
Nově na internetu! 
Během letních prázdnin byly nahrazeny pět let staré webové stránky naší školy 
novými. 
                                   původní homepage         
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Změny v pedagogickém sboru: 
 
Nastoupili noví učitelé  

   Eva Stratilová-Urválková  
(analytická chemie a fyzikální chemie- částečný úvazek)) 
 
Jiří Kinscher (angličtina)      Vítězslav Malý (matematika) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
a ke změně došlo i na pozici vedoucí školní kuchyně, nastoupila Jana Krejsová 

 
 
 Do laboratoří se vrátili jako asistenti naši bývalí žáci Jiří Balán a  
Jan Karl. 
 
 
Třídy ve školním roce 09/10:  C1.A, C1.B, L1. 
                A2., F2., L2., Z2. 
                F3., L3., T3. 
                F4., L4., Z4. 



Září 
2. 9. - tradiční burza učebnic 

                                                                      
9. 9.- exkurze L4. v železničním muzeu  
          v Lužné 
 
16. 9. – druhý termín ústních maturitních  
             zkoušek 
 
Exkurze na skládku v Ďáblicích: 
17. 9. -F4., 21. 9. - L4. a 24. 9. - Z4. 
 
Exkurze do České národní banky: 
18. 9. - L3. a 30. 9. -  F3.    
 

Exkurze ANA s třídou F4. 23. 9. a návštěva Městské knihovny 30. 9. třída C1.B 
             
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skládka    
Ďáblice 
 
29. 9. – podzimní sportovní den v Riegrových sadech. Chlapci se utkali ve fotbale, 
dívky ve volejbalu.Vítězné třídní týmy:  

 kopaná odbíjená 
 1. L4. F4. 
 2. F3. Z4.+L4. 
 3. Z4. C1.B 

 



14. – 18. září „Peer program“, o kterém podala zprávu jedna z účastnic, 
studentka  třídyA2. 
 
V pondělí 14.9.2009 jsme vyjeli na protidrogový kurz. Šlo o sjíždění Vltavy na raftech. 
Spali jsme ve stanech, v kempech. Jídlo jsme si zajišťovali sami. Mimo sjíždění vody 
jsme byly na prohlídce Českého Krumlova a místního pivovaru, hráli jsme volejbal a 
vlastně jsme měli dost volnosti, takže každý dělal co chtěl a co ho bavilo. Poslední noc 
jsme spali v chatkách v jednom kempu, protože byla zima a mokro. Byl s námi pan 
Cyrkl, pan profesor Marek, pani profesorka Kohoutová a Staňková. Večer jsme seděli 
většinou u ohně a ke konci týdne jsme i zpívali za doprovodu kytary pana profesora 
Marka. Nejlepší byly jezy v Krumlově, akorát ten den strašně pršelo, takže jsme byly 
hrozně mokrý a zmrzlý. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
15. září vysílala Česká televize další kolo soutěže školních týmů “Za školu”.  Naše 
družstvo, složené ze žáků loňské C1.B, v tomto kole zvítězilo.    
             

     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Další kolo soutěže se natáčelo přímo 
v naší škole dne 29. září.  
V tomto dalším  souboji náš tým 
podlehl. 
 



Říjen 
 

2. 10. 2009 studenti Z2. a Z4. vyslechli přednášku 
RNDr. Zaremby (Zdravotní ústav Praha) a ing. Janoty 
(Ekola group). První část byla o termickém zpracování 
odpadů, druhá o hluku a zvuku (s praktickou ukázkou 

hlukoměru).  

 
 
5. 10. 2009 studenti Z4. navštívili cukrovar v 
Dobrovicích. Dobrovický cukrovar patří k nejstarším 
evropským podnikům ve svém oboru a zároveň je 
největším ve střední a východní Evropě. Založili jej 
Thurn-Taxisové v r. 1831.  
 
 
Začátkem října do naší školy zavítala exotika – 6.10. a 
9.10 byla ve třídách F3. a T3. uspořádána v rámci 
výuky občanské nauky prezentace a diskuse o životě 

v rozvojových zemích a o rozvojových cílech tisíciletí. Projekt koordinuje společnost  
PARTNERS CZECH a důležitým hostem byl pan Samane Djakoualno,domorodec 
z Čadské republiky v Africe, který v Čechách 
vystudoval vysokou školu. 

 
 
 



7.10. navštívil naši školu veterán americké NASA, astronaut Henry Hartfield . 
Vyprávění o jeho třech vesmírných letech si se značnými jazykovými problémy 
„poslechli“ studenti tříd L3. a L4. 

 

8. 10.  si studenti C1.A, F3., T3., F4. a Z4. 
prohlédli výstavu LABOREXPO Praha, jejímž 

organizátorem je CHEMagazín. Studenti se 
seznámili s přístroji pro měření kvality půdy, 

vody a ovzduší, se systémy a zařízením pro odběr 
a přípravu vzorků, s monitorováním pracovního a 

životního prostředí.  
Někteří studenti pomáhali jako pořadatelé.  

 
 
8.10. zhlédli studenti třetích a čtvrtých ročníků divadelní představení v anglickém 
jazyce „Gulliver´s Travels“ v Salesiánském divadle v Kobylisích. 
 
 
 
 
        vstupenka 



Salesiánské divadlo. Studenti L3.” suited up”. 

 
 
9.10. navštívila třída L4. letecké muzeum Kbely. 
 
 14.10. a 21.10. třídy F3. a T3. v ústřední čistírně odpadních vod v Praze Bubenči. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
15.10. exkurze třídy Z4. ve větrné elektrárně 
Pchery. 
 



22.10. Letošního ročníku soutěže v počítání na kalkulačkách ( pořádané 
předmětovou komisí matematiky) ze zúčastnili žáci ze čtyř záklaních škol. V 
soutěži družstev zvítězila FZŠ Brdečkova, soutěž jednotlivců vyhrál Josef Bláha , 
žák FZŠ Brdečkova. Ceny dodal sponzor IKAN partner s.r.o, vítěz získal 
programovatelný kalkulátor CASIO FX 6300G s grafickým displejem. 

