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Projekty jsou stále v plném proudu
V tomto školním roce byly na gymnáziu
realizovány dva projekty financované z
prostředků EU. První z nich je z programu
Erasmus+ Strategické partnerství. V rámci
tohoto projektu studenti a učitelé naší školy spolupracují se školami v Dánsku, Belgii a
Lotyšsku na natáčení vzdělávacích videí. V
tomto školním roce studenti a učitelé Gymnázia Jeseník vycestovali na dvě projektová setkání: v říjnu do dánské Kodaně a na
začátku května do Talsi v Lotyšsku.
Dále jsme pokračovali v projektu Šablony pro SŠ, který umožňuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění metody CLIL do výuky, využití rodilého mluvčího ve výuce
a také doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
V příštím školním roce budeme pokračovat ve výše zmíněné mezinárodní spolupráci
a na začátku října se naše škola stane místem projektového setkání všech partnerských
škol. Rovněž budeme pokračovat v projektu Šablon SŠ II. Navíc nám byl schválen další
projekt Erasmus+ pro vzdělávání našich učitelů v zahraničí a v neposlední řadě jsme také
uspěli se žádostí u Fullbright Commission, díky které jsme pro příští školní rok získaly do
výuky amerického asistenta.
Šárka Hynková

S němčinou na cestách
Studenti našeho gymnázia ve Vídni

V září odjeli naši studenti na poznávací zájezd do Vídně. Hlavním cílem bylo
seznámit se s kulturními památkami hlavního města Rakouska, procvičit si němčinu
v praxi a pobavit se například na obřím
kole v zábavním parku Pratru.

Vzájemná výměna mezi studenty Gymnázia Jeseník a DescartesGymnázia Neuburg an der Donau

V květnu zavítali němečtí gymnazisté a volejbalistky do Jeseníku a byli v rámci oslav
Zahájení lázeňské sezóny hosty našich studentů, v červnu odjedou naši studenti do rodin
svých německých kamarádů a ti jim ukáží, jak probíhají tradiční Zámecké slavnosti v
Neuburgu.

Studijní rok v německém Ambergu

V tomto školním roce využili výhody ročního studijního pobytu zakončeného mezinárodní
jazykovou zkouškou dva studenti: Daniel Tunys a Ondřej Pecina.
Eva Jedličková

PŘEHLED AKCÍ A ÚSPĚCHŮ
v rámci předmětových komisí
PK Člověk a společnost

(dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova, základy společenských věd)

Dějepisná olympiáda – školní kolo - úspěšní řešitelé v okresním kole:
Žitňanská Hana – 1.místo
Valíček Martin – 2.místo
Kučerová Aneta – 3.místo
Hudební výchova
• otvírání Betlému (koledování) - prosinec 2018
• koncert- Studenti sobě
• výchovný koncert Jazz jako základ populární hudby
Výtvarná výchova
• estetická úprava chodeb a venkovní vitríny gymnázia
• otvírání Betlému
• výstava studentských prací - klub Plíživá kontra
• soutěž ve tvoření sněhových soch
Dějepis
• školní kolo DO, okresní kolo DO
• projekt PA - Poznej svůj region
• projekt SA – Žijeme v Evropě
• program Staleté kořeny - téma vznik ČSR
• beseda - První světová válka a vznik Československa
• historická exkurze XA do Brna, historická exkurze 1.C do Prahy
ZSV
• Srdíčkový den na podporu nemocných dětí a na podporu vzdělání
• návštěva centra dobrovolnické pomoci
• přednášky a besedy o finanční gramotnosti a investicích
• program primární prevence EXIT TOUR
• beseda a workshop – Setkání s nevidomým
• besedy s Policií ČR (Rizika na sociálních sítích, Bezpečně na internetu)
• soutěž Policie ČR a Městské policie Právo pro každého
• přednášky z cyklu PositivJE - MOTIVÁTOR
• Sokrates – beseda o pomaturitním studiu (4.roč.)
• beseda o správném učení na střední škole (1.roč.)
• besedy o kariérovém poradenství, testy profesní orientace
• besedy s pracovníky Probační a mediační služby
• návštěva europoslance Pavla Svobody
• reportáž ČT Pozitivní Jesenicko - natáčení s Českou televizí
• Jesenická studentská rada – setkání zástupců studentských rad se zástupci města

