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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 2012-2013 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 80 studentů, 77 z nich úspěšně 

odmaturovalo v řádném jarním termínu, pouze jedna žákyně opakovala didaktický text 

z matematiky a dva další ústní zkoušku z profilového předmětu v termínu podzimním. Podle 

dosavadních informací bylo k 20. 9. 2012 na vysoké školy přijato 75 našich absolventů.   

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

dalších přírodovědných předmětech. O nejlepší umístění se postarali Miroslav Hanzelka a Tomáš 

Novotný, kteří postoupili až do mezinárodních kol soutěží. Účast v celostátním kole si vybojovali 

účastníci ekologické olympiády a četné úspěchy zaznamenali též členové přírodovědného 

kroužku Ekokřečci. Odrazem těchto úspěchů byl výsledek školy v programu Excelence 2012, 

v němž škola získala finanční dotaci ve výši 205 tisíc Kč a stala se tak druhou nejúspěšnější 

školou v Libereckém kraji v této oblasti práce. 

Také letos jsme se zapojovali do mezinárodních projektů, zejména v rámci programu eTwinning 

a Lanterna Futuri. Novinkou bylo zapojení našich studentů do projektu Mládež v akci – program 

City Bound Round Europe. Též proběhly výměnné pobyty, které organizujeme ve spolupráci 

s naší partnerskou školou v Německu, a zúčastnili jsme se též dalšího ročníku programu 

Euroweek Palermo. 

V průběhu školního roku jsme pořádali celou řadu akcí, z nichž největší ohlas mělo tradiční 

Studentské odpoledne či vánoční koncert. Nově byla navázána spolupráce s Technickou 

univerzitou v Liberci, v jejímž rámci proběhl dvakrát tzv. Den s vědou a dvě žákyně maturitního 

ročníku strávily dva dny na TUL a staly se tak „vysokoškolačkami na zkoušku“. 

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, studentům i rodičům patří poděkování za práci, kterou 

odvedli v roce 2012/2013, za úspěšnou reprezentaci Gymnázia v České Lípě.  

 

 

Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy 
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1 Přehled tříd a žáků 
 

Třída: Třídní učitelka: 

Prima A Mgr. Eva Pazourková 

 

 

Seznam žáků 

BAŠTOVÁ Klára PECHROVÁ Viktorie 

ENGEL Samuel PROCHÁZKOVÁ Aneta 

FOJTŮ Radim PRÖLLEROVÁ Kristýna 

GANBAYAR Namuundari SCHAUEROVÁ Hana 

HORSKÝ Jan SCHREINER Vojtěch 

KOHOUT Šimon SKOKAN Adam Petr 

LIŠKA Jiří SLAVÍKOVÁ Jana 

LÖFFLER Adam SZTOLÁRIKOVÁ Adéla 

MACHALÍK Václav TICHÁ Dominika Marie 

MALINSKÁ Nikola TLATLOVÁ Sabina 

MELICHOVÁ Michaela URBANOVÁ Alena 

MYSLÍKOVÁ Lucie VALA Ladislav 

NEMČOKOVÁ Tereza VOLF Lukáš 

NGUYENOVÁ HaMy ZAPALAČOVÁ Petra 

NOVÁČEK Dominik ZÁTKA Josef 
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Třída: Třídní učitel: 

Sekunda A Mgr. Zdeněk Ježák 

 

 
 

Seznam žáků 

BÍNOVÁ Andrea MACKO Jindřich 

DAŘÍLEK Petr NGUYEN Phuc Hoanh 

EXNER Dominik Izák NOVÁČKOVÁ Tereza 

FILIPOVÁ Eliška POVOLNÁ Eliška 

FUKA Petr PROKOP Tomáš 

HOLUBOVÁ Kristýna RAJTOVÁ Kristina 

HORÁKOVÁ Anežka SRNKOVÁ Anna 

HOUŽVIČKA Michal STEHLÍKOVÁ Veronika 

JIRÁČKOVÁ Jitka SVOBODOVÁ Helena 

KAISER Petr ŠVEC Jaroslav 

KAŠPAROVÁ Pavlína TŮMA Bohumil 

KHUC Bao Chi VANC Matěj 

KOVALOVÁ Barbora VLADIMIROV Daniel 

LACKOVÁ Karolína WALTEROVÁ Kateřina 
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Třída: Třídní učitel: 

Sekunda B Mgr. Martin Aschenbrenner 

 

 
 

Seznam žáků 

BABORÁK Ondřej KEJVAL Kryštof 

BRETOVÁ Barbora KOCKOVÁ Natálie 

BUDKOVÁ Kamila KOPPAN Jan 

DAOOVÁ Hai Yen MILNER Adam 

EISENBERGER Michal NOVÁ Ema 

FEKETE Daniel REICHL Ondřej 

GÖTZOVÁ Karolína RŮŽIČKA Martin 

HALUŠKA Hanuš SCHELZIGOVÁ Nicolette 

HEJDOVÁ Andrea SMRČKOVÁ Adéla 

HRDINOVÁ Kateřina SPREMO Miroslav 

JELÍNKOVÁ Karolína TANDERA Libor 

JEŘÁBKOVÁ Ema VYDROVÁ Magdaléna 

KALOVÁ Magdaléna 

 
 



Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace 

Ročenka za školní rok 2012/2013  7 

 

Třída: Třídní učitelka: 

Tercie A Mgr. Lenka Tulková 

 

 
 

Seznam žáků 

BAŽANTOVÁ Kateřina OSOLOTKIN Maxim 

BRABENCOVÁ Alena PEKÁRKOVÁ Nikol 

ČERNÁ Christina SAMEŠOVÁ Karolína 

FABIANOVÁ Elena Marie SKLENÁŘ Daniel 

FRIEDRICH Michal SVOBODA Vojtěch 

HANZELKA Daniel SVOBODOVÁ Jana 

HAVLÍČEK Dominik ŠULCOVÁ Anna 

HÉGR Eduard URBAN Marek 

HOZÁKOVÁ Adéla VELECHOVSKÁ Michaela 

HRON Vilém VELÍK Petr 

JÍLKOVÁ Kristýna VOLEJNÍKOVÁ Viktorie 

JIRÁSKOVÁ Michaela VOSÁLA Ondřej 

KASALOVÁ Natálie ŽIŽKOVÁ Veronika 

MUSILOVÁ Nikola 
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Třída: Třídní učitelka: 

Tercie B Mgr. Hana Mrázová 

 

 
 

Seznam žáků 

BALVÍNOVÁ Štěpánka PONÍŽILOVÁ Klára 

BAŠTOVÁ Tereza RICHTER František 

ČERMÁKOVÁ Kateřina SAMCOVÁ Magdalena 

DALECKÝ Jan ŠABATOVÁ Kateřina 

HLADÍKOVÁ Anežka ŠAFRÁNKOVÁ Anežka 

HORČIČKOVÁ Liana ŠTÁGL Matěj 

JEŽEK Jakub ŠTOLFOVÁ Karolína 

JIROUTOVÁ Ráchel TOMÁNEK Dominik 

KOŠKOVÁ Barbora TÝBLOVÁ Zuzana 

KUTINA Matěj VAN TUAN Linh 

LUSTYK DOČEKAL Marek VANĚČKOVÁ Adéla 

MAREK Pavel VESELÁ Adéla 

NECHUTNÁ Magdalena ŽÁK Vojtěch 

NECHVÍLOVÁ Lea 
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Třída: Třídní učitelka: 

Kvarta A Mgr. Hana Malíková 

 

 
 

Seznam žáků 

BECHYŇOVÁ Martina MYSLÍK Petr 

BĚLA Filip PITTNEROVÁ Barbora 

BLÁHA Tomáš REICHERTOVÁ Martina 

DUONGOVÁ Petra RÜCKLOVÁ Karolina 

JOSLOVÁ Petra RYBOVÁ Diana 

KAŠPAR Ludvík RYCHTEROVÁ Anna 

KULIKOVÁ Jana SVATOŇ Jan 

KYTKA Jan TOMASCH Kryštof 

LEHMANNOVÁ Kateřina TÝLOVÁ Kristýna 

LUČANOVÁ Dominika VOLEJNÍK Ondřej 

MINAŘÍK Vít 
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Třída: Třídní učitelka: 

Kvarta B Mgr. Hana Homolová 

 

 
 

Seznam žáků 

BROŽ Zdeněk KOPELENT Dominik 

BINDER Alexandra KOUTSKÝ Michal 

CEDRYCHOVÁ Jana MATOUŠKOVÁ Zuzana 

ELIÁŠ Jan NOVÁ Johana 

FOJT Vladislav ONČULENKO Anastasiya 

HORÁČKOVÁ Anna PAULÍK Petr 

HRYHORYEVA Viktoryia PLEŠINGROVÁ Anna 

KALOVÁ Adéla PTÁČKOVÁ Bára 

KHUC Ngoc Lam SKLENÁŘOVÁ Tereza 

KLIMEŠ Milan SUCHÁNKOVÁ Barbora 

KNÍŽE Tomáš ŠMAHELOVÁ Adéla 
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Třída: Třídní učitelka: 

Kvinta A Mgr. Jana Pěčová 

 

 
 

Seznam žáků 

BALVÍN Petr MICHALOVÁ Markéta 

BÁRTA Vít OLŠAR Ondřej 

BARTOŠOVÁ Jana ONDRUJ Michael 

ČERMÁKOVÁ Anna RADOŇSKÝ Adam 

JANOUŠEK Ondřej SEMRÁD Štěpán 

JONÁŠOVÁ Mirka SIBEROVÁ Karolína 

KAPOUN Oto SKALKOVÁ Kateřina 

KEJKLÍČKOVÁ Eliška STRNADOVÁ Michaela 

LACEK Petr ŠIMÁNEK Petr 

LÍPA Jakub TAUŠ Jakub 

LEŠTINA Roman TRVAJOVÁ Michaela 

MAŘAS Matyáš ZNAMENÁČEK Lukáš 
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Třída: Třídní učitel: 

Kvinta B Mgr. Milan Bárta 

 

 
 

Seznam žáků 

ADAMCOVÁ Jana PORUBCOVÁ Laura 

ADÁMEK Josef POUR Ondřej 

BUREŠ Adam ŘÍHA Adam 

ČESENEK Viktor SALAVEC Jakub 

GABRIEL Martin SCHARF Jakub 

JIROUT Jonáš STARÁ Jana 

JORDÁN Daniel STÁREK Jan 

KRŠKA David STARKOVÁ Daniela 

KUSÁ Štěpánka TURKOVÁ Adriena 

LAKATOŠOVÁ Lívia VÁCLAVÍKOVÁ Jana 

MELMUKOVÁ Anna VOLF Jan 

ORT Vladimír ZÁKUTNÁ Barbora 

PLECHATÁ Michaela 
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Třída: Třídní učitelka: 

Sexta A Mgr. Lenka Česenková 

 

 
 

Seznam žáků 

BUI QUANG Minh PTÁČKOVÁ Linda 

BUI QUANG Tú RÁŽOVÁ Kristýna 

COPKO Jakub ŘÍHA Michal 

DRASTÍK Jan SPÁČILOVÁ Kristýna 

GRINDLEROVÁ Nelly STUDENOVSKÝ Jakub 

HEJL Štěpán ŠPACHMANOVÁ Marie 

HOSTIN Jaroslav ŠVÁB Patrik 

HOVORKA Erich TICHÝ David 

KAMENÍKOVÁ Tereza VIEWEGHOVÁ Kristýna 

KOČOVÁ Eliška VÍTOVÁ Jana 

LOTOVÁ Gabriela VOLF Vojtěch 

MICHÁLKOVÁ Lucie VORLÍČKOVÁ Hana 

NETOLICKÁ Barbora 
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Třída: Třídní učitel: 

Sexta B Mgr. Michal Kosina 

 

 
 

Seznam žáků 

ALBL Tomáš LEPŠÍK Jan 

BYSTRÁK Štěpán PAŽOUT Tomáš 

ČERNÁ Tereza PIVOŇKOVÁ Tereza 

DEČI Milan RICHTEROVÁ Zuzana 

DRAHOTSKÝ Vladimír RŮŽIČKOVÁ Tereza 

DRUNECKÁ Barbora STRÁNSKÝ Kamil 

HORČIČKA Cedrik ŠPERLÍKOVÁ Lenka 

HRNČÍŘ Marek ŠUBÍKOVÁ Pavlína 

JAROŠ Filip ŠVÁCHA Filip 

JIRSÁKOVÁ Veronika ŠVERMA Patrik 

KAŠPAROVÁ Sára TEPLÁ Klára 

KREMEŇOVÁ Soňa 
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Třída: Třídní učitel: 

Septima A Mgr. Radomír Tulka 

 

 
 

Seznam žáků 

BAIEROVÁ Martina KROULÍKOVÁ Zuzana 

BÁRTA Hynek LIŠKOVÁ Monika 

BĚLKOVÁ Tereza MAŠKOVÁ Linda 

BIČIŠTĚ Ondřej NOVOTNÝ Tomáš 

ČESENKOVÁ Adéla ŘÍHOVÁ Veronika 

DANÍČKOVÁ Gabriela SELINGEROVÁ Anežka 

FEJSÁK Jakub SCHMID Ondřej 

GOTVALDOVÁ Dominika SLABOŇ David 

HADRBOLCOVÁ Veronika SOUKUP Ondřej 

HRON Petr STOWASSER Filip 

CHÁBEROVÁ Lucie SVATOŇOVÁ Anna 

JANOUŠEK Martin VÁGNER Jiří 

KAŠPAROVÁ Kateřina VORLOVÁ Vendulka 

KNOT Jan WEISS Jan 
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Třída: Třídní učitelka: 