     
   
Ochrana člověka za mimořádných situací – 
Kr čský les 
22. 10. proběhla úspěšně akce, ve které bylo 
cílem procvičit a ověřit znalosti 
ze zdravovědy a ochrany obyvatel. Zároveň 
jsme prověřili brannou zdatnost, plnili různé 
úkoly. Navíc jsme se věnovali i ekologii. 
Studenti přistoupili k akci velmi aktivně, 
doprovázející učitelé je chválili.  
Třídy získávaly na stanovištích body (0 – 5) . 
Třída s největším počtem bodů byla nejlepší. 
 



 
  

 

Základní test Branné 
dovednosti 

- přesun 
raněných 

Orientace Test ze 
zdravovědy 

Zdravověda- 
praktické 
činnosti 

Ekologie 

celkem 

C1. A 
 

3 5 3,3 4 3,5 1,5 20, 3 

C1. B 
 

5 5 3,4 4 3,5 4,5 25, 4 

L1. 
 

4 4 2, 6 5 5 2 22, 6 

A2.  
 

3, 5 5 3,3 4 2,5 3,5 21, 8 

Z2. 
 

4 4 2,9 5 0,5 4 20, 4 

F2. 
 

4 4 2,9 4,5 3,5 5 23, 9 

L2. 
 

5 4 4 5 0,5 4 22, 5 

T3. 
 

4 5 2,8 4,5 2 4,5 22, 8 

F3. 
 

5 5 3 5 4,5 5 27, 5 

L3. 
 

4 3,5 3,8 4 1,5 3 19, 8 

F4. 
 

4,8 5 3,9 5 4 5 27, 7 

Z4. 
 

5 3 3, 9 5 4 5 25, 9 

L4. 
 

4 4 4 5 2 4 23 

 
1. místo: F4. (27, 7  bodu)  
2. místo F3.  (27, 5  bodů) 
3. místo Z4. (25, 9   bodů)  Pochvala patří všem 

zúčastněným!!!! 
 



Listopad 
 
V rámci „Týdne vědy a techniky“ se uskutečnilo několik akcí, kterých se ve dnech 
3.11. až 6.11. zúčastnili studenti C1B (ÚCHP),F3 (ÚOCHB). a F4 (ÚMCH). 
 
Bývalí zaměstnanci školy měli opět svoje podzimní setkání dne 4.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.11. – šachový turnaj 
Šachového turnaje se zúčastnilo čtrnáct žáků ( z 
toho pouze dvě děvčata) ze všech ročníků. Po 
pěti kolech musela o první pozici rozhodnout 
"blesková" hra. Vítězem turnaje je student 
Tomáš S. Hrotek ze třídy L4., těsně následován 
Matějem Marešem (F3.) a Jindrou Maškem 
(F4.). 
 
 



 
 
Dne 26. října 2009, 1:45 odp. | Štěpán Cirkl 

"Křemencárna" je na Facebooku. Založili jsme oficiální stránku školy 
na Facebooku. Fanoušky budeme prostřednictvím FB informovat o 
dění ve škole. Doufáme, že se nám podaří, dostat se do povědomí 
uchazečů o studium, ale také udržet kontakt se současnými studenty 
a hlavně našimi absolventy. Proto prosím doporučujte stránku svým 
přátelům, nejen žákům 9. tříd, ale i absolventům MSŠCH, SPŠCH 
případně i reálného gymnázia. 

Na naše stránky jsme přidaly možnost jednoduče sdílet informace 
z našich stránek na Facebooku s Vašemi přáteli. Jedná se o tlačítko 
"Sdílet" na konci každého článku. 

A do třetice všeho dobrého jsme zprovoznili RSS kanál pro odběr 
aktualit z našich stránek. 

Doufáme, že tyto novinky pro Vás budou přínosem. 
 
Schola Pragensis 12.11. - 14.11. 
Naše škola měla na této prestižní celopražské vzdělávací výstavě svůj stánek. 
Kongresové centrum Praha 
tř. 5. května 65, Praha 4, 14000 
 
Výstava je určena zejména žákům devátých tříd a jejich rodičům, ale také ostatním zájemcům o studium na 
středních školách všech typů. Veřejnost zde získá obraz o studijních nabídkách v hlavním městě Praze. 

 
 

 
 



U příležitosti dne otevřených dveří si naši školu 
dne 11.11. prohlédlo 149 návštěvníků. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

18.11. Středoškolská odborná konference MSŠCH v přednáškovém sále Ústavu 
makromolekulární chemie na Petřinách. 

1. místo  Vít Svoboda, L4. -Konstrukce a charakterizace diodových laserů pro analýzu 
stopových množství látek v plynných vzorcích 

 2. místo Ivan Kobelev, Z4.- Syntéza derivátů silybinu  

 3. místo Marcela Kotasová, F4. -Srovnání voltmetrického stanovení na stříbrné amalgamové 
elektrodě a UV VIS spektrometrického stanovení 2-(2-methyl-5-nitro-1-imidazolyl)ethanolu 

 

 4. – 6. místo  Martina Hanyiková, Z4. - Výroba kyseliny 1,1‘ binaftalen-2,2‘ dikarboxylové a její 
štěpení na enantiomery 

 Jan Parolek, Z4. -Příprava amidinů 

 Adam Málek, F4. -Voltmetrické stanovení 1-(3-chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-5-
nitroimidazolu na rtu ťovým meniskem modifikované amalgámové elektrodě 

 Vít Svoboda postupuje do dalšího kola v oboru fyzika a Ivan Kobelev s Marcelou 
Kotasovou v oboru chemie. 
  Všem velký dík a blahopřání k úspěšné prezentaci dlouhodobé odborné práce. 

     



Na konferenci představil tým řešitelů současný 
stav projektu pedologie.  
Na projektu spolupracují studenti různých tříd s 
prof. D. Malou a paní asistentkou J. Prokopovou. 
(viz kronika 08/09) 
 
               Vít Svoboda 
 
 
 
 

Soutěžící s předsedou odborné poroty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týž den si vyslechli žáci prvních ročníků a části druhých ročníků chemických tříd  

přednášku o Jaroslavu Heyrovském v ústavu 
fyzikální chemie, studenty L2. provedla  prof. 
A. Satrapová na procházce po Praze zaměřené 
na umělecké směry, studenti L3. navštívili 
čerstvě otevřený památník na Vítkově a třída 
L4. byla v rámci předmětu dějiny techniky v 
Muzeu městské hromadné dopravy. 

