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Slovo úvodem 

Tato ROČENKA si klade za cíl shrnout a představit školní a mimoškolní aktivity učitelů a žáků Gymnázia Česká Lípa 

ve školním roce 2013-2014 a tvoří doplněk výroční zprávy za tento rok. Obsahuje přehled tříd a učitelů, v textech a 

fotografiích přibližuje jejich činnosti a připomíná nejvýraznější úspěchy školy. 

Jedním z hlavních cílů naší práce byla i letos příprava našich maturantů na přijímací řízení na vysokých školách. 

Ve třech třídách maturitního ročníku studovalo 70 studentů, 69 z nich úspěšně odmaturovalo v řádném jarním 

termínu, pouze jedna žákyně opakovala jednu zkoušku z profilového předmětu v termínu podzimním.  

V soutěžích a olympiádách byli studenti opět úspěšní, a to zejména v matematice a fyzice a dalších 

přírodovědných předmětech. O nejlepší umístění se postaral Tomáš Novotný s celkem pěti prvními místy v krajských 

kolech soutěží (MO A, MO P, CHO, FO, Klokan) a postupem až na světovou matematickou olympiádu v Jihoafrické 

republice. Účast v celostátním kole si vybojovali účastníci ekologické olympiády a četné úspěchy zaznamenali též 

členové přírodovědného kroužku Ekokřečci a Temnopásci (oba kroužky v národním kole Zlatého listu). Odrazem 

těchto úspěchů byl výsledek školy v programu Excelence 2013, v němž škola získala finanční dotaci ve výši 226 tisíc 

Kč (informaci o výsledku jsme obdrželi v lednu 2014). 

Také letos jsme se zapojovali do mezinárodních projektů, a to v rámci programu eTwinning, v projektu Lanterna 

Futuri a v projektu Mládež v akci – program City Bound Round Europe.  

Ale další dva důležité projekty s dotacemi z evropských fondů byly realizovány přímo ve škole. Prvním z nich byl 

projekt Digitalizace vzdělávání na Gymnáziu Česká Lípa, v jehož rámci byla od školního roku 2012-13 zřízena nová 

učebna informatiky a škola se též dovybavila dalšími počítači s dataprojekcemi do řady kmenových tříd. Významnou 

letošní inovací v souvislosti s tímto projektem bylo zavedení elektronických třídních knih a wi-fi sítě po celé škole. 

Druhým projektem, který byl letos naopak zahájen, je Tech Up – Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Libereckém kraji. V jeho rámci probíhají ve škole metodická setkání učitelů z různých škol v předmětech biologie a 

geografie, dále projektové dny pro žáky z šesti různých základních škol v předmětech biologie, chemie a fyzika, také 

se realizovaly dva zájmové přírodovědné kroužky a přírodovědné exkurze. Účast v Tech Upu nám zároveň umožnila 

vybavit školu novými pomůckami na přírodovědné předměty v hodnotě téměř milion korun. 

V průběhu školního roku jsme si též připomněli dvacáté výročí působení Gymnázia Česká Lípa v budově 

v Žitavské ulici. Péčí učitelů byl sestaven Almanach shrnující období 1994-2014 (v podobě DVD s částí textovou, 

fotografickou a též bohatou videodokumentací).  Uspořádán byl tzv. Den G, a to 28. 2. 2014, nevšední svým 

programem pro žáky a uzavřený společenským setkáním současných i bývalých zaměstnanců a hostů. V rámci 

činnosti jednotlivých předmětových komisí pak byla připravena řada dalších akcí, z nichž největší ohlas mělo tradiční 

Studentské odpoledne či vánoční koncert. Na konci školního roku byly poprvé v historii školy předány výroční ceny, 

tzv. Žlutá ponorka. 

Dále se též rozvíjí spolupráce s rodiči 

našich žáků v rámci Občanského sdružení 

rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa a díky 

jeho finančním příspěvkům mohly být 

realizovány či zkvalitněny některé akce 

školou pořádané. Ve své činnosti 

pokračovala též Školská rada. 

Jsme přesvědčeni, že všem kolegům i 

studentům i rodičům patří poděkování za 

práci, kterou odvedli v roce 2013/2014, za 

úspěšnou reprezentaci Gymnázia v České 

Lípě.  

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy 
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Přehled tříd a žáků 

 

I.A 
Mgr. Malíková Hana 

Mgr. Homolová Hana(od 2/2014) 
BEDNÁŘOVÁ Anna BUDKA Jan 

DUDEK Jan HANZELKOVÁ Iva 

HAVLAČKOVÁ Adéla HLOBEŇ Tomáš 

HLUŠTÍKOVÁ Barbora HOLMAJER Tomáš 

JANOUCH Dominik JEŘÁBKOVÁ Nina 

KADLECOVÁ Markéta KAŠPAROVÁ Tereza 

KOMÁREK Lukáš LUSKOVÁ Bianka 

MARKOVÁ Anežka MEJSNAR Tomáš 

NOVÁČKOVÁ Nikola PELDA Miroslav 

PHAM BUI Tomáš PORUBCOVÁ Alica 

RŮŽIČKA Václav RYCHTAŘÍKOVÁ Martina 

RYCHTERA Jan SIGMUND Bohumil 

ŠABAKA Libor ŠMÍDOVÁ Kateřina 

TRIGUINHO Amélie Belit VEŠTŠÍKOVÁ Jana 

VÍTKOVÁ Anastázie ZIMA Jaroslav 
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II.A Mgr. Pazourková Eva 
BAŠTOVÁ Klára ENGEL Samuel 

FOJTŮ Radim GANBAYAR Namuundari 

HORSKÝ Jan KOHOUT Šimon 

LIŠKA Jiří LÖFFLER Adam 

MACHALÍK Václav MALINSKÁ Nikola 

MELICHOVÁ Michaela MYSLÍKOVÁ Lucie 

NEMČOKOVÁ Tereza NGUYENOVÁ HaMy 

NOVÁČEK Dominik PECHROVÁ Viktorie 

PROCHÁZKOVÁ Aneta PRÖLLEROVÁ Kristýna 

SCHAUEROVÁ Hana SCHREINER Vojtěch 

SKOKAN Adam Petr SLAVÍKOVÁ Jana 

SZTOLÁRIKOVÁ Adéla TICHÁ Dominika Marie 

TLATLOVÁ Sabina URBANOVÁ Alena 

VALA Ladislav VOLF Lukáš 

ZAPALAČOVÁ Petra ZÁTKA Josef 
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III.A Mgr. Ježák Zdeněk  
BÍNOVÁ Andrea DAŘÍLEK Petr 

EXNER Dominik Izák FILIPOVÁ Eliška 

FUKA Petr HEJDOVÁ Andrea 

HOLUBOVÁ Kristýna HORÁKOVÁ Anežka 

HOUŽVIČKA Michal JIRÁČKOVÁ Jitka 

KAISER Petr KAŠPAROVÁ Pavlína 

KHUC Bao Chi KOVALOVÁ Barbora 

LACKOVÁ Karolína MACKO Jindřich 

NGUYEN Phuc Hoanh NOVÁČKOVÁ Tereza 

POVOLNÁ Eliška PROKOP Tomáš 

RAJTOVÁ Kristina SRNKOVÁ Anna 

STEHLÍKOVÁ Veronika SVOBODOVÁ Helena 

ŠVEC Jaroslav TŮMA Bohumil 

VANC Matěj VLADIMIROV Daniel 

WALTEROVÁ Kateřina  
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III.B Mgr. Aschenbrenner Martin 
BABORÁK Ondřej BUDKOVÁ Kamila 

BRETOVÁ Barbora EISENBERGER Michal 

DAOOVÁ Hai Yen GÖTZOVÁ Karolína 

FEKETE Daniel HRDINOVÁ Kateřina 

HALUŠKA Hanuš JEŘÁBKOVÁ Ema 

JELÍNKOVÁ Karolína KEJVAL Kryštof 

KALOVÁ Magdaléna KOPPAN Jan 

KOCKOVÁ Natálie NOVÁ Ema 

MILNER Adam SCHELZIGOVÁ Nicolette 

REICHL Ondřej SPREMO Miroslav 

SMRČKOVÁ Adéla VYDROVÁ Magdaléna 

TANDERA Libor  
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IV.A Mgr. Tulková Lenka  
BAŽANTOVÁ Kateřina BRABENCOVÁ Alena 

ČERNÁ Christina FABIANOVÁ Elena 

FRIEDRICH Michal HANZELKA Daniel 

HAVLÍČEK Dominik HÉGR Eduard 

HOZÁKOVÁ Adéla HRON Vilém 

JÍLKOVÁ Kristýna JIRÁSKOVÁ Michaela 

KASALOVÁ Natálie MUSILOVÁ Nikola 

OSOLOTKIN Maxim PEKÁRKOVÁ Nikol 

SAMEŠOVÁ Karolína SKLENÁŘ Daniel 

SVOBODA Vojtěch SVOBODOVÁ Jana 

ŠULCOVÁ Anna URBAN Marek 

VELECHOVSKÁ Michaela VELÍK Petr 

VOLEJNÍKOVÁ Viktorie VOSÁLA Ondřej 

ŽIŽKOVÁ Veronika  
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IV.B Mgr. Mrázová Hana 
BALVÍNOVÁ Štěpánka BAŠTOVÁ Tereza 

ČERMÁKOVÁ Kateřina DALECKÝ Jan 

HLADÍKOVÁ Anežka HORČIČKOVÁ Liana 

JEŽEK Jakub JIROUTOVÁ Ráchel 

KOŠKOVÁ Barbora KUTINA Matěj 

LUSTYK DOČEKAL Marek MAREK Pavel 

NECHUTNÁ Magdalena NECHVÍLOVÁ Lea 

PONÍŽILOVÁ Klára RICHTER František 

SAMCOVÁ Magdalena ŠABATOVÁ Kateřina 

ŠAFRÁNKOVÁ Anežka ŠTÁGL Matěj 

ŠTOLFOVÁ Karolína TOMÁNEK Dominik 

TÝBLOVÁ Zuzana VAN TUAN Linh 

VANĚČKOVÁ Adéla VESELÁ Adéla 

ŽÁK Vojtěch  
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V.A Mgr. Machová Pavla  
BECHYŇOVÁ Martina BĚLA Filip 

BLÁHA Tomáš DUONGOVÁ Petra 

FRAUENBERG Marek JÍNOVÁ Simona 

JOSLOVÁ Petra KAŠPAR Ludvík 

KULIKOVÁ Jana KYTKA Jan 

LEHMANNOVÁ Kateřina LUČANOVÁ Dominika 

MINAŘÍK Vít MYSLÍK Petr 

NGUYEN Phuong Anh PITTNEROVÁ Barbora 

REICHERTOVÁ Martina RÜCKLOVÁ Karolina 

RYBOVÁ Diana RYCHTEROVÁ Anna 

TOMASCH Kryštof TÝLOVÁ Kristýna 

VOLEJNÍK Ondřej  
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V.B Mgr. Švajdová Petra  
BROŽ Zdeněk BŘEZINA Marek 

CEDRYCHOVÁ Jana ELIÁŠ Jan 

FOJT Vladislav HORÁČKOVÁ Anna 

KALOVÁ Adéla KAŠPAROVÁ Nikola 

KHUC Ngoc Lam KLIMEŠ Milan 

KNÍŽE Tomáš KOPELENT Dominik 

KOUTSKÝ Michal LEDL Matyáš 

MATOUŠKOVÁ Zuzana NOSALOVÁ Lenka 

NOVÁ Johana PAULÍK Petr 

PLEŠINGROVÁ Anna PTÁČKOVÁ Bára 

SKLENÁŘOVÁ Tereza SUCHÁNKOVÁ Barbora 

ŠMAHELOVÁ Adéla  
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VI.A 
Mgr. Pěčová Jana 

Mgr. Hejda Petr (od 3/2014)  
BALVÍN Petr BÁRTA Vít 

BARTOŠOVÁ Jana ČERMÁKOVÁ Anna 

JANOUŠEK Ondřej KAPOUN Oto 

KEJKLÍČKOVÁ Eliška LACEK Petr 

LEŠTINA Roman LÍPA Jakub 

MAŘAS Matyáš MICHALOVÁ Markéta 

OLŠAR Ondřej ONDRUJ Michael 

RADOŇSKÝ Adam SEMRÁD Štěpán 

SIBEROVÁ Karolína SKALKOVÁ Kateřina 

ŠIMÁNEK Petr TAUŠ Jakub 

TRVAJOVÁ Michaela  
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VI.B Mgr. Bárta Milan  
ADAMCOVÁ Jana ADÁMEK Josef 

BUREŠ Adam ČESENEK Viktor 

GABRIEL Martin JIROUT Jonáš 

KRŠKA David KUSÁ Štěpánka 

LAKATOŠOVÁ Lívia MELMUKOVÁ Anna 

ORT Vladimír PLECHATÁ Michaela 

PORUBCOVÁ Laura POUR Ondřej 

ŘÍHA Adam SALAVEC Jakub 

SCHARF Jakub STARÁ Jana 

STÁREK Jan STARKOVÁ Daniela 

TURKOVÁ Adriena VÁCLAVÍKOVÁ Jana 

VOLF Jan ZÁKUTNÁ Barbora 
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VII.A Mgr. Česenková Lenka  
BUI QUANG Minh BUI QUANG Tú 

COPKO Jakub DRASTÍK Jan 

HEJL Štěpán HOSTIN Jaroslav 

KAMENÍKOVÁ Tereza KOČOVÁ Eliška 

LOTOVÁ Gabriela NETOLICKÁ Barbora 

PTÁČKOVÁ Linda ŘÍHA Michal 

SPÁČILOVÁ Kristýna STUDENOVSKÝ Jakub 

ŠPACHMANOVÁ Marie ŠVÁB Patrik 

TICHÝ David VIEWEGHOVÁ Kristýna 

VÍTOVÁ Jana VOLF Vojtěch 

VORLÍČKOVÁ Hana GRINDLEROVÁ Nelly 

RÁŽOVÁ Kristýna MICHÁLKOVÁ Lucie 

SKOČDOPOLE Jan  
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VII.B Mgr. Kosina Michal  
ALBL Tomáš BYSTRÁK Štěpán 

ČERNÁ Tereza DEČI Milan 

DRAHOTSKÝ Vladimír DRUNECKÁ Barbora 

HORČIČKA Cedrik HRNČÍŘ Marek 

JAROŠ Filip JIRSÁKOVÁ Veronika 

KAŠPAROVÁ Sára KREMEŇOVÁ Soňa 

LEPŠÍK Jan PAŽOUT Tomáš 

PIVOŇKOVÁ Tereza RICHTEROVÁ Zuzana 

RŮŽIČKOVÁ Tereza STRÁNSKÝ Kamil 

ŠPERLÍKOVÁ Lenka ŠUBÍKOVÁ Pavlína 

ŠVÁCHA Filip ŠVERMA Patrik 

TEPLÁ Klára  
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VIII.A Mgr. Tulka Radomír 
BAIEROVÁ Martina BÁRTA Hynek 

