojtíková, Eva Bochenská, Zuzana Bialíková, Hana Orlová,
Soňa Šumšalová Glacová, Markéta Tesařová, Jana Michalská, Ivan Jedlička
Zleva první dolní řada: Petra Piková, Martina Lubojacká, Markéta Ondrušová, Danuše Berkusová, Radmila
Horáková, Tereza Sláčalová, Barbora Šeděnková, Magdalena Miláková, Petra Klepáčková, Vladislava
Bambasová, Radmila Štípková
Chybějící zaměstnanci: Petra Břímková, Zdeněk Kramář, Marie Ludvíková, Marie Malá, Miluška Vybíralová
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PODĚKOVÁNÍ ÚSPĚŠNÝM ŽÁKŮM
Proslov k oktávě 2019/2020
Milá třído, milí rodiče, milí kolegové a kolegyně,
jsem bohatý dědic, jelikož jsem zdědil po předchozích třídních velké bohatství – tuto třídu. Nyní nastala
doba, abych toto dědictví poslal dál do světa. Aby toto bohatství mohlo vydat ze sebe ještě více a tvořilo
svět, ve kterém žijeme, lepším.
Mohli bychom dlouhé hodiny předčítat všechny úspěchy, kterých tito nadaní mladí lidé dosáhli. Nic
to ale není proti tomu, jak pěkně jsme prožili těch pár let zde na gymnáziu.
Děkuji za všechny všetečné otázky, kterými jste mě neustále zásobovali a kterými jste mě vyváděli
z rovnováhy. Moc si toho cením, protože tímto jsem mohl růst s vámi. Děkuji za toleranci začátečnických
chyb v mé počínající pedagogické dráze – a že jich bylo. Vždy jsem jen doufal, že to na vás nezanechá
trvalé následky.
Byli jste úžasní, když jste mě brali mezi sebe, abych se s vámi zapojil do činností, které jste
organizovali vy sami. Vždy mě potěšilo, když jste přišli s obrovským respektem s nabídkou, abych vám
zahrál růžového jednorožce, bruslící dárek, kuře či Bennyho Andersona z ABBY. Jediné, co mě zklamalo, že
jste po mě nikdy nechtěli salto…
Už vás nikdy nepoprosím, abyste byli ticho. Jděte do světa a použijte vše, co jste se zde naučili:

že svačina se dá sníst o pět minut později, až zazvoní, nehledě na to, jak obrovská máte ústa;

že multitasking neexistuje, i když je ta matematika tak zajímavá a češtinu přece stíháte
zároveň;

že bosky lze zlézt tuzemské velehory;

že nejlepší způsob, jak vyhrát, je soutěž uspořádat;

že pomocná slovesa v češtině jsou pomoci, ošetřit a vyléčit;

že test, který máte psát, vás sám naučí, jak se vyřešit;

že jakoukoli otázku lze vyřešit maximálně třemi slovy, a proto je zbytečné se více rozepisovat

že kamarádství a rodina je to nejdůležitější, co máte
Jste moje první třída. To bude asi něco jako moje první láska – určitě nikdy nezapomenu!
Velmi bych chtěl poděkovat rodičům, kteří vás vychovali a kterým přibyla nejedna vráska kvůli
vašemu studiu zde u nás. Děkuji také za veškerou vstřícnost při komunikaci s tak mladým uchem, které se
mělo podílet na výchovném a vzdělávacím procesu vašich dětí. Vždy jsem čekal, kdy mě usadíte mezi ně.
Těším se, že společně s vámi budu časem potkávat například právníky, techniky, sociální pracovníky,
či lékaře. A jednomu, kdo ví, možná jednou skončím i na stole…
Za svých pět, potažmo šest, let s těmito úžasnými mladými lidmi jsem zjistil, že jim nemusím kecat
do života – že si jej umí řídit zodpovědně sami, a proto končím.
Jděte tedy a žijte!
Váš třídní Vít Šustek alias Šusťa