← 
 
 

20.11. navštívili žáci L4. Muzeum vorařství na Výtoni a studenti F4. den otevřených 
dveří na VŠCHT. 



Předmětová komise chemie připravila opět soutěž pro žáky 
základních škol. ( 30.11., 1.12. a 2.12) Žáci si mohli ověřit své 
chemické a ekologické znalosti a laboratorní dovednosti. 

 
 
 
 
 
 



K přilákání budoucích studentů by měla posloužit i další akce předmětové komise 
chemie- projektové vyučování- chemicko ekologické dopoledne  pro žáky  základních 
škol. 
26.11. ZŠ Botičská, 10.12. ZŠ Resslova a 14.12. ZŠ Balabenka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.12. exkurze Z4. na VÚv 
 
2.12. kontrola naší lípy na Petříně. 
         třída A2. a prof. D.Kohoutovou 
         
         třída L4. s prof.L. Staňkovou na  
         exkurzi v automobilce TPCA 
         v Kolíně 

 
 

Třídy F3., T3., F4. a Z4. navštívily ve dnech 2.- 
17.12. putovní výstavu o životních osudech 
Jaroslava Heyrovského „Příběh kapky“. 
 
3.12. akce pro celou školu. Z e-mailu prof. 
R.Vojtíškové: Ve čtvrtek jsme byli s celou školou na 
preventivním projektu k dopravní výchově. Naši 
studenti velice kladně akci hodnotili. Udělala jsem si 

menší průzkum (ve třech třídách). Píší (vyjímám), že to bylo zajímavé, dojemné, vysoce 
emotivní, dost drsné, trochu děsivé, až brutální....,obdivují lidi, kteří v programu vystupovali... 
Některým se zdál trapný začátek, jiným se naopak líbil. Takže myslím, že výchovná akce měla 
smysl.  Ahoj Radka 
 
9.12. exkurze L4. u soudu 



Předmětová komise jazyků zorganizovala v rámci 
výuky literatury návštěvu divadelních 
představení. 
25.11. čtvrté ročníky „1984“ George Orwella 
10.12. druhé ročníky 
............................................................ 
17.12. třetí ročníky  
.................................................................. 
 
      
 
 

11.12. se žáci L3. a L4. zúčastnili konference Čistý vzduch v Praze“ na magistrátu 
hl.města Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11.12. exkurze třídy F4. do pivovaru 
 
15.12. odborná přednáška z finančního poradenství firmy OVB pro čtvrté ročníky 

 
 



Český svaz ochránců přírody- školní organizace pod vedením prof. M.Mucaly- stihl 
na podzim podniknout tři výpravy. 
V říjnu na Tetín, v listopadu na brdské Hřebeny (20km i s blouděním) a v prosinci 12 
km sněhem Posázavskou stezkou do Petrova. 
                                                   říjnový výlet 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  
listopadový výlet 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
prosincový výlet 

 



Druhý den otevřených dveří 10.12. navštívilo 143 lidí, z toho 61 dětí. 
 

 
 



Vánoční basketbalový turnaj 
 

 chlapci dívky 
1. L1. Z4.+F4. 
2. C1.A F2. 
3. F4. A2. 

 
Tradi ční večírek zaměstnanců před vánočními prázdninami. 17.12. v pizérii U 
kostela. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projektové vyučování pro žáky základních škol pokračovalo i v lednu a únoru. Zábavného 
odpoledne v naší chemické laboratoři se zúčastnily děti ze základních škol Tyršova, 
Angelova a Nedvědovo náměstí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ledna – třetí, a v letošním školním roce 
poslední, den otevřených dveří- proběhl 
podle obvyklého scénáře. Plné nasazení 
zaměstnanců i dobrovolníků z řad studentů, 
průměrná návštěvnost. 
 
Celý leden se vyznačoval nadpůměrným 
množstvím sněhu a podprůměrnými 
teplotami. Záplava sněhu byla tak velká, že 
se musel ručně odstranit z plochých střech 
školy.   



13. ledna jsme za peníze ze školní sbírky adoptovali  zvíře, či spíše zvířátko, ze Zoo Praha. 
Jeden rok budeme přispívat na výživu  veverky kapské.  
    
    

    
Během ledna se studenti všech 
čtvrtých tříd  seznámili 
s provozem spalovny 
v Malešicích.  
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

            
         
Došlo i na další každoroční odborné exkurze.  
18.ledna byli žáci T3. v ÚFCH J. Heyrovského AV ČR,  1. února třída F3. 
v informačním středisku SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů) 
 
 
4. února  navštívili studenti L2. Den otevřených dveří matematicko-
fyzikální fakulty UK Jeden den s fyzikou  

(Specializovaný Den plný přednášek, exkurzí, experimentů prostě neobvyklé setkání 
s fyzikou v historických budovách UK MFF na Karlově a v areálu MFF v Tróji. 
Tradiční akce, pořádaná pro středoškoláky a jejich pedagogy i pro příznivce fyziky 
z řad veřejnosti,nabízející zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových 
zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty MFF.) 



15. ledna proběhlo školní kolo olympiády 
v českém jazyce. Zúčastnilo se 32 žáků ze 
všech ročníků. Nejlépe úkoly vyřešili 
Kateřina Horová (1. místo) a Jaroslav Bíma 
(2. místo) ze třídy A2.  
 
25. ledna jsme ve školní jídelně oslavili dvě 
výročí. Třicátiny našeho webmastera  a 
bývalého studenta Štěpána Cirkla a dvacet 
let působení ve škole Michala Váni, 
profesora matematiky a fyziky, vedoucího 
předmětové komise matematiky.     

 ↓ 
     

     
Letošní zima byla mimořádně 
chladná, se spoustou sněhu. Tato 
fotografie byla pořízena 11. ledna 
dopoledne, z okna kabinetu 312.
     



29. ledna skončilo první pololetí. Stalo se již tradicí shromáždit studentstvo i učitele 
v tělocvičně a předat diplomy a finanční odměnu (500,-Kč) těm žákům, kteří dosáhli průměru 
do 1,5 a z žádného předmětu neměli známku horší než chvalitebně. 
Rovněž komise tělesné výchovy využívá této příležitosti k předání odměn za první místa 
v disciplinách na prvním sportovním dnu a vítězům vánočního basketbalového turnaje. 
Žáci s vyznamenáním- viz přiložený seznam: 

 



 



8. února jsme se všichni opět povinně 
vyfotografovali... 
 