PK českého jazyka a literatury
Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo:
Marcinová Adéla – 8. místo
Konečná Klára – 2. místo
Štrajtová Amálie – 3. místo
Vašinková Halka – 4. místo
Olympiáda v českém jazyce – krajské kolo:
Štrajtová Amálie – 13. místo, Konečná Klára – 14. místo
Dětská scéna 2019
školní kolo:
III. kat. - prima, sekunda:
Hrancová Markéta, Raif Matěj, Worm Jonáš, Pavlátková Charlotte
IV. kat. - tercie, kvarta:
Pastuchová Tina, Zbořil David, Švubová Eva, Agóčová Agáta, Ondrášková Bára
okresní kolo:
Hrancová Markéta, Pavlátková Charlotte, Worm Jonáš, Pastuchová Tina, Zbořil David, Ondrášková Bára
krajské kolo: Hrancová Markéta
Divadelní spolek Nezakopneš:
vedoucí: Michaela Janská
členové: Tina Pastuchová, David Zbořil, Ondřej Stránský, Bára Ondrášková, Sára Drlíková,
Tomáš Horčička, Eliška Dihlová, Jana Valíčková, Eliška Koryťáková, Samuel Zvířecí, Tereza Vavřínová, Prokop Hála, Natálie Haltmarová, Veronika Řezáčová, Štěpán Jati
Divadelní spolek i v tomto roce reprezentoval naše gymnázium na veřejnosti a to s představením Duch lorda Cantervilla, podílel se na školních akcích, jako bylo otvírání betlému nebo
Den otevřených dveří, zapojil se i do městských akcí – Pohádkový les či Muzejní noc. V červnu
proběhla úspěšná premiéra hry Prokletí nefritového škorpiona.
Projekt Film a škola:
Jan Palach, Modrý tygr, Jak jsem strávil konec světa, Beautiful Boy, Nic jako dřív
Návštěvy divadelních představení, exkurze a projekty:
Třída 4. C se zúčastnila exkurze do Brna a zhlédla představení Ze života hmyzu v divadle Husa
na provázku.
Divadélko pro školy z Hradce Králové zahrálo pro žáky třetího a sedmého ročníku představení
Fenomén Čapek.
Třída sexta A se zúčastnila exkurze do Brna a zhlédla představení Amadeus v divadle Husa na
provázku.
Divadlo SemTamFor zahrálo pro žáky NG představení Cesta kolem světa za 80 dní.
Hudební divadlo dětem z Hradce Králové zahrálo pro žáky NG představení Malý princ.
Vybraní žáci školy zhlédli v Klicperové divadle v Hradci Králové představení Lakomec.
Třída septima A se zúčastnila exkurze do Olomouce a zhlédla představení divadla Tramtarie
Prostři si mě.
Ve třídě sekunda A se uskutečnil projekt Středověký písař

PK cizích jazyků

(anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk)

Olympiáda v anglickém jazyce – krajské kolo (kategorie II.A):
Proske Vít – účast
Olympiáda v anglickém jazyce – krajské kolo (kategorie III.A):
Šulcová Kateřina a Kořenková Eva – účast
Olympiáda v německém jazyce - krajské kolo (kategorie III.A):
Starý Vojtěch – účast
Překladatelská soutěž - ruský jazyk – univerzitní kolo:
Król Leoš, Dutka Daniel, Janák Václav - účast

PK matematiky, fyziky a informatiky
Informatika

FIRST LEGO League – moravské regionální kolo
Tým R.U.R. ve složení: Drochýtek Jan, Bicanová Anna, Pučok Jiří, Ostrý Pavel, Gvizdová Michala,
Popelka Adam a Ondruch Filip
1. místo v kat. Robot design, 2. místo v kat. Výzkumný úkol, 3. místo v kat. Robotgame
Celkové 2. místo a postup do mezinárodního Semifinále FLL v Bratislavě
Tým R.U.R. micro ve složení: Worm Jonáš, Gryga Vojtěch, Žerníčková Michaela, Turková Klára,
Stojčev Adrien, Neuwirth Daniel, Steiger Alexandr a Černý Dominik
1. místo v kategorii Týmová práce
Celkové 3. místo.
FIRST LEGO League – mezinárodní semifinále v Bratislavě
Tým R.U.R. ve složení: Drochýtek Jan, Bicanová Anna, Pučok Jiří, Ostrý Pavel, Gvizdová Michala,
Popelka Adam a Horáková Markéta
3. místo v kategorii Robotgame
Celkové 5. místo.
Mezinárodní soutěž RoboCup v Liptovském Mikuláši
Tým R.U.R. ve složení: Drochýtek Jan, Bicanová Anna, Pučok Jiří, Ostrý Pavel, Gvizdová Michala,
Maceček Jan a Horáková Markéta
7. místo v kategorii „Konštrukcia pro SŠ“
Studentské trenérské centrum Microsoft
V prestižním rozvojovém programu společnosti Microsoft pro nadané středoškoláky jsou zapojeni tři naši studenti:Velc Petr, Dostál Matěj a Ostrý Pavel.