BĚLKOVÁ Tereza BIČIŠTĚ Ondřej 

ČESENKOVÁ Adéla DANÍČKOVÁ Gabriela 

FEJSÁK Jakub GOTVALDOVÁ Dominika 

HADRBOLCOVÁ Veronika HRON Petr 

CHÁBEROVÁ Lucie JANOUŠEK Martin 

KAŠPAROVÁ Kateřina KNOT Jan 

KROULÍKOVÁ Zuzana LIŠKOVÁ Monika 

NOVOTNÝ Tomáš ŘÍHOVÁ Veronika 

SELINGEROVÁ Anežka SCHMID Ondřej 

SLABOŇ David STOWASSER Filip 

SVATOŇOVÁ Anna VÁGNER Jiří 

VORLOVÁ Vendulka WEISS Jan 
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VIII. B RNDr. Gabrielová Jitka  
BREZULOVÁ Stanislava BUI VIET Trung 

ČERNÁKOVÁ Zuzana DALECKÁ Karolína 

DRÁBKOVÁ Veronika DRŠKOVÁ Barbora 

DUVNJAKOVÁ Tereza DÝNKOVÁ Simona 

GROŠUP Tadeáš KADLEC Patrik 

KECKOVÁ Barbora KOROBOV Kirill 

KOVALOVÁ Tereza MITÁČ Jan 

MYŠÁK Albert NOVÁKOVÁ Michaela 

OTČENÁŠKOVÁ Tereza PHAMOVÁ Thimy Hanh 

SLAVÍK David SVOBODA Marek 

SYNYČENKO Vitalij VÁCLAVÍK Jan 
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1.A  Mgr. Mlynářová Jana  
BEDNAŘÍKOVÁ Klára BINDER Tom 

BLÁHOVÁ Kristýna ČERNÝ Miroslav 

ČERVINKOVÁ Šárka DOSTÁL Filip 

DRAHOZAL Michal FIALOVÁ Linda 

FIKAROVÁ Věra HERÁKOVÁ Naďa 

HODINKOVÁ Martina HONG VINH Tam 

HORČIČKOVÁ Nikola CHOVANCOVÁ Anna 

KOLLÁROVÁ Alice KRÁLOVÁ Anna 

KUNCLOVÁ Markéta LENC Jan 

MESTEKOVÁ Štěpánka MOHAUPT Jakub 

MUŽÍKOVÁ Tereza NOHÁČOVÁ Lada 

NOLOVÁ Barbora NOVÁČEK David 

NOVOTNÁ Terezie POLICEROVÁ Magdaléna 

STRÁNSKÝ Marek TEJKALOVÁ Daniela 

ZACH Patrik ZITA Tomáš 
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2.A  Mgr. Hluštíková Jitka  
BARKMANOVÁ Marie BRET Prokop 

ČAPKOVÁ Kateřina FIŠER Petr 

HAVELKA Michal HAVLOVÁ Lucie 

HODANOVÁ Kateřina CHÝLE Martin 

KARLÍK Tomáš KOČANDRLOVÁ Lucie 

KOLČ Lukáš KOŠÍKOVÁ Martina 

KRECLOVÁ Kamila KUBÁTOVÁ Michaela 

LAUŠMANOVÁ Sabina LÁZNIČKA Denis 

MATĚJKOVÁ Denisa NOVÁKOVÁ Markéta 

NGUYEN Phuc Dat POPELKA Štěpán 

POSPÍŠILOVÁ Kristýna REJZEK Jan 

ŘEHÁČEK Jan STARÁ Renata 

SUCHÝ Ondřej ŠTĚPÁNKOVÁ Natálie 

ŠTROBLOVÁ Radka ŠVRČINOVÁ Ester 

VÁVROVÁ Anna VEŠTŠÍKOVÁ Hana 
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3.A Mgr. Váňová Monika  
BERGMANOVÁ Kristina BERKOVÁ Eliška 

ČERNÁ Pavlína DAŘÍLKOVÁ Zdena 

HÁNOVÁ Zuzana HERPAIOVÁ Nikola 

HONZEJKOVÁ Kateřina HROCHOVÁ Tereza 

CHÁBEROVÁ Markéta JEŽEK Matěj 

JUNGWIRTH Marek KADLEČÍK Matěj 

KOHOUT Daniel KUBÁT Jan 

KUČERA Tomáš LOUDOVÁ Tereza 

MAHDAL Radek MANHARTOVÁ Kristýna 

MAREK Jiří NGUYEN THI THANH Huong 

PLETICHA Ondřej RATAJOVÁ Kateřina 

ROČKOVÁ Lenka RÖSLEROVÁ Dominika 

ŠTIMPL Miroslav VAJCHROVÁ Veronika 

HOJNÁ Pavlína  
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4.A  Mgr. Mestek Antonín  
BÍLKOVÁ Michaela BLÁHOVÁ Jana 

ČÁLEK Adam ČEPIČKOVÁ Jana 

DĚDKOVÁ Nikola HEŘMAN František 

JAKOUBEK David JAROŠOVÁ Eva 

KUBCOVÁ Tereza KUTINOVÁ Barbora 

MACHÁČEK Matěj MATYSOVÁ Kristýna 

MOCOVÁ Bára RADOVÁ Veronika 

SKOČOVSKÁ Marie SVOBODOVÁ Barbora 

SVOBODOVÁ Kateřina ŠPAČEK Marek 

ŠVRČKOVÁ Karolína UHLÍŘOVÁ Zuzana 

VÁPENÍK Matouš VÁVROVÁ Zuzana 
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UČEBNÍ PLÁNY A ORGANIZACE VÝUKY 

Ve všech třídách obou typů studia se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu (ŠVP). 

K 1. 9. 2013 byl vytvořen zcela nový ŠVP pro žáky primy a inovován ŠVP pro 1.-3. a V.-VII. ročník vyššího stupně 

gymnázia.  

a) Volitelné předměty: 

Prostřednictvím těchto předmětů se žáci profilují, zaměřují se na prohloubení znalostí v daném oboru, na 

předmaturitní přípravu a pozdější vysokoškolské studium. Po zavedení školního vzdělávacího programu jsou 

vyučovány v  kvartě a dále ve 3. a 4. ročníku čtyřletého studia a v VII. a VIII. ročníku osmiletého studia, a to 

následujícím způsobem: 

Kvarta – 1 volitelný předmět – 1 hod. týdně 

3. ročník – 2 volitelné předměty – 4 hod. týdně 

4. ročník – 2 volitelné předměty – 6 hod. týdně 

  + volitelná konverzace za cizího jazyka – 2 hod. týdně 

  + 2 výběrové předměty – 4 hod. týdně (viz učební plán) 

Přehledové tabulky – počty žáků v jednotlivých volitelných předmětech: 

Kvarty 

Předměty IV.A IV.B Celkem 
Literární seminář 10 10 20 

Mediální výchova 7 8 15 

Chemická olympiáda 10 9 19 

3. a 4., resp. VII. a VIII. ročník 

Předmět 3. roč./3 třídy 4. roč./3 třídy 

Konverzace v AJ 0 65 

Konverzace v NJ 0 5 

Informatika a VT 0 0 

Seminář z dějepisu 27 24 

Seminář ze zeměpisu 0 21 

Seminář a cvičení z biologie 26 18 

                          z chemie 23 16 

                          z matematiky 22 18 

                          z fyziky 11 0 

Společenskovědní seminář 39 43 

 

  



Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace 

 

 

22 

Výběrové předměty ve 4. a VIII. ročníku:  

Předmět Počet žáků 
Výběrová matematika 19 

Společenské vědy 40 

Moderní dějiny světa 25 

Výběrová biologie 18 

Výběrová chemie 8 

Ekonomická geografie 18 

Výběrová fyzika  12 

 

b) nepovinné předměty 

Ve školním roce probíhala výuka španělského jazyka, a to ve dvou skupinách, pro žáky kvart a kvint + sext. 

Celkem tento nepovinný předmět navštěvovalo 26 žáků. 

 

c) zájmové kroužky 

Významným doplňkem učebního plánu a součástí výchovně vzdělávací činnosti jsou též  zájmové kroužky. Ve 

školním roce 2013/2014 činil počet kroužků na škole sedm.  Další tři zájmové útvary byly určeny pouze maturantům 

a ti se v nich věnovali matematice (Mgr. Tulka, RNDr. Gabrielová) a německému jazyku (Mgr. Vosálová). Zájmové 

útvary navštěvovalo  minimálně 110 žáků. 

Přehled zájmových útvarů na škole:   

Název Vedoucí Den Čas 
Herecký a recitační  

(od 15 let) 

p.Kučaba 

p. Pěčová 
Pátek 14.00 – 15.00 

Atletický kroužek  p. Sviták Pátek 15.30 – 17.00 

Přírodovědný kroužek  p.Tulková Úterý 13.45-14.25 

Odbíjená – začátečníci p. Mayová Čtvrtek 15.15 – 16.15 

Odbíjená – pokročilí  p. Mestek, Mayová Pátek 14.00-15.30 

Hrátky s přírodními 

vědami 
p. Bárta Pátek 14.00-15.00 

Horolezecký kroužek p. Holub Pondělí 15.30-17.00 
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Přehled zaměstnanců ve školním roce 2013-2014 

 

Pedagogičtí pracovníci 
ABRMANOVÁ Margita ANDĚLOVÁ Marie 

ANGOLARESOVÁ Eva ASCHENBRENNER Martin 

BÁRTA Milan ČASTULÍK Radek 

ČESENKOVÁ Lenka FLEKLOVÁ Veronika 

FOJTŮ Radim GABRIELOVÁ Jitka 

GEBAUEROVÁ Dagmar HADRBOLCOVÁ Zuzana 

HEJDA Petr HLUŠTÍKOVÁ Jitka 

HOMOLOVÁ Hana HRONZOVÁ Daniela 

JEŽÁK Zdeněk KADLECOVÁ Naděžda 

KOČOVÁ Jiřina KOSINA Michal 

KOTKOVÁ Eva KREJČOVÁ Veronika 

KUČABA Miroslav LANDA Zbyněk 

MACHOVÁ Pavla MALÍKOVÁ Hana 

MAYOVÁ Alena MESTEK Antonín 

MLYNÁŘOVÁ Jana MRÁZOVÁ Hana 

PASZEKOVÁ Helena PAZOURKOVÁ Eva 

PĚČOVÁ Jana POŠTOLKA Jan 

ŘEBÍČKOVÁ Lenka SVITÁK Miloslav 

ŠIMÁNKOVÁ Martina ŠVAJDOVÁ Petra 

TOMKOVÁ Michala TRIGUINHO Jana 

TULKA Radomír TULKOVÁ Lenka 

VÁŇOVÁ Monika VOSÁLOVÁ Veronika 
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Provozní zaměstnanci 
BYLINA Karel GABRIEL René 

GROLMUSOVÁ Dana HAVLÍČKOVÁ Michaela 

HOUŽVIČKOVÁ Jitka JANOŠECOVÁ Renáta 

KOZÁKOVÁ Iva KOZÁKOVÁ Renáta 

MIČKOVÁ Soňa RAICHLOVÁ Eva 

STRAŽOVSKÝ Ján ŠTIMPLOVÁ Lenka 

ZAHRÁDKOVÁ Květa ZAKOUŘILOVÁ Hana 
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VÝSLEDKY ŠKOLY 

V letošním roce studovalo ve třech třídách maturitního ročníku celkem 70 studentů. V řádném termínu ukončili 

studium všichni žáci.  

Od začátku května probíhaly maturitní zkoušky v  režimu státních maturit, a to nejprve od 2. do 7. 5. absolvovali 

žáci písemnou část zkoušek a poté v posledním květnovém týdnu zkoušky ústní ve státní i profilové části. Žáci 

maturovali ve společné části povinně ze dvou předmětů (český jazyk a cizí jazyk nebo matematika), v profilové části 

též ze dvou předmětů. Zkoušky profilové části měly ve všech předmětech ústní formu. 

V řádném jarním termínu neuspěla jedna žákyně v profilové zkoušce z dějepisu – úspěšně opakovala zkoušku 

v podzimním termínu 1. 9. 2014.  

Výsledky maturitních zkoušek – řádný termín 

Výsledky společné části maturitních zkoušek 2013 – jaro 

(výtah ze školní zprávy CERMAT) 

úspěšnost 

předměty 

školy 

ČR 

gymnázia 

ČR 

gymnázium 

Česká Lípa 
4. A VIII. A VIII.B 

DT M 51,0 69,0 74,7 69,2 66,2 84,8 

ČJ celkem 73,3 83,0 82,6 80,2 85,1 82,0 

DT ČJ 75,3 86,7 88,5 84,5 91,6 88,7 

PP ČJ 68,7 78,9 78,2 77,9 81,5 74,5 

UZ ČJ 75,6 83,3 81,1 78,3 82,1 82,8 

AJ celkem 76,1 87,4 87,2 82,1 90,1 91,2 

DT AJ 74,7 87,2 88,1 83,8 90,6 91,6 

PP AJ 73,9 90,0 91,7 86,3 96,4 93,9 

UZ AJ 75,3 85,1 80,6 74,4 82,6 87,7 

Testy Vektor – modul 4 (říjen 2013) 

Osmileté G ČL 

Test OSP ČJ M AJ NJ 

Percentil/ 

Skupinový 
72/52 69/49 68/55 68/49 

85/68 

Jen VIIIA 3 

Posun skóre 
A – 16 

B – 7,8 

28,4 

1,1 

-10,3 

35,1 

-16,9 

-9,5 

15,9 

 

 

4.A G ČL 

Test OSP ČJ M AJ NJ 

Percentil/ 

Skupinový 
53/45 58/48 37/35 41/33 69/62 (2) 

Posun skóre -3,9 -7,5 -37,6 -31,1 2,0 
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Porovnání tříd 
Test OSP ČJ M AJ NJ 

Percentil/ 

Skupinový 

VIII.A 

75/56 72/52 57/42 63/44 
85/68 

(3) 

Percentil/ 

Skupinový 

VIII.B 

68/47 66/45 80/70 74/54 0 

Percentil/ 

Skupinový 4.A 
53/45 58/48 37/35 41/33 69/62 (2) 

Nejlepších výsledků dosáhla třída VIII.A, která rovněž dosahuje nejlepších studijních výsledků. Dále je ovšem 

nutno podotknout, že i přes snahu žáky motivovat k pečlivému vyplňování všech testů se studenti soustřeďují 

zpravidla na test OSP – tedy obecných studijních předpokladů, který mohou využít jako přípravu např. na národní 

srovnávací zkoušky, případně na testy z cizích jazyků, kdežto testům z ostatních vzdělávacích předmětů (zejména 

testy z přírodovědných a humanitních předmětů, jež jsou v maturitním ročníku vyučovány jako výběrové) nevěnují až 

na výjimky odpovídající pozornost.  Zajímavý je výsledek ve třídě v oktávě B v matematice – výrazně lepší než 

v ostatních třídách. Tento výsledek se potvrdil též v didaktických testech z matematiky při státních maturitních 

zkouškách. Jinak testy Vektor  v období státních maturit nemají tak významnou výpovědní hodnotu, navíc se stále 

snižuje počet zúčastněných škol a tedy i žáků,  dokončujeme toto testování – na škole bude naposledy provedeno 

v roce 2014. 