V únoru navštívili studenti F4. a L4. 
Technickou knihovnu, F3.  a T3. se 
zúčastnily v rámci předmětu občanská 
nauka soudního jednání, pro žáky Z2. 
připravila prof. A. Satrapová procházku 
literární Prahou a první ročníky byly 
v Národním muzeu.  
 
19. – 20. 2. – historická exkurze pro druhé ročníky do Krakova a Osvětimi . 42 studentů a 
prof. Z. Jušková, J. Koptišová a A. Satrapová. 
Cesta tam trvala tak dlouho, že k naplánované prohlídce Krakova nedošlo. Památník 
Osvětim-Birkenau jsme si prohlédnout stačili. Počasí ale exkurzi nepřálo. Pršelo nebo 
alespoň krápalo :-( 

 
 



Lyžák prvních ročníků - 
 slovem zachytila  R. Vojtíšková, obrazem B. Procházková (C1.B)    
      
Letošní LVVZ proběhl 13. - 20. 2. 2010 v krkonošském středisku Benecko. Bydleli 
jsme v krásném hotelu Žalý www.hotelzaly.cz/ ležícím přímo u běžeckých  a 
nedaleko sjezdových tratí.  Všechny pokoje měly vlastní soc.zařízení, TV+satelit, 

lednici, telefon. K dispozici společenská 
místnost, sauna... 
Jediné, co nás mrzelo, že zůstalo v Praze 
tolik spolužáků. Počet účastníků byl 49 a 
pedagogický doprovod (Vojtíšková, 
Ticháčková, Škaloudová, Marek, Staňková 
a Mudr Budíková). 
Nejvíce se líbilo sjezdové lyžování a 
snowboarding, tradičně bolelo lyžování na 
běžkách. Slyšeli jsme za sebou: " To mi 
nebaví! Já už nemůžu! Hnusný běžky..." 
Nakonec se ale jako každý rok uskutečnily 

běžecké závody. A všichni bojovali s vypětím všech sil o ceny věnované SRŽPŠ 
(šátky, vosky, sladkosti...). Vítězové byli Jan Retter a Lenka Koudelková, ale ceny si 
odnesli všichni zúčastnění.  
Letošní hory se konaly  ve stejný čas jako 
zimní olympijské hry. Společně jsme fandili 
Sáblíkové, Bauerovi i našim hokejistům. 
Někdy to bylo vzhledem k časovému 
posunu náročné. Ale medailí jsme se 
dočkali!!! 
Lyžák utekl  až moc rychle, domů se nám 
nechtělo...A co mohlo být lepší? Počasí! 
Věčnou mlhu ale vyvážily krásné sněhové 
podmínky. A někteří studenti také měli 
výhrady ke stravě. Vařila se tradiční česká 

kuchyně - knedlíky, omáčky, rizoto, 
francouzské brambory, polévky... Mnozí 
takovou stravu neznají a těm  chyběl 
smažák (smažený sýr), hamburgry atd. 
Přes tyto drobnosti to byl velmi pěkný 
kurz a studenti udělali obrovský posun ve 
svých lyžařských dovednostech. 
 
 
       



Školní pobočka Českého svazu ochránc ů přírody  zimu neprospala.  

 Prof. M. Mucala  informoval o zimní výpravě na 
webových stránkách školy: 

„Výprava 12. února  se konala do rezervace 
Voděradské bučiny.   

Prošli jsme cestu z  Louňovic, odtud přes 
Voděradské bučiny, Černé Voděrady do 
Ondřejova a na vlak do Senohrab. Zima byla jak 
má být, v lesích půl metru prašanu. Voděradské 

bučiny jsou rozsáhlým lesním komplexem na pravém břehu Jevanského potoka. 
Les tvoří převážně buky, doplněné dubem letním, habrem obecným, místy se 
vyskytuje osika, lípa či bříza. V lese hnízdí řada vzácných druhů ptáků, například 
datel černý, holub doupňák či jestřáb.“ 

 
Aktivní po celý rok je i Klub mladého diváka , o který pečuje prof. M. Wagnerová  

   
 Jako v předešlých letech, tak i letos je na škole 
organizován Klub mladých diváků. V sezoně 
2009/2010 se přihlásilo 40 studentů. Každý člen si 
v průběhu školního roku vybere 6 vstupenek na různá 
představení v malých i velkých divadlech. Letos 
studenti mohou zvolit z 24 divadelních her. Cena za 
jeden cyklus ( 6 vstupenek) je 580 Kč. 
 
23. února se žáci 1. a 2. ročníků zúčastnili 
komponovaného pořadu „Řekni drogám ne“ v kině 
Blaník.  



V obvodním kole olympiády v českém jazyce II. kategorie obsadil Jaroslav Bíma 
(A2.) první místo a postoupil do krajského, tj. celopražského kola, které proběhlo 
začátkem května. Zde již Jarda bohužel neobsadil žádné z předních míst. 
 

10. března jsme již podruhé vyvěsili tibetskou 
vlajku  na podporu hnutí tibetského lidu za autonomii 
a proti porušování lidských práv v této části Číny. 
 
12. března navštívila třída T3. projekci festivalu 
Jeden svět v kině Lucerna. 
 
V týž den proběhlo školní kolo celostátní 
matematické soutěže. Výsledky: 

1. ročníky: 1. – 2. Fejtová   (C1.B) 
  1. – 2. Kroupa (C1.A) 
  3.   Berezovskiy  (C1.A) 
3. ročníky: 1. Novotný  (F3.) 
  2. Gemperle  (L3.) 
  3. Trousil  (F3.) 
4. ročníky: 1. Zoulová (F4.) 
  2. Polák  (F4.) 
  3. Svoboda  (L4.) 
První dva z každé kategorie postoupili do 
celostátního kola. To se konalo 26. března  
ve VOŠ a SPŠ stavební Dušní ulici. Naše studentka  
S. Zoulová obsadila pěkné čtvrté místo v kategorii čtvrtých ročníků středních 
odborných škol s maturitou a byla jí udělena pochvala ředitele školy. 
 
