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1. pololetí školního roku 2019/2020 

  

Se začátkem února se nám otevírá druhé pololetí 

letošního školního roku, který byl rokem jubilejním, 

neboť škola oslavila 125 let své existence. Jak už to 

bývá, v prvním pololetí jsme spoustu času a energie 

věnovali přípravám na oslavy založení naší školy, ale ani 

ostatní aktivity nepřišly zkrátka.  

  

Už je za námi… 

Září bylo zahájeno stejně jako všechny předchozí roky 

přivítáním nových žáků, ale samozřejmě i těch starších. 

Pro prváky byly první dny v novém kolektivu náročné, 

proto jsme se jim to snažili ulehčit pomocí dvoudenního 

adaptačního kurzu. Společné aktivity za přítomnosti 

třídních učitelů přinesly své ovoce a nyní se oba první 

ročníky mohou pochlubit výborným kolektivem. Tím to 

pro naše „nováčky“ neskončilo, společně jsme navštívili 

městskou knihovnu a poznali, jaká tajemství vlastně 

ukrývá. Ti nejstarší na naší škole se v lavicích také 

dlouho neohřáli a druhý zářijový týden vyrazili za 

poznáním do Prahy. Tradiční prohlídky památek a České 



národní banky doplnili večerním představením 

v divadle. Vrátili se plní sil, které budou v dalších 

náročných měsících potřebovat. Vybraná skupina žáků 

učících se španělsky vyrazila za sluníčkem do 

Španělska. Z mnoha míst, která naši zástupci navštívili, 

si jmenujme alespoň Azurové pobřeží, Monako, 

Valencie či museum Salvátora Dalího. 

V říjnu se skupina němčinářů vydala jiným směrem a 

navštívili Švýcarsko. První, co každého ve spojení 

s tímto státem napadne, jsou sýry a čokoláda a ani to 

naši žáci nevynechali a domů si přivezli hned několik 

vzorků. Mimo jiné viděli nádherné Rýnské vodopády, 

hlavní město Bern, různá historická místa a památky, 

Ženevské jezero a na zpáteční cestě si odskočili do 

Lichtenštejnska a jeho hlavního města.  Říjen jsme si 

užili i my, kteří jsme zůstali ve škole. Zhlédli jsme 

v divadle představení Romeo a Julie a o pár dní později 

byl v kině  promítán dokument o životě Arnošta Lustiga, 

ten jsme si samozřejmě také nemohli nechat ujít. 

V tomto měsíci se rovněž poprvé otevřely dveře pro 

veřejnost a zájemci o studium mohli navštívit naši 

školu. V posledním říjnovém týdnu jsme uvítali 

europoslance Tomáše Zdechovského a žáci mohli 

pokládat dotazy na témata, jež je zajímají.  

Začátek listopadu jsme prožili v duchu oslav 125. 

výročí existence naší školy. Takto významné jubileum 

si zaslouží velkolepou oslavu a to se nám zcela určitě 



podařilo. Zapojili se všichni učitelé a mnoho žáků a 

vznikl téměř dvouhodinový kulturní program, který se 

setkal s pozitivním ohlasem. Během dvou dnů, kdy byla 

naše škola otevřena veřejnosti, sem zavítalo velké 

množství lidí všech věkových kategorií. Pozitivní dopad 

měly oslavy pro naše studentské firmy, jejich výrobky 

se prodávaly jedna radost a někteří si dokonce museli 

začít brát objednávky na své produkty. Dalším výročím 

bylo uplynutí 30 let od sametové revoluce. Udělali jsme 

vše proto, abychom srozumitelnou formou našim žákům 

připomněli, co se vlastně v té době událo. Prohlédli 

jsme si výstavu spojenou s programem pod názvem 30 

klíčů pro Samet, vyzdobili jsme v duchu oslav celou 

školu a na několik hodin se jedna ze tříd proměnila 

v retro-zastávku v čase. Promítali jsme film spojený 

s touto událostí a nechali žáky vyplnit různé kvízy. 

Besedu s pamětníkem Miroslavem Zikmundem si 

nenechali ujít žáci prvních a druhých ročníků. 