Septima B RNDr. Jitka Gabrielová 

 

 
 

Seznam žáků 

BREZULOVÁ Stanislava KOROBOV Kirill 

BUI VIET Trung KOVALOVÁ Tereza 

BUREŠ Martin MITÁČ Jan 

ČERNÁKOVÁ Zuzana MYŠÁK Albert 

DALECKÁ Karolína NOVÁKOVÁ Michaela 

DRÁBKOVÁ Veronika OTČENÁŠKOVÁ Tereza 

DRŠKOVÁ Barbora PHAMOVÁ Thimy Hanh 

DUVNJAKOVÁ Tereza SLAVÍK David 

DÝNKOVÁ Simona SVOBODA Marek 

FANG Xin SYNYČENKO Vitalij 

GROŠUP Tadeáš VÁCLAVÍK Jan 

KADLEC Patrik VAN VU Hai 

KECKOVÁ Barbora 
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Třída: Třídní učitel: 

Oktáva A Mgr. Jana Mlynářová 

 

 

 

Seznam žáků 

BABORÁK Jan POKORNÁ Denisa 

ČECHLOVSKÝ Jan POVÝŠILOVÁ Kateřina 

DOLEŽALOVÁ Renata POZDNYAKOV Artemiy 

EDL Tomáš RŮŽIČKOVÁ Anna 

HANZELKA Miroslav RYŠAVÝ Tomáš 

HORNÍK Kryštof ŠIMONÍK Filip 

HOSAKOVÁ Svatava ŠTOLFA Radim 

JAŠKOVÁ Eva TIMOVÁ Ivana 

KAMENÍKOVÁ Barbora VAČKÁŘOVÁ Klára 

KOLOMAZNÍKOVÁ Eliška VEPŘEKOVÁ Veronika 

LAURINCOVÁ Linda VOBORSKÁ Markéta 

NACHÁZEL Matyáš WODWUDOVÁ Kateřina 

PECHOVÁ Šárka ZAJÍCOVÁ Lenka 
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Třída: Třídní učitelka: 

Oktáva B Mgr. Petr Hejda 

 

 

Seznam žáků 

BÁRTLOVÁ Kateřina NEZNALOVÁ Klára 

BRÁZDOVÁ Alena NOVÝ Lukáš 

ČECHOVÁ Radka PÁNKOVÁ Jitka 

DYTRYCH Ondřej RATAJ Jan 

FALTUSOVÁ Dana RENDOVÁ Karolina 

GÖTZOVÁ Kristýna ROHALOVÁ Viktorie 

HAVLOVÁ Barbora SVATOŇOVÁ Aneta 

HRUŠKA Václav ŠANDEROVÁ Eliška 

JÍLEK Petr ŠEDIVÝ Jakub 

KRENICKÝ František VAŇKOVÁ Pavla 

LAZÁR David ZEJMONOVÁ Eliška 

MAŠKOVÁ Linda ZELENKOVÁ Adéla 

MERLÍČEK Jan ZUSKA Ondřej 
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Třída: Třídní učitelka: 

1. A Mgr. Hluštíková Jitka 

 

 
 

Seznam žáků 

BARKMANOVÁ Marie LÁZNIČKA Denis 

BRET Prokop MATĚJKOVÁ Denisa 

ČAPKOVÁ Kateřina NGUYEN Phuc Dat 

FIŠER Petr NOVÁKOVÁ Markéta 

HAVELKA Michal POPELKA Štěpán 

HAVLOVÁ Lucie POSPÍŠILOVÁ Kristýna 

HODANOVÁ Kateřina REJZEK Jan 

CHÝLE Martin ŘEHÁČEK Jan 

KARLÍK Tomáš STARÁ Renata 

KOČANDRLOVÁ Lucie SUCHÝ Ondřej 

KOLČ Lukáš ŠTĚPÁNKOVÁ Natálie 

KOŠÍKOVÁ Martina ŠTROBLOVÁ Radka 

KRECLOVÁ Kamila ŠVRČINOVÁ Ester 

KUBÁTOVÁ Michaela VÁVROVÁ Anna 

LAUŠMANOVÁ Sabina VEŠTŠÍKOVÁ Hana 
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Třída: Třídní učitelka: 

2. A Mgr. Monika Váňová 

 

 
 

Seznam žáků 

BERGMANOVÁ Kristina KUČABOVÁ Veronika 

BERKOVÁ Eliška KUČERA Tomáš 

ČERNÁ Pavlína LOUDOVÁ Tereza 

DAŘÍLKOVÁ Zdena MAHDAL Radek 

HÁNOVÁ Zuzana MANHARTOVÁ Kristýna 

HERPAIOVÁ Nikola MAREK Jiří 

HONZEJKOVÁ Kateřina NGUYEN THI THANH Huong 

HROCHOVÁ Tereza PLETICHA Ondřej 

CHÁBEROVÁ Markéta RATAJOVÁ Kateřina 

JEŽEK Matěj ROČKOVÁ Lenka 

JUNGWIRTH Marek RÖSLEROVÁ Dominika 

KADLEČÍK Matěj ŠTIMPL Miroslav 

KOHOUT Daniel VAJCHROVÁ Veronika 

KUBÁT Jan 
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Třída: Třídní učitel: 

3. A Mgr. Antonín Mestek 

 

 
 

Seznam žáků 

BÍLKOVÁ Michaela MATYSOVÁ Kristýna 

ČÁLEK Adam MOCOVÁ Bára 

ČEPIČKOVÁ Jana  RADOVÁ Veronika 

BLÁHOVÁ Jana SKOČOVSKÁ Marie 

DĚDKOVÁ Nikola SVOBODOVÁ Barbora 

HEŘMAN František SVOBODOVÁ Kateřina 

JAKOUBEK David ŠPAČEK Marek 

JAROŠOVÁ Eva ŠVRČKOVÁ Karolína 

KUBCOVÁ Tereza UHLÍŘOVÁ Zuzana 

KUTINOVÁ Barbora VÁPENÍK Matouš 

MACHÁČEK Matěj VÁVROVÁ Zuzana 

 



Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace 

Ročenka za školní rok 2012/2013  22 

 

Třída: Třídní učitelka: 

4. A Mgr. Veronika Krejčová 

 

 

 

Seznam žáků 

APFELBECKOVÁ Anežka NEUBERGOVÁ Kristýna 

BOJANOVOVÁ Tereza OLAHOVÁ Karolína 

DEČI Vojtěch PEROUTKOVÁ Kamila 

DLOUHÁ Daniela RŮŽEK Matěj 

HORÁK Martin RÝDLOVÁ Denisa 

HŘEBŘINOVÁ Tereza SUCHÁ Adéla 

ILAVSKÝ Karel ŠUDOVÁ Kristýna 

JÍNOVÁ Denisa ŠUSTROVÁ Kristýna 

KLÍČOVÁ Markéta VÁCHAL Antonín 

KOLESÁROVÁ Veronika VÁŇA Matěj 

KROPÁČKOVÁ Barbora ZAJÍCOVÁ Denisa 

LOMIČ Šimon ZAPADLÍK Ondřej 

LUKOVIČOVÁ Radana ZÍKOVÁ Lucie 

MICHÁLEK Jakub ŽÍŽALOVÁ Ivana 
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2 Přehled učitelů a ostatních zaměstnanců 

Pedagogičtí zaměstnanci 

P. č. Příjmení, jméno, titul 
Učitelství 

VVP 
aprobace 

Poznámky (snížené úvazky 
počet h.) 

1 Abrmanová Margita, Mgr. ZŠ a SŠ ČJ, VV Snížený úvazek na 14 vyuč. hodin 

2 Andělová Marie SŠ Bi, Ch Snížený úvazek na 8,33 vyuč. hodin 

3 Angolaresová Eva, Mgr. ZŠ a SŠ FJ, ŠJ Snížený úvazek na 15 vyuč. hodin 

4 Aschenbrenner Martin, Mgr. ZŠ a SŠ ČJ, D, VP  

5 Baráková Veronika, Mgr. SŠ ČJ, HV  

6 Bárta Milan, Mgr. ZŠ a SŠ Bi, Ch, MP  

7 Častulík Radek, PhDr. ZŠ a SŠ Pg, TV Snížený úvazek na 8 vyuč. hodin 

8 Česenková Lenka, Mgr. ZŠ a SŠ ČJ, ZSV  

9 Fojtů Radim, Mgr. ZŠ a SŠ M, Ch, koordinace ICT Zástupce ředitelky 

10 Gabrielová Jitka, RNDr. ZŠ a SŠ M, Fy  

11 Gebauerová Dagmar, Mgr. SŠ AJ, ČJ Snížený úvazek na 10 vyuč. hodin 

12 Hejda Petr, Mgr. SŠ ČJ, ZSV  

13 Hluštíková Jitka, Mgr. ZŠ a SŠ ČJ, D  

14 Homolová Hana, Mgr. ZŠ ČJ, HV Snížený úvazek na 14 vyuč. hodin 

15 Hronzová Daniela, Mgr. ZŠ NJ, uč. 1. stupně  

16 Ježák Zdeněk, Mgr. ZŠ M, F  

17 Kadlecová Naděžda, Mgr. ZŠ a SŠ AJ, ČJ Snížený úvazek na 12 vyuč. hodin 

18 Kosina Michal, Mgr. ZŠ ČJ, D  

19 Kotková Eva, Mgr. ZŠ NJ, RJ Snížený úvazek na 7 vyuč. hodin 

20 Kučaba Miroslav, PhDr. SŠ NJ, ČJ Snížený úvazek na 3 vyuč. hodin 

21 Krejčová Veronika, Mgr. SŠ Bi, Ch  

22 Landa Zbyněk, Mgr. ZŠ TV, OV  

23 Machová Pavla, Mgr. ZŠ a SŠ M, Ch  

24 Malíková Hana, Mgr. ZŠ a SŠ ČJ, FJ  

25 May Stanislav, Mgr. SŠ TV, BV 
Ředitel školy do 31. 7. 2012, PP do 
31.10.2012 

26 Mayová Alena Mgr.  SŠ TV, ČJ Snížený úvazek na 18 vyuč. hodin 

27 Mestek Antonín, Mgr. ZŠ a SŠ M, Z  

28 Mlynářová Jana, Mgr. ZŠ a SŠ TV, Z  

29 Mrázová Hana, Mgr. ZŠ a SŠ M, Z  

30 Paszeková Helena, Mgr. ZŠ a SŠ ČJ, D Zástupkyně ředitelky 

31 Pazourková Eva, Mgr. ZŠ a SŠ ČJ, VV  

32 Pěčová Jana, Mgr. SŠ ČJ, FJ  

33 Poštolka Jan, Mgr. ZŠ AJ  

34 Řebíčková Lenka, Mgr. ZŠ a SŠ M, Pg,, spec.pg., IVT, VP Ředitelka školy 

35 Sviták Miloslav, Mgr. ZŠ IVT, Pg, OV,  

36 Šimánková Martina, Mgr. ZŠ a SŠ AJ, ČJ, OV, Snížený úvazek na 18 vyuč. hodin 

37 Švajdová Petra, Mgr. SŠ AJ, ČJ  

38 Tomková Michala, Mgr. ZŠ IVT, D  

39 Triguinho Jana, Mgr. ZŠ a SŠ AJ, M, Ch  

40 Tulka Radomír, Mgr. ZŠ a SŠ M, Z  

41 Tulková Lenka, Mgr. ZŠ a SŠ M, Bi  

42 Úlehlová Ivana Mgr. ZŠ AJ, FJ, ČJ, trenérství Snížený úvazek na 12 vyuč. hodin 

43 Váňová Monika Mgr. ZŠ a SŠ M, Fy  

44 Veselá Kateřina Mgr. SŠ Ch, Bi Rodičovská dovolená  

45 Vosálová Veronika Mgr. SŠ NJ, D  
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Správní a provozní zaměstnanci 

P.č.  Pracovní zařazení Úvazek Poznámky 

1 Bylina Karel správce budovy - školník 1,00  

2 Dubánková Lenka uklízečka 0,88 Pracovní poměr do 30. 9. 2012 

3 Gabriel René správce a údržbář venkovního areálu 0,59  

4 Grolmusová Dana uklízečka 0,88  

5 Raichlová Eva uklízečka 0,88  

6 Havlíčková Michaela uklízečka 0,88 Pracovní poměr od 17. 6. 2013 

7 Chmelařová Věra uklízečka 0,88 Pracovní poměr do 30. 6. 2013 

8 Janošecová Renata mzdová účetní  1,00  

9 Kozáková Iva pomocná kuchařka 0,88  

10 Kozáková Renata pomocná kuchařka 0,50  

11 Mičková Soňa vedoucí školní stravovny 0,88  

12 Houžvičková Jitka uklízečka 0,88  

13 Stražovský Ján  správce a údržbář venkovního areálu 0,50  

14 Ing. Štimplová Lenka účetní 0,62  

15 Zahrádková Květa pomocná kuchařka 0,50  

16 Zakouřilová Hana hospodářka školy 1,00  
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3 Učební plány a organizace výuky 