Proslov Matouše Káni při příležitosti předání maturitního
vysvědčení 24. 6. 2020
Vážení rodiče, vážení profesoři a hosté,
dostal jsem nelehký úkol. A to přednést zde jakési poděkování na konec.
Pamatuji si tu chvíli, kdy jsem poprvé uviděl naši třídu na adaptačním kurzu v primě. První myšlenka,
co mi proběhla, byla asi: pane Bože, s kým já se tady budu bavit. Ovšem to jsem byl hloupé dítě (což jsem
pořád). Tehdy jsem ani netušil, kolik zábavy si s nimi užiju a kolik přátel si najdu (některé snad i na celý
život).
Přes všechny výlety, lyžáky a kurzy nebo jenom tak ve výuce toho bylo opravdu hodně. Nikdy bych si
nemyslel, že osm let uběhne až tak rychle, i když v určitých hodinách mi to tak nepřišlo. A kdybych mohl,
tak bych si to celé dal ještě jednou, protože ty zážitky, ať už ze školy či mimo ni, mi budou chybět.
Ke konci bych chtěl říct ještě tři věci:
Zaprvé poděkovat všem profesorům za jejich důkladnou přípravu do budoucího života a skvělé zázemí.
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Za druhé rodičům za jejich podporu a trpělivost po celou dobu studia; za to, že nás dovedli na práh
dospělosti, i přestože to někdy nebylo jednoduché.
A za třetí bych chtěl poděkovat svým spolužákům za to, jak skvělý kolektiv jsme byli. I přes všechny
konflikty a zbytečné kolize jsme vždycky byli úplná špička. Ať se to týká prospěchu třídy, úspěchů
ve vědomostních či sportovních soutěžích anebo v mimoškolních aktivitách.
Takže děkuji.
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Ondřej Jozek
Amálie Šimková
Dějepis – Olympiáda
Ondřej Sukup
Michaela Svatošová
Jakub Michna
Fyzika – Olympiáda
Vojtěch Jozek
neoficiální online kolo
Daniel Czinege
IVT – SOČ
Michal Bravanský
Soňa Šrubařová
Daniela Vojkůvková
Jazyk český – Olympiáda
Marta Čermáková
Matyáš Khýr
Tomáš Zdich
Jazyk anglický – Olympiáda
Karin Poppová
Jazyk francouzský a EVV – Frankofonie Soňa Šrubařová
Karin Poppová
Jazyk německý – Olympiáda
Eleonora Bambasová
Štěpán Postava
Michaela Svatošová
Daniel Czinege
Jakub Michna
Matematika – Olympiáda
Jakub Španger
Marek Šikula
Jakub Michna
Michal Bravanský
TV – Basketbal
Hoši
Florbal
Dívky
Volejbal
Barbora Káňová
ZSV – Ekonomická olympiáda
Jakub Michna
Vanda Bialiková

Biologie – Olympiáda online

Jméno a příjmení
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V.
VG
Oktáva
4. B
Septima

II.B
III.A
A
A
A
A
A
A
P
P
V.

A
A
E
B
18
I.
I.
II.
II.
I.A
II.B

Kategorie

Oktáva
3. B
Kvarta
Oktáva
4. B
Kvarta
Septima
Sexta
Tercie
Kvarta
Sexta
Septima
Prima
Kvarta
Tercie
Kvarta
Septima
Septima
Oktáva
Septima
4. B
3. B
3. B
4. B
Sexta
VG

Třída

4.
4.
4.

1.
1.

2.
5.-6.
1.
5.-6.
2.
2.

1.

2.
10.

10.
1.
6.

2.
5.
7.
16.
17.
38.
účast
účast

neuskutečnilo se

4.
2.

3.
6.

24.
neuskutečnilo se

12. (úspěšný řešitel)
33.-34. (řešitel)

1.

1.

25.

Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo
umístění
umístění
umístění

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
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Marta Čermáková
Daniel Czinege
Štěpán Postava
Internetová matematická olympiáda Max Dresler
Ondřej Jozek
Michaela Svatošová
Jakub Michna
Soutěž jednotlivců
EGMO (online mezinárodní MO dívek) Michaela Svatošová

Náboj Junior

Aleš Horsinka
Matěj Klepáček
Helena Postavová
Soňa Šrubařová
Matěj Daňa
Vojtěch Jozek
Monika Štábová
Adam Tesař

Oktáva

Sexta
Septima
Septima
Oktáva
Oktáva
Oktáva
4. B

Tercie
Tercie
Tercie
Tercie
Kvarta
Kvarta
Kvarta
Kvarta

Septima

4. B

Oktáva

Kategorie

D
A
B
Kategorie

3. B
Prima
Septima

Štěpán Vrubel
Lukáš Bravanský
Geologická olympiáda
Eleonora Bambasová
Týmové soutěže
Michaela Svatošová (Fyzika)
Vědecký čtyřboj – Gymnázium, Ostrava- Jakub Michna (Matematika)
Zábřeh, Volgogradská 6a
MarekTatalák (Biologie)
Matyáš Khýr (Chemie)

Zeměpis – Olympiáda

Kategorie

Třída

Jméno a příjmení

Okresní kolo

Okresní kolo

16.

19.

Ostrava

2.
2.
1.

Celostátní kolo

4.

Celostátní kolo

Celostátní kolo

2.

9.
2.
4.-8.
Umístění

Mezinárodní kolo
čestné uznání

Mezinárodní kolo

Mezinárodní kolo

Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo
umístění
umístění
umístění

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Adresa
Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
17. listopadu 526/18
743 01 Bílovec

Identifikační údaje
IZO školy:
102 244 936
IČ školy:
00601667
DIČ školy:
CZ00601667
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Další informace
Telefon školy:
+420 556 411 071, +420 556 414 432
E-mail:
gbilovec@gmk.cz
ID datové schránky:
txtfgms
Web:
www.gmk.cz

Provozní doba
provoz školy:
6:30 – 17:00
sekretariát:
7:30 – 15:00
účtárna:
7:30 – 15:00
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