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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 2014-2015 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 73 studentů, 72 z nich úspěšně odmaturovalo, pouze jedna žákyně 

bude opakovat jednu zkoušku z profilového předmětu v jarním termínu školního roku 2015-2016.  

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

přírodovědných předmětech a také v cizích jazycích. O nejlepší umístění se postaral Ludvík Kašpar se  dvěma prvními 

místy v krajských kolech soutěží (CHO, BiO) a postupem až na evropskou biologickou olympiádu. Velkým úspěchem 

je také 3. místo Petra Paulíka v celostátním kole konverzační soutěže v německém jazyce. Úspěch zaznamenali též 

členové přírodovědného kroužku Ekokřečci v národním kole Zlatého listu. Odrazem dobrých umístění v soutěžích byl 

výsledek školy v programu Excelence 2014, v němž škola získala finanční dotaci ve výši 186 tisíc Kč. 

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.  

Další důležitý projekt s dotacemi z evropských fondů byl realizován přímo ve škole, a to již druhým rokem. Jedná 

se o Tech Up – Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji. V jeho rámci probíhala již 

druhý rok 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 byly realizovány dva zájmové 

přírodovědné kroužky a rovněž přírodovědné exkurze. Účast v Tech Upu nám zároveň umožnila vybavit školu novými 

pomůckami na přírodovědné předměty v hodnotě téměř milion korun. 

V tomto školním roce proběhla dlouho očekávaná rekonstrukce budovy – konkrétně šlo o zateplení a výměnu 

výplní. Škola tak získala novou fasádu, okna, vnější dveře a žaluzie. Práce probíhaly od února 2015 za plného provozu, 

dále o prázdninách a práce byly ukončeny kolaudačním řízením 17. 9. 2015. 

V rámci činnosti jednotlivých předmětových komisí pak byla připravena řada dalších akcí (viz výroční zpráva a zde 

kapitola Kalendárium). Na konci školního 

roku byly podruhé 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 

2014/2015, za úspěšnou reprezentaci 

Gymnázia v České Lípě.  

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka 

školy 
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UČEBNÍ PLÁNY A ORGANIZACE VÝUKY 

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

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 
Debrujáři 19                                     1 20 

Dějiny každodennosti 2 10 12 

Chemická olympiáda 8 12 20 

3. a 4., resp. VII. a VIII. ročník 

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

Konverzace v AJ 0 73 

Seminář z dějepisu 35 24 

Seminář ze zeměpisu 10 0 

Seminář a cvičení z biologie 26 26 

                          z chemie 25 20 

                          z matematiky 16 26 

                          z fyziky 11 7 

Společenskovědní seminář 39 43 
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Výběrové předměty ve 4. a VIII. ročníku:  

Předmět Počet žáků 
Výběrová matematika 19 

Společenské vědy 44 

Moderní dějiny světa 28 

Výběrová biologie 26 

Výběrová chemie 21 

Ekonomická geografie 0 

Výběrová fyzika  8 

 

b) nepovinné předměty 

Ve školním roce probíhala výuka španělského jazyka (14 žáků třídy tercie A) a německého jazyka (13 žáků sext a 

2.A). Celkem nepovinné předměty navštěvovalo  27 žáků. 

 

c) zájmové kroužky 

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

školním roce 2014/2015 činil počet kroužků na škole sedm.  Zájmové útvary navštěvovalo  minimálně 100 žáků. 