Další akce:

• Vystoupení týmu R.U.R. na Týdnu vědy Akademie věd ČR v Praze a na 23. Divadelní žatvě v
Jeseníku s přepracovanou dramatizací Čapkovy hry R.U.R. v provedení s LEGO roboty
• Účast týmu R.U.R. na konferenci k 10. výročí ČR v Evropské kosmické agentuře.
• Organizace 11. ročníku robotického festivalu Roboj Jeseník (tým R.U.R., Roman Chasák)

Matematika

Pythagoriáda – okresní kolo:
6. třída: Cenek Tomáš – 2. místo, Kolbová Kateřina – 3. místo, 8. třída: Proske Vít – 2. místo
Matematická olympiáda – okresní kolo:
kategorie Z6: Ševčík Benjamín – 1. místo
kategorie Z7: Kuzyk Denys – 2. místo
kategorie Z8: Valíček Martin – 2. místo, Žák Adam – 4. místo
kategorie Z9: Plšek Adam – 2. místo + účast v krajském kole
Matematická olympiáda – účast v krajském kole:
kategorie C: Kameník Hanuš, Pučok Jiří, Bicanová Anna,Rysnerová Andrea
Matematický klokan – okresní kolo:
kategorie Benjamín: Gryga Vojtěch – 3. místo, Stojčev Adrien – 4. místo
kategorie Junior: Kameník Hanuš - 1. místo, Ondruch Filip – 2. místo, Zbranek Vojtěch – 3. místo
kategorie Student: Jurka Jakub a Pospíšil Robin – 1. až 2. místo, Dvořák Vítek – 3. místo
Logická olympiáda – krajští semifinalisté: Ondruch Filip, Cetkovský Tomáš
Přírodovědný klokan – okresní kolo:
kategorie Junior: Zvířecí Samuel – 1.místo, Kameník Hanuš – 2. místo, Semerád Max Milan – 3. místo

Fyzika

Astronomická olympiáda – krajské kolo:
kategorie EF: Ševčík Samuel – 3. místo + účast v celostátním kole, Winiarská Jana – úspěšná řešitelka
kategorie GH: Varmužová Veronika – účast v krajském kole
Fyzikální olympiáda – okresní kolo:
kategorie G (Archimediáda): Cenková Ema a Tulisová Zuzana SA – 2. místo, Kuzyk Denys – 3. místo
kategorie F: Ševčík Samuel – 1. místo, Žitňanská Hana - 2. místo
Fyzikální olympiáda – účast v krajském kole:
kategorie D a B: Ondruch Filip, Bicanová Anna,Rysnerová Andrea, Gatner Milan

PK Člověk a příroda
(biologie, chemie, zeměpis)

Biologická olympiáda – okresní kolo: Ševčík Samuel - 1. místo, úspěšný řešitel krajského kola
Přírodovědný klokan – okresní kolo:
kategorie Kadet: účast - Baudisová Adéla, Rotterová Eliška, Ševčík Samuel,Drochýtek Jan
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo:
kategorie A: Žitňanský Michal - 1. místo, kategorie B: Filípek Lukáš – 1. místo
kategorie C: Juřenová Tereza – 1. místo, kategorie D: Starý Vojtěch - 1. místo, Dvořák Vítek
-2. místo, Jurník Vojtěch - 3. místo. Všichni účast v krajském kole.
Další akce – projekt Poznej svůj region (PA), Žijeme v Evropě (SA), Den mezi rostlinami (1. ročníky VG), výukový program ve spolupráci s o. p. s. Planeta Země 3000 – Kolumbie, Den stromů,
Svatováclavské setkání – věnované ochraně přírody Jeseníků a další.