Úspěchy se dostavily i na poli chemickém.  
18. března obsadili I. Kobelev a M. Kotasová 4. a 5. místo v regionálním kole 
soutěže vědeckých a technických projektů mládeže a postoupili do národního 
kola. 

 
 
 
 
 
 
 

Stanislava Zoulová 

Vyhlášen XVII. ročník Soutěže vědeckých a technických 
projektů středoškolské mládeže pro školní rok 2009/2010  

       Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. 
společně s dalšími spolupořadateli vyhlašuje každoročně Soutěž 
vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO 
SCIENCE AMAVET. Záštitu nad XVII. ročníkem soutěže ve 
školním roce 2009/2010 převzal předseda Akademie věd České 
republiky Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.  

 



Český svaz ochránců přírody vyrazil na první 
jarní výšlap. 

V sobotu 20. března jsme dobyli královský hrad z 
poloviny 13. století - Jinčov, tyčící se na skalní 
ostrožně v hlubokém údolí potoka Vůznice. Pod 
hradem v údolí potoka je velmi zajímavá 
rezervace  přírodě blízkých porostů lisnatých 
lesů.  

 Než se nám podařilo hrad dobýt, obhlédli jsme 
strategickou situaci z rozhledny na bulužníkovém 
dvojvrchu Vysoký vrch-Tuchonín.     M. Mucala 

 

 

  

 
 
 

 
Po mnohaleté přestávce se letos podařilo uskutečnit dva zahraniční zájezdy pro 
zaměstnance školy (s finančním příspěvkem FKSP) Zatímco leteckého zájezdu do 
exotického Jordánska se zúčastnilo převážně vedení školy a pracující důchodci, 
druhý zájezd (do Rakouska)  si vybrali mladší a sportovně založení kolegové. 
K oběma zájezdům se připojilo i několik rodinných příslušníků. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. Kobelev a M. Kotasová 



Jordánsko- březen 2010 
 
Do kroniky přispěla Jana Koptišová 

1. den – odlet z Prahy, jen přeběh na vídeňském letišti na jiný spoj a přílet do Ammánu 
prohlídka Ammánu, nejzajímavější místa (Citadela 850 m n. m. – odtamtud výhled 
na římské divadlo a fórum, parky založené králem Abdulláhem I.) 

- večer – individuální program – návštěva místní tržnice 
2. den – Madaba – městečko proslulé mozaikami (mozaika znázorňující Svatou zemi  
  v místním kostele) 

- hora Nebo – prý na ni vystoupil Mojžíš a prohlédl si zaslíbenou zemi – moc  
  hezký výhled (za jasného počasí je vidět i Izrael),  

- po obědě přejezd k Mrtvému moři, koupání (voda fakt nenadnáší, alespoň tedy ne 
mě!!!) 

3. den – prohlídka křižáckého hradu Kerak (Krak des Moabites); cestou jsme zahlédli  
  Wadi Mujib – zajímavé skalnaté údolí, po obědě přesun do městečka nedaleko  
  skalního města Petra 

4. den – Petra – prohlídka zabere opravdu celý den, jsou tam nejen stavby po Nabatejcích  
  (Kazneh, obelisky, královské hrobky, královský palác, Al-Deir), ale i stavby  
  antické (fórum, divadlo, kolonáda, nymfeum, chrám, …) – cestou se za  
  „nepatrný“ bakšiš můžeš svézt na oslu nebo velbloudu, případně od dětí  
  místních beduínů koupit nějaké kameny (1 kámen = 1 dinár) … - je moc krásná 
5. den – Wadi Rum – pouštní oblast osídlená původními kočovníky, mnozí alespoň  
  zčásti dodržují tradiční způsob života – místní atrakce, prohlídky jsou  
  organizované buď na autech, dá se jet i na velbloudech 
6. den – Jerash – římské provinční městečko na Blízkém východě – velmi zachovalé  
  pozůstatky; bývá označováno jako Pompeje Východu 
  večer návrat – až na několik zatoulaných kufrů a 2 pokusy o přistání v Praze  
  pohoda 
Bylo to pěkné, neměli jsme průjem, v letadle nebyla bomba a nepotkali jsme ani teroristy, jen 
spoustu velmi mladých policistů a vojáků – skoro na každém kroku. Většina dívek nosí šátek, 
případně i zakrytou tvář a výrazně si líčí oči. 
 



O zimním pobytu v Rakousku laskavě podala zprávu do kroniky Simona Škaloudová. 
       
 Jarní prázdniny v Alpách 
------------------------------ 
Byli jsme ubytovaní v jednom velkém, ale malebném 
penzionu Bergfried v městečku Hallstatt. V zimním 
katalogu cestovní kanc. psali, že je to nejkrásnější vesnice 
na světě a my se tomu smáli. Teď už se nesmějeme, 
protože při procházce touto vesničkou- městečkem nám 
zůstaly jen otevřené pusy a oči dokořán, nad tou krásou 
plesalo srdce. Vesnička je rozprostřena pod skálou a na 
samém břehu velkého Hallstattsee. Domečky jsou 
napasované jeden na druhém, udržované a každý má 
svou menší či větší terásku (balkonek), která je ze dřeva 

a vždy s originálně vyřezávaným zábradlím. Žádný domek ho nemá stejné. 
Dva kostelíčky- jeden evangelický, kdy hlavní loď je řešena na šířku a ne na délku, jak jsme zvyklí, další 
katolický s malebným hřbitovem a originální kostnicí, kam ukládají ostatky ze starých hrobů a pečlivě lebky 
popíší jménem a daty narození a úmrtí.  
No, mé děti (3 a 6 let) byly vším  také nadšeny. 
Když jsme naopak jeli za sportem na sjezdovky, domky jsou opravené a opět s vyřezávaným zábradlím a u 
každého je pečlivě vyskládaná hromada dříví, buď v dřevníku nebo jen pod plachtou. Nevidíš tam jedinou 
ruinu. Sjezdovky krásné, sluníčka také dost a běžecké tratě pro Pavla, Laďku a Mucalovi krásně upravené. 
Já s mou rodinkou jsme ještě vyrazili do Salzburgu. Město bylo nádherné a předčilo má očekávání. 
Lidé milí a ochotní a naše partička velice povedená. Užili jsme si po večerech spoustu legrace a i u 
společného stolování, kde teda jídlo nebylo až zas tak dobré, potvrdí polovina z účastníků zájezdu, která 
měla průjem. Což je paradox k Jordánsku, kde by se to dalo očekávat a tam problémy neměl nikdo. :-))) 
Teambuilding probíhal při večerních hrách, kdy jsme hráli většinou hru Česko, což je vědomostní hra, při 
které se ukázalo, jak jsme všichni tupí kromě Miloše Mucaly, ten toho věděl poměrně dost. Ale já s Honzou 
Karlem jsme věděli Zlatou bulu sicilskou, dobrý ne? 
 