Celoroční projekt Tech Up – Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Libereckém kraji 

V září 2013 se škola jako jeden z 29 partnerů zapojila do projektu TechUp koordinovaného Libereckým krajem. 

Realizujeme tyto klíčové aktivity projektu: 

KA 01 – metodická centra:  

MC biologie – metodici Mgr. Bárta, Mgr. Tulková 

Byla realizována celkem čtyři metodická setkání, a to  

21. 11. 2013 – úvodní setkání, flóra a fauna Kuby 

20. 2. 1014 – téma parazitologie, mikroskopování 

7. 4. 2014 – téma: náměty na praktická cvičení z biologie  

5. 6. 2014 – téma: Evoluce člověka v kostce, kosterní nálezy + základy forenzní genetiky 
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MC geografie – metodičky Mgr. Mlynářová, Mgr. Mrázová 

Byla připravena celkem tři metodická setkání, a to: 

28. 11. 2013 – téma: metodické materiály pro výuku zeměpisu, výměna zkušeností + informace ze Dne geografie na 

UJEP Ústí n. L. 

6. 2. 2014 – téma: přednáška o Japonsku + mapy trochu jinak (didaktické materiály)  

15. 5. 2014 – téma: Čína a politika jednoho dítěte + motivační aktivity v zeměpisu 

 
 Lektorka RNDr. Sobotová přednáší o Japonsku Účastníci metodického setkání geografie 

KA 02, 03 – vybavení odborných učeben a laboratoří  

– biologie, fyzika, chemie 

V průběhu roku byly vybaveny tyto učebny a laboratoře novými pomůckami a výpočetní technikou ve výši cca 950 

tisíc Kč (např. digitální mikroskop, dataloggery, měřicí přístroje, notebooky, dataprojekce atd.).  

KA 05 – odborné exkurze pro žáky středních škol 

Realizovány byly prozatím dvě odborné exkurze, a to: 

15. 4. 2014 – třídy V.A (Clupáčovo muzeum historie Země, katedra chemie Přírodovědecké fakulty UK) a 3. A 

(Hrdličkovo muzeum a též PřF UK) do Prahy 

5. 6. 2014 – třídy III.B a IV.A – IQLANDIA LIBEREC 

 
 Studenti v Chlupáčově muzeu žáci IV. A v IQlandii 
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KA 06 – zájmové aktivity pro žáky středních škol 

- Přírodovědný kroužek – Mgr. Tulková 

- Hrátky s přírodními vědami – Mgr. Bárta 

 
žáci kroužku s Mgr. Bártou u elektronického mikroskopu 

 
 někteří žáci z kroužku Mgr. Tulkové příprava žáků kroužku Mgr. Tulkové  
 na brigádě v obecním lese  na soutěž Zlatý list 

KA 07 – projektové dny pro žáky základních škol  

– biologie – Mgr. Tulková, chemie – Mgr. Bárta, Mgr. Machová, fyzika – RNDr. Gabrielová, Mgr. Ježák 

V prvním roce realizace projektu bylo uskutečněno celkem 9 projektových dnů pro žáky z celkem šesti základních škol 

v českolipském regionu (každý projektový den pro cca 40 žáků v rozsahu pěti vyučovacích hodin). Spolupracující ZŠ: 

 ZŠ 28. října Česká Lípa 

 ZŠ Partyzánská Česká Lípa 

 ZŠ Zákupy 

 ZŠ Pod Ralskem Mimoň 

 ZŠ Kamenický Šenov 

 ZŠ Dubá 
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žáci ZŠ 28. října Česká Lípa v laboratoři chemie  žáci ze ZŠ Mimoň v laboratoři biologie 

 
žáci z Mimoně a Zákup v laboratoři fyziky 

Ve všech klíčových aktivitách budeme pokračovat též v roce 2014-2015. 

Bobřík informatiky 

Ve dnech 11. – 15. listopadu 2013 se uskutečnilo již 6. kolo soutěže Bobřík informatiky. Celkem se jí zúčastnilo 

34454 soutěžících a 373 škol z celé České republiky. Soutěž probíhala prostřednictvím online testů v pěti kategoriích: 

mini (1. stupeň ZŠ), benjamin (6. – 7. třída ZŠ), kadet (8. – 9. třída ZŠ), junior (1. – 2. ročník SŠ) a senior (3. – 4. ročník 

SŠ). Z Gymnázia Česká Lípa se soutěže účastnilo 245 žáků ve 3 kategoriích. 51% účastníků byli úspěšní řešitelé, 

průměrný počet úspěšných řešitelů v ČR je 24%. 32 účastníků se dostalo na přední místa v rámci ČR. Úspěšným 

řešitelem byl každý soutěžící, který získal 150 bodů a víc. Průměrný počet získaných bodů na GČL byl 153. 

Srovnání úspěšnosti: 

Kategorie 

Počet 

řešitelů 

ČR 

Úspěšných 

řešitelů 

ČR 

Procent 

úspěš. 

řešitelů 

ČR 

Počet 

řešitelů 

GČL 

Úspěšných 

řešitelů 

GČL 

Procent 

úspěš. 

řešitelů 

GČL 

Benjamin 8354 1710 20% 58 33 57% 

Kadet 7517 2657 35% 94 56 60% 

Junior 7303 1614 22% 93 37 40% 

Celkem 23174 5981 26% 245 126 51% 
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Nejvyšší počet bodů na škole získali žáci Dominika Tichá a Lukáš Volf ze sekundy, oba 224. Třetí nejvyšší počet 

bodů získala Marie Barkmanová ze třídy 2.A. Ze tříd nejlépe dopadla třída sexta B s průměrným počtem bodů 175. 
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KALENDÁRIUM 

ZÁŘÍ 

 adaptační kurz 

 charitativní sbírka Světluška 

 krajské kolo atletického poháru Corny 

 zahájeno zapojení do projektu „Učme se podnikat!“ 

 Evropský den jazyků 

Adaptační kurz 2013 

Hned první školní den, tedy v pondělí 2. září, byl zahájen tradiční třídenní adaptační kurz nově přijatých žáků 1. 

ročníku osmiletého a čtyřletého studia. Do rekreačního střediska Aero v Holanech začali rodiče přivážet své děti od 

17 hodin a po večeři v 19 hodin již odstartoval první seznamovací večer. Zatímco „malí“ primáni zahájili skupinovou 

hrou, při níž o sobě zjišťovali základní informace, prváci měli na programu hry na jména či bingo. 

Úterní deštivé ráno nás sice nepotěšilo, nicméně nezabránilo těm starším, aby se v rámci seznamování s okolím 

vydali na cestu na zříceninu tvrze Jiljov a hlavně do obory Vřísek, kam se běžný návštěvník tohoto kraje nedostane. 

Déšť se naštěstí postupně měnil v mžení a ještě před polednem ustal docela. Primáni strávili úterní dopoledne pro 

jistotu v budově, kde absolvovali blok kohezních her s metodikem prevence Mgr. Bártou a bavili se při nich náramně. 

Týž program čekal odpoledne – samozřejmě v modifikované podobě – také na prváky. A protože počasí se přece jen 

umoudřilo, odpoledne vyrazili do terénu pro změnu ti malí. Vydali se opačným směrem (tedy ke Stvolínkám), cestu 

prokládali hrami, ale hlavně se tak trochu seznámili s trasou závodu, který na ně čekal ve středu. Úterní večer pak 

strávili vytvářením pravidel své nové třídy. Prváci buď sportovali, nebo (ti umělečtěji založení) malovali 

velkorozměrný třídní obraz na téma moře. 

Poslední den adaptačního kurzu pak byl ve znamení aktivity společné pro všechny - mapového orientačního 

závodu s devíti kontrolními stanovišti. Bonusem na konci byla lanová dráha  a slack line. Dvě hodiny na trase zvládli 

malí i velcí s přehledem a před obědem tak mohly být vyhlášeny výsledky a těm nejlepším předány sladké odměny. 

Závěrečným bodem programu kurzu pak bylo jeho hodnocení samotnými žáky. Mladší známkovali jednotlivé 

aktivity, jídlo, ubytování i učitele jako ve škole a bylo z toho vyznamenání, přičemž nejvíce podtržených jedniček 

získalo pohybové pexeso. Starší žáci hodnotili formou žebříčku TOP TEN a nejvyšší příčky obsadily hry s panem 

Bártou, dále učitelé (to jsme rádi) a jako třetí se umístil závod. 

Helena Paszeková 
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Evropský den jazyků 

Vážení studenti, 

rádi bychom Vám poděkovali za to, že připomenutí Evropského dne jazyků proběhlo na naší škole velmi příjemně 

a úspěšně. Především děkuji všem současným i bývalým studentům, kteří byli ochotni podělit se s ostatními o 

informace týkající se jejich krátkodobých či dlouhodobých pobytů v cizině. 

Samozřejmě také děkuji zástupcům Fulbrightovy komise a British Council - jejich informace o zkouškách a 

možnostech studia v zahraničí Vás, pevně věřím, zaujaly a jistě Vám pomohou v dalším studiu cizích jazyků. Také se 

mnou určitě souhlasíte, že prezentace našeho brazilského hosta Luana byla velmi zajímavá, zábavná a poučná.  Všem 

prezentujícím tímto ještě jednou děkujeme. V neposlední řadě nás velmi potěšil Váš zájem o téma jazyků v Evropské 

unii  a  o nabídku cizojazyčných materiálů v naší knihovně 

Vám všem, kteří jste se této akce zúčastnili v roli posluchačů, také děkujeme - za Vaši účast, za Váš zájem a i za 

potlesk, který se po skončení všech prezentací z učeben ozýval. A co Vás zaujalo nejvíce? Kromě velmi užitečných 

prezentací našich hostů - z Fulbrightovy komise a Britské rady to jednoznačně byla prezentace F. Heřmana a H. 

Skočdopoleho o roce stráveném v USA a v Číně, dále Luanova prezentace o Brazílii, plné učebny jsme také 

zaznamenali na prezentacích o Oxfordu (B. Dršková, A. Česenková), Ettalu (O. Schmid, Z. Kroulíková) i Paříži (A. 

Selingerová, M. Michalová). Motivační prezentace o Lanterně Futuri (J. Studenovský, Š. Hejl, J. Drastík) měla také 

početné posluchače, stejně jako velmi zajímavá přednáška M. Ukové o tlumočnictví a jazycích v Evropské unii. 

Největším překvapením pro nás byl Váš zájem o vypracování testu z literární teorie, který Vám byl nabídnut v rámci 

představení cizojazyčných materiálů v naší knihovně... :-). 

Díky Vám všem a díky bezvadnému průběhu této zdařilé akce jsme si jisti, že název WE LOVE LANGUAGES - 

NOUS AIMONS LES LANGUES - WIR LIEBEN SPRACHEN - AMAMOS IDIOMAS, který jsme zvolili, o Vás, studentech 

naší školy, jednoznačně platí... Spokojeni byli i naši hosté , kteří se prý s podobným typem oslavy dne jazyků dosud 

nesetkali a velmi ocenili její úroveň.  

Příjemnou a vstřícnou atmosféru plnou skutečného zájmu a zaujetí dokumentují též fotografie z naší akce, o 

které se zde s Vámi  chceme podělit. 

Za předmětovou komisi cizích jazyků  

 

Mgr. J. Triguinho 
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Krajské finále CORNY CUPu 

První měsíc nového školního roku na středních školách žije atletikou. V letošním září probíhal již 32. ročník 

CORNY středoškolského atletického poháru. Naše škola se této soutěže pravidelně účastní. 

19. 9. 2013  proběhlo okresní finále na českolipském atletickém stadionu u Ploučnice a družstva dívek i chlapců 

Gymnázia Česká Lípa  si výhrou zajistila postup do krajského finále, které se konalo  25. 9.  2013 v Turnově. V pěkném 

prostředí Městského atletického stadionu L. Daňka se sešla nejlepší atletická družstva středních škol a učilišť 

Libereckého kraje. V kategorii chlapců soutěžilo celkem devět družstev, dívčích družstev bylo osm. 

Všichni soutěžící se snažili podat co nejlepší výkon, každý bod byl důležitý pro celkový výsledek. Družstvo dívek 

podle konečného počtu bodů získalo velmi pěkné 3. místo, chlapci obsadili místo 4. 

 
Družstvo dívek: Gabriela Daníčková,  Tereza Hrochová,  Petra Joslová,  Ester Švrčinová,  Lucie Havlová, Nikola 

Horčičková, Lucie Cháberová, Karolína Siberová, Adriena Turková, Jana Václavíková 

Družstvo chlapců: Hynek Bárta, Tomáš Bui, Jan Mitáč, Josef Adámek, Jakub Studenovský, Filip Švácha, Martin 

Janoušek, Tomáš Karlík, Filip Běla, Ondřej Olšar  

Alena Mayová 
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ŘÍJEN 

 projekt Studentské volby 

 návštěva z polské školy v rámci eTwinningu 

 pIšQworky – školní kolo 

 zeměpisný pořad Austrálie 

 testování Vektor – maturitní ročník 

 Přírodovědný klokan - školní kolo 

 ocenění úspěšných žáků na KÚ Libereckého kraje 

Studentské volby 

Dne 2. října 2013 jsme se připojili k projektu Studentské předčasné parlamentní volby 2013, který uspořádala 

společnost Jeden svět na školách a Člověk v tísni. Tato akce slouží jako výzva mladým k politické participaci. Volit 

mohli přijít studentky a studenti od 15 let. Od volební komise získali hlasovací lístek s výčtem kandidujících 

politických stran, za plentou poté zakroužkovali svou volbu a lístek vhodili do volební urny. Mohli si tak vyzkoušet 

celý proces voleb nanečisto. 

Voleb se zúčastnilo celkem 107 našich studentů z možných 303. Bohužel 3 odevzdané hlasovací lístky byly 

neplatné. Volební komise ve složení Mirka Jonášová, Jakub Lípa a Ota Kapoun (všichni ze třídy VI.A) pečlivě 

kontrolovala správný průběh voleb a po jejich skončení také provedla sčítání hlasů. 

A koho bychom poslali do Poslanecké sněmovny? Nutnou hranici 5% by překročily pouze čtyři politické strany. 