PK tělesné výchovy
Jako každý rok byl i letošní plný sportovních akcí - celkem jich proběhlo 84. Vybíráme zde jen
ty nejzdařilejší z nich.
Přespolní běh – republikové finále
Družstvo hochů SŠ – 2. místo (ve složení: Žalčík Kim, Strouhal Jakub, Vrbovský Benjamin,
Bráblík Martin), v jednotlivcích Žalčík Kim – 3. místo, Vrbovský Benjamin - 7. místo.
Družstvo dívek SŠ – 4. místo (ve složení: Poulíková Karolína, Strouhalová Anna, StruhárováNatálie, Ryšková Karolína, Bakešová Denisa), v jednotlivcích Poulíková Karolína – 6. místo.
Kopaná o Pohár J. Masopusta SŠ – krajské kolo - družstvo hochů: 4. místo (sestava: Alföldi
Libor, Gvizd Tomáš, Malčík Matěj, Tulis Karel, Červeňák Alfréd, Dostál Aleš , Ring Maxim, Koníček Jan, Zbranek Petr a Zbranek Vojtěch.)
Šachy – republikové finále 6. – 9. třída - účast: reprezentovali nás - Valíček Martin, Horký
Martin, Tschuliková Sára a Cimburek Jan.
Florbal Challenge SŠ dívky – krajské kolo: 2. místo (družstvo tvořily: Mrázová Jana, Snopková
Natálie, Přikrylová Tereza, Uhrová Lucie, Mičkerová Karla, Žáková Vendula, Zeleňáková Diana,
Langerová Kateřina, Kučerová Aneta, Semerád Elisabeth, Struhárová Natálie, Ryšková Karolína
a Bakešová Denisa.)
Šplh SŠ - krajské kolo: 2. místo (družstvo bylo tvořeno těmito děvčaty: Hošková Tereza, Žáková Vendula, Mrázová Jana, Vokálová Johanka).
Šplh a silový čtyřboj ZŠ – okresní kolo: 3. místo (družstvo tvořily: Kroupová Klára, Šimíková
Marie, Kučerová Aneta), 1. místo v jednotlivcích Kroupová Klára.
Juniorský maraton – republikové finále: 15. místo (reprezentovali nás: Žalčík Kim, Dvořák
Vítek, Bedečová Gabriela, Kopecký Martin, Strouhalová Anna, Horník Kryštof, Byrtus Jolanta,
Vrbovský Benjamin, Strouhal Jakub, Velc Petr a Volík Marek.)
Orientační běh – okresní kolo „O krále Habiny“: 1. místo (dvojice běžců Mišun Michal a Plšek Adam).
Mezi každoroční akce pořádané PK TV patří například:
• školní ligy v košíkové VG, florbalu NG i VG
• Šplháme na Mt. Blanc (letošní vítězové TA)
• vánoční laťka (jako okresní kolo ve skoku vysokém)
• sportovní kurzy – lyžařský i cyklisticko-vodácký.
• zajímavou akcí byl zájezd na MS ve florbalu 2018, které se konalo v Praze
• přátelské volejbalové utkání s děvčaty z partnerského města Neuburg
• účast v jesenické florbalové lize ZŠ (4 kategorie) a další.

Gymnázium Jeseník

Sportovním třídám se dařilo
V tomto školním roce byli studenti
sportovních tříd velmi úspěšní, jak
v oblasti studia, tak v oblasti sportovních výsledků. V květnu úspěšně odmaturovala historicky první
sportovní třída Gymnázia Jeseník.
Přestože v průběhu studia v této
třídě na vyznamenání dosáhly vždy
jen dvě studentky, u maturity bylo
vyznamenaných studentů hned
šest. Většina studentů této třídy se
hlásila na VŠ a téměř všichni jsou
již na některou z nich přijati.
V oblasti sportovních výsledků stojí určitě za zmínku účast bikrosařky Elišky Bartůňkové
na Letních olympijských hrách mládeže v říjnu 2018 – v Buenos Aires, Argentině, dále 2.
místo týmu chlapců v celorepublikovém kole přespolního běhu, 2. místo Jakuba Strouhala a Jolanty Byrtus v závodech Evropského poháru v běhu na lyžích – v Novém Městě
na Moravě, 1. místo Jakuba Strouhala na mistrovství České republiky ve sprintu klasicky
a 1. místo Jolanty Byrtus v distančním závodě klasicky. Na výše zmíněném MČR byl také
velmi úspěšný Kim Žalčík, který obsadil 3.
místo v závodě volnou technikou.
V únoru 2019 také získala titul Mistryně České
republiky sjezdařka Barbora Nováková a to
v disciplíně slalom. Tento úspěšný školní rok
pak dovršil cyklista Filip Řeha, který korunoval svou skvělou formu 1. místem v závodě
Českého poháru v Olomouci.
Šárka Hynková
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