Přehled zájmových útvarů na škole:   

Název Vedoucí Den Čas 
Herecký a recitační  

(od 15 let) 

PhDr. Kučaba 

 
pátek 14.00 – 15.00 

Atletický kroužek  Mgr. Sviták pátek 15.30 – 17.00 

Přírodovědný kroužek  Mgr. Tulková čtvrtek 12.40-13.30 

Chemické pokusy Mgr. Machová čtvrtek 7.05-7.50 

Anglický jazyk – kurz 

FCE 
Mgr. Triguinho úterý 14.00-15.00 

Hrátky s přírodními 

vědami 
Mgr. Bárta pátek 14.00-15.00 

Horolezecký kroužek Mgr. Holub pondělí 15.30-17.00 
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PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 

 

Pedagogičtí pracovníci 
ABRMANOVÁ Margita ANDĚLOVÁ Marie 

ANGOLARESOVÁ Eva ASCHENBRENNER Martin 

BÁRTA Milan ČASTULÍK Radek 

ČESENKOVÁ Lenka FLEKLOVÁ Veronika 

FOJTŮ Radim GABRIELOVÁ Jitka 

GEBAUEROVÁ Dagmar HLUŠTÍKOVÁ Jitka 

HEJDA Petr HRONZOVÁ Daniela 

HOMOLOVÁ Hana KADLECOVÁ Naděžda 

JEŽÁK Zdeněk 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 

ŠIMÁNKOVÁ Martina POŠTOLKA Jan 

TOMKOVÁ Michala SVITÁK Miloslav 

TULKA Radomír ŠVAJDOVÁ Petra 

TULKOVÁ Lenka TRIGUINHO Jana 

VÁŇOVÁ Monika VOSÁLOVÁ Veronika 
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Provozní zaměstnanci 
MIČKA Miloslav GABRIEL René 

GROLMUSOVÁ Dana HAVLÍČKOVÁ Michaela 

ŠTĚPÁNKOVÁ Martina (od 1. 1. 2015) JANKU Jarmila 

KOZÁKOVÁ Iva KOZÁKOVÁ Renáta 

MIČKOVÁ Soňa HAMPLOVÁ Světlana 

STRAŽOVSKÝ Ján ŠTIMPLOVÁ Lenka 

ZAHRÁDKOVÁ Květa ZAKOUŘILOVÁ Hana 

BYLINA Karel (nemocenská)  
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VÝSLEDKY ŠKOLY 

V letošním roce studovalo ve třech třídách maturitního ročníku celkem 73 studentů. V řádném termínu ukončilo 

studium 72 žáků, jedna studentka konala v srpnu 2015 opravnou zkoušku.  

Od začátku května probíhaly maturitní zkoušky v  režimu státních maturit, a to nejprve od 4. do 7. 5. absolvovali 

žáci písemnou část zkoušek (včetně nepovinného testu Matematika+ dne 11. 5.) a poté od 18. do 21. 5. 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 neuspělo celkem šest žáků vždy v jedné profilové zkoušce, všichni pak úspěšně vykonali 

opravnou zkoušku dne 14. 9. 2015. Žákyně konající v září celou maturitní zkoušku neuspěla v profilové zkoušce 

z biologie a bude konat opravnou zkoušku v řádném jarním termínu 2016.  

Výsledky maturitních zkoušek – řádný termín 

Výsledky společné části maturitních zkoušek 2015 – jaro 

(výtah ze školní zprávy CERMAT) 

úspěšnost 

předměty 

gymnázia 

ČR 

gymnázium 

Česká Lípa 
1.A 

VIII. A VIII.B 

DT M 69,2 76,4 79,3/8* 76,2/11 73,4/7 

ČJ 

celkem 

79,9 81,4 80,0 83,6 80,5 

DT ČJ 78,4 77,9 77,5 78,0 78,3 

PP ČJ 78,3 83,7 78,8 87,5 85,1 

UZ ČJ 82,8 83,4 83,8 85,3 78,2 

AJ 

celkem 

88,7 90,5 90,5/18 87,1/14 94,0/15 

DT AJ 88,7 93,4 92,4 91,3 96,9 

PP AJ 92,0 89,9 88,9 84,3 97,4 

UZ AJ 85,5 85,2 88,3 81,7 84,6 

Nejlépe ve srovnání  ostatními gymnazisty si vedli naši maturanti v matematice a v didaktickém 

testu z anglického jazyka (červené písmo). 
*za lomítkem je uveden počet maturujících (volili mezi matematikou a AJ) 

   

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 Tech Up koordinovaného Libereckým krajem. 

V roce 2014-15 probíhal projekt druhým rokem. Realizovali jsme i nyní tyto klíčové aktivity projektu: 

KA 01 – metodická centra:  

MC biologie – metodici Mgr. Bárta, Mgr. Tulková 

Byla realizována celkem čtyři metodická setkání, a to: 

14. 10. 2014 – Symbióza v evoluci – 19 účastníků, 11 opakovaně 

2. 12. 2014 – Jak fotit zvířata v přírodě, 11 účastníků, 8 opakovaně 
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19. 2. 2015 – Novinky v botanice + Rostliny známé neznámé aneb samá nej v říši rostlin, 18 účastníků, 14 

opakovaně 

9. 4. 2015 – Zajímaví živočichové Českolipska + závěrečné shrnutí a hodnocení MC biologie, 13 účastníků, 10 

opakovaně 

 
Metodické setkání biologů – duben 2015   Zeměpisci se seznamují s novými učebnice 

 

MC geografie – metodičky Mgr. Mlynářová, Mgr. Mrázová 

Bylo připraveno celkem pět metodických setkání, a to: 

23. 9. 2014 – Putování po USA, střípky ze světa, zásobník motivačních aktivit v zeměpisu, 11 účastníků, 10 

opakovaně 

4. 11. 2014 – Kartografie, Himaláj + Nepál –trek kolem Annapuren, 11 účastníků, 10 opakovaně 

20. 1. 2015 – Střípky z ekonomiky světa a ČR , Skrytý potenciál učebnice, 9 účastníků, 8 opakovaně 

10. 3. 2014 – Putování po Austrálii, pracovní listy k ČR + aktuality z ČR, 11 účastníků, všichni opakovaně 

21. 4. 2015 – Barevná Indie – cestovatelská přednáška, 5 účastníků, všichni opakovaně 

 

KA 02, 03 – vybavení odborných učeben a laboratoří  

– biologie, fyzika, chemie 

V průběhu minulého školního roku byly tyto učebny a laboratoře vybaveny novými pomůckami a výpočetní 

technikou ve výši cca 950 tisíc Kč (např. digitální mikroskop, dataloggery, měřicí přístroje, notebooky, dataprojekce 

atd.). V letošním školním roce se tyto pomůcky začaly systematicky využívat, a to zejména v hodinách praktických 

cvičení a též při projektových dnech pro žáky základních škol. 

KA 05 – odborné exkurze pro žáky středních škol 

Realizovány byly odborné exkurze, a to: 

25. 11. 2014 – Liberec: 

třída 2.A – 23 žáků: Prohlídka expozic v iQLANDII +  program v planetáriu,  

třída VI.B – 17 žáků: Prohlídka expozic v iQLANDII + návštěva ZOO Liberec 

 

13. 3. 2015 – Liberec: 

třída V.A, B – 43 žáků: Spalovna + a botanická zahrada 

 

1. 4. 2015 – Praha 

třída 2.A – 20 žáků, VI.A – 21 žáků – Národní technické muzeum +  návštěva ZOO Praha 
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              21. 4. 2015 - Liberec 

              třídy III.A + IV.A – 52 žáků: Prohlídka expozic v iQLANDII + ZOO Liberec 

 

             22. 4. 2015 – Liberec: 

             třída I.A + část III.A – 35 žáků: Harcovská naučná stezka 

 

 

KA 06 – zájmové aktivity pro žáky středních škol 

- Přírodovědný kroužek – Mgr. Tulková 

- Hrátky s přírodními vědami – Mgr. Bárta 

 

 

KA 07 – projektové dny pro žáky základních škol  

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

V druhém roce realizace projektu bylo uskutečněno celkem 11