1. TOP 09 (28 HLASŮ) 

2. Česká pirátská strana (24 hlasů) 

3. ANO 2011 (11 hlasů) 

4. KSČM (10 hlasů) 

Celostátní výsledky studentských voleb můžete zjistit zde:  

http://www.novinky.cz/domaci/315118-studentske-volby-vyhrala-top-09-tesne-za-ni-skoncili-pirati.html 

Lenka Česenková 

 

Návštěva polských přátel z eTwinningu 

Po loňském projektu s polskou školou  se naši virtuální partneři rozhodli navštívit své kamarády a prohlédnout si i 

město. Skupina 15 studentů a dvou pedagogů ujela osm set kilometrů, aby mohli strávit v České Lípě a okolí dva 

krásné dny. 

Návštěva začala dne 1. října v budově Gymnázia Česká Lípa. Studenti si prohlédli školu v doprovodu Aničky 

Šulcové, která bravurně zvládla provádět polské kamarády v anglickém jazyce. Potom se všichni odebrali do učebny 

hudební výchovy, kde po slavnostním uvítání hostů paní ředitelkou proběhl koncert na počest naší návštěvy. Po 
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vystoupení mladších studentů zahrála kapela školy, složená ze starších studentů. Koncert měl veliký úspěch a Poláci 

nás dokonce požádali o fotografii kapely s autogramy, kterou by si chtěli vystavit ve své škole. 

Po koncertu následovala společná hodina Čechů a Poláků, při které plnili úkoly ve smíšených skupinách a museli 

se společně domlouvat anglicky. Naše děti, ačkoliv byly o dva roky mladší, statečně prezentovaly své skupiny a 

nezůstaly pozadu za staršími studenty z Polska. 

Odpoledne si skupina Poláků prohlédla Českou Lípu s výkladem historika školy Martina Aschenbrennera a celý 

program byl zakončen návštěvou českolipského aquaparku. Zde Poláci obdivovali množství dětí, které umí plavat, 

protože v Polsku neexistují povinné hodiny plavání na základních školách. 

Další den strávili Poláci v Liberci, kde se podívali do ZOO a zasoutěžili si v IQparku v Babylonu. Celá návštěva se 

vydařila a Poláci, kteří pocházejí z malého městečka Lubartow poblíž Varšavy, byli nadšeni, že mohli na vlastní oči 

vidět to, co znali pouze z projektu eTwinningu. A tak se virtuální realita přenesla přes vzdálenost osmi set kilometrů 

do skutečnosti. 

Mgr. Naděžda Kadlecová 

 

Přírodovědný klokan 

Ve středu 16. října proběhlo školní kolo soutěže „Přírodovědný klokan“. Studenti měli 40 minut na zodpovězení 

24 otázek z matematiky, fyziky, biologie, chemie a zeměpisu. Za správné odpovědi mohli získat až 120 bodů. Vítězem 

kategorie Kadet se stal Vilém Hron, kategorie Junior Martin Gabriel. 

Umístění studentů v rámci kraje se dozvíme až po zpracování výsledků krajským koordinátorem. 

kat. KADET - tercie, kvarty (26 zúčastněných studentů) 

1. Vilém Hron (IV. A) 85 b. 

2. – 3.  Daniel Vladimirov (III. A) 82 b. 

 Pavel Marek (IV. B) 

4.  Michal Eisenberger (III. B) 81 b. 

kat. JUNIOR - kvinty, sexty, 1. A, 2. A (24 zúčastněných studentů) 

1. Martin Gabriel (VI. B) 81 b. 

2. – 4.  Ludvík Kašpar (V. A) 80 b. 

Jan Kytka (V.A) 

Lukáš Kolč (2.A) 

Lenka Tulková 
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Studenti školy byli oceněni představiteli Libereckého kraje 

V úterý 22. října se v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje konalo slavnostní předávání odměn pro nejlepší 

účastníky krajských kol soutěží a žáky, kteří úspěšně reprezentovali náš kraj v soutěžích celostátních či dokonce 

mezinárodních. 

Naše škola nominovala celkem osm studentů a všechny tyto nominace Rada LK schválila. Oceněni byli tito naši 

žáci: 

Miroslav Hanzelka – absolvent 2013, mezinárodní kola fyzikální olympiády, 

Tomáš Novotný - žák VIII.A, úspěchy především v matematických soutěžích včetně mezinárodního kola, 

Ludvík Kašpar, Ondřej Volejník (oba z V.A) + Petr Paulík, V.B  – za ekologickou olympiádu a další přírodovědné 

soutěže, 

Jan Kytka – žák V.A, za soutěž v programování, 

Petr Myslík – žák V.A, za přírodovědné soutěže, 

Jiří Liška – žák II.A, za úspěchy v šachovém sportu. 

Ceny spojené též s motivační finanční odměnou předávali hejtman Martin Půta, statutární náměstkyně Zuzana 

Kocumová a radní pro resort školství Alena Losová. 

Helena Paszeková 

 
 Z. Kocumová, M. Půta, student M. Hanzelka a A. Losová Student J. Kytka s představiteli LK 
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 Studenti P. Paulík a L. Kašpar s představiteli kraje Student P. Myslík s hejtmanem LK 

Podzimní prázdniny na City Bound Berlin  

Již podruhé jsem dostala možnost zúčastnit se projektu City Bound, tentokrát v Berlíně. Pro mne to byla první 

návštěva německého hlavního města a poznávat jej s novými i starými přáteli z Čech i z Německa byl opravdu 

nezapomenutelný zážitek. 

Nejen že jsme měli možnost projet si Berlín na kole, poznat ho i v noci a hrát spoustu zajímavých her, ale do 

našeho programu patřil i adrenalinový zážitek v lanovém centru. Mezi účastníky byl i Japonec a Američanka, takže 

národnostní složení bylo nad očekávání pestré a procvičili jsme nejen němčinu, ale i angličtinu. K programu tradičně 

patřil národní večer, kde jsme mlsali české, německé a dokonce i japonské speciality. Společně jsme si zazpívali 

národní písničky a oslavili Halloween.  City Bound mi i tentokrát splnil veškerá očekávání a užila jsem si ho na 

maximum. 

Ema Jeřábková, Tercie B 
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LISTOPAD 

 Burza škol Quo vadis 

 Bobřík informatiky – testování 

 Studentské odpoledne 

 program Šikana jinak 

 čtvrtletní klasifikace a třídní schůzky 

 zkoušky na certifikát Delf – francouzský jazyk 

 projektový týden třídy VI.B – Lanterna Futuri 

Studentské odpoledne 

Již po devatenácté se letos uskutečnila oblíbená školní akce – Studentské odpoledne. Ve čtvrtek 15. listopadu 

byla výuka ve všech třídách ukončena po čtvrté vyučovací hodině a od 12 hodin začal v různých prostorách školy 

pestrý program, který slouží jako osobitá forma připomínky bývalého mezinárodního dne studentstva a současného 

Státního svátku  České republiky. 

Učitelé a žáci si pro tuto příležitost připravili řadu nejrůznějších vystoupení, her a soutěží. Například v tělocvičně 

probíhalo nejprve taneční vystoupení, které bylo poté vystřídáno sportovními aktivitami. Kdo chtěl, mohl zkusit 

výstup na horolezeckou stěnu, další se účastnili turnaje v badmintonu či futsalu a nebo si zahráli volejbal. 

Důležitou součástí tohoto dne jsou akce zaměřené na charitativní účely. Letos jejich výtěžek poputuje jednak na 

další vzdělávání naší adoptivní holčičky Mary a také se zapojíme do aktivity známé pod názvem Dobrý anděl. 

V cukrárně U Mary, při prodeji šperků vyrobených šikovnými studentkami, v bleším trhu U Jany či při dražbě 

předmětů věnovaných učiteli bylo na charitu získáno více než deset tisíc korun. 

Zajímavé programy probíhaly také v hudebně (recitační, herecká a hudební vystoupení), ve výtvarce si zájemci 

mohli namalovat draka, v učebně fyziky vyzkoušet různé zajímavé pokusy, ožila i laboratoř chemie výtvarně-

chemickým workshopem. Své zájemce si našlo i luštění přísloví vědeckým jazykem. Příznivci her si také přišli na své – 

jedna u počítačů a též u magických karet. A našli se i odvážlivci, kteří zdolávali školní schodiště proměněné v nejvyšší 

horu světa. Velký ohlas zaznamenalo také vystoupení kapely LKP a jejích přátel ve vestibulu. 

Děkujeme všem, kteří přispěli k vytvoření velmi příjemné atmosféry, plné společné zábavy. 

 

Dopis adoptivní holčičky z Indie 

Doufám, že se vám všem daří dobře. Děkuji vám za dopis společně s dárky. Byla jsem šťastná, když jsem je 

dostala. Dozvěděla jsem se, že 26. září slavíte Den jazyků. Bylo zajímavé slyšet i o dalších oslavách, které jste mi 

popsali. 

Co se týká mého bratra Anthonyho Raj, tak ten je v maturitní třídě a připravuje se na složení maturitní zkoušky. 
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Děkuji také za to, že jste si vzpomněli na mé narozeniny a poslali mi přání. Lidé v Indii slaví své narozeniny tak, že 

rozdávají sladkosti a obléknou si nové šaty. Já bydlím se svou rodinou a stále chodím do školy. 

Přečetla jsem si, že čekáte na příležitost navštívit mě, já také. 

Věřím, že jste se v létě měli krásně, zajímalo mě, jak u vás bylo v létě. Období monsunu u nás již skončilo, měli 

jsme prudké deště, ale nyní se počasí ochladilo. 

Asi už jste dostali můj letní dopis společně s mým vysvědčením z 11. třídy a víte, že jsem dostala špatné známky 

z několika předmětů. Ale postoupila jsem do 12. třídy. A budu se víc snažit. Letos budu skládat zkoušky, které se 

nazývají „ board exams“ . 

V říjnu jsme  měli několik dní prázdniny na oslavu Dasary. Byla jsem také pozvána společností na účast 

v jednodenním táboře. Tábor organizovala naše křesťanská skupina. Během této doby skupina organizovala 

jednodenní tábor pro všechny sponzorované děti  z našeho centra a jiných center, které se s námi sešly. Jako vždy 

jsme měli atraktivní hry, akční písně ráno a soutěže během dne. Po obědě jsme měli odpočinek a pak jsme se 

účastnili jedné nové lekce. Našla jsem si nové přátele. 

Blíží se vánoce a já se chápu této příležitosti, abych vám popřála pěkné vánoce a vše nejlepší do roku 2014. Také 

celá má rodina posílá pozdravy nejen vám, ale i vašim rodinám. 

Já se na vánoce velice těším, zejména proto, že si budu moci koupit nové šaty z peněz, které mi posíláte. Ty 

dostanu od naší společnosti. 

Než skončím tento dopis, posílám vám mnoho polibků, lásky a vděčnosti za to, co pro mě děláte. 

Vaše milující 

Prathibha Mary  překlad N. Kadlecová 

 

Studenti čtou a píší noviny 

V průběhu října a listopadu se naši studenti zúčastnili projektu, který pořádal jeden z našich nejčtenějších 

denních tisků, MF DNES. Studenti měli za úkol vyjádřit se v článcích ke třem zadaným tématům, která byla postupně 

vyhlašována a týkala se voleb, školství a globalizace. 

Akce se zúčastnily třídy VII.A  a VI.B a jedna studentka VIII.A. Garanty byli učitelé Mgr. Michal Kosina a Mgr. 

Lenka Česenková. V průběhu projektu na školu docházely noviny MF DNES, se kterými studenti v hodinách pracovali. 

Během šesti týdnů do redakce MF DNES došlo celkem 12 741 esejů, redakce vybrala 367 nejlepších, které se 

dostaly na stránky novin a 56 mladých autorů odměnila knihou. Jsme rádi, že mezi oceněnými byly i naše studentky 

Tereza Kameníková a Adéla Česenková. Jejich příspěvky si můžete přečíst zde: 

Tereza Kameníková: 

http://zpravy.idnes.cz/studenti-ctou-a-pisi-noviny-tereza-kamenikova-f4u-

/studenti.aspx?c=A131109_060502_studenti_lpo 

Adéla Česenková: 

http://zpravy.idnes.cz/studenti-ctou-a-pisi-noviny-tereza-kamenikova-f4u-/studenti.aspx?c=A131109_060502_studenti_lpo
http://zpravy.idnes.cz/studenti-ctou-a-pisi-noviny-tereza-kamenikova-f4u-/studenti.aspx?c=A131109_060502_studenti_lpo
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http://zpravy.idnes.cz/studenti-ctou-a-pisi-noviny-adela-cesenkova-fe6-

/studenti.aspx?c=A131025_061722_studenti_lpo 

Autory dalších článků zveřejněných v novinách jsou Jan Drastík, Gabriela Lotová, Adam Říha a Barbora Zákutná. 

Jejich příspěvky najdete níže. 

Příspěvky dalších studentů redakce zveřejnila na blogu: 

http://zpravy.idnes.cz/studenti.aspx?y=studenti/studenti-ctou-a-pisi-noviny-2011-jaro-archiv.htm 

Zde najdete příspěvky Ondřeje Poura , Michaely Plechaté, Štěpánky Kusé, Viktora Česenka a Adama Říhy. 

Všem studentům, kteří se do projektu zapojili, děkujeme. Další kolo redakce MF DNES plánuje na jaro a my se 

chceme znovu zúčastnit. 

Lenka Česenková 

Projekt Municipalita – národní kolo 

21. – 22. 11., v Praze, v Americkém centru a Poslanecké sněmovně, soutěžilo 21 studentů středních škol, 

vybraných z celé republiky. Šest nejlepších získalo stáž v Parlamentu. Adéla získala stáž v Centru místního rozvoje a 

nabídku ke spolupráci při organizaci dalšího pokračování soutěže. 

Municipalita je dlouhodobý projekt zaměřený na zlepšení informovanosti a zapojování občanů do správy věcí 

veřejných na místní úrovni. První ročník byl pojatý jako soutěž pro střední školy. V prvním kole studenti zpracovávali 

test zaměřený na zákon o obcích, fungování místní demokracie, korupční kauzy a museli napsat esej na zadané 

téma. Na základě výsledků prvního kola postoupilo celkem 21 studentů. 

Druhé finálové kolo se uskutečnilo ve dnech 21. a 22. listopadu formou dvoudenního semináře v Praze, 

v Americkém centru. Po úvodním teambuildingu následoval intenzivní cyklus přednášek a seminářů na téma místní 

samosprávy a jejího studia, korupce a téma místního rozvoje a využívání dotací. 

Na závěr prvního dne proběhlo simulované jednání zastupitelstva, kde účastníci intenzivně jednali 5 hodin, ve 

snaze dobrat se kompromisu ohledně všech sedmi bodů programu zasedání zastupitelstva fiktivního města Chmelov.  