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

 
ŠVP – učební plán 

pro primu až kvartu (osmileté studium) 
 

Předmět 
Ročník a počet hodin 

Prima Sekunda Tercie Kvarta 

Český jazyk a literatura 5 5 4 4 
Cizí jazyk 1 3 3 3 3 
Cizí jazyk 2 2 2 3 3 
Občanská výchova 1 1 1 1 

Matematika 5 5 4 5 
Zeměpis 2 2 2 2 
Dějepis 2 2 2 2 
Fyzika 2 2 2 2 
Chemie     2 2 
Biologie 2 2 2 2 
Informatika a výpočetní technika 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 2 2 1 1 
Hudební výchova 1 1 1 1 
Tělesná výchova 2 2 2 2 
Volitelný předmět 1       1 
Celkem 30 30 30 32 

     

Dělení hodin: 

a) V předmětech český jazyk a literatura a matematika se ve všech ročnících může třída 
dělit v jedné hodině týdně na skupiny. O dělení rozhodne ředitel školy podle finanční 
a personální situace. 

b) Předměty výtvarná výchova a hudební výchova se mohou dělit na skupiny ve všech 
ročnících a hodinách. O dělení rozhodne ředitel školy podle finanční a personální 
situace. 

c) Předmět informatika a výpočetní technika se dělí na skupiny ve všech ročnících a 
hodinách. 

d) Dělení předmětů tělesná výchova, 1. cizí jazyk a 2. cizí jazyk se řídí zvláštními 
předpisy. 
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ŠVP – učební plán 

pro kvintu až oktávu (osmileté studium) 
a 1. až 4. ročník (čtyřleté studium) 

 

Předmět 
Ročník a počet hodin 

1. + kvinta 2. + sexta 3. + septima 4. + oktáva 

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 
Cizí jazyk 3 3 4 4 
Další cizí jazyk 3 3 3 4 
Matematika 4 4 3 4 
Matematika    

Blok dvou 
výběrových 
předmětů 
po dvou 
hodinách 
(+4) 

Základy spol. věd 2 2 2 
Zeměpis 2 2 2 
Dějepis 2 2 2 
Fyzika 2/(+2/3)/ 2/(+2/3)/ 2/(+2/3)/ 
Chemie 2/(+2/3)/ 2/(+2/3)/ 2/(+2/3)/ 
Biologie 2/(+2/3)/ 2/(+2/3)/ 2/(+2/3)/ 
Informatika a výpočetní technika 2 2   

Hudební/Výtvarná výchova 2 2   

Tělesná výchova 2 2 2 2 
Seminář 1   2 3 
Seminář 2   2 3 
Konverzace v maturitním jazyce    2 
Celkem 34 34 34 30 

 

Dělení hodin: 

a) V předmětu matematika se v 1. – 3. h ročníku může třída dělit v jedné hodině 
týdně na skupiny. O dělení rozhodne ředitel školy podle finanční a personální 
situace. 

b) Předměty výtvarná výchova a hudební výchova se mohou dělit na skupiny ve všech 
ročnících a hodinách. O dělení rozhodne ředitel školy podle finanční a personální 
situace. 

c) Předmět informatika a výpočetní technika se dělí na skupiny ve všech ročnících a 
hodinách. 

d) Dělení předmětů tělesná výchova, cizí jazyk a další cizí jazyk se řídí zvláštními 
předpisy. 
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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: 

Ročník Počet volitelných předmětů Hodinová dotace 

kvarta 1 1 hodina týdně 

3. ročník čtyřletého studia a 
septima osmiletého studia 

2 4 hodiny týdně 

4. ročník čtyřletého studia a 
oktáva osmiletého studia 

2 
+ volitelná konverzace z cizího jazyka 

+ 2 výběrové předměty 

6 hodin týdně 
2 hodiny týdně 
4 hodiny týdně 

 

Přehledové tabulky – počty žáků v jednotlivých volitelných předmětech: 

Kvarty 

Předměty IV.A IV.B Celkem 

Výtvarné techniky 9 2 11 

Dějiny každodennosti 2 14 16 

Debrujáři 10 6 16 

 

3. a 4. ročník čtyřletého studia a septimy a oktávy osmiletého studia 

Předmět 
3.ročník a septimy 

(3 třídy) 
4. ročník a oktávy 

(3 třídy) 

Konverzace v AJ 0 73 

Konverzace v NJ 0 7 

Informatika a VT 0 7 

Seminář z dějepisu 25 23 

Seminář ze zeměpisu 17 19 

Seminář a cvičení z biologie 20 19 

Seminář a cvičení z chemie 17 16 

Seminář a cvičení z matematiky 24 25 

Společenskovědní seminář 45 51 

 

Výběrové předměty ve 4. ročníku čtyřletého studia a v oktávě osmiletého studia 

Předmět Počet žáků 
Výběrová matematika 19 

Společenské vědy 53 

Moderní dějiny světa 28 

Výběrová biologie 21 

Ekonomická geografie 20 

Výběrová fyzika  19 
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Nepovinné předměty 

Ve školním roce probíhala výuka španělského jazyka, a to ve dvou skupinách, pro žáky kvart 
a kvint. Celkem tento nepovinný předmět navštěvovalo 27 žáků. 

Zájmové kroužky 

Významným doplňkem učebního plánu a součástí výchovně vzdělávací činnosti jsou též  
zájmové kroužky. Ve školním roce 2012/2013  činil počet kroužků na škole devět. Zájmové 
útvary navštěvovalo  minimálně 120 žáků. 

Přehled zájmových kroužků: 

Název Vedoucí Den Čas 

Herecký a recitační 
(od 15 let) 

Mgr. Miroslav Kučaba 
Mgr. Jana Pěčová 

Pátek 14.00 – 15.00 

Atletický kroužek  Mgr. Miloslav Sviták Pátek 15.30 – 17.00 

Přírodovědný kroužek 
pro primy 

Mgr. Lenka Tulková Úterý 13.45-14.25 

Přírodovědný kroužek 
pro sekundy až kvarty 

Mgr. Lenka Tulková 
nárazově 
+ víkendy 

určuje ved. 
kroužku 

Odbíjená – začátečníci Mgr. Alena Mayová Čtvrtek 15.15 – 16.15 

Odbíjená – pokročilí  
Mgr. Antonín Mestek, 
Mgr. Alena Mayová 

Pátek 14.00-15.30 

Kulturní klub pro vyšší G Mgr. Margita Abrmanová Pátek 14.00-16.00 

Horolezecký kroužek Mgr. Holub Pondělí 15.30-17.00 

Chemický Mgr. Milan Bárta pátek 14.00-15.00 
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4 Výsledky školy 

V letošním roce studovalo ve třech třídách maturitního ročníku celkem 80 studentů. 

V řádném termínu ukončili studium všichni žáci.  

Podruhé probíhaly maturitní zkoušky v novém režimu státních maturit, oproti roku 2012 

maturanti konali zkoušky jedné úrovně. Nejprve od 2. do 7. 5. absolvovali písemnou část 

zkoušek a poté 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 didaktickém testu z matematiky – 

úspěšně opakovala test ve společné části MZ v podzimním termínu. Dva další žáci neuspěli 

vždy po jednom předmětu ve zkouškách profilových. Opravný termín těchto zkoušek proběhl 

ve škole 6. 9. 2013 a oba žáci prospěli. 

Výsledky profilové (školní) části 

Profilová část se skládala ze dvou zkoušek konaných ústní formou. V řádném jarním termínu 
neprospěli celkem dva maturanti ve třídě 4. A – viz tabulky. 

Třída: oktáva A, 27 žáků 
Předmět 
Známka 

MAT CHEM BIO FY IVT DE ZE ZSV AJ NJ 

1 5 2 2 1 1 1 3 7 2 1 

2 2 2 1 0 0 3 0 4 0 0 

3 1 1 4 0 0 1 1 2 0 0 

4 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 

 

Třída: oktáva B, 25 žáků 
Předmět 
Známka 

MAT CHEM BIO IVT DE ZE ZSV AJ NJ FJ 

1 0 3 3 0 4 0 5 0 0 0 

2 2 1 0 1 3 2 4 0 0 0 

3 4 0 3 0 1 2 5 2 0 1 

4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

 

Třída: 4. A, 28 žáků 
Předmět 
Známka 

MAT CHEM BIO IVT DE ZE ZSV AJ FJ NJ 

1 0 2 1 1 4 0 12 2 1 1 

2 2 1 1 1 2 1 4 2 0 1 

3 0 1 2 0 2 2 2 0 0 1 

4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Celkové výsledky maturitní zkoušky – profilová (školní) část, jarní termín 

Předměty, ze 
kterých žáci konali 
profilové zkoušky 
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 Výborně 5 7 6 1 2 9 3 24 4 1 1 

Chvalitebně 6 4 2 0 2 8 3 12 2 2 0 

Dobře 5 2 9 0 0 4 5 9 2 1 1 

Dostatečně 3 2 2 0 1 2 3 3 0 0 0 

nedostatečně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Počty žáků 20 15 19 1 5 23 14 48 8 5 2 

 

Výsledky společné části maturitních zkoušek – jarní termín 

(výtah ze školní zprávy CERMAT) 

Školy Počet 
přihl. 

Uspělo 
% 

Neuspělo
% 

Počty žáků a skór 

vzhledem k počtu 
přihlášek 

Český jazyk Anglický jazyk Německý 
jazyk 

Matematika 

G ČR 23644 91,7 4,9 23644 80,6 12785 89,3 806 83,2 8474 75,4 
G 8 8378 94,8 2,9 8378 83,4 4530 92,1 262 86,7 3278 80,8 

G 4 13251 89,6 6,2 13251 78,6 7429 87,4 507 81,1 4525 71,3 

G ČL 80 96,3 3,7 80 80,2 48 92,5 5 88,9 27 77,5 
G 8 52 98,1 1,9 52 80,4 29 92,9 2 93,3 20 74,3 

G 4 28 92,9 7,1 28 79,7 19 91,9 2 82,3 7 86,6 
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Testy Vektor – modul 4 

Tento modul absolvovalo 9 107 žáků z 394 škol, z toho 54 % tvořili gymnazisté.  

Výsledky – gymnázium osmileté = třídy VIII.A, B 

Test OSP ČJ M AJ NJ Bi Ch Fy ZSV D Z 

Percentil/ 
skupinový 

72/47 73/49 63/40 72/46 93/83 50/47 49/44 47/40 46/40 49/46 44/40 

 

Výsledky – gymnázium čtyřleté = třída 4.A 

Test OSP ČJ M AJ NJ Bi Ch Fy ZSV D Z 

Percentil/ 
skupinový 

72/66 68/60 66/58 66/62 83/79 43/46 45/48 43/46 38/41 43/44 43/46 

 

Porovnání tříd 

Test OSP ČJ M AJ NJ Bi Ch Fy ZSV D Z 

Percentil/ 
skupinový 

Oktáva A 
75/53 77/53 71/51 76/55 93/83 60/57 54/50 51/44 48/42 52/48 46/43 

Percentil/ 
skupinový 

Oktáva B 
68/40 70/44 55/31 69/40 0 42/39 45/38 45/37 44/37 46/43 42/38 

Percentil/ 
skupinový 

4. A 
72/66 68/60 66/58 66/62 83/79 43/46 45/48 43/46 38/41 43/44 43/46 

Pozn: Percentil vyjadřuje procentní podíl úspěšnosti, tj. uvádí, kolik procent respondentů dosáhlo 
horších výsledků. Skupinový percentil udává tuto hodnotu pouze ve srovnání s žáky stejné skupiny škol 
– tedy gymnázií. 

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. To je patrné 

zejména v tabulce Porovnání tříd, kde jsou červeně vyznačeny výsledky tří nejlépe 

zvládnutých testů v dané třídě. 

Testy Vektor nemají  v období státních maturit tak významnou výpovědní hodnotu, proto 

dokončujeme toto testování – na škole bude naposledy provedeno v roce 2013. 

 

Pozn. : Výsledky dalších testování jsou uvedeny přímo ve výroční zprávě. 
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5 Kalendárium 

ZÁŘÍ 
- adaptační kurz 

- Lanterna Futuri - konference Multilingualism 2012 na Kypru 

- charitativní sbírka Světluška 

- krajské kolo atletického poháru Corny 

- vodácký a turistický kurz  

- exkurze žáků 1.A, V.a a V.B do knihovny 

Školní rok začínáme adaptačním kurzem pro nově přijaté žáky. Letos tato akce neprobíhala 
v RS Aero, nýbrž přímo ve škole, kde byl pro žáky 1. A a primy A připraven pestrý denní i 
noční program: 

Adaptační kurz aneb gympl ve dne v noci 

Začali jsme v úterý 4. 9. hned v osm hodin ráno. Po nezbytných úvodních organizačních 
záležitostech (bylo například nutné vybrat si pizzu k večeři a naplánovat, kdo a co nakoupí 
k snídani) se rozjely seznamovací hry s metodikem prevence panem Bártou. Poté jsme využili 
pěkného počasí a strávili dvě hodiny na hřišti u frisbee a dalších méně tradičních sportovních 
her. Následovaly hrátky na trávě před školou a piknikovým způsobem jsme spořádali 
objednanou pizzu. Poté už jsme se přesunuli do školy, která byla ve večerních hodinách jenom 
naše. Prvním úkolem bylo vytvořit třídní obraz, jehož tématem byl vodní svět. Povedl se moc. 
Dalším prostorem, který jsme využili pro seznamování, byla tělocvična. Basket, provlékaná 
hra a hlavně příprava pelíšků na přespání. A když se pořádně setmělo, čekala nás noční 
bojovka po celé školní budově. Vyzbrojeni baterkami  prošmejdili studenti všechna patra, aby 
zodpověděli záludné otázky. Potom už šup do spacáků a dobrou společnou noc! 