 



22. března, u příležitosti SVĚTOVÉHO  DNE  VODY, vyhlásil tým Ekoškoly 
soutěž o nejmodřejšího žáka. Vítězkou byla vyhlášena  Markéta Nováková 
z C1.B 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
23. března o velké přestávce- nácvik evakuace budovy na školní dvůr.  
   
 



23. března – reprezentační ples školy. 

Obvyklé místo- Lucerna, obvyklý 

program- stužkování žáků prvních 

ročníků, následované tradičními 

rituály čtvrťáků- slavnostní nástup, 

šerpování, vybírání peněz do plachty, 

obdarování třídního, sólo s třídním, 

tanec s učiteli a rodiči. Letos jsme se 

dočkali příjemného půlnočního hudebně tanečního 

vystoupení třídy F4. 

 



24. března- celoškolní akce- návštěva filmového představení 

Již se stalo tradicí, že den po maturitním plese se celá škola odebere do ztmavlého 

sálu kina Ládví, kde někteří studenti dospávají v pohodlných sedadlech únavu 

z probdělé noci, zatímco jiní (zdatnější) zůstávají vzhůru a mají příležitost uvidět 

nějakou zajímavou novinku současné české kinematografie. Letos prof. Vojtíšková 

vybrala úspěšný film „Protektor“. 

Český lev 2009 - ceny za: 

• Režie: Marek Najbrt (Protektor)  

• Scénář: Robert Geisler, Benjamin Tuček, Marek Najbrt (Protektor)  

• Ženský výkon v hlavní roli: Jana Plodková (Protektor)  

• Hudba: Midi Lidi (Protektor)  

• Střih:  Pavel Hrdlička (Protektor)  

• Cena filmových kritik ů - hraný film:  Protektor • Filmový plakát:  Protektor (Aleš Najbrt)  

 Film Protektor 

Co všechno jste ochotni zradit pro lásku? Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu 
prožívají vlastní drama soukromé. Příběh o skutečných citech, o lásce, která v extrémních dobách může vést až na 
samou hranici sebedestrukce, a přesto má v sobě sílu a naději. Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou důstojnost a 
nakonec o život v temných časech Protektorátu. 

 
 



7. dubna se psala maturitní 

písemka z českého jazyka (viz 

témata), 9. dubna pak žáci lycea 

psali maturitní písemku 

z matematiky (viz foto). 

Vzhledem k tomu, že při psaní 

písemných prací je třeba, aby ve 

škole byl klid a také aby se uvolnily 

učebny, jsou tyto dny obvykle i 

obdobím zvýšené mimoškolní aktivity. Mimoškolní ve smyslu vzdělávacích činností 

uskutečňovaných mimo budovu školy. 

7. dubna se proto celý druhý ročník a studenti z L3. vydali do Botanické zahrady. 

Ze stránek Ekoškoly: 

Ve středu 7. 4. 2010 navštívily třídy v rámci ekoškoly Botanickou zahradu v Troji. Studenti A2., F2., 

Z2. a L3. právě probírají botaniku v biologii a biologickém semináři. Zahradou se nejen prošli, 

plnili také několik úkolů. Poznávali a zakreslovali jehličnany i kvetoucí rostliny. Seznámili se s 

místní vinicí a zjišťovali jméno panovníka, který se zasloužil o budování vinic v Čechách. Nejvíce se 

většině líbila tzv. Japonská zahrada, kde zrovna kvetla sakura. Počasí bylo krásné, a tak mnozí 

setrvali v zahradě do odpoledních hodin. Za organizaci této akce děkujeme prof. Vojtíškové. 

 

 



7. dubna  navštívili studenti F3. s prof. Kohoutovou cementárnu v Radotíně.  

Velice vlídní průvodci je provedli celou výrobou. Provoz je z části ekologický, neboť 

k ohřevu rotační pece využívá alternativní palivo, což je vlastně rozemletý odpad. 

Odpadní teplo např. z chlazení slínků využívá k předehřívání surovin, čímž přispívá k 

úspoře energie. 
     

     

     

     

     

     

       

9. dubna navštívily všechny třídy 

prvního ročníku divadelní představení 

Don Quijote v Malém Vinohradském 

divadle. 

 



13. a 14. 4.  byli studenti T3. a F3. s prof. 

Valentovou, Wagnerovou, Kohoutovou a Tupou 

na exkurzi v Lovochemii a.s., která je největším 

výrobcem hnojiv v České republice. Jednou z 

priorit tohoto podniku je šetrný vztah k životnímu 

prostředí. 

Exkurze byla velmi zajímavá. Studenti viděli, jak se vyrábí kyselina dusičná a 

dusíkaté hnojivo LAV. Zelenější trávníky než mají uvnitř chemičky se jinde jen 

tak nevidí:-) Všechny odplyny vypouštěné do komína odpovídají normám 

Evropské Unie. Oxidy dusíku, které by mohly unikat do ovzduší, jsou 

redukovány methanem. 

 

 
23. května zemřela 

 prof. Alena Růžková.  

Učila v naší škole český a německý jazyk a dějepis v letech 1965 – 1980! 

 



Zájezd do Velké Británie 10. – 17. dubna 

Patnáct studentů školy a Zuzana Jušková (pedagogický doprovod) se zúčastnilo fyzicky 

náročného zájezdu s cestovní kancelář Školní zájezdy. Ujeli jsme pět tisíc kilometrů a 

strávili tři noci v autobuse, z toho dvě za sebou. Na programu byla prohlídka Londýna, 

Edinburghu, hradu Stirling, univerzitního města St. Andrews, palírny Glenturret a výlet do 

Highlands a Loch Ness. Počasí bylo velmi vlídné, průvodce sdílný a obdivuhodně klidný, 

řidiči byli velmi profesionální. Ubytování bylo v hostitelských rodinách v Edinburghu a 

Londýně a úroveň jejich pohostinnosti byla různá, od 1 do 5. 