Petr Hejda 

 

Certifikát Delf scolaire 

Ve dnech 25., 26. a 28. 11. se konaly na naší škole vůbec poprvé zkoušky z francouzštiny vedoucí k získání 

mezinárodního certifikátu Delf scolaire A1, A2 a B1. Zkoušky probíhaly za účasti pracovníků Alliance francaise 

z Liberce – p. ředitelky Kláry Vyskočilové a francouzského lektora Jeroma Boyona. Z naší školy se pokusilo tento 

mezinárodně uznávaný certifikát získat 7 studentů a všichni úspěšně: 

A2: Daniel Vladimirov, Markéta Michalová, Kateřina Bažantová a Anežka Horáková 

B1: Patrik Šváb, Štěpán Bystrák a Ondřej Bičiště. 

Hana Malíková 

  

http://zpravy.idnes.cz/studenti-ctou-a-pisi-noviny-adela-cesenkova-fe6-/studenti.aspx?c=A131025_061722_studenti_lpo
http://zpravy.idnes.cz/studenti-ctou-a-pisi-noviny-adela-cesenkova-fe6-/studenti.aspx?c=A131025_061722_studenti_lpo
http://zpravy.idnes.cz/studenti.aspx?y=studenti/studenti-ctou-a-pisi-noviny-2011-jaro-archiv.htm
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PROSINEC 

 akce primární prevence – prevence šikany 

 Fykosí fyziklání 

 vánoční florbalový turnaj 

 vánoční koncerty v bazilice Všech svatých 

 třídní vánoční besídky 

Fyziklání 

Fyzikální soutěž pořádaná Fyzikálním korespondenčním seminářem MFF UK probíhala ve čtvrtek 5. 12. 2013 od 

17 00 do 20 00 hodin online. Zúčastnil se jí i pětičlenný tým našeho gymnázia. Náš tým bojoval s dalšími 45 týmy až 

do konce.  

Tým GČL ve složení Tomáš Novotný, Cedrik Horčička, Radek Mahdal, Honza Kubát a Honza Kytka obsadil 

nádherné 2. MÍSTO. 

 

Vánoční koncert – bazilika Všech svatých 

 

http://www.gym-cl.cz/images/stories/foto/fyzika/fyziklani2013_02.jpg
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Vánoční florbalový turnaj 
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LEDEN 

 Tříkrálová sbírka 

 úspěch ve florbalu – krajské kolo dívek 

 filmové představení pro žáky vyššího stupně gymnázia (Hobit 2) 

 pololetní pedagogická rada 

 vzdělávací veletrh Gaudeamus Praha 

 výsledky Excelence 2013 

Úspěch florbalistek 

V letošním školním roce se děvčata z nižšího stupně gymnázia poprvé zúčastnila turnaje ve florbale. Po úspěšné 

kvalifikaci do okresního kola, které družstvo s přehledem vyhrálo, děvčata netrpělivě čekala na termín kola 

krajského. Datum turnaje byl stanoven na 27. 1. 

Časně ráno odjížděly dívky do Liberce, v Tipsport aréně se sešla nejlepší družstva okresů Libereckého kraje. 

Turnaj začíná  v 9:00 hod. -  vítěz získá titul přeborníka Libereckého kraje a postoupí do kvalifikace na 

celorepublikové finále. 

Našim děvčatům se podařilo projít turnajem bez jediného zaváhání, každá se snažila podat co nejlepší výkon a 

přispět tak k vítězství. Radost po posledním zápase byla veliká! Podařilo se nám postoupit do dalšího kola. Všem 

hráčkám gratulujeme k úspěchu. 

Gymnázium reprezentovala tato děvčata: 

Nikol Pekárková, Adéla Vaněčková, Kateřina Čermáková, Anežka Hladíková, Adéla Veselá,    

Barbora Košková, Jana Svobodová, Viktorie Volejníková, Kateřina Šabatová, Andrea Hejdová, 

Anežka Šafránková a brankářka Christina Černá 

Alena Mayová 

 

Gaudeamus 

Dne 28. 1. 2014 se studenti třetích a čtvrtých ročníků zúčastnili zájezdu na veletrh vysokých škol Gaudeamus. 

Naše škola tuto akci pořádá pravidelně, studentům má umožnit lepší přehlednost o vysokých školách a 

zjednodušit výběr pomaturitního studia. Zájemci si mohou obejít stanoviště, u kterých zjistí konkrétní informace o 

vybraných školách přímo od jejich stávajících studentů. Nejvíce dotazů se týkalo přijímacího řízení a uplatnění 

absolventů na trhu práce, ale také praktických věcí, například kolejí a stravování. 

Teď už jen můžeme našim maturantům popřát, aby úspěšně složili „zkoušku z dospělosti“ a poté byli na 

vybranou vysokou školu přijati. Hodně štěstí! 

Lenka Česenková 
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Národní kolo chemické olympiády 

Národní kolo 50. ročníku Chemické olympiády kategorií A, E a B proběhlo ve dnech 27. 1.  – 31. 1. 2014 na VŠCHT 

Praha a PřF UK v Praze. V pondělí 27. ledna se sjela do Prahy komise CHO - učitelé pořádající krajská kola, z našeho 

kraje to byli RNDr. Alena Havlíková a PhDr. Bořivoj Jodas. 

Do národního kola jsou většinou nominováni vítězové krajských kol. Účastníci kromě soutěže samotné 

absolvovali také exkurzi do Planetária a měli možnost relaxovat v Aquaparku Čestlice. 

Soutěže se v kategorii A v letošním roce zúčastnil i student mašehoho gymnázia Tomáš Novotný z oktávy A. Ve 

velmi silné konkurenci  40 soutěžících vybojoval 16. místo. Tomáš je dlouholetým řešitelem Chemické olympiády a 

tímto úspěchem završil své působení v této soutěži. 

 
Tomáš na fotografii v oranžové mikině 

Vynikající výsledek v programu Excelence 2013 

Excelence je programové hodnocení středních škol vyhlášené MŠMT podle výsledků žáků v soutěžích. V loňském 

kalendářním roce proběhl třetí ročník tohoto programu, tedy Excelence SŠ 2013. Školy mohly získávat body za 

umístění svých žáků na předních místech v krajských či vyšších kolech soutěží a na základě celkového počtu získaných 

bodů jsou přidělovány též finanční dotace. 

V těchto dnech byly na webových stránkách  MŠMT zveřejněny výsledky. Mezi 366 středních škol bylo rozděleno 

celkem přesně 19 999 982 korun. A toto vyhodnocení je pro naši školu vynikající: Gymnázium Česká Lípa obdrží 

finanční odměnu ve výši 226 850 Kč. Podařilo se nám tedy nejen zopakovat úspěch z minulého ročníku Excelence, 

kdy jsme získali 205 020 Kč, ale svůj výsledek jsme díky systematické práci našich učitelů s nadanými žáky ještě 

zlepšili. Mezi školami Libereckého kraje jsme se stali nejúspěšnější školou v tomto programu zapojenou (celkem z 12 

SŠ, které nějakou dotaci za výsledky svých žáků dostaly). Z  celkového přehledu vyplývá též skutečnost, že pouze 17 

http://www.gym-cl.cz/images/stories/foto/chemie/ChOA1.JPG
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škol z celé republiky získalo částku převyšující 200 000 Kč. Z nich pouhých  12 škol dosáhlo částky vyšší než naše 

gymnázium. 

Z nemalé finanční odměny máme pochopitelně velkou radost, navíc toto hodnocení ukazuje, že v konkurenci 

mezi ostatními školami v  kraji je naše gymnázium na výborné úrovni. Na skvělém výsledku se podílela přední 

umístění v soutěžích spojených s řadou předmětů  počínaje matematikou a fyzikou, kde dva naši žáci dosáhli 

vynikajících výsledků i v mezinárodních kolech, a dále chemií, biologií přes cizí jazyky až k programování či zeměpisu. 

Celkové výsledky jsou uvedené na webových stránkách MŠMT – konkrétně zde: 

http://www.msmt.cz/file/32950/ 

Helena Paszeková 

  

http://www.msmt.cz/file/32950/
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ÚNOR 

 4. 2. Den otevřených dveří 

 setkání MEPs for Demokracy – Nový Bory (program Mládež v akci) 

 seminář s rodilým mluvčím  – časopis GATE (anglický jazyk) 

 28. 2. Den G 

Den otevřených dveří  

V úterý 4. února jsme v rámci Dne otevřených dveří ve škole přivítali více než stovku návštěvníků, především z 

řad uchazečů o studium, ale podívat se přišli i někteří rodiče stávajících žáků. 

Pro příchozí byla připravena prohlídka školy v doprovodu studentů (především z oktávy A), dále pokusy a 

prezentace v odborných učebnách, které představily školu a její aktivity.  Odpoledne přibyly ještě metodické bloky 

zaměřené na řešení různých typů testových úloh z matematiky a českého jazyka pod vedením zkušených vyučujících. 
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MAPs for Demokracy 

Ve dnech 14. – 16. února 2014 proběhlo setkání české skupiny před výpravou na simulaci zasedání Evropského 

parlamentu do lotyšské Jelgavy. 

Během pobytu v novoborském DDM Smetanka se studenti dozvěděli nové informace o fungování evropských 

institucí, navzájem se poznali  se studentkami z gymnázia v Mělníku a v neposlední řadě fandili našim hokejistům při 

olympijském utkání se Švýcarskem. Právě výsledek zápasu byla jediná věc, která se nezdařila podle jejich  představ. 

Samotný výjezd do Lotyšska se uskuteční v termínu od 16. do 23. března díky spolupráci s o. s. Tmelník, o.s.Křišťálový 

klíč a Gymnázia Česká Lípa . Akce je financována z prostředků EU, studenti se podílejí  pouze na dopravě. 

Mgr. Martina Šimánková - koordinátorka projektu za Gymnázium v České Lípě 

 

Den G 

V pátek 28. února si učitelé a  žáci naší školy připomněli 20. výročí své práce a studia v budově v Žitavské ulici. 

Pro studenty byl připraven netradiční rozvrh, kdy si sami vybírali jednotlivé vyučovací aktivity. Jejich nabídka byla 

pestrá a rozdělená byla zvlášť pro nižší a zvlášť pro vyšší stupeň gymnázia. Ti mladší z prim až kvart si mohli během 

1.-4. hodiny vybrat z osmi až deseti  nabídek například bruslení, makromolekulární vaření, chemické hrátky, 

sestavování portrétu „pachatele“, zeměpisné kvízy, radostnou češtinu, drsnou matematiku, pouštění rakety, soutěže 

a kvízy v angličtině či francouzštině atd. 

Starší žáci měli v každé hodině možností dvanáct až čtrnáct – z nejatraktivnějších uveďme hmyz na talíři, historie 

dobývání alpských vrcholů, překladatelská dílna francouzštiny, kurz rychločtení, Controversial and Taboo Topics, 

míčové hry, florbal či powerjóga, graffiti či různé formy přípravy k maturitní zkoušce. 

http://www.gym-cl.cz/images/stories/foto/ruzne/Young_MEPs_for_Democracy_1.jpg
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Nemálo zájemců se našlo i o aktivitu věnovanou prezentaci Almanachu Gymnázia Česká Lípa 1994-2014, kdy jim 

byl představen jeho obsah vytvořený samotnými učiteli a též si vyzkoušeli zábavný kvíz znalostí o své škole. 

Takto netradičně vytvořené třídy jsme zažili poprvé a dle ohlasu ze strany žáků lze soudit, že rozhodně ne 

naposledy. 

Odpoledne se pak konalo společenské setkání zaměstnanců současných i bývalých za účasti hostů – zástupců 

žřizovatele (Alena Losová, radní Libereckého kraje pro školství), města Česká Lípa (starostka Mgr. Hana Moudrá a oba 

místostarostové), školské rady a Občanského spolku rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa. I zde byl především 

představen nový almanach. 
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BŘEZEN 

 lyžařský kurz žáků kvint a 1. A 

 program Mládež v akci – týdenní setkání Jelgava, Lotyšsko 

 projektový týden Lanterna Futuri – třída VI.A 

 matematický klokan 

 beseda o studiu na přírodovědecké fakultě UK Praha 

 divadelní představení pro žáky vyššího stupně  gymnázia 

Mezinárodní simulace Evropského parlamentu v Lotyšsku  

Jaké to je zažít týden v kůži europoslance? To si vyzkoušelo našich  šest studentů, kteří se účastnili mezinárodní 

simulace Evropského parlamentu pořádané univerzitou LLU (Latvijas Lauksaimniecības universitātē). 

Do lotyšské Jelgavy přijelo téměř osmdesát mladých lidí z šesti evropských zemí. Na projektu s názvem Young 

MEP`s for European Democracy! pro ně bylo připraveno mnoho workshopů simulujících jednání výborů a politických 

skupin EP. Kromě týmů z České republiky a Lotyšska se do modelu zapojily skupiny z Rumunska, Litvy, Itálie a 

Chorvatska. 

Mezi cíli projektu Young MEP`s for European Democracy! byla snaha motivovat účastníky k aktivnímu občanství a 

posílit porozumění mezi lidmi z různých částí EU.  

Studenti našeho gymnázia si procvičili anglický jazyk, navázali přátelství se studenty a mladými lidmi z dalších 

Evropských zemí a v neposlední řadě strávili dva dny v Lotyšském hlavním městě Rize. 

Martina Šimánková 
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Internetové zpravodajství 

Ukázka z prezentace školy na regionálním internetovém zpravodajském serveru i-noviny, kam jsme zasílali 

pravidelná zpravodajství o školních aktivitách 

  
Zpravodajství › Školy 

iGymnázium Česká Lípa (13. a 14. týden roku 2014) 

9.4.2014 17:35 | GCL 

Aktualita 

Někteří stihli i tři olympiády za týden. Další díl Lanterny. Siláci postoupili na republiku. Úspěchy v jazycích i 

zeměpisu. Patnáct fotografií. 

Další třída absolvovala od neděle 23. do soboty 29. března projektový týden Laterna Futuri. Tentokrát to byli žáci 

2. A, kteří se vypravili do německého Grosshennersdorfu a polského Niedamirowa a zúčastnili se spolu se stejně 

starými Němci a Poláky práce v pěti tvůrčích dílnách. 

Činnost ve všech workshopech byla jako vždy zakončena společnou prezentací vytvořených produktů – filmu, 

hudebního a divadelního vystoupení, vernisáži fotografií a výtvarným happeningem. 

Jako vždy vzniklo na dílnách mnoho zajímavého – nabízíme alespoň několik fotografií z oficiálního webu projektu 

(www.lanternafuturi.net). 

 

 
Školní kolo Pythagoriády 

V pondělí  24. 3.  se téměř 50 studentů z primy, sekundy a obou tercií zúčastnilo školního kola Pythagoriády. 

Každý soutěžící řešil ve své kategorii 15 logických úloh. Úspěšným řešitelem se stal ten student, který správně 

vypočetl alespoň 9 příkladů.  