Ve středu muselo pár kluků vstát o něco dřív a dojít nakoupit domluvené potraviny na 
snídani. Ta proběhla ve školní jídelně a prostíraly pro změnu holky. Od devíti hodin  pak 
v rámci akce Kolotoč čekali v různých učebnách učitelé s programem souvisejícím s různými 
předměty – pokusy z fyziky, matematické hlavylámání, přírodniny, hudebně-zeměpisné 
hádání, hrátky s angličtinou, nějaké to šprechtění či španělské uno, dos, (s)tres. Po obědě 
jsme ještě společně zhodnotili celou tuhle akci a žáci prvních ročníků unavení, ale snad i 
spokojení odcházeli domů. 

Helena Paszeková 

 

LANTERNA FUTURI 2012-2013 

Také v tomto roce byla naše škola zapojena do mezinárodního projektu Lanterna Futuri.  
V souvislosti s projektem proběhly celkem čtyři akce: 

1) Konference Multilingualism 2012 na Kypru  

Ve dnech 26.-29. září se Mgr. Helena Paszeková zúčastnila evropské konference s názvem 
Multilingualism 2012. Akce se konala v kyperském Limassolu a byla spojena s představením 
úspěšných projektů, které v uplynulém desetiletí získaly ve svých zemích Evropskou jazykovou 
cenu Label. Každá země však  mohla   vyslat  pouze jeden  projekt,  tím více nás tedy těší, že 
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)  vybrala za toto období projekt 
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Lanterna Futuri, jehož jsme spolupartnerem společně s polskou a německou stranou. Cenu 
Label jsme získali v roce 2008. 

Konference probíhala v důstojném prostředí Evagoras Lanitis Centre a jednání se nesla 
v duchu myšlenky co nejširšího všestranného vícejazyčného vzdělávání, a to nejen ve školách. 
Každý projekt měl svůj prezentační stánek a v průběhu akce docházelo k cenným výměnám 
informací, diskusím a to je velmi užitečné jako  inspirace do další práce. Českou republiku 
tedy zastupoval projekt Lanterna Futuri a osobně Helena Paszeková a Mgr. Petra Sochová za 
o.s. Lužický horský spolek (jako další organizátor projektu) a do třetice Bc. Jana Votrubová za 
NAEP. Nakonec bylo zástupci Evropské komise vybráno pět nejlepších projektů,  které získaly 
evropskou cenu. Ten náš mezi nimi sice nebyl, ale všech zbývajících 25 projektů bylo oceněno 
jako nejlepší v rámci svého státu. Takže my máme skleněnou plaketu s nadpisem Evropská 
jazyková cena Label 2012 – Nejlepší projekt České republiky. 

2) Hodnotící a plánovací seminář učitelů 

Učitelé zapojení do projektu se v říjnu sešli se svými polskými a německými kolegy, aby 
zhodnotili minulý rok a zejména naplánovali práci na další období, tj. roky 2013 a 2014. 

3) Workshopy – třída VI.B, 25. 11.-1.12. 2012 

4) Workshopy – třída VI.A, 17.-23.3. 2013 

 
Práce fotografické dílny na Lanterně 
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Umělecká dílna v Niedamirově 

 

 
Jazyková animace 
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Krajské finále středoškolského poháru CORNY 2012  
V úterý 25. září se v Liberci uskutečnilo krajské kolo středoškolského CORNY poháru v atletice. 
Soutěže se zúčastnila i družstva chlapců a děvčat z Gymnázia Česká Lípa a obě si vedla dobře. 
Čtvrté místo dívek a třetí místo chlapců je v náročné konkurenci škol (především z Jablonce a 
Liberce) opravdu úspěchem. 

V dívčím družstvu se role tahounů ujaly Gábina Daníčková, která byla druhá ve skoku do 
výšky s výkonem 148 cm, stejným jako vítězka, a dokonce si vylepšila osobní rekord ve skoku 
dalekém výkonem 493 cm, a Tereza Hrochová, která nejen výborně zaběhla 800 m, ale ještě 
bojovala ve štafetě a v běhu na 200 m. 

V kategorii chlapců určitě stojí za pozornost výkony Honzy Merlíčka. Byl druhý ve skoku 
vysokém výkonem 176 cm a dobře běžel 400 m, ale hlavně jeho zabojoval v posledním úseku 
štafety, kdy v cílové rovince doslova smázl konkurenty, kteří proti němu v běhu nastoupili. 

To, že se naše družstva umístila v horních patrech tabulky, však nebyla zásluha jen těchto 
hlavních opor, ale všech ostatních, neboť jakékoli podcenění soupeřů by se v této konkurenci 
vymstilo.  Právě bojovnost, odhodlání a dobrá nálada byly atributy, které zdobily studenty 
naší školy v krajském finále. 

M. Sviták 
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Fotodokumentace z vodáckého kurzu žáků septimy B a 3. A 
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ŘÍJEN 
- ocenění Tomáše Novotného v Liberci 

- seminář učitelů zúčastněných projektu Lanterna Futuri 

- pIšQworky – školní kolo 

- přednáška Efektivní učení – V.B 

- testování Vektor – maturitní ročník 

- beseda S tebou o tobě – díky I.A, 1.A, V.A a V.B 

- Přírodovědný klokan - krajské kolo 

- divadelní představení Škola základ života – pro žáky vyššího stupně G 

- divadelní představení ve francouzském jazyce – Praha 

- charitativní akce „Bílá pastelka 2012“ 

Ocenění Tomáše Novotného 
Liberecký kraj v posledních letech každoročně oceňuje nejlepší žáky "svých" škol. Zve na 
malou slavnost spojenou s gratulací a finanční odměnou vždy ty, kteří se umístili na předních 
místech v celostátních kolech soutěží. 

Letos tato akce proběhla v budově krajského úřadu ve středu 3. října od 14 hodin a nás velmi 
těší, že jsme mohli nominovat našeho studenta Tomáše Novotného, žáka třídy septima A. 
Tomáš byl oceněn především za loňské vítězství v matematické soutěži Klokan v kategorii 
Junior, ale získal i 1. místo v krajském kole fyzikální olympiády (kat. C), dále 2. místo v krajské 
chemické (kat. B) a matematické olympiádě (kat. B). Matematika je ho nejsilnější stránkou, a 
tak si zkusil i krajské kolo v nejvyšší kategorii A, kde skončil třetí. Vítězství mu neuniklo ani v 
krajském kole logické olympiády. Blahopřejeme a děkujeme Tomášovi za vynikající 
reprezentaci školy v minulém školním roce!!! 

Radomír Tulka 
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Částka vybraná žáky Gymnázia v České Lípě:  10 748,- Kč 

Jednalo se o nejvyšší částku ze všech škol v Libereckém kraji, které se veřejné sbírky 
zúčastnily. 
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LISTOPAD 
- Burza škol Quo vadis 

- Close – testování žáků prim 

- Bobřík informatiky – testování 

- International Science Camp 

- 15. 11. studentské odpoledne 

- krajské kolo v pIšQworkách 

- čtvrtletní klasifikace a třídní schůzky 

- projektový týden třídy VI.B – Lanterna Futuri 

- soutěž Brána k druhým 

Studentské odpoledne plné zábavy  
Již tradičně se na naší škole koná akce plná nejrůznějších dobrovolných aktivit – Studentské 
odpoledne. Také to letošní bylo pestré a přineslo i několik novinek. 

Zahájení proběhlo jako vždy  v tělocvičně, kde se představily dvě taneční skupiny a poté i 
skupina předvádějící bojové umění a sebeobranu. Dalším lákadlem byla dobročinná dražba, 
kam přispěli svými  nabídkami učitelé. Dražila se  například  obří prasátková pokladnička, ale 
i týdenní odvoz do školy autem, příprava svačin, nádherné dorty, šperky atd. Výtěžek letos 
poputuje do Findu SIDUS, který pečuje o nemocné děti. 

Také v učebně hudební výchovy bylo na co se dívat – ať už to byly písničky Beatles (letošní rok 
je totiž 50. od jejich založení), divadelní hra v angličtině v provedení nejmladších primánů, 
vystoupení členů hereckého a recitačního kroužku, legrační scénky dějin podle teenagerů 
(žáků tercie B) či variace na populární pořad Partička v podání septimánů. 

Asi nejúchvatnější byl pak pohled do učebny němčiny, kde vznikla cukrárna U Mary, pro niž 
pod vedením paní  Vosálové na 50 studentů (a nebyly to jen dívky) napeklo, přineslo a 
vytvořilo netradiční školní bufet.  Za minimální ceny a opět pro naši adoptivní holčičku z Indie 
Mary a pro charitu se zde daly nakoupit nejrůznější laskominy. 

Ale drobnější aktivity a hry probíhaly i v dalších prostorách školy – jen v přehledu: 
- zrakové vjemy 

- karetní souboje 

- magic turnaj 

- hrátky s matematikou 

- hrátky s fyzikou aneb poslušný válec 

- nanotechno 

- akce Vyprávěj (společné psaní textu větu po větě) 

- prezentace Lanterny Futuri 

- prezentace o Izraeli 

- prodej náušnic 

Chronologicky  poslední akcí  – ale rozhodně  ne podle zájmu -  byl chemický cirkus. Začínalo 
se čuchačkovou poznávačkou a pak už to v učebně chemie jen jiskřilo, bouchalo, hořelo, 
bublalo  a práskalo. Hořeli lidé a tekla jim krev – samozřejmě bez jakýchkoliv zranění,  jen za 
pomoci chemických triků. 
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A nesmíme zapomenout na tělocvičnu – tam se samozřejmě sportovalo. Kdo chtěl, mohl si 
vyzkoušet lezení na umělé horolezecké stěně, dále probíhal turnaj v badmintonu a letos 
poprvé i v obíhačce. 

Zkrátka každý si mohl přijít na své a všichni se dobře navzájem bavili. 

H. Paszeková 

 
Cukrárna U Mary 1 

 
Další výtvory pro charitativní prodejní akci 
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International Science Camp  

Tato akce se konala druhý listopadový týden a účast na ní nám nabídla naše partnerská 
německá škola. Možnosti jsme využili, a tak dvě naše studentky – jmenovitě Zuzka 
Kroulíková ze septimy A a Bára Dršková ze septimy B – vycestovaly do Německa. 

Napsaly nám o tom: 

Pro nás to byla nová a obrovská příležitost poznat nové lidi, vyzkoušet si neznámé, 
spolupracovat, něco se naučit, získat nové zkušenosti, zdolat jazykové bariéry. To celé 
v několikadenním mezinárodním vědeckém campu pro studenty cca od 15 do 18 let nesoucím 
se v duchu  hesla „H2O – FromHeaven to Ocean“. 

Více než sto účastníků z Itálie, Řecka, Německa, také dvě Češky, Američanka či Mexičanka si 
mohli během svého pobytu v bavorském městečku Benediktbeuern vybrat z rozmanitých 
přednášek a workshopů ty, které je lákaly nejvíce – ať už šlo o desalinaci slané vody či „Drink 
yourself fit“ aneb jak a co pít, abychom byli zdraví a cítili se dobře. V programu nechyběly ani 
exkurze, například návštěva limnologické stanice, čističky odpadních vod a v neposlední řadě 
pivovaru.Veškerý program připravili studenti gymnázia Penzberg, nacházejícím se ve 
stejnojmenném městě, které leží poměrně nedaleko Ettalu, našeho partnerského gymnázia, 
jež nám tento týden zprostředkovalo. 

Děkujeme tedy odvážným studentům gymnázia Penzberg a gymnáziu Ettal za skvělou 
zkušenost! 

Naši piškvorkáři ovládli krajské kolo  

V pátek 23. listopadu se na gymnáziu F. X. Šaldy uskutečnilo krajské kolo v týmové soutěži 
školních družstev. Turnaje se zúčastnilo osm družstev, z toho dvě z naší školy. Čas na každý 
duel hráčům stopovaly šachové hodiny. Nejprve se hrálo ve skupinách, potom začaly 
vyřazovací boje. Všichni hráli, jak nejlépe mohli, a několikrát se dokonce stalo, že zaplnili 
kompletně celé hrací pole bez pětice symbolů v řadě. 

Turnaj nakonec k naší velké radosti ovládli POKÉMONI z GČL, ač v oblastním turnaji před 
týdnem skončili až třetí. Na třetím místě tentokrát skončil náš druhý tým DIVNEJ PTÁK, vítěz 
letošního oblastního kola a loňský účastník celostátního finále. Ukázalo se, že se vyplatil 
poctivý trénink našich borců, i když občas zasahoval i do výuky :o). 