 

5. - 13. června pak vyjela další malá skupina našich studentů s ředitelem (pedagogický 

doprovod) na zájezd s velmi podobným programem. Tento druhý byl o den delší a noční 

přejezdy byly jen dva. Pět studentů se v Edinburghu zúčastnilo devítihodinového kurzu 

anglického jazyka. 

Foto z června 

 



15. dubna se vypravili studenti C1.A 

 s Ing. Valentovou zkontrolovat stav našich 

dvou stromů - dubu a lípy. Lípa má ve 

výšce 1 m obvod kmínku 18 cm a dub má 

na kmenu ještě ochranný obal.  

 

28. dubna proběhla praktická část  maturit 

chemických tříd… 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

…a 30. dubna praktické zkoušky lycea 



29. dubna vybojoval student L4. Vít 

Svoboda 1. místo v krajském kole 

Středoškolské odborné činnosti, obor 

fyzika, a postoupil do celostátního kola. 

 

 

30. dubna zajistila pro naši školu prof. 

Monika Wágnerová postprojekci festivalu Jeden svět. Studentům promítli film „Sirotci 

z Rangúnu“. Po promítnutí filmu následovala beseda s dvěma barmskými uprchlíky. 

Režie: Evan Williams, Siobhan Sinnerton, Jeremy Williams 

Třetího května 2008 se přehnal nad Barmou mohutný cyklon Nargis, který za sebou zanechal přes 150 000 obětí 
a téměř dva miliony lidí připravil o střechu nad hlavou. Desítky tisíc dětí ztratily ze dne na den domov i rodiče - 
mimo jiné jedna z hlavních postav filmu, desetiletý Ye Pyint, který se nyní sám stará o svou šestiletou sestru a 
tříletého bratra. I když Barmě nabídlo mnoho zemí humanitární pomoc, vládnoucí vojenská junta ji dlouho 
odmítala a zároveň zakázala vstup humanitárních pracovníků do země z obavy, že by přítomnost cizinců oslabila 
její moc. Velice silný snímek natočený dvěma odvážnými kameramany z exilové organizace Democratic Voice 
of Burma je jedním z mála svědectví o průběhu a následcích katastrofy. Dvojice barmských reportérů sledovala 
v průběhu jednoho roku osudy několika sirotků a přinesla tak unikátní svědectví o každodenním životě 
obyčejných lidí v jednom z nejbrutálnějších a nejpřísněji střežených režimů současnosti, který svým obyvatelům 
ani rok od přírodní katastrofy není ochoten pomoci. Jeden z reportérů byl zatčen a odsouzen za natočení filmu ke 
třinácti letům vězení. 

 

 

V celostátním kole soutěž studentských projektů Expo Science , pořádaných Asociací pro 

mládež, vědu a techniku Amavet , ve dnech 6. -7. května, ocenila porota studenty naší 

školy. I. Kobelev (Z4.)  získal sedmé místo a M. Kotasová  (F4.) cenu poroty. 



6. -8. května uspořádala předmětová komise 

jazyků historickou exkurzi do Vídně a Brna. 

Exkurze byla určena žákům 1. ročníků, ale 

volná místa v autobuse obsadili i studenti 2.a 3. 

ročníků. 43 studentů doprovázely Z. Jušková, J. 

Koptišová a A. Satrapová. Přenocování 

v ubytovně v Dolních Věstonicích bylo 

spartánská. Ve Vídni jsme si prohlédli 

Schönbrunn, historické jádro s dómem sv. 

Štěpána a kapucínskou hrobkou a zbyl čas i na 

atrakce v Prátru. V Brně pak opět historické 

centrum, Špilberk a katedrálu sv. Petra a Pavla.  

 

Celoškolní akce (ekoškola) –výlet do 

Chuchelského háje -12. května jsme po třídách 

vyjeli vlakem z Hlavního  nádraží  do stanice 

Velká Chuchle a pak směřovali do 

Chuchelského háje. Chuchelský háj je jedním z 

posledních listnatých hájů, které se dochovaly 

na území města Prahy. Najdeme ho nad levým 

břehem Vltavy v oblasti mezi Velkou a Malou Chuchlí a je chráněn jako přírodní 

rezervace. Třídy prošly trasu (dostaly mapku) a plnily drobné ekologické úkoly. Po cestě 

se dalo sportovat v  areálu zdraví a nechyběl ani  zookoutek. Přálo nám pěkné počasí a 

akce se líbila. Studenti pozorovali a určovali jednotlivé listnaté stromy a dále jim ekotým 

připravil soutěž. Ekotým pod vedením Ing. Kohoutové soutěž i vyhodnotil.  

 



S květnem přišly i ústní maturitní zkoušky. Zahájilo 

je poslední zvonění tříd L4. a F4. dne 7. května a o 

týden později se se školou rozloučili studenti Z4. 

(foto) 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

       

6. května, před nástupem na týdenní domácí 

přípravu k ústním maturitám, obhajovali lyceisté 

před 

komisí 

své 

praktické 

maturity. 

       
     

ČSOP 

Výprava do krajiny na pomezí pískovcových skal a sopek se konala 21. - 23. května. 

    Přenocovali jsme v kraji rybníků u Holan, v krajině, kde se odehrává děj hororového 
eko-románu Miloše Urbana "Vodník". Ráno  lilo, všichni sbalili za deště a již v osm ráno 
byli připraveni vyrazit do rezervace Vlhošť. Počasí se během dopoledne vylepšilo a až do 
večera se na nás sluníčko nemračilo. 



Z Vlhoště, významné dominanty 
kraje, jsme se vydali roklemi 
pískovcových skal na hrad Helfenburk, 
kde jsme se utábořili před branami  a se 
setměním jsme vyrazili do hradu strašit. V 
neděli v poledne jsme poobědvali v 
malebném středověkém městečku Úštěk, 
odkud nám jel vlak do Prahy, kam jsme 
dorazili ve tři hodiny odpoledne.  