Z výrazného úspěchu se téhož dne radovaly dívky, kterým se podařilo zvítězit v krajském kole soutěže 

v basketu. Výsledky se soupeřkami: proti Jilemnici 51:9, proti Jablonci 32:12, proti Liberci  36:20. Dívky 

postoupily do kvalifikace na republiku, tak jim s námi držte palce. 

 

http://www.i-noviny.cz/zpravodajstvi
http://www.i-noviny.cz/zpravodajstvi/skoly
http://www.i-noviny.cz/autori/gcl
http://www.lanternafuturi.net/
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. 

kat. prima kat. sekunda kat. tercie 
1. Martina 

Rychtaříková 
1. Josef Zátka 

1.- 2. Andrea Bínová 

Eliška Povolná 

2. Jan Rychtera 
2.- 3. Jiří Liška  

Václav Machalík 
 

3.- 4. Libor Šabaka  

Tomáš Hlobeň 
 3. Daniel Vladimirov 

Okresní kolo chemické olympiády 

24. března se na naší škole uskutečnilo okresní kolo chemické olympiády kategorie D. Dvacet čtyři žáků se 

muselo vypořádat s titrací v praktické části a s mnoha rovnicemi v testu. Úspěšnými řešiteli bylo nakonec jen pět 

soutěžících, z toho dva od nás. Vzhledem k tomu, že v ostatních okresech na tom byli podobně, jedou na kraj 

čtyři reprezentanti České Lípy, mezi nimi i naše Tereza Baštová z kvarty B. 

 
Okresní kolo biologické olympiády 

26. března jsme host ili účastníky okresního kola biologické olympiády kategorie C. V soutěži, které se 

zúčastnilo 22 žáků, zvítězil s velkým bodovým náskokem Ondřej Vosála (IV. A), místo druhé obsadil Petr Velík 

(IV. A) a na pátém místě skončil  Vilém Hron (IV. A). 

27. března probíhalo krajské kolo v silovém čtyřboji a z vítězství se radovalo naše družstvo ve složení Jan 

Weiss, Toom Bùi, Hynek Bárta a David Slavík. Borci postoupili na národní kolo. 
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Okresní kolo fyzikální olympiády 

27. března se uskutečnilo i okresní kolo fyzikální olympiády. V kategorii F určené osmým třídám bodovaly 

druhým místem Andrea Bínová a třetím Eliška Povolná (obě tercie A). V kategorii E určené devítkám nás už 

potřetí během jediného týdne reprezentovali Vilém Hron a Ondřej Vosála, první jmenovaný skončil na 

děleném čtvrtém místě, Ondřej byl šestý. 

Projektové dny pro žáky ze ZŠ českolipského okresu 

25. a 28. 3. se uskutečnily další dva projektové dny pro žáky ze základních škol českolipského okresu – 

nejprve pro ZŠ Pod Ralskem Mimoň a dále pro ZŠ Kamenický Šenov. Děti pracovaly v laboratořích fyziky, 

biologie a chemie. 

 

 
Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce pro středoškoláky 

V pátek 28. března 2014 proběhlo v Liberci krajské kolo soutěže v anglickém jazyce pro středoškoláky. 

Naši školu v něm skvěle reprezentovali Michal Říha ze VII. A a Livia Lakatošová ze VI. A. V konečném součtu 

bodů se náš Michal Říha umístil o pouhou polovinu bodu za letošní vítězkou a s obrovským náskokem před 

v pořadí třetím. Michal se stal náhradníkem do národního kola této soutěže. Pozadu nezůstala ani naše druhá 

studentka Livia Lakatošová, která v konečném pořadí obsadila vynikající čtvrté místo. 

Krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorebus 

V sobotu 29. března se 14 studentů nižšího gymnázia (ze tříd I. A, II. A, III. B a IV. B) zúčastnilo na 

Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem krajského kola zeměpisné soutěže Eurorebus. V ostré konkurenci 

si v kategorii jednotlivců nejlépe vedli zástupci z primy a sekundy. 

Bianka Lusková (I. A) obsadila 6. místo, Bohouš Sigmund 7. místo, Martina Rychtaříková (I. A) byla devátá a 

Samuel Engel (II. A) desátý. V kategorii školních tříd vybojovalo družstvo II. A ve složení Samuel Engel, Tereza 

Nemčoková a Josef Zátka 6. místo. Nejlépe si vedlo družstvo I. A, Barbora Hluštíková, Bianka Lusková a 

Martina Rychtaříková, které skončilo na 3. místě a postupuje do celostátního kola. 
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Krajské kolo konverzační soutěže ve španělštině 

31. 3. se v Liberci konalo krajské kolo konverzační soutěže ve španělštině, kde naše barvy úspěšně hájili 

Ondřej Volejník a Patrik Šváb. Soutěžící nejprve absolvovali poslechový test, poté napsali slohovou práci na 

dané téma a nakonec před porotou prokazovali své konverzační schopnosti. 

Díky vyváženým výkonům ve všech částech zkoušky dosáhli oba naši studenti vynikajících umístění: 

Kategorii SŠ I: Ondřej Volejník – 2. místo 

Kategorii SŠ II: Patrik Šváb – 3. místo (přičemž od vítěze ho dělily pouhé dva body). 

 
Prvního dubna jsme měli i my zástupkyni mezi učiteli oceněnými Libereckým krajem. Výbor pro výchovu a vzdělávání 

Libereckého kraje schválil náš návrh na ocenění Mgr. Lenky Tulkové.   

Stále na apríla žáci kvint navštívili divadelní představení v anglickém jazyce. Již několik let takto využíváme nabídku 

pražského salesiánského divadla a letos jsme pro naše studenty vybrali inscenaci Peter Pan. 

A stále v tentýž den na naší škole též probíhalo testování projektu M+ určené maturantům z matematiky. Této akce se 

zúčastnilo 27 žáků z obou oktáv a 4. A a kromě nich též studenti z Gymnázia Mimoň a též z českolipské průmyslové školy. 

Výsledky budou známy až v příštích dnech. 

Radost nám druhého dubna udělaly dvě dívky z kvarty A, které reprezentovaly naši školu v krajském kole konverzační 

soutěže v anglickém jazyce. Dopadly výborně -  Alena Brabencová obsadila 2. místo a Anička Šulcová skončila na místě 

třetím. 

 
 



Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace 

 

 

54 

DUBEN 

 literární pořad Listování 

 ocenění učitelů v Liberci – cena pro Mgr. Tulkovou 

 divadelní představení v anglickém jazyce (dvakrát) 

 testování Matematika+ (maturanti) 

 zřízení wi-fi sítě v celé škole 

 pedagogická rada (třetí čtvrtletí) a třídní schůzky 

 zájezd do Drážďan 

 soutěž Matematický náboj  - Praha 

 22. a 23. 4. přijímací zkoušky 

Listování 

Dne 7.4. 2014 jsme ve škole zhlédli pořad Listování, který pro nás připravila trojice pražských herců ve složení 

Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Lenka Janíková. Šlo o scénické čtení, což znamenalo, že herci text knihy četli a zároveň 

některé pasáže sehráli. 

Pro mladší ročníky byla vybrána kniha Život k sežrání od francouzského spisovatele Mikaela Olliviera, vtipně 

zpracovávající trable dospívajícího chlapce, který má pár kil navíc a usiluje o přízeň krásné spolužačky. 

Starším studentům byla poté představena mentalita českého národa prostřednictvím polského autora Mariusze 

Szczygiela a jeho knihy Gottland. 

Výkony herců byly natolik suverénní a přesvědčivé, že studenti nesledovali hodinky a mobilní telefony, ale 

výborně se bavili. To ostatně potvrdili i při následném hodnocení pořadu a navrhovali pokračování v příštím školním 

roce zase s jinou knihou. Atmosféra byla výborná, reakce nadšené, což nás potěšilo, a rádi herce pozveme i příště. 

Lenka Česenková 

Fotografie vítězů jednotlivých kategorií soutěže Matematický klokan 

,  
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Anglické divadlo 

Ve středu dne 16. 4. 2014 se uskutečnila ve školní jídelně dlouho očekávaná představení mezinárodního divadla 

Theatre Bear.  Vedoucí souboru David z Velké Británie, Irína z Dánska a Oscar ze Španělska předvedli 

nezapomenutelnou show pro studenty nižšího gymnázia pod názvem Alians in our school. Studenti byli vtaženi do 

děje a aktivně se podíleli na zadaných úkolech. 

Pro studenty kvart a vyššího gymnázia bolo připraveno divadlo lehce vzdělávací, které neslo název The History of 

England. Zde si přítomní zopakovali dějiny Anglie od příchodu Římanů až po Alžbětu I. Velice humornou formou jsme 

se prošli přes Římany, Anglosasy, Vikingy a Viléma Dobyvatele až do doby nazvané The Dark ages. Studenti si 

zasoutěžili a vzpomněli na W. Shakespeara v několika hrách. Obzvláště působivá část se týkala Jindřicha VIII. a jeho 

šesti žen. A tím se divadlo dostalo ke konci - k Alžbětě I. Druhá část nás bude čekat snad příští rok. 

Naše škola měla to štěstí, že přijeli ti nejlepší. Po představení herci pochválili naše studenty, kteří se chovali 

velice slušně a komunikativně. 

Mgr. Naděžda Kadlecová 

Úspěch matematiků v mezinárodní soutěži  

V pátek 11. dubna se konal 10. ročník mezinárodní matematické soutěže "Náboj", které se kromě pravidelných 

účastníků z ČR a Slovenska letos poprvé zúčastnily také školní týmy z Finska, Německa, Polska, a Rakouska. 

Soutěž probíhala současně na šesti místech ve dvou kategoriích - Junior (1.-2. ročník SŠ) a Senior (3.-4. roč. SŠ). 

Naši studenti v kategorii Senior (Tomáš Novotný, Cedrik Horčička, Radek Mahdal, Tomáš Kučera a David Tichý) skvěle 

navázali na výborná umístění z předchozích dvou let - v r. 2012 získalo naše družstvo 4. místo v ČR a 7. v mezinárodní 

kategorii, v r. 2013 6. a 9. místo. Letos chyběl pouze pověstný kousek štěstí od celkového vítězství. V průběhu 

soutěže se naši počtáři dostali dokonce i do vedení, nakonec obsadili vynikající 2. místo v ČR se stejným bodovým 

ziskem jako vítězné družstvo z Plzně. V mezinárodní soutěži obsadili 4. místo. Úspěch je o to větší, že této prestižní 

soutěže se pravidelně účastní studenti z gymnázií zaměřených na rozšířenou výuku matematiky. 

 Blahopřejeme našim studentům a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.  

Mgr. Radomír Tulka 

 

  



Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace 

 

 

56 

 KVĚTEN 

 písemná část maturitních zkoušek společné části 

 finále Juniorského maratonu – Praha 

 charitativní akce – květinový den (Liga proti rakovině) 

 kurzy první pomoci pro žáky 

 inspekce ČŠI 

 ústní maturitní zkoušky společné a profilové části 

Běžci českolipského gymnázia se v Praze „neztratili“……  

V neděli  11. 5. 2014 patřila Praha vytrvalostním běžcům. V jejím centru se konal jubilejní 20. ročník Pražského 

maratonu. Součástí hlavního běhu byly i další doprovodné akce. Trvalo téměř dvacet minut, než startem na 

Staroměstském  náměstí  proběhli na trať všichni běžci, vždyť se jich  sešlo přes 10 000. 

Desetičlenné družstvo Gymnázia  Česká Lípa si vybojovalo účast v Juniorském maratonu – štafetovém běhu, kdy 

celková délka maratonu  42,195 km je rozdělena mezi jednotlivé běžce.  První  členové  štafet tohoto závodu 

startovali hned za elitní skupinou maratonců z celého světa. Motivace našich studentů byla veliká o odhodlání podat 

co nejlepší výkon potvrdily mezičasy na jednotlivých předávkách. Po doběhnutí posledního úseku a potvrzení 

výsledného času 2:48,34 jsme měli radost všichni – čas byl o 7 minut lepší než v semifinále a 20. místo v celostátním 

finále Juniorského maratonu vynikající. 

Děkujeme všem reprezentantům Gymnázia Česká Lípa a přejeme jim hodně úsilí v tréninku, aby příští rok mohli 

svůj úspěch zopakovat! 

Jednotlivé úseky běželi:  Nikola Horčičková, Tereza Hrochová, Zuzana Václavíková, Ondřej Janoušek, Vojtěch Volf, 

Ondřej Pleticha, Jan Stárek, Josef Adámek, Filip Švácha – 4km úseky , posledních  6,195 km – Ondřej Olšar. 

Alena Mayová 
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ČERVEN 

 slavnostní předávání maturitních vysvědčení 

 schůzky s rodiči přijatých žáků 

 míčový maraton 

 hodiny moderní chemie – spolupráce s VŠCHT Praha  

 vodácký kurz třídy 3. A 

 beseda s kulturní atašé velvyslanectví USA Praha 

 kurz sportu a pobytu v přírodě – třída septima B 

 poznávací zájezd a jazykový kurz – Velká Británie 

 sportovní dny školy 

 národní kolo soutěže Zlatý list  

 první předávání výročních cen školy 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2014 

Ve středu 4. června proběhlo ve velkém sále ZUŠ předávání maturitních vysvědčení letošním absolventům školy - 

žákům třídy VIII.A, VIII.B a 4.A. Slavnosti se zúčastnili nejen žáci a jejich rodiče, příbuzní a přátelé, ale též zástupci 

města Česká Lípa (starostka mgr. hana Moudrá a posléze též místostarosta Mgr. Tomáš Vlček) a předsedkyně školské 

rady naší školy Mgr. Eva Stehlíková. Atmosféra tohoto posledního setkání se žáky a jejich rodiči byla velmi pozitivní a 

důstojná. 
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Míčový maraton 2014 

Velmi povedená sportovní akce se uskutečnila v tělocvičně Gymnázia Česká Lípa v noci z pátku 13 .6. na sobotu 

14. 6. Konal se tradiční Míčový maraton, ve kterém po dobu 12 hodin soupeřily smíšené týmy chlapců a děvčat 

absolventů a studentů septim a třetího ročníku. 

Vše začalo v 18.00 hodin pod vysokou sítí, hrál se pohledný a v porovnání s ostatními sporty komorní volejbal. O 

hodinu později se hala zaplnila o něco více, ale síly nebyly ještě zdaleka vyrovnané a absolventi dostali lekci ve 

florbalu. Hrstka statečných sváděla marný boj proti brankostroji třeťáků. Za další hodinu, v basketbalu, se situace 

zcela otáčí. Zaplňuje se i střídačka absolventů a na hře je to znát. Válcují tým třeťáků jako All Star za dob M. Jordana. 