Sestavy našich družstev: 
POKÉMONI → Matěj Samec, Matyáš Nacházel, Radim Štolfa, Miroslav Hanzelka a David 
Tichý 
DIVNEJ PTÁK → Denisa Jínová, Matěj Váňa, Ondřej Zapadlík, Šimon Lomič a Karel Ilavský 
 
Oběma našim družstvům gratulujeme k úspěšnému vystoupení a Pokémonům budeme držet 
palce příští pátek, kdy se v Brně zúčastní celostátního finále. 

R. Tulka 
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Ekokřečci mezi vítěznými týmy 

Studenti naší školy se zúčastnili slavnostního vyhlášení 1. ročníku celostátní soutěže „Brána 
k druhým“. Do této soutěže se mohou přihlásit skupiny lidí, kteří nemyslí jen na sebe a 
vykonají něco prospěšného pro ostatní (např. pomáhají jiným lidem, pečují o přírodu, starají 
se o pořádek ve svém okolí). 

Aktivity přihlášených týmů posoudila desetičlenná komise a  mezi pět nejlepších vybrala 
i přírodovědný kroužek, který již jedenáctým rokem pracuje na naší škole. Ocenila  tak jeho 
dlouhodobou snahu dělat něco užitečného pro přírodu. I když se jednotlivé pořadí 
nevyhlašovalo, potěšilo nás, že jsme od poroty získali nejvyšší počet bodů. 

Součástí vyhlášení byl i doprovodný program – prohlídka Českého rozhlasu, beseda s Petrem 
Vackem (hercem z divadla  Studio Ypsilon) a Danielou Brůhovou (redaktorkou Českého 
rozhlasu), prohlídka Národního technického muzea. Kromě oficiálního programu naše 
studenty nejvíce zaujala jízda nekonečným výtahem (pater noster) v budově ČRo.  

Lenka Tulková 
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PROSINEC 
- projekt Studentské volby 

- exkurze Drážďany 

- filmové představení pro žáky nižšího stupně gymnázia (Hobit) 

- vánoční florbalový turnaj 

- Den s vědou 

- přednáška - Grónsko 

- vánoční koncerty v bazilice Všech svatých 

- třídní vánoční besídky 

Studentské prezidentské volby 

Dne 11.12.2012 se naše škola zapojila do projektu studentské volby, který organizuje 
společnost Jeden svět a Člověk v tísni. Voliči byli studenti starší 15 let a vybírali mezi možnými 
osmi kandidáty na post prezidenta republiky. Volební komisi tvořili studenti ze VI.A. Voleb se 
zúčastnilo 141 studentů a nejúspěšnějším kandidátem byl Vladimír Franz. 

Studenti si tak vyzkoušeli proces skutečných voleb a spolurozhodování o důležitých 
záležitostech státu. 

L. Česenková 
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Den s vědou a technikou  

Na Gymnáziu v České Lípě proběhla ve čtvrtek 20. 12. 2012 zajímavá akce podporující 
přírodovědné a technické vzdělávání. 

Žáci prim až kvart absolvovali v tento den výuku velmi netradičně. Do školy přijeli studenti a 
učitelé z různých fakult Technické univerzity v Liberci s osmi typy různých tematických 
programů orientujících se na nejmodernější technologické postupy a výsledky vědeckého 
bádání.  

Žáci se v průběhu dopoledne seznámili např. s principy optických bezkontaktních 3D skenerů 
a využití digitalizace v praxi. Populárně naučným způsobem jim byly předvedeny  funkce 3D 
tiskáren a jejich reálné využití. Zhlédli videa mnoha unikátních technologií výroby technikou 
3D  tisku.  Zážitkem byly demonstrace modelů neuvěřitelných tvarů a konstrukcí, které 
lze vyrobit pouze těmito postupy. 

Seznámili se také se základními principy „nanosvěta“. Při této hodině absolvovali různé 
pokusy s balónky. Zajímavý byl  demonstrační pokus například s bonbony Mentos,  dietní 
Coca-colou, ale i s dalšími materiály. Žáci získali též poznatky z oblasti konstrukce 
automobilů. V programu moderní textilní techniky mohli otestovat  svou zručnost a šikovnost, 
program textilní materiály byl zaměřen na to, jak je možné vyrobit nanovlákno na 
nanokolovratu. Nové poznatky získali žáci i v tématech mikrobiologie nebo intermetalika a 
geopolymery. 

V rámci jednotlivých programů nechyběly ani soutěže o zajímavé ceny. 

Den s vědou ukázal žákům vědu a techniku jako zajímavé oblasti, kde mohou v budoucnu 
najít své perspektivní uplatnění. 

L. Řebíčková 
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Tradiční vánoční florbalový turnaj 
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Vánoční koncerty v bazilice Všech svatých 
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LEDEN 
- lyžařské kurzy tříd kvinta A,B a 1. A 

- Tříkrálová sbírka 

- přednáška Africká mozaika 

- filmové představení pro žáky vyššího stupně gymnázia (Anna Karenina) 

- pololetní pedagogická rada 

- sociologické šetření: Názory a postoje mladé generace (žáci tercií) 

- výsledky Excelence 2012 

Další velký úspěch školy – Excelence 2012  

Excelence je programové hodnocení škol vyhlášené MŠMT podle výsledků v soutěžích. 
V loňském kalendářním roce proběhl druhý ročník tohoto programu, tedy Excelence 2012. 
Zatímco v prvním (tzv. pilotním) ročníku se porovnávaly výsledky jen nejstarších studentů v 
patnácti vybraných soutěžích, a to v krajských, ústředních a mezinárodních kolech, 2. ročník 
byl rozšířen jednak o další žákovské kategorie a též soutěží přibylo. Školy však nadále mohly 
získávat body pouze za umístění svých žáků na předních místech v krajských či vyšších kolech 
soutěží.  

23. ledna 2013 byly na webových stránkách  MŠMT zveřejněny výsledky. Mezi 385 středních 
škol celkem 20 milionů korun. A toto vyhodnocení je pro naši školu vynikající: Gymnázium 
Česká Lípa dosáhlo velmi dobrého umístění a obdrží finanční odměnu ve výši 205 020 Kč. 
Mezi školami Libereckého kraje jsme dosáhli na druhou příčku (celkem z 19 SŠ, které nějakou 
dotaci za výsledky svých žáků dostaly). Jak též uvádí tisková zpráva MŠMT, jen 56 škol z celé 
republiky získalo částku převyšující 100 000 Kč. A pouhých 14 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, chemií, fyzikou a biologií přes cizí jazyky až k programování či 
zeměpisu. 

Helena Paszeková 

Lyžařské kurzy tříd kvinta A,B a 1. A 
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ÚNOR 
- 4. 2. Den otevřených dveří 

- lyžařský kurz tříd sekunda A,B 

 

 

Den otevřených dveří 2013 slovem i obrazem  

Tato akce určená zejména uchazečům o studium proběhla v pondělí 4. února a lze říci, že 
velmi úspěšně. Návštěvníků bylo totiž přibližně 170. V doprovodu studentů ze septimy A a 
druhé A absolvovali prohlídku školy, během níž mohli vidět také nejrůznější doprovodné 
programy připravené především v odborných učebnách (fyzikální a chemické pokusy, zábavné 
úkoly v laboratoři biologie, prezentace v učebnách cizích jazyků, výstavy studentských prací 
v učebně výtvarné výchovy apod.). Odpočinková zóna s malým občerstvením byla připravena 
v prostorách hudebny, kde si hosté mohli též vybrat ke zhlédnutí některou z videoreportáží 
zachycujících různé aktivity školy. 

Velký zájem byl též o práci s testovými úlohami z českého jazyka a matematiky. Ta probíhala 
v půlhodinových blocích a uchazeči získali řadu užitečných rad a informací, jak co 
nejefektivněji postupovat při řešení úloh, a některé si mohli za asistence našich vyučujících 
samostatně i vyzkoušet. Celé sady cvičných testů společnosti Scio pak měli možnost ve 
studovně zakoupit. Samozřejmostí bylo také seznámení s kritérii a termíny přijímacího řízení 
v roce 2013. 

H. Paszeková 
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BŘEZEN 
- Euroweek Palermo 

- Den s vědou a technikou – vyšší stupeň gymnázia 

- Dva dny studentem na TUL 

- projektový týden Lanterna Futuri – třída VI.A 

- testování ICILS (kvarty, kvinty – vybraní žáci) 

- projekt Koordinační chemie – přednáška + praktikum,  Přírodovědecká fakulta KU 

- poznávací zájezd Paříž 

- výstava  a soutěž výtvarných prací  - Liberec 

Pár dní v Palermu 

Jedenáctičlenná delegace studentů  Gymnázia v České Lípě reprezentovala  2.-9.března 2013 
svou školu na mezinárodní studentské konferenci  Euroweek 2013 v Palermu na Sicílii.  

Studentské konference se zúčastnily delegace 10-15 studentů ve věku 15-18 let ze škol 
z Německa, Švýcarska, České republiky, Dánska, Nizozemí, Francie a Itálie a jejím tématem 
byla „Music“ (Hudba). Naši studenti byli rozděleni do skupin studentů z ostatních zemí a 
společně pracovali na úkolech, které souvisely s tématem konference. Veškeré práce, diskuze 
a prezentace probíhaly v angličtině. Studenti se zúčastnili i přednášek odborníků, s jejichž 
výstupy ve skupinách dále pracovali. Součástí programu konference byla i hudební soutěž, ve 
které jednotlivé národy soutěžily se třemi písněmi, které si ve své domovské škole a zejména 
ve svém volném čase nacvičili. Podstatným úkolem, který musela splnit každá delegace ještě 
před svým odletem na konferenci, bylo vytvoření prezentace k tématu Music, kterou 
v Palermu zástupci jednotlivých zemí předvedli před všemi účastníky. Celá naše účast tedy 
obnášela zejména schopnost týmové práce, sdílení úkolů, a to celé v angličtině. Studenti naší 
školy vynikali nejen svými jazykovými dovednostmi, schopností volně a plynule komunikovat, 
což vyústilo v jejich zvolení zástupci jednotlivých skupin do rolí mluvčích, kteří před všemi 
účastníky prezentovali výsledky práce celých skupin, ale i svým smyslem pro týmovou hru, 
vzájemnou podporu a zejména skvělým hudebním výkonem, který v hudební soutěži podali. Z 
několikaleté zkušenosti s projekty tohoto typu můžeme říci, že tyto akce jsou pro studenty 
velmi přínosné, bezesporu z hlediska jazykového, ale také z hlediska samostatnosti, 
schopnosti spolupráce a poznání všedního života v jiné zemi. 

Studenty na letošní konferenci doprovodily Mgr. Petra Švajdová a Mgr. Dagmar Gebauerová, 
které své italské kolegy a kolegyně obdarovaly  upomínkovými předměty věnovanými 
městem Česká Lípa. 

Vedle pracovní části konference připravili italští pořadatelé i několik výletů do okolí Palerma, 
studenti se svými učiteli navštívili například chrám a amfiteátr v Segestě, katedrálu 
v Monreale, soliště v Nubii nebo kamenné město Erice. 

Skupina patnácti italských studentů  navštíví Gymnázium v České Lípě v termínu 7.- 14. dubna 
2013. Pro italské studenty připravíme program složený z práce ve škole a výletů, kterých se 
zúčastní i naši studenti. 

Mgr. Petra Švajdová a Mgr. Dagmar Gebauerová 
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Českolipské gymnázium úspěšně nastartovalo spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci  

 

Již druhý "Den s vědou a technikou" připravili v pátek 15. března studenti a učitelé z 
Technické univerzity v Liberci - tentokrát pro žáky vyššího stupně Gymnázia v České Lípě. 
Technická univerzita tak chce netradičním způsobem oslovit gymnazisty a získat je pro 
studium přírodovědných a technických oborů. 

V průběhu čtyř vyučovacích hodin žáci absolvovali zajímavé interaktivní programy a měli 
možnost konfrontovat naučenou teorii s poznatky dotýkajícími se praktického života. Při 
poznávání principů „nanosvěta“ viděli pokus, jak hoří nanoželezo, a vyzkoušeli si výrobu 
nanovlákna pomocí jednoduchého nanokolovratu. Praktickým hlavolamem bylo sestavit 
tříválcový motor a poznat materiály, ze kterých jsou části motoru vyrobeny. 

Žáci se dozvěděli řadu informací o „nových chytrých materiálech“ a některé vlastnosti těchto 
neobvyklých materiálů si mohli také prakticky vyzkoušet. Populárně naučným způsobem byly 
studentům předány informace o funkci a využití 3D scannerů a 3D tiskáren.Velmi zajímavé 
byly ukázky modelů neuvěřitelných tvarů a konstrukcí, které lze vyrobit právě díky 3D 
tiskárnám.Další program osvětlil fungování jaderné elektrárny, žáci se seznámili s principem 
štěpné reakce, funkcí jaderného reaktoru a výrobou elektrické energie z jádra. 

Den s vědou a technikou ukázal našim studentům, že se nemusejí přírodních věd a techniky 
bát a že právě v těchto oblastech je možné hledat perspektivní uplatnění. 

L. Řebíčková 
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DVA DNY STUDENTEM NA TUL 

Pro nás, a myslím, že všeobecně pro studenty střední školy, je těžké, vzhledem k poměrně 
rozsáhlým možnostem studia v České republice, vybrat pokračování svého vzdělávání. Proto 
oceňujeme možnost využití tohoto programu, usnadnil totiž naše rozhodování a přinesl nám 
spoustu poznatků nejen o oboru, který nás do budoucna zajímá.  

Na TUL jsme dorazily ve středu, nejprve jsme se ubytovaly na kolejích, které se nám velice 
líbily, a poté jsme pokračovaly v programu. Jako první nás čekala návštěva výuky předmětu 
Úvod do funcionalizace nanomateriálů, kde jsme viděly přístroj Zetasizer Nano ZS, který je 
schopen měřit vzorky v širokém rozmezí velikostí částic od desetin nanometrů až do několika 
jednotek mikrometrů. Poté jsme společně šly na oběd, takže jsme si mohly prohlédnout školní 
menzu, kde nás překvapil pestrý  výběr jídel. Po obědě nás čekalo Cvičení z fyzikálního 
praktika, kde jsme si prohlédly různé úlohy a cvičení, o některých nám pověděl přímo 
vyučující. Dále jsme se přesunuly do laboratoře, kde probíhá výuka fyzikální chemie, 
v laboratoři jsme si za pomoci naší průvodkyně Moniky přímo vyzkoušely jedno z cvičení a 
velmi nás zaujalo. Poté jsme opět povečeřely v menze a odešly spát na kolej.  

Ve čtvrtek jsme po snídani opět pokračovaly v programu, což znamenalo, že jsme šly na 
exkurzi do laboratoře elektronových mikroskopů. Tuto prohlídku považujeme za 
nejzajímavější, moc se nám líbila, nejen proto, že jsme dosud netušily, že vůbec existuje 
mikroskop s tak vysokou rozlišovací schopností. Bylo nám vysvětleno, že elektronový 
mikroskop je obdobou optického mikroskopu, přičemž optické čočky jsou nahrazeny 
elektromagnetickými čočkami a místo fotonů se používají elektrony. Pozorování probíhá tak, 
že pozorovaný předmět je umístěn ve vakuu a prosvětlujeme ho svazkem elektronů, který se 
průchodem rozptýlí a dopadne na stínítko. Po teorii jsme přistoupili k praxi a bylo nám přímo 
ukázáno pozorování jednotlivých předmětů s krátkým výkladem toho, co vlastně vidíme. 
Musím říci, že mě velice překvapila žraločí kůže, a konečně jsem, díky obrazu její struktury, 
pochopila, jak je možné, že se žralok tak rychle pohybuje. Dále jsme pozorovali například 
blechu, berušku nebo motýlí křídla a dozvěděly jsme se, že šupiny na motýlích křídlech jsou 
drobně žebrované a že právě tato jemná struktura může vyvolat barevné efekty. Lom světla 
způsobuje, že vidíme mihotající se barvy, přičemž ale nejdůležitějším barvivem v motýlích 
křídlech je melanin.  

Po této zábavné a zajímavé prohlídce jsme pokračovaly obědem a poté přednáškou 
v předmětu Fyzika pokročilých materiálů (anizotropního prostředí), které jsme moc 
neporozuměly, nicméně rády jsme se podívaly, jak vypadá taková přednáška. Ke konci 
našeho pobytu na TUL jsme se šly podívat do laboratoře zabývající se sanacemi, kde jsme 
viděly ukázku některých prací, a poté do laboratoře, kde nám bylo předvedeno, jak se 
rozpoznává přítomnost nebezpečných bakterií, například E.coli, v pitných vodách a ve vodách 
bazénů, kde se kontroly musí provádět každých 14 dní. Tato ukázka se nám také moc líbila, 
byla pečlivě a zajímavě připravena, všemu jsme porozuměly a určitě se i poučily. Tímto náš 
program skončil. Jsme moc rády za příležitost, kterou jsme dostaly, určitě nám to usnadnilo 
nejen pomaturitní rozhodování, ale i následný nástup a začátek studia na TUL. Moc děkujeme 
Monice Řebíčkové, která nás celou dobu provázela, vymyslela a zajistila nám zajímavý 
program a ochotně odpovídala na naše dotazy.  

Markéta Klíčová, Karolína Olahová, studentky 4. A 
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Poznávací zájezd do Paříže  

Během velikonočních prázdnin se 40 studentů našeho gymnázia vypravilo do Paříže na 
poznávací zájezd. Program byl velmi nabitý – přes dnes „klasické“ pařížské pamětihodnosti, 
jako jsou Eiffelova věž, Louvre, Orsay, Montmartre se Sacré-Coeur, Notre-Dame, po moderní 
čtvrť Défense a dokonce i pařížské kanály. 

Prostě ode všeho něco. Galerie v Louvru mnohé může zaskočit svou rozlehlostí a labyrintem 
sálů, ve kterých se velmi snadno ztratíte, Mona Lisa, před kterou je vždy neuvěřitelně 
narváno, překvapí svou velikostí, či spíš „malostí“ (obraz je opravdu malý a těžko přístupný 
přes bariéru návštěvníků a zabezpečovacího zařízení), muzeum v Orsay zase nabízí vše pro 
milovníky umění druhé poloviny 19. století a počátku století 20. O všem jsme se dozvěděli od 
průvodkyně spoustu zajímavých, někdy i pikantních věcí. Za zmínku určitě stojí i rozlehlý 
renesanční zámek nedaleko Paříže, Fontainebleau, kde je i krásný park s fontánami, v létě, 
kdy je vše zelené a kdy vše kvete, musí být úžasný. Prostě: zájezd stál určitě za to, a i přes 
některé nepříjemnosti, jako je chladné počasí, dlouhé fronty turistů před každou památkou, 
občasný hlad a únavu, rozhodně nelitujeme. 

H. Malíková 
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Fotografie našich žáků na výstavě v Liberci 

27. 3. – 30. 4. výstavní prostory OD Plaza, fotografická soutěž  na téma Cestou 
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DUBEN 
- Svět a já – přednáška a beseda k multikulturní výchově (žáci sekund) 

- Stáže pro mladé – přednáška (3. a 4. ročník) 

- City Bound Round Europe - Řím 

- návštěva italských studentů z Palerma 

- pedagogická rada (třetí čtvrtletí) a třídní schůzky 

- návštěva skupiny učitelů a žáků z partnerské školy  Ettal 

- charitativní sbírka Svátek s Emilem 

- 22. a 23. 4. přijímací zkoušky 

- 23.4. exkurze tříd VIII.A, B – Praha 

- zapojení do akce za Českou Lípu krásnější – přírodovědný kroužek 

City Bound Europe - dobrodružství v Římě  

Od 1. až do 7. dubna se několik studentů našeho gymnázia zúčastnilo projektu City Bound 
Europe, který probíhal v Římě. Jedná se o projekt výměny mládeže členských zemí EU, jehož 
cílem je nabídnout dobrodružství a aktivní používání angličtiny pro mladé lidi od 13 do 17 let 
během poznávání evropských metropolí. Akci pro ně zprostředkovalo novoborské občanské 
sdružení Křišťálový klíč (www.kristalovyklic.cz), které navázalo spolupráci s hlavním 
partnerem projektu pro ČR, o.s. Tmelník z Mělníka (www.tmelnik.cz). 

Během celého týdne měli Češi, Němci, Italové a Španělé možnost poznat nejznámější římské 
památky a osvojit si formou her nejrůznější týmové strategie. Mladí lidé byli vedeni k tomu, 
aby se v rámci týmu, který vždy tvořilo několik národností, uměli domluvit na plnění 
nejrůznějších úkolů. Ať už se to týkalo společného vaření nebo vytvoření společného projektu. 
Na konci týdne se i zúčastnili flash mob na rušném náměstí Piazza del Popolo. Flash mob je 
blesková zábavná akce, při níž se náhle vyskytne vícero lidí v předem určený čas na předem 
určeném místě spojených jistou společnou myšlenkou (stejné oblečení, chování apod.),udělají 
něco bizarního a rychle zmizí. Projekt City Bound ve věčném městě se nám všem líbil a 
zejména po příletu do Prahy, kde byly 4°C, si všichni z nás dokázali představit prodloužení 
pobytu ve slunném Římě o další týden, které však, bohužel, nenastalo. 

Za účastníky projektu z Gymnázia v České Lípě Petr Paulík, Petr Šimánek, Jan Lepšík a Ema 
Jeřábková. 
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 Co je City Bound Round Europe? 

Projekt City BoundEurope je sérií zábavně -vzdělávacích akcí pro mládež od 13 do 17 let, který 
je  podporován z grantu EU Mládež v akci, ubytování, strava i celý program jsou plně hrazeny 
z prostředků grantu, účastníci si hradí jen 50% nákladů na dopravu a registrační poplatek. 
(cena se pohybuje od 3000 do 8000 Kč).  

Mezinárodní pobytové akce se konají  v zajímavých metropolích Evropy, jsou plné 
dobrodružných volnočasových aktivit a multikulturního poznávání. 

Účastníky čekají outdoorové hry, workshopy a další činnosti, během kterých lépe poznají sami 
sebe a své vrstevníky z evropských zemí, s nimiž si zábavnou formou procvičí i angličtinu. Díky 
velmi dobrým zkušenostem s našimi studenty z projektu City Bound v Římě jsme opět byli 
osloveni a byla nám nabídnuta možnost  navštívit o prázdninách další krásná místa v Evropě. 

Kam tedy  zamíří naši studenti v rámci tohoto projektu o prázdninách ? Celkem 15 studentů 
našeho gymnázia stráví aktivní týden  v Konstantě (Rumunsko), dále v Berlíně (Německo), v 
Athénách (Řecko)  a několik studentů odlétá  i na Tenerife (Španělsko). 

Program akce je založen na principu zážitkového vzdělávání a je veden zkušenými lektory.  
Díky tomuto projektu studenti mohou navázat přátelství s mladými lidmi z Polska, Německa, 
Řecka, Španělska, Rumunska, Portugalska a Itálie. Tento projekt pro Českou republiku 
zaštiťuje občanské sdružení Tmelnik, které si vybralo jako partnera pro tento region občanské 
sdružení Křišťálový klíč z Nového Boru. 

M. Šimánková 

 

http://www.gym-cl.cz/images/stories/foto/ruzne/cityboundrome2.jpg
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Návštěva z Ettalu 

V  dubnovém týdnu 15.-19.4. hostili naši studenti své německé spolužáky z partnerského 
benediktinského gymnázia v dolnobavorském Ettalu. Navázali jsme tak na naši podzimní 
návštěvu v Německu. 

V pondělí večer jsme všichni netrpělivě podupávali u budovy gymnázia a vyhlíželi autobus a 
německou poznávací značkou. Po dvouhodinovém zpoždění jsme se konečně všichni radostně 
přivítali a odvezli si své kamarády do našich domovů. Zpočátku rozpačité dorozumívání 
rukama nohama vystřídalo druhý den poznání, že na důležitých věcech se shodneme vždy, a 
nic nebránilo tomu, abychom si začali užívat program a výlety, které připravila paní učitelka 
Hronzová se svými kolegy. 

Po přivítání na gymnáziu v úterý ráno jsme se s obdivem zaposlouchali do procítěného 
přednesu pana učitele Kučaby, který coby Karel Hynek Mácha recitoval „svůj“ Máj, 
samozřejmě v němčině. Následovalo velmi zajímavě ztvárněné krátké divadelní představení 
ze hry W. Shakespeara Macbeth v nastudování dívek z hereckého kroužku. Poté jsme se 
vydali na Putování za sklem. Navštívili jsme sklárnu Ajeto v Lindavě a vyzkoušeli si náročnou 
práci sklářů při foukání vlastních váziček, které jsme si odvezli jako suvenýr. Posilněni 
vydatnou česnečkou jsme pokračovali do Sklářské školy v Novém Boru, kde jsme si prohlédli 
dílny, ve kterých se studenti připravují na své budoucí povolání. A kam odpoledne? Poznávat 
město, památky, ochutnat nabídku pizzerií, zahrát si bowling. 

Středa se přiblížila překvapivě rychle. Asi proto, že jsme se těšili do Bělé pod Bezdězem na 
motokáry. Zážitků i zábavy bylo hodně, ostych jsme nechali na dráze a jazykové bariéry jsme 
přestali řešit. Koneckonců, něco jsme si z hodin německého jazyka přece jenom zapamatovali. 

Ve znamení automobilů byl částečně také čtvrtek - absolvovali jsme výlet do Mladé Boleslavi. 
Navštívili jsme jeden z provozů firmy Volkswage –Škoda a v nedalekém muzeu obdivovali 
stařičké veterány i moderní prototypy nových vozů. Cestou zpět jsme si vyšlápli na hrad 
Bezděz, abychom osvěžili naše historické znalosti. Poslední zastávkou byly Doksy, kde jsme si 
vyslechli zajímavé vyprávění o historii zámku, v němž se narodil a žil pan páter Angelus, 
bývalý ředitel ettalského gymnázia. Pan učitel Stein nám dokonce ukázal okna jeho pokoje. 

A kam v pátek? Přece do Hřenska, na plavbu lodí. Tedy ne snad po Labi, ale projet se mezi 
skalami Českosaského Švýcarska. Okouzlující příroda, slunečné počasí, prostě pohoda. Večer 
nás čekalo loučení. Smutné, ale i radostné, protože vlastně nic nekončí. V době facebooku, 
skype, twitteru a dalších technických vymožeností se „uvidíme“ i po odjezdu. 

 

Tak šťastnou cestu a na podzim zase u vás, v Ettalu. 

Mgr. Veronika Vosálová 
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Studenti z partnerské školy z Ettalu na exkurzi v závodě  ŠKODA Mladá Boleslav 

 

 
Unavení studenti z Ettalu na Bezdězu. 

 



Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace 

Ročenka za školní rok 2012/2013  68 

KVĚTEN 
- písemná část maturitních zkoušek společné části 

- exkurze žáků VII,A, B – Praha 

- národní konference projektu eTwinning – Olomouc 

- exkurze žáků třídy II. B – Praha 

- zájezd do Berlína 

- ústní maturitní zkoušky společné a profilové části 

 
Mgr. Naděžda Kadlecová, která na konferenci eTwinningu v Olomouci převzala pro 
gymnázium čtyři certifikáty za projekty, které žáci gymnázia v roce 2012 zrealizovali. 

Poznávací zájezd do Berlína  

V pátek 24. 5. 2013 vyjela skupina studentů tercie B na zasloužený zájezd do Berlína – žáci jej 
vyhráli za projekt eTwinningu. 

Za příjemného počasí jsme dorazili do německé metropole. Celý den nás provázela historie 
nejen stará, ale hlavně ta novodobá. Ruiny berlínské zdi se svými uměleckými malbami je 
skutečným historickým unikátem. Prošli jsme uličkami východního Berlína a navštívili jsme i 
vládní čtvrť v západní části. Budova Říšského sněmu, Brandenburská brána, kde se právě 
chystali na fotbalový přenos Ligy mistrů, televizní věž a všudypřítomní medvědi všech 
možných tvarů a barev, to je Berlín.  

Den jsme zakončili hodinovou projížďkou po řece Sprévě a ochutnávkou slavných preclíků. 
Během plavby jsme si měli možnost všimnout bílých křížů na břehu řeky se jmény těch, kteří 
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chtěli žít ve svobodné části Berlína, ale nedoplavali. Buď se utopili, nebo byli zastřeleni vojáky 
z východního Berlína. 

Celý zájezd proběhl bez problémů, studenti a studentky se chovali přímo vzorně a poděkování 
též platí paní Gabrielové, naší průvodkyni z cestovní kanceláře Orbis, která nás velice 
fundovaně celý den provázela. 

Mgr. Naděžda Kadlecová 

 

 

http://www.gym-cl.cz/images/stories/foto/etwinning/etwin_berlin_2013001.jpg
http://www.gym-cl.cz/images/stories/foto/etwinning/etwin_berlin_2013002.jpg
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Sezóna 2012-2013 Hereckého a recitačního kroužku Gymnázia Česká Lípa  

Páteční podvečer 3. května v knihovně Špičák patřil členům herecko-recitačního kroužku 
českolipského gymnázia a přátelům. Tento školní rok vystoupili naposledy se svým 
programem a až do září se tak rozloučili se svými diváky.Nabitý program představil např. 
recitační pásmo Portrét neznámého, monolog z Flaubertovy Paní Bovaryové, dialog 
čarodějnic ze Shakespearova Macbetha a dialog z Drdových Dalskabátů. Děkujeme všem, kdo 
se na nás přišli podívat, za diváckou podporu a těšíme se na další plodnou sezónu! 

Mgr. Jana Pěčová, PhDr. Miroslav Kučaba 

Fotografie zachycující vystoupení kroužku ve škole 
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ČERVEN 
- předávání maturitních vysvědčení 

- schůzky s rodiči přijatých žáků 

- přírodovědná exkurze –Českolipsko (třídy prima A, 2.A) 

- míčový maraton 

- zeměpisný pořad Madagaskar – pro žáky primy A 

- beseda o možnostech studia v zahraničí 

- prezentace AFS – výměnné pobyty  

- přednášky o první pomoci (třídy VII.A, B a 3.A) 

- exkurze IQ park – Liberec (prima A, tercie A) 

- seminář Membránové procesy (2. a 3. ročník, sexty a septimy) 

- sjíždění Ploučnice třída 1.A 

- exkurze – Praha (tercie A,B) 

- exkurze – Úštěk (kvarta B) 

- exkurze – Lužické hory )tercie B) 

- divadelní představení pro primy a sekundy 

- exkurze – Rumburk a okolí (sexta A) 

- exkurze – Doksy (kvinta A) 

- zeměpisné pořady – Island, Grónsko 

- exkurze – Jedlová (sexta B) 

- exkurze – Novozámecký rybní, Peklo (1.A) 

- exkurze – Sloupsko (3.A)  

- sportovní dny školy 

- filmová představení (Velký Gatsby, Modrý tygr) 

- národní kolo soutěže Zlatý list 

Naše maturantky Eliška Šanderová a Eliška Zejmonová na předávání maturitních vysvědčení 
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Seminář Membránové procesy (2. a 3. ročník, sexty a septimy) 
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iGymnázium Česká Lípa (poslední dny školního roku 2012/2013) 

28.6.2013 – zveřejněno na www.i-novinycz 

Mgr. Lenka Tulková absolvovala se svými žáky tři národní kola během týdne. Noční 
dobrodružství. Požární poplach. Petr Paulík oceněn starostkou. Exkurze posledních dnů: do 
Pekla, Prahy, Doks či Rumburku. Velký Gatsby.   

Trojice kvartánů ve složení Ludvík Kašpar, Petr Paulík a Ondra Volejník se zúčastnila 
národního kola Ekologické olympiády, které probíhalo ve středisku ekologické výchovy v 
Chaloupkách u Kněžic v kraji Vysočina. Sjela se sem vítězná družstva z 12 krajů. 

Soutěž začala v pátek večer. Studenty nejprve čekala samostatná práce, kdy celou noc 
sledovali aktivitu nočního hmyzu a ptáků a jejich přizpůsobení se na tmu a šero, hledali 
příčiny otevírání a zavírání květů. Pozorování skončilo v 9 hodin ráno. Kdo čekal, že studenti 
budou po náročné noci odpočívat, ten se mýlil. Dopoledne zpracovávali výsledky nočního 
pozorování, aby mohli po obědě svoji práci obhájit. Odpoledne je čekala poznávačka 
„poslepu“, poznávání noční oblohy a test. Součástí olympiády byla i „malá noční maturita“, 
kdy si družstvo losovalo jedno z 10 témat (naši studenti zpracovávali téma fenologie). Po 
večeři soutěž pokračovala dalšími dvěma poznávačkami - nočních zvuků a nočního hmyzu. I 
když soutěž byla velmi náročná, naši žáci obsadili 6. místo v konkurenci týmů, které většinou 
tvořili studenti maturitních ročníků. Výsledné umístění v národním kole je vzhledem k věku 
našich studentů obdivuhodné, protože do této kategorie budou patřit až příští rok. 
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Dva poslední školní týdny u nás obvykle nejsou pouze obdobím zuřivého uzavírání klasifikace, 
ale také časem exkurzí, vyvrcholení některých soutěží a dobou vhodnou pro některé menší 
akce. 

Předposlední červnový týden znamenal pro 12 našich žáků pod vedením Mgr. Tulkové výjezd 
na národní kolo ekologické soutěže Zlatý list. 

Soutěž probíhala v Čimelicích u Písku. Po celý týden si studenti mohli podle svého zájmu 
vybírat exkurze a zajímavé přednášky. Na závěr pobytu proběhla vlastní soutěž na 14 
stanovištích, která se týkala převážně biologie. Po sečtení bodů se tým mladších mohl 
radovat z druhého místa a tým starších z místa třetího (v každé kategorii soutěžilo 13 týmů). 

Za vynikající reprezentaci školy děkujeme studentům: 

I. A (kat. mladší): Lucka Myslíková, Míša Melichová, Jana Slavíková, Sam Engel, Adéla 
Sztoláriková, Hana Schauerová 

IV. A, B (kat. starší): Ludvík Kašpar, Milan Klimeš, Honza Kytka, Petr Myslík, Petr Paulík, 
Ondra Volejník. 
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Cestou na „Zlaťák“ si trojice studentů ve složení Jan Kytka, Milan Klimeš a Petr Myslík 
odskočila na národní kolo soutěže Evropské srdce. Jedná se o soutěž z oblasti přírodních a 
technických věd, kterou organizuje Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Naši studenti zde 
obsadili skvělé 4. místo. 

V pondělí 17. 6. byla pro žáky septimy A připravena exkurze na českolipský úřad práce, kde se 
seznámili s aktuální situací na trhu práce. 

Na úterý 18. 6. budou jistě dlouho a rádi vzpomínat studenti 1. A, kteří si v tento ten skvěle 
užili sjíždění Ploučnice. 

Žáci tercií pro změnu vyrazili v tomto horkém dni na exkurzi do Prahy. Navštívili výstavu 
s názvem Tutanchámon a Muchovu Slovanskou epopej ve Veletržním paláci. 

Další dvě menší exkurze pak proběhly ve čtvrtek a pátek, kdy se žáci sexty A vydali do 
Rumburka a jeho okolí a kvintáni zase do Doks. 

Začátek posledního školního týdne zpestřily nejen dva zeměpisné pořady (Grónsko, Island) 
pro žáky prvního a druhého ročníku vyššího stupně gymnázia, ale především příjezd 
hasičských aut. Nehořelo sice, ale proběhl cvičný požární poplach s plnou parádou, tedy 
včetně dýmu a sirén. No a celá škola měla ukázat, jak zvládne evakuaci budovy. 

Žáci tercie A ještě tento den zvládli kurz první pomoci s českolipskou zdravotnickou 
záchrannou službou. 

V úterý 25. 6. se i přes nepříznivé počasí vydalo několik tříd na plánované výjezdy - tercie do 
libereckého IQ parku, žáci první A do Pekla, sextáni na Jedlovou a žáci 3. A do okolí Sloupu. 
Středa a čtvrtek jsou každoročně věnovány jednak sportování, ale také návštěvě filmového 
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představení. Pro starší studenty byl letos připraven film Velký Gatsby, pro ty mladší pak 
Modrý tygr. 

Dne 24. 6. byl Petr Paulík, žák IV. B, oceněn v kině Crystal starostkou České Lípy jako nejlepší 
student kvart naší školy současně s ostatními nejlepšími žáky devátých tříd v českolipském 
okrese. 

Také již víme, jak naše družstvo skončilo v chemické soutěži o nejlepší řetězovou reakci: těsně 
pod stupni vítězů. Odborná porota studentům udělila bramborovou medaili, podle 
internetových hlasujících skončili pátí.  

V pátek bylo rozdáno vysvědčení. Na shledanou zase v září! 

Milan Bárta, Helena Paszeková 



Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace 

Ročenka za školní rok 2012/2013  77 

Adopce na dálku 

V loňském školním roce 2012-13 jsme překročili desáté výročí od začátku sponzorování 
indické dívky Mary. Její celé jméno je Prathibha Mary Swany, narodila se dne 15.9. 1996, žije 
v chudé rodině. Bydlí ve vesnici Davanagere v oblasti Karnataka v Indii. Její otec je invalidní, 
matka v domácnosti a díky našim každoročním příspěvkům Mary absolvovala  jedenáct let 
školní docházky a postoupila na střední školu. Ve škole studuje šest předmětů a věnuje se 
studiu účetnictví, obchodu a byznysu. 

Prvních deset let jsme platili každý rok 4.900,- Kč, ale protože je Mary již na střední škole, náš 
příspěvek se zvedl na 6.000,- Kč od loňského školního roku. 

Naše škola jí vypravuje též dva dopisy ročně, ke kterým vždy přikládáme drobné dárky. 
Bohužel balíčky nejsou povoleny. Pokud bude Arcidiecéze v Praze organizovat zájezd do Indie 
za účelem návštěvy sponzorovaných dětí, zástupce naší školy, Mgr. Naděžda Kadlecová, která 
má adopci na dálku na starost, projevila zájem. 
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PRÁZDNINY 
- expedice Zakarpatí 2013 

- projekt City Bound Round Europe 

- mezinárodní kola soutěž 

Expedice Zakarpatí 2013 (2. část) 

10.7.2013 09:57 | Milan Bárta – zveřejněno na www.i-noviny.cz 

Druhý červencový den se Českolipané vrátili do národního parku Siněvir, přímo k jezeru, které 
mu dalo název. Podle pověsti je naplakané dívkou jménem Sin. Ta milovala chudého horala 
Vira, což se nelíbilo jejím rodičům a nechali ho zabít. 

Příběh zobrazuje dřevená plastika, která je na většině map či pohlednic z oblasti. Někteří 
účastníci vodu ochutnali – a něco je špatně – je bez chuti, takže bůhví, jak to bylo. 