Vzpomínky na léta minulá byly ukončeny divadelním 

představením v kině Metro. Tímto ale kultura 

v listopadu neskončila, přijelo k nám do školy Divadélko 

pro školy s představením, které přiblížilo různé 

literární žánry a formy. Všichni se velmi dobře bavili a 

určitě to nebylo poslední naše setkání.  

Rovněž prosinec přinesl něco, co jsme ve škole ještě 

neměli, a to prodej vánočních hvězd. Zapojili jsme se 

do projektu, jehož cílem je podpořit děti na 



hematologicko-onkologickém oddělení v Olomouci. 

Zájem o hvězdy byl obrovský a nás může těšit, že jsme 

i my před Vánocemi vykonali dobrý skutek. Mikuláš 

oslavila celá škola společně s maturitními ročníky, ti si 

pro nás připravili svůj program. Tradičním ukončením 

kalendářního roku je Vánoční volejbal, v němž se utkají 

zástupci jednotlivých tříd mezi sebou. Vítězem se 

v letošním školním roce stala třída 3. A.  

Začátek ledna proběhl v očekávání jedné z největších 

událostí roku – maturitního plesu. Přípravy vyvrcholily 

a 17. ledna se z našich čtvrťáků stali maturanti. Ples 

byl jako vždy výborný a obětovaný čas stál určitě zato. 

Leden byl ukončen předáním pololetního vysvědčení a 

vyhlášením nejlepší třídy uplynulých měsíců. Nejvíce 

bodů nasbírala a Zlatého Merkura získala tentokrát 

třída 1. B. Gratulujeme! Závěr pololetí s sebou přinesl i 

rozhodující boj o pomyslnou medaili ve volejbale. Utkali 

se učitelé s vítěznou 3. A a stejně jako v letech 

minulých své prvenství obhájil tým pedagogů.   

Soutěže… 

V průběhu roku se naši zástupci účastní pravidelně 

vědomostních či sportovních soutěží.  Mezi tradiční 

patří olympiády v různých předmětech, Valašský datel 

(soutěž v psaní všemi deseti na klávesnici), Pišqworky, 

Sudoku, soutěž Má dáti/Dal atd. Aktuální informace 

můžete sledovat na Facebooku naší školy. Našimi 



největšími úspěchy bylo umístění na 4. místě v kraji 

v soutěži „Best in Englisch“ a třetí místo v obchodní 

angličtině. Za připomenutí stojí sportovní úspěchy jako 

například 3. místo ve florbalu na ledě, první místo 

v soutěži o Středoškolský atletický pohár či účast na 

fotbale o Pohár Josefa Masopusta.  

Studentské firmy 

V letošním roce je s činností studentských firem 

spojeno několik událostí. Poprvé pořádali zástupci 

firem vánoční workshop pro žáky základní školy a 

vytvářeli s nimi různé výrobky jako vánoční dárky. 

Firma USED navštívila 8. ročník veletrhu studentských 

firem s mezinárodní účastí v Hradci Králové a odnesla 

si ocenění za nejsympatičtější firmu. Třetí místo si 

studentské firmy přivezli ze soutěže How to start-up, 

projektu, který se zaměřuje na přeměnu nepotřebných 

produktů v potřebné. Naši mladí podnikatelé mají tzv. 

dobře našlápnuto a čeká je jistě spousta dalších 

úspěchů.  

Čeká nás… 

První týden v únoru se ve výuce objeví hosté ze 

zahraničí a budou spolupracovat při realizaci různých 

hodin. Pomohou tak žákům rozvíjet anglický jazyk. Ve 

druhém pololetí odjede skupina žáků v rámci projektu 

Erasmus+ do zahraničí, konkrétně do Irska a 

Španělska. Také pedagogové se pojedou vzdělávat do 



Anglie, Německa, Rakouska, Lotyšska a Irska. Držíme 

všem pěsti, ať je druhé pololetí minimálně tak úspěšné 

jako to první.  

 

Pokud Vás zajímají bližší informace o dění na naší škole, 

prohlédněte si Facebook školy a uvidíte nejen popis 

akcí, ale i mnoho fotografií z nich. 
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