Miloš Mucala 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

Ústní maturitní zkoušky se letos konaly 

od 17. – 28. května. 

(17.-21.5. L4. a F4., 24.-28.5. Z4.) 

 

 

třída prospěli Prospěli 

s vyznamenáním 

neprospěli  

F4. 21 3 2 

L4. 21 4 3 

Z4. 23 5 1 

 

  



Třída F4. 
 
Třídní Ing. D. Malá 



Třída L4. 
 
Třídní Mgr. 
 R. Vojtíšková 



      Třída Z4. 
Třídní 
 Ing. D. Kohoutová 



 



 
 

1. místo Vít Svoboda (L4.) 
2. místo Stanislava Zoulová (F4.) 
3. místo Vít Zvoníček  (Z4.) 

 
 
 
 



V rámci občanské nauky navštívila prof. M. 

Wagnerová 3. června s žáky druhých ročníků 

Muzeum komunizmu v Praze Na příkopě. Studenti 

během prohlídky vyplňovali pracovní listy (viz 

příloha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V týž den žáci budoucích prvních 

ročníků psali testy z anglického 

jazyka. Podle jejich výsledků budou 

zařazeni do pokročilejší a méně 

pokročilé jazykové skupiny. 

Jak testy dopadly? 

budoucí třída A budoucí třída B budoucí třída C 
C0.A 89% 
C0.A 79% 
C0.A 79% 
C0.A 78% 
C0.A 73% 
C0.A 71% 
C0.A 71% 
C0.A 71% 
C0.A 71% 
C0.A 70% 
C0.A 68% 
C0.A 57% 
C0.A 57% 
C0.A 56% 
C0.A 54% 
C0.A 52% 
C0.A 52% 
C0.A 46% 
C0.A 44% 
C0.A 41% 
C0.A 37% 
C0.A 37% 
C0.A 30% 
C0.A 30% 
C0.A 21% 
C0.A 11% 
 

C0.B 83% 
C0.B 81% 
C0.B 81% 
C0.B 78% 
C0.B 75% 
C0.B 70% 
C0.B 70% 
C0.B 70% 
C0.B 68% 
C0.B 67% 
C0.B 62% 
C0.B 59% 
C0.B 59% 
C0.B 53% 
C0.B 41% 
C0.B 40% 
C0.B 37% 
C0.B 35% 
C0.B 35% 
C0.B 33% 
C0.B 27% 
C0.B 27% 
C0.B 19% 
C0.B 19% 
C0.B 14% 
C0.B 3% 
C0.B 3% 
C0.B 0% 

 

C0.C 86% 
C0.C 75% 
C0.C 65% 
C0.C 57% 
C0.C 54% 
C0.C 48% 
C0.C 48% 
C0.C 44% 
C0.C 38% 
C0.C 38% 
C0.C 35% 
C0.C 35% 
C0.C 35% 
C0.C 35% 
C0.C 30% 
C0.C 29% 
C0.C 22% 
C0.C 21% 
C0.C 17% 
C0.C 8% 
C0.C 0% 

 



Sportovní den 8. června. Opět v zařízeni TJ Sokol v Riegrových sadech a se 
stejným  programem jako v uplynulých letech. Počasí přálo, sluníčko svítilo. 
 

A kdo se umístil na předních místech 
v lehkoatletických disciplinách? 
 
 Hod granátem – hoši hod granátem – 
dívky             vrh koulí – hoši                    
vrh koulí - dívky 

L. Pešek T3.  P. Novotný  F3. H. Podhorská  C1.B 

J. Marx  L3. 
J. Kvízová  A2. J. Pajtai  T3. N. Lichtenbergová  

F2. 
O. Foršt  C1.A P. Fejtová C1.B T. Hrudka  C1.A I. Homolová  F3. 
 
 Skok daleký – hoši    skok daleký – dívky     běh 100m-hoši  běh 100m-dívky 
M. Bílek  A2. J.Luštincová  F2. M. Bílek  A2. J. Luštincová F2. 
J. Gemperle L3. A. Vlčková  F3. J. Snoza  A2. M. Pešková  A2. 
J. Snoza  A2 K. Bohuslavová 

F3. 
J. Chudík  L1. A. Jedličková  F2 

 
Běh 1500m – hoši   běh 800m – dívky       štafeta 4x100m 
F. Vymyslický  A2. J. Luštincová  F2.    A2. 
J. Chudík  L1. L. Koudelková  C1.A    F2. 
T. Hrudka  C1.A V. Hejdová  C1.A    F3. 
 

Volejbalové utkání – výběr zaměstnanců proti výběru 
žactva vyhrál o družstvo učitelské. 

 
 



Chemohrátky 

pro žáky základních škol uspořádala letos v červnu opět předmětová komise chemie, 

a to kolegyně Čechová, Mlynářová, Prokopová a Tupá. Ve dnech 8. – 23. června se 

zábavného i poučného ( a především propagačního) programu zúčastnilo 100 dětí 

z pěti základních škol v Praze. Vydatně asistovali ochotní čerství absolventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
11. června byla na programu „Literární procházka Prahou“, kterou uspořádala pro 

třídu L2. prof. A. Satrapová.  

20. června oslavila prof. R. 

Vojtíšková padesátiny. 

Oslavila je (ostatně jako 

každý rok) s kolegy na 

sportovním kurzu 2. 

ročníků. Před odjezdem 

stačila ještě přijmout 

blahopřání od 

spolupracovníků, kteří na 

kurz nejeli. A to poprvé v 

nově zařízeném kabinetu 

biologie !          



23. června navštívila třída L3. Muzeum bratří Čapků ve Strži u Dobříše. 
 

      

      

      

      

      

   Jana Koptišová

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  

24. a 29. června zajistila PK jazyků pro studenty prvních ročníků návštěvu 

Židovského muzea v Praze. Kromě komentované prohlídky všech objektů muzea, 

vyslechli si žáci hodinovou přednášku o tradicích a svátcích Židů. 



C1.B a L1. v Židovském muzeu 
 



Sportovní kurz 2. ročníků  19.6. – 25.6.  Program a místo konání stejné jako 
v minulých letech. 
 

 
 
 



Závěrečný večírek zaměstnanců 29. června v Riegrových sadech. 
 