 

 

http://www.i-noviny.cz/autori/milan-barta
http://www.i-noviny.cz/
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Někdo se procházel, jiný si vorem zajel na malý ostrov. Atrakcí byly ryby, které se po stovkách 
vrhaly na kusy chleba, radost měly i z ponořeného prstu. 
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Další expediční kroky směřovaly do asi pět kilometrů vzdálené obce Svoboda, která je 
v průvodcích představována jako živý skanzen. Krávy, povozy, historické motorky, suché 
záchodky, pastviny a na konci cesty domek nabízející pivo a i dva roky prošlou zmrzlinu. Pro 
některé byla největší atrakcí kaluž, v níž na sebe lákali pijavice nebo lovili čolky, kuňky či 
splešťule blátivé. 
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Posledním bodem společného úterního programu byla návštěva koločavské školy. Začala 
v malé místnosti, v níž je muzeum Ivana Olbrachta. Nejen Nikola Šuhaj loupežník, ale Hory a 
staletí, Golet v údolí či O smutných očích Hany Karadžičové, to jsou díla, pro která našel 
inspiraci v Zakarpatské oblasti. Jak nám řekl syn majitelky penzionu a zároveň průvodce, dříve 
bylo muzeum značně ideologické, dnes se více věnuje skutečnému života Olbrachta či Nikoly 
Šuhaje. Součástí expozice je i fotografie zastřeleného loupežníka. 
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Pro mnohé byla větším zážitkem samotná škola. U nás, když není v každé místnosti notebook 
a dataprojektor, myslíme si, že jsme sto let za opicemi. Zde nemají prakticky žádnou 
elektroniku, ale chybějí třeba i lina na podlaze. Lavice a židle jsou často o desítky let starší než 
jejich žáci. Přestože je škola poměrně mladá, postavená v sedmdesátých letech minulého 
století, má jen suché záchody, za hřištěm, na němž se pásly husy a krávy. 
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3. července se vyrazilo na nejtěžší túru celé Expedice. Na Polanu Krásnou a na vrchol Topasu. 
Na mnoha fotkách na internetu se k vrcholu plíží lidé v pláštěnkách, Českolipané měli po celý 
pobyt neuvěřitelné štěstí, sluníčko prakticky nezalézalo za mraky. Prvních pět kilometrů se šlo 
po silnici, Koločava má sice jen pět tisíc obyvatel, ale na délku měří něco mezi dvanácti a 
čtrnácti kilometry. Po chvilce v lese se posléze vylezlo do odkryté krajiny, na oblé travnaté 
kopce, po nichž se stoupalo k vrcholu. Odměnou byl krásný rozhled, pocit ze zvládnutých 
devíti set výškových metrů. Někteří šli rovnou zpět, jiní si dali ještě kus hřebenovky. Ti druzí 
měli nakonec na krokoměrech či GPS přijímačích bez mála třicet nachozených kilometrů.  

 

 

Po čtyřech nocích v Koločavě čekal výpravu první přesun. Ten měl několik zastávek. První byla 
v městečku Solotvina, které se proslavilo těžbou soli. Po ní zde zůstalo několik děr, které jsou 
nyní napuštěné vodou slanou stejně, jako je ta v Mrtvém moři. Ze Solotvina je tak obrovské 
rekreační středisko – ale takového ukrajinského stylu. Všude nepořádek, stánky se vším 
možným od cetek po domácí šťávy, nabídky k ubytování, více či méně oficiální kempy, často 
bez jakéhokoliv zázemí. Atrakce to určitě je, ale týdenní dovolená? 
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Nedaleko Dilove je jeden z mnoha středů Evropy. Během Expedic šlo už asi o pátý, jeden 
Expedice mimo jiné popisovala loni v Litvě. A opět – stánky, stánky. S houbami, ovčími 
kůžemi, falešnými občankami Kličků a Tymošenkové, prošlou zmrzlinou, starými rubly, 
vyřezávanými věcmi. 
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Nejdéle se stálo v městečku Rachov. Není ničím zajímavé, ale dalo se v něm najít několik 
restaurací vhodných k poobědvání. Mladší se většinou spokojili s eurostravou typu hranolky 
nebo maso v housce, starší experimentovali třeba s pelmeněmi. 

Za vesnicí Kvasy se nachází původní dřevěný kostelík místního etnika známého jako Huculové. 
Naši památkáři by zde asi omdleli – rekonstrukce je provedena palubkami, bílými cihlami, 
nepřidá ani rozvod elektřiny. Většinu ale stejně více zaujal lanový mostík, který se musel 
během cesty od autobusu překonat. 
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A konečně ubytování – Jasiňa a turbáza Edelvajz, postavená ve čtyřicátých letech jako 
zotavovna pro maďarské důstojníky. Po čtyřech dnech měli všichni svou postel, někteří i 
koupelnu. Řízek k večeři také potěšil. 
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XLIV. Mezinárodní fyzikální olympiáda 

Ve dnech 7.–15. července 2013 proběhl v Kodani již 44. ročník Mezinárodní fyzikální  
olympiády (IPhO – International Physics Olympiad). Jedná se o jednu z nejstarších oborových 
soutěží pro středoškolské studenty. Myšlenka na uspořádání mezinárodního klání mladých 
fyziků pochází mimo jiné z našich zemí a Česká republika se této události dodnes pravidelně 
s úspěchem účastní. Ani letošní rok nebyl výjimkou – česká výprava si z Dánského království 
přivezla tři medaile. 

Pětičlenný tým, který na IPhO zastupuje Českou republiku, se každoročně vybírá z nejméně 
deseti nejlepších účastníků celostátního kola Fyzikální olympiády. Na základě výběrového 
soustředění pořádaného členy Ústřední komise FO se letošními reprezentanty stali 

- Lubomír Grund z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze, 

- Jiří Guth z Gymnázia v Jírovcově ulici, České Budějovice, 

- Miroslav Hanzelka z Gymnázia v České Lípě, 

- Jakub Rösler z Gymnázia Jiřího Gutha Jarkovského v Praze, 

- Jakub Vančura z Gymnázia na třídě Kpt. Jaroše, Brno 

a pedagogický doprovod zajišťovali RNDr. Jan Kříž, Ph.D. a Mgr. Filip Studnička z Univerzity 
Hradec Králové. 

Samotná soutěž sestává ze dvou hlavních částí, a to z části teoretické a části experimentální. 
V první z nich jsou každému studentovi předloženy tři komplexní úlohy, na nichž musí 
soutěžící během pěti hodin prokázat své znalosti ze všech fyzikálních oborů na úrovni 
přesahující běžné středoškolské osnovy. Experimentální část obsahuje dvě prakticky 
zaměřené úlohy, které vyzkouší technické dovednosti a zběhlost ve zpracovávání naměřených 
dat. Letošní experiment se týkal měření výkonu solárních článků za různých podmínek. 

Studentské řešení úloh poté putují před mezinárodní porotu, která spolu s vedoucími každého 
národního týmu řešení ohodnotí. Za obě části lze dohromady získat 50 bodů. Na základě 
bodového ohodnocení jsou pak účastníkům udělována ocenění následujícím způsobem: 
Nejméně prvních 8 % získá zlatou medaili, dalších 17 % stříbrnou, dalších 25 % bronzovou a 
dalších 17% čestné uznání. V konkurenci dalších 381 studentů si Češi vedli takto: 

- Lubomír Grund: 30,8 bodů, stříbrná medaile, 87. místo, 

- Miroslav Hanzelka: 25,9 bodů, bronzová medaile, 138. místo, 

- Jiří Guth: 23,7 bodů, bronzová medaile, 161. místo, 

- Jakub Rösler: 17,3 bodů, čestné uznání, 253. místo, 

- Jakub Vančura: 15,4 bodů. 

V neoficiálním žebříčku států se Česká republika umístila na 35. příčce z celkového počtu 83 
zúčastněných států, resp. na 11. místě v rámci Evropské unie. 

Miroslav Hanzelka 
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Tým účastníků mezinárodní fyzikální olympiády. Miroslav Hanzelka (3. zleva) 

 



Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace 

Ročenka za školní rok 2012/2013  89 

Středoevropská matematická olympiáda (MEMO) 

Tomáš Novotný z letošní oktávy A je dlouholetým úspěšným řešitelem mnoha vědomostních 
soutěží, především matematických, fyzikálních a chemických. K jeho nejvýraznějším 
úspěchům patří především 1. a 2. místo v celostátní matematické soutěži Klokan a 3. místo v 
celostátním kole Logické olympiády. V matematické soutěži družstev Náboj byl opakovaně 
velmi výrazným členem úspěšného týmu naší školy, který v posledních dvou ročnících obsadil 
4. a 6. místo v ČR. 

Velmi dlouhý seznam by představoval výčet předních umístění Tomáše v krajských kolech. 
Často se jich účastnil nejen ve své kategorii, ale dokázal se prosadit i v konkurenci studentů z 
vyšších ročníků. Letos se poprvé zúčastnil celostátního kola Matematické olympiády 
kategorie A (mladší kategorie nemají celostátní kolo) a na základě svého úspěšného 
vystoupení získal nominaci do družstva ČR na Středoevropskou matematickou olympiádu 
(MEMO). 
Velmi náročná soutěž se letos konala v maďarském městečku Veszprém ve dnech 22. - 28. 
srpna. Celkem se účastnilo 10 národních týmů, každou zemi reprezentovalo 6 středoškolských 
studentů. Každý student řešil osm úloh. Už jen samotná účast je mimořádným úspěchem 
matematických schopností každého z nominovaných. 

V pořadí jednotlivců získal Tomáš 6.-12. místo, za svůj bodový zisk obdržel stříbrnou 
medaili!!! 

V soutěži družstev obsadilo družstvo ČR společně se Slovenskem 4. - 5. místo - podrobné 
výsledky jsou uvedeny v přílohách. 

Blahopřejeme Tomášovi k jeho mimořádnému  úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci 
naší školy. 

Mgr. Radomír Tulka 

 

Tomáš Novotný - uprostřed 

http://www.gym-cl.cz/images/stories/foto/matematika/MENO_-_Tomas_Novotny.jpg
http://www.gym-cl.cz/images/stories/foto/matematika/MENO_-_Tomas_Novotny.jpg
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VII. Mezinárodní olympiáda v astronomii a astrofyzice 

Mezinárodní olympiáda v astronomii a astrofyzice, zkráceně IOAA (International Olympiad on 
Astronomy and Astrophysics), se řadí mezi mladší oborové soutěže pro studenty středních 
škol. Vznikla jako rozšíření IAO (International Astronomy Olympiad), která cílila pouze na 
mladší studenty. Česká republika se začala účastnit před třemi lety a ihned se zařadila mezi 
jedny z nejúspěšnějších zemí. I letos vyslala do řeckého Volosu pětičlenný tým, který se 
pokusil navázat na předchozí úspěchy. 

O výběr reprezentantů z řad středoškoláků se stará Česká astronomická společnost (ČAS), 
která každoročně pořádá národní Astronomickou olympiádu. Pět nejlepších účastníků potom 
vyšle do mezinárodního kola. V letošním roce jimi byli 

- Lucie Fořtová z Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, 

- Miroslav Hanzelka z Gymnázia v České Lípě, 

- Anna Juráňová z Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, 

- Ondřej Theiner z Gymnázia v Jírovcově ulici, České Budějovice, 

- Lukáš Timko z Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor. 
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Výpravu vedli RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. z Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Ostravě a 
Filip Murár z University of Cambridge. 

Hlavní soutěž, v níž je každý člen týmu hodnocen jednotlivě, má tři části. Teoretická část 
předkládá studentovi patnáct krátkých a dvě až tři dlouhé teoretické úlohy z astrofyziky, na 
jejichž řešení má pět hodin. Druhou část představuje analýza dat, která letos poprvé 
probíhala zčásti za použití počítačů. Poslední část je pozorovací, jejím úkolem je vyzkoušet 
studenty z jejich znalostí hvězdné oblohy a z práce s hvězdářským dalekohledem. 

Česká výprava sice nezopakovala výtečné úspěchy z předchozích let, ale vzhledem k téměř 
kompletní obměně reprezentantů (pouze Lukáš Timko se účastnil již přechozích ročníků) si 
vedla velice slušně – obzvláště vezmeme-li v potaz, že se olympiády zúčastnil rekordní počet 
35 zemí a 185 studentů. Ocenění se udělují na základě procentuální úspěšnosti, kde 100% 
tvoří bodový průměr prvních tří účastníků. Výsledky jsou následující: 

- Lukáš Timko 78,8 %, 41. místo, stříbrná medaile, 

- Ondřej Theiner 65,4 %, 90. místo, bronzová medaile, 

- Miroslav Hanzelka 51,9 %, 121. místo, čestné uznání, 

- Lucie Fořtová 50,5 %, 124. místo, čestné uznání, 

- Anna Juráňová 32,2%. 

Součástí olympiády je také týmová soutěž, v níž musí studenti ukázat všeobecný přehled 
v otázkách astronomie a astrofyziky. Česká republika obsadila 15. příčku. 

Miroslav Hanzelka 
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Celoroční činnost přírodovědného kroužku EKOKŘEČCI 

9. 9. 2012 – Naučná stezka SWAMP – exkurze spojená s úklidem 
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10. 11. 2012 – opět Mácháč – likvidace rákosí 
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21. 1. 2013 – výroba krmítek 
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22. 4. 2013  DEN ZEMĚ – demo verze soutěže „Zlatý list“ pro žáky primy 
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18. 4. 2013  Akce – „Za Českou Lípu krásnější“ 
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20. 4. 2013 – Přenášení žab 
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Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace 

Ročenka za školní rok 2012/2013  101 

20. 4. 2013 – Čištění studánky 
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1. 5. 2013 Úklid Pekla 
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2. 5. 2013  Sázení buků na Špičáku 
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8. 6. 2013 Jizerské hory – lesní školka 
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Slovo závěrem 

 

Věříme, že tento přehled o aktivitách a činnostech učitelů a žáků Gymnázia Česká Lípa ve 

školním roce 2012-13 zaujme, a budeme se snažit navázat na tuto formu prezentace 

výsledků naší práce také v dalších letech.  