Kvarteto sportů zdařile doplňuje sálová kopaná. I v pozdních nočních hodinách je stále vidět spousta pěkných akcí, 

bojovnost, tvrdost a nasazení, ale na druhé straně kamarádství, fair-play a příjemná sportovní atmosféra. 

Čtyři sporty se pravidelně v hodinových intervalech střídají až do šesté hodiny ranní, kdy se ozývá závěrečný 

hvizd. Nakonec vítězí absolventi, kterým se nepovedl jen ten florbal. 

Za přípravu a organizaci děkuji klukům ze 3.A – Mirkovi Štimplovi, Matěji Ježkovi, Honzovi Kubátovi, dále 

Jakubovi Studenovskému ze septimy A za pomoc při organizaci turnaje p.učiteli a Ježákovi. 

Radek Častulík 

 

Třetí A na vodě 

V týdnu od 1. 6. do 6. 6. proběhl tradiční vodácký kurz na jedné z nejkrásnějších českých řek - Vltavě. 

Ve skvělé pohodě za krásného počasí jsme všichni postupně zdolávali celou trasu z Vyššího Brodu do Boršova, 

sjížděli jezy i klidněji tekoucí úseky, kochali se krásnou přírodou a užívali si nové zážitky. Pobyt na vodě střídaly 

návštěvy  různých zajímavostí a kulturních památek - hradů, klášterů, výstav, grafitového dolu v Českém 

Krumlově........ Domů jsme odjížděli spokojeni a fotky dokládají, že z Vltavy odjížděli "vodáci". 

Alena Mayová 
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Chemie je COOL! 

To je název fotosoutěže, kterou již  pátým rokem vyhlašuje VŠCHT Praha. 

Chemie nás obklopuje na každém kroku, chemické procesy probíhají neustále i v našem těle.  Zkuste se zamyslet, 

když večer uléháte, co všechno kolem vás existuje právě díky chemii.  

Prvního kola této soutěže se zúčastnili i studenti obou septim našeho gymnázia. Jsem ráda, že můžeme 

poblahopřát Barboře Drunecké ze septimy B k vítězství v 1. kole této fotosoutěže.  Její snímek má název „Light bulb“ 

a okomentovala ho slovy: "Trocha skla, malý kousek wolframu a jeden z největších vynálezů lidstva". 

Pavla Machová 

 

Beseda s atašé z velvyslanectví USA 

Dne 10.6. proběhla beseda s paní  Sherry Keneson-Hall, kulturní atašé velvyslanectví USA v Praze. 

Tématem besedy bylo představení naší školy a  města našimi studenty, dále pak bylo v rámci besedy zmíněno 

téma  „Úloha USA při osvobozování Evropy ve 2. světové válce“ 

Besedy se zúčastnili vybraní studenti z druhých a třetích ročníků, a to na základě jejich konverzačních schopností 

v anglickém jazyce, a dále dle jejich zájmu o dějiny, zejména o období druhé světové války. 

Jana Triguinho 

  

Velká Británie 2014 

Bruggy, Nottingham, Sherwood, Whitby, York a okolí a samozřejmě Londýn – všechna tato místa si může označit 

ve své osobní mapě navštívených míst všech 51 studentů vyššího gymnázia, kteří se před koncem školního roku 

zúčastnili jazykového a poznávacího kurzu ve Velké Británii. 

Náplní kurzu bylo jednak procvičení angličtiny ve vzdělávacím centru při St. John University v Yorku, dále pak 

samozřejmě návštěvy nádherných míst v severovýchodní Anglii. 

K místům, která studenty po cestě nejvíce zaujala, patřily samozřejmě belgické Bruggy, zvané Benátky severu, 

dále Nottingham a okouzlující Sherwood Forest.  Na výletech z Yorku to pak bylo bezpochyby kouzelné a díky 

Drákulovi a kapitánu Jamesi Cookovi proslavené městečko Whitby s nádherným klášterem a hřbitovem, dále 
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pohádkové nádraží ve vesničce Goathland, jehož návštěva potěšila zejména milovníky filmů o Harry Potterovi, a 

v neposlední řadě honosné sídlo Castle Howard s překrásnými zahradami. 

Samotné místo našeho pobytu York nám všem umožnil tak trochu návrat do středověku – a to nejen díky 

překrásné katedrále York Minster a typickému středověkému centru města, ale i díky návštěvě Jorvik Viking Centre. 

Tam jsme si mohli na místě skutečných středověkých vykopávek na vlastní kůži okusit, jak se žilo v typické vikingské 

osadě během stoletého období, kdy této části Anglie vládli drsní Vikingové. 

Kromě výletů se studenti samozřejmě i vzdělávali, výuka probíhala ve skupinách dle úrovně pokročilosti 

jednotlivých studentů a na závěr účastníci obdrželi certifikát o absolvování kurzu. Velmi příjemně se nám, vyučujícím 

anglického jazyka, poslouchalo, jak angličtí vyučující naše studenty chválili – a to nejen jejich úroveň angličtiny a 

komunikační schopnosti, ale i jejich chování. 

Díky ubytování v anglických rodinách se studenti mohli přirozeným způsobem také seznámit s každodenním 

rodinným životem, ochutnat typická anglická jídla a v neposlední řadě procvičit angličtinu s rodilými mluvčími, jejichž 

přízvuk byl mnohdy překvapivý… J. 

Ráda bych poděkovala cestovní kanceláři Albion a průvodkyni Ing. Z. Smoradové za realizaci našeho výjezdu i za 

zajištění překvapení pro studenty – karaoke party, vedenou charizmatickým zpěvákem, masérem a učitelem 

angličtiny v jedné osobě Simonem Youngem, kterou jsme si všichni užili. Dále děkuji všem studentům, kteří se 

zájezdu zúčastnili, za jeho bezproblémový průběh a svým kolegům P. Švajdové a J. Poštolkovi za spolupráci, pomoc a 

příjemnou společnost. 

Mgr. Jana Triguinho, vedoucí akce 

 

 

Sportovní dny školy 

Také letošní závěr školního roku patřil mimo jiné sportovním dnům. Prvním z nich byla středa 25. 6., kdy krátce 

po osmé hodině odstartovala nejprve štafeta tříd, v níž po tvrdém boji zvítězila tercie B, a poté následovaly sportovní 
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disciplíny pro jednotlivce a turnaje v míčových hrách pro třídní kolektivy primy až kvart. Stejnou strukturu měl i další 

sportovní den, tj. čtvrtek 26. 6., určený pro žáky vyššího stupně gymnázia.  

Odměny pro vítěze věnovalo Občanské sdružení rodičů a přátel školy a též Jizerské pekárny, a. s. 

 

 

Ekokřečci na národním kole opět nezklamali 

V týdnu od 16. do  22. 6. 2014 probíhalo v Janově u Dačic národní kolo soutěže Zlatý list. Liberecký kraj v 

kategorii starších reprezentovali členové přírodovědného kroužku Ekokřečci, který existuje při naší škole již 12 let. 

Studenti prožili skvělý týden s odborníky z různých oborů biologie. 

Na závěr pobytu proběhla vlastní soutěž, která prověřila přírodovědné znalosti účastníků. Družstvu ve složení 

Lucka Myslíková, Adéla Sztoláriková (!!!  II.A), Vilém Hron, Vojta Svoboda, Petr Velík a Ondra Vosála (všichni IV.A) se 

podařilo vybojovat ve velmi silné konkurenci patnácti týmů z celé ČR  4. místo. Kromě vlastní soutěže odborná 

porota také hodnotila práci pro přírodu (brigády) a vypracování dobrovolných úkolů. 

Děkuji všem Ekokřečkům, kteří soutěžili, pomáhali se zpracováním „dobrovolných úkolů" či se účastnili brigád. 

Lenka Tulková 
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Otevřená věda 

Žáci našeho gymnázia se letos zúčastnili projektu Otevřená věda (www.otevrenaveda.cz). Úspěšní  stážisté byli 

při jejich vědecké práci vyfotografováni a z jejich fotografií nyní vznikla tematická výstava s názvem JSEM MLADÝ 

VĚDEC! Výstava JSEM MLADÝ VĚDEC! představuje 20 mladých středoškolských vědců z celé republiky a nás velmi 

těší, že mezi nimi je také naše absolventka  Zuzana Kroulíková, studentka letošní třídy oktáva A. 

 

První Žluté ponorky byly uděleny v den vysvědčení 

V pátek 27. 6. se všichni žáci i učitelé sešli úderem osmé hodiny v tělocvičně školy, aby se zúčastnili historicky 

prvního předávání výročních cen školy. Cena má název Žlutá ponorka a je udělována nejúspěšnějším žákům v celkem 

sedmi kategoriích, přičemž zvlášť jsou oceňování žáci nižšího (NG) a zvlášť žáci vyššího (VG) stupně gymnázia. 

Proces udělování této ceny začal již na jaře v předmětových komisích, které mohly navrhnout až čtyři kandidáty v 

každé kategorii. O vítězi pak hlasovali jednak členové studentské rady a jednak učitelé a výsledkem je prvních 14 

žáků, kteří toto ocenění nakonec získali. 

Slavnostní vyhlášení bylo spojeno s koncem školního roku. V úvodu vystoupila ředitelka školy Mgr. Helena 

Paszeková s krátkým proslovem a poté již následovalo samotné předávání cen z rukou ředitelky a předsedů 

předmětových komisí. Součástí ceny byl pamětní list, speciální placka se žlutou ponorkou a zejména poukázka na 

odběr zboží v hodnotě 300 Kč v některých českolipských obchodech věnovaná Občanským sdružením rodičů a přátel 

G ČL. O příjemné atmosféře během předávání svědčí i fotogalerie za textem. 

http://www.otevrenaveda.cz/
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Věříme, že jsme tak na naší škole zahájili novou a velmi příjemnou tradici – blahopřejeme letošním vítězům a 

budeme se těšit na další ročník Žluté ponorky! 

Žlutou ponorku si odnesli tito žáci: 

SPORT: 

 NG Černá Christina  

 VG Olšař Ondřej  

Biologie – chemie 

 NG  Vosála Ondřej  

 VG Kašpar Ludvík  

Český jazyk 

 NG Pechrová Viktorie  

 VG Paulík Petr  

Cizí jazyky 

 NG  Brabencová Alena  

 VG  Volejník Ondřej  

Estetika 

 NG  Zapalačová Petra  

 VG Švácha Filip  

Ma,Fy,IVT 

 NG  Povolná Eliška  

 VG Novotný Tomáš  

Společenské vědy 

 NG Hluštíková Barbora  

 VG Česenková Adéla 
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PRÁZDNINY 2014 

 výjezdy v rámci programu City Bound 

 Expedice 

 mezinárodní matematická olympiáda 

Studentky poznají Evropu akčním způsobem 

Studentky z nižšího stupně našeho gymnázia se v létě zúčastní akce City Bound v Berlíně a v Praze. City Bound je 

mezinárodní pobytová akce plná dobrodružných volnočasových aktivit a multikulturního poznávání. 

Studentky čekají outdoorové hry, workshopy a další činnosti, během kterých lépe poznají  své vrstevníky z 

evropských zemí, s nimiž si zábavnou formou procvičí angličtinu. Projekt City Bound je hrazen z  grantu EU Mládež v 

akci. Účastníci se finančně podílejí pouze na dopravě a hradí účastnický poplatek. Program akce je založen na 

principu zážitkové pedagogiky a je veden zkušenými lektory. 

V  letošním roce je projekt organizován pouze pro 12 vybraných dětí z České republiky, proto je velmi cenné, že 

mezi těmito dětmi jsou i čtyři studentky z našeho gymnázia. Studentky musely předem napsat motivační dopis v 

anglickém jazyce a poté byly vybrány zástupci občanského sdružení Tmelník. 

Kam tedy naše studentky odjedou? 

Anna Daová  III.B a Andrea Hejdová III.A  odjedou do Německa, 10. 8. – 16. 8. CityBound v Berlíně 

Pavlína Kašparová III.A a Kateřina Hrdinová III. B odjedou do Prahy, 17. 8. - 24. 8. CityBound v Praze  

Mgr. Martina Šimánková 
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Tomáš Novotný nejlepším Čechem na Světové matematické olympiádě  

Ve dnech 3. - 13. července se v jihoafrickém městě  Cape Town konal již 55. ročník Světové matematické 

olympiády (IMO), které se zúčastnilo 560 středoškolských matematiků ze 101 národních týmů. Vlastní soutěž trvala 

dva dny, ve kterých soutěžící řešili celkem šest úloh. Z každé úlohy bylo možné získat maximálně sedm bodů. Celkem 

bylo uděleno 49 zlatých (min. 29. bodů), 113 stříbrných (min. 22. bodů) a 133 bronzových medailí (min. 16 bodů). 

Družstvo ČR bylo složeno ze šesti studentů, kteří prokázali své matematické schopnosti nejen v celostátním kole, 

ale také při následném týdenním nominačním soustředění. Kapitánem českého družstva byl zvolen Tomáš Novotný z 

našeho gymnázia, který nakonec byl i nejúspěšnějším českým reprezentantem na IMO. Tomáš ze šesti úloh získal 

celkem 24 bodů a tím i stříbrnou medaili. Navíc předstihl i jednoho soutěžícího ze suverénního družstva vítězné 

Číny. Všichni další čeští soutěžící získali bronzové medaile. 

Celkové vítězství obhájilo družstvo Číny. Zástupci této nejlidnatější země světa zvítězili již 19krát při 29 účastech. 

Také na dalších předních místech se objevují družstva z tradičně velmi úspěšných zemí: 2. USA, 3. Taiwan, 4. Rusko, 

5. Japonsko, 6. Ukrajina, 7. Korejská republika, 8. Singapore, 9. Canada a 10. Vietnam. Opět se potvrdila převaha 

asijských zemí mezi nejlepšími státy. 

Za zmínku stojí i umístění některých dalších zemí: 11. Rumunsko + Austrálie, 13. Nizozemsko, 14. KLDR, 15. 

Maďarsko, 16. SRN, 17. Turecko, 20. Velká Británie, 26. Polsko, 34. Slovensko + Bulharsko, 38. Švýcarsko, 45. Francie, 

67. Dánsko, 70. Finsko. 

Fotografie  použity z oficiálního webu MO - http://mo.webcentrum.muni.cz/. 

Zeptal jsem se Tomáše na jeho zážitky ze soutěže: 

Jaká byla Tvoje příprava na tuto náročnou akci? 

Přípravu jsme měli společnou a individuální. Společná část představovala řešení spousty úloh hned po národním 

kole MO, kdy jsme absolvovali týdenní nominační soustředění. V červnu pak následovalo další soustředění společně 

se Slováky a Poláky. Individuálně jsem řešil hlavně soutěžní úlohy z předchozích let nebo jsem si opakoval 

postupy/triky z různých přednášek, které jsem absolvoval v minulých letech, kdy jsem se připravoval na krajská a 

celostátní kola nejen MO, ale i jiných matematických soutěží. 

Popiš nám cestu do vzdálené země a Tvůj pohled na organizaci tak rozsáhlé akce. 

Naše společná cesta začala srazem na letišti v Praze. Letěli jsme přes Istanbul se společností Turkish Airlines. V 

letadle mě překvapila krabička se špunty do uší, ponožkami a škraboškou na spaní během letu. Z Istanbulu jsme po 

doplnění paliva pokračovali přes noc do Kapského Města. Cesta trvala asi 11 hodin. Po příletu na nás čekal 

nosorožec, maskot letošního IMO, a také průvodci („guidi“ [gájdi]) každého týmu s vlajkou v ruce. Náš se jmenoval 

Lusanda Zweni - „Lisi“, a doprovázel nás po celou dobu pobytu v JAR. Již o chvíli později se bohužel začala projevovat 

slabší organizace akce. Podle našich team leaderů byla horší v posledních letech už jen v Indii. Šli jsme společně s 

ostatní 15 týmy, které přiletěly stejným letadlem, vyměnit do místní směnárny několik Euro na drobné útraty. Když 

jsme se konečně dostali na řadu, začali účastníky IMO svolávat do přistaveného  autobusu. Nemohli jsme ale opustit 

své místo ve frontě, protože bychom už neměli další možnost vyměnit si valuty. Průvodci většinou ani nevěděli, kam 

máme jít. Objednaný autobus nepočkal a poloprázdný odjel bez pěti týmů. Nakonec jsme se asi po hodině dočkali 

náhradního autobusu a dojeli na kolej místní univerzity, ve které jsme strávili zbytek pobytu. Při registraci jsme 

dostali několik upomínkových předmětů, jako např. deštník se znakem letošního IMO. Ubytování bylo skutečně 

"zajímavé" - žádné topení, i když venkovní teploty klesaly k deseti stupňům a uvnitř bylo snad ještě méně. Klasická 

klika u dveří nefungovala, místo toho byl na všech dveřích samostatný visací zámek, na kterém sice bylo číslo pokoje, 

ale také další tři jiná čísla postupně přeškrtávaná. Za zmínku také stojí zvláštní okna. Složená byla z několika asi 10 cm 

širokých pruhů skla, které se překrývaly. V některých pokojích třeba dva pruhy v oknech chyběly. Rovněž několik 

dalších drobností, jako například visící elektrický kabel uprostřed místnosti, nás první den uvádělo do rozpaků. První 

noc byla skutečně chladná - spal jsem v bundě, ostatní na tom nebyli o moc lépe. 

Druhý den dopoledne jsme měli volný program, během kterého jsme vystoupili na blízkou stolovou horu (jedna 

z mnoha v okolí Cape Town). Večer nás čekalo slavnostní zahájení, během kterého jsme vyslechli několik proslovů, 

http://mo.webcentrum.muni.cz/
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např. od předsedy IMO či jihoafrické ministryně školství. Zhlédli jsme několik představení a nakonec se všechny týmy 

představovaly jeden po druhém na pódiu. 

Jak probíhalo vlastní soutěžní klání? 

Třetí den po snídani jsme šli do blízké sportovní haly, kde jsme byli rozděleni do šesti velkých skupin. V každé byl 

jeden člen týmu. Tento první soutěžní den jsme řešili tři úlohy. Nepříjemné bylo, že hala nebyla vytápěná  (na to jsme 

byli upozorněni před odletem na oficiálních stránkách), tudíž mikina a bunda byla samozřejmostí. Nedokonalá 

organizace se projevila i zde. Průhledné sáčky, ve kterých jsme přinesli všechny své pomůcky, nikdo nekontroloval, 

zda splňují požadavky (na rozdíl od toho, jak je to zvykem – například úhloměr je zakázán, ale pokud si ho někdo 

přinesl, nikdo to nezjistil). Po začátku soutěže ještě byli na ochozech pedagogičtí vedoucí, z nichž si někteří dokonce 

vyfotili zadání, takže ho znali dříve, než jej oficiálně dostali. Bohužel by se v tom chladnu hodily i rukavice, které z nás 

ale nikdo neměl. Po dvou hodinách mi byla na ruce již skutečně nepříjemná zima, za horký vysoušeč rukou na 

záchodě jsem pak byl velmi vděčný. Úlohy byly řazeny podle obtížnosti - první poměrně „snadná“ nerovnost, ve které 

se mi ovšem podařilo udělat drobnou chybu. Druhá kombinatorická úloha se snadným zadáním, ale velmi špatně 

popsatelným řešením, na které bylo následně dost stížností. Tato úloha se na IMO nehodila. Mezinárodní jury, 

složená ze zástupců všech států, úlohy vybírala úlohy až těsně před naším příjezdem. Třetí úlohou byla obtížná 

geometrie, kterou nikdo z našeho týmu nevyřešil. Já jsem nad ní strávil jen pět minut, než jsem zjistil, že bych jejím 

řešením jen ztrácel čas. 

Po obědě jsme měli volný program, večer jsme našemu „pedagogickému vedoucímu“ panu Švrčkovi ještě popsali 

naše řešení první úlohy. 

Další soutěžní den probíhal podobně jako předchozí. Čtvrtá úloha byla tentokrát geometrická a nakonec byla 

nejsnazší z celé soutěže (český tým získal plný počet bodů). Řešila se pouze přes podobnost několika trojúhelníků. 

Pátá úloha byla zařazena jako teorie čísel, ale ve skutečnosti to byla spíše kombinatorika. Tato úloha byla relativně 

těžká, vyřešili jsme ji z našeho družstva jen dva. Já navíc druhou část řešil dost nepřehledně.  Šestá úloha byla také z 

kombinatoriky, ale i přes jasné zadání byla nakonec nejtěžší úlohou IMO. Přitom se dala vyřešit dvěma zajímavými 

matematickými triky. 

Odpoledne jsme se konečně mohli setkat s vedoucím našeho týmu, který k nám do té doby neměl přístup (což je 

logické, neboť znal všechna zadání). S ním jsme až do půlnoci konzultovali naše řešení již zmíněné druhé úlohy, ze 

které jsme nakonec dostali celkem různorodé počty bodů. 

Jak bys zhodnotil náročnost zadaných úloh? 

Byla celkem podobná jako v minulých letech, možná spíše o trochu lehčí. Nicméně dvě úlohy byly skutečně 

„snadné“ (1 a 4), druhá úloha byla také zvládnutelná. Naopak třetí a šestá úloha byly velmi obtížné (dle oficiálních 

stránek úlohu č. 3 zcela vyřešilo pouze 28 soutěžících, úlohu č. 5 dokonce jen 15 z celkových 560. 

A co program ve zbylých dnech ? 

Ve čtvrtek 10. července nás čekala exkurze k moři, kde žijí tučňáci. Po obědě jsme dojeli na mys Dobré naděje, 

který je nejjihovýchodnějším (toto slovo bylo i na velké ceduli se souřadnicemi) bodem Afriky. Po večeři jsme opět 

konzultovali nedostatky či chyby v našich řešeních, která mezitím koordinovali naši leadeři. V pátek večer  byla 

závěrečná schůze jury, kde se potvrdily konečné výsledky a určily hranice pro medaile. V sobotu dopoledne jsem 

absolvoval volitelnou přednášku, kterou měl vedoucí týmu USA a byla o tom, jak lze ještě zlepšit konstantu uvedenou 

v poslední úloze za pomoci teorie grafů. Zbytek týmu se vydal na tu známou Stolovou horu (velké S je zde záměrně J). 

Odpoledne jsme v nevytopené hale hráli „africké“ hry, jimiž byla dáma, mlýn, hra podobná Mancale a fotbal. 

V sobotu jsme se i s našimi leadery zúčastnili exkurze v Muzeu rugby a v akváriu. Nemohli jsme se již ale dočkat 

večerního závěrečného ceremoniálu, který začínal v 19 hodin. Nejprve jsme absolvovali opět několik proslovů, 

představení taneční skupiny a poté se začaly rozdávat medaile. Byli jsme již při vstupu rozděleni do řad po přibližně 

dvaceti lidech, ti poté vždy najednou přišli na podium a dostali medaili od někoho z členů vedení IMO. Nakonec byli 

vyhlášeni tři absolutní vítězové s maximálním počtem bodů - Číňan, Taiwanec a Australan, coby nejlepší „neasiat“, 

což je na předních místech poměrně velká vzácnost. Po společném focení si ještě organizátoři přivolali 11 ze 

stříbrných medailistů s fialovou nálepkou na řetízku (včetně mě), abychom se dozvěděli, že nemáme medaile pravé, 
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neboť jich byl nedostatek. Vzniklo to z toho důvodu, že soutěže se účastnilo sice mnoho afrických zemí, ale s velmi 

špatnými výsledky. Takže nakonec byla porotou  o jeden bod snížena hranice pro zisk medaile, což mělo za následek 

velký počet stříbrných medailistů. Takže nám je dodatečně pošlou až poštou – zatím mi nic nepřišlo J. Poté jsme se 

přesunuli na závěrečný raut a po něm jsme si pozdě večer sbalili věci, neboť v neděli jsme museli opustit pokoj do 

deseti hodin. 

V neděli jsme se po snídani a dobalení posledních drobností přesunuli na letiště, ze kterého jsme odletěli opět 

přes Istanbul domů do ČR, kam jsme dorazili v pondělí dopoledne. Zde jsme se rozloučili se zbytkem týmu a 

vedoucími a rozjeli se samostatně domů. 

Co pro Tebe účast na IMO znamenala? 

Určitě to byl obrovský zážitek porovnat se s ostatními studenty z celého světa a reprezentovat ČR. Současně jsem 

ale byl i trochu nervózní (alespoň před prvním soutěžním dnem) a měl jsem obavy, abych to ostatním z týmu 

nezkazil. Během přípravy jsem se naučil víceméně solidně matematicky sepisovat řešení úloh a mnoho užitečných 

drobností. Také jsem získal dobré kamarády ze zbytku týmu - v těchto „kruzích“ si většinou vždy všichni rozumějí, 

moc nedochází ke sporům. A pocit, kdy si s vlajkou jdete přebrat medaili před téměř 700 lidmi, je také 

nezapomenutelný. 

Radomír Tulka 

 
 Tomáš Novotný je třetí zprava. 
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Expedice 2014 

Tato prázdninová akce patří mezi ty neoficiální, škola je tedy nepořádá, ale podporuje. Vycházejí z vlastní aktivity 

učitelů během jejich dovolené. Cílem letošního putování se stal opět rumunský Banát, resp. české vesnice v něm: 

Šestnáctá Expedice Gymnázia Česká Lípa se rodila poměrně těžce. Uvažovalo se o návštěvě Krymu, reálně se 

jevila jako cíl Bosna, ale i ta se zdála některým rodičům nebezpečná. A také relativně drahá. Proto se nakonec jelo už 

potřetí do rumunského Banátu. Aby vše vyšlo co nejlevněji, spalo se pod stany či rovnou pod širým nebem. O 

dobrodružství tak nebyla nouze. 

Už tradičně se vyrazilo hned druhý den po vysvědčení, letos v sobotu 28. června. Autobus byl plný do posledního 

místa a cesta do Eibentálu proběhla bez větších komplikací. Do jedné z šesti ryze českých vesnic vede nová asfaltka, 

ale rumunští soudruzi na ní leccos nedomysleli, takže prvním expedičním zážitkem byl přejezd mostku, který byl jen o 

málo širší než autobus. Řidič vyhnal všechny z vozu, most přejel, a teprve potom se mohlo pokračovat. 

 

Do čtyř hodin odpoledne byla pauza, během níž si expedičníci mohli prohlédnout vesnici, hned poté se 

gymnazisté vydali na první výlet. Vyhlídka Známana leží více než 400 metrů nad Eibentálem a nabízí ideální zázemí 

pro první romantický večer. Opékaná miči či kuřata, zelenina, projížďky na koních, kochání se výhledy a pak usínání 

pod hvězdnatou oblohou za zvuku kytary. Byli tací, kteří něco takového ještě nikdy nezažili. Stejně jako probouzení se 

v ranní rose nebo s cvrčkem ve spacáku. Není divu, že nocleh na Známana skončil v celkovém top ten na třetím 

místě. 
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Další den se v deset hodin vyrazilo zpět na základnu U Medvěda, která patří Českolipanům Štěpánovi Slanému a 

Honzovi Dubnovi. Po krátké přestávce se nasedlo do autobusu a našlapaný program pokračoval. Jelo se k Dunaji, na 

jehož břehu se nasedlo do motorových lodí. Plulo se nejprve k ústím jeskyní. Vchod do Pestera Veterani je malý a 

nově u něj stojí kasa, ale do dómu komplexu na potoce Ponicova se dá v současnosti vplout zcela zdarma. 

Mimochodem při naší minulé návštěvě byla voda o několik metrů nižší a jeskyní se dalo procházet až k řece suchou 

nohou. 
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U jeskyní se lodě otočily a po proudu řeky zamířily Kazaňskými soutěskami pod největší rumunskou sochu 

zobrazující dáckého krále Decebala. Někdo si fotil zmije, které se sem stahují za vlhkem, jiný klášter, našel se čas i na 

odlovení keše. 

Následoval vstup do jeskyně Ponicova ze břehu. V Čechách se vám těžko poštěstí, že se budete bez průvodce 

toulat mezi krápníky s čelovkou na hlavě. Třešničkou na dortu bylo svléknutí se a plutí tmou až k východu, do kterého 

před dvěma hodinami všichni nakukovali z lodí.   

 

Zatímco se všichni kochali krasovou výzdobou, změnilo se počasí. Vítr a déšť nepotěšil především ty, kteří si už 

aktivně postavili stany, případně si nechali věci mimo budovy. Druhou rumunskou noc se tudíž dost improvizovalo – 

spalo se v hospodě či na terase před ní, vyzkoušel se i nocleh v mokrém stanu. 

Byl to dobrý trénink na další dny … 

M. Bárta  
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Slovo na závěr 

 

Jsme na konci textu, který mapuje aktivity učitelů a žáků v právě uplynulém školním roce. Vybírali jsme ty 

nejvýraznější a snažili se, aby náš přehled byl především pestrý. Zcela úplný být nemůže, nelze zde totiž zaznamenat 

každou soutěž, exkurzi či akci, jíž se třeba jen někteří žáci účastnili. Stejně tak nelze do detailu popsat všechny 

činnosti a vynaložený čas a práci učitelů i nadšení a úsilí žáků.  V každém měsíci kapitoly Kalendárium jsou tak 

uvedeny jen některé z akcí, které v daném období proběhly. Neuvádíme např. všechny soutěže či exkurze 

jednotlivých tříd. 

Věříme, že se nám podařilo vytvořit reprezentativní přehled a že i ročenka Gymnázia Česká Lípa z období 

školního roku 2013-2014 si své čtenáře najde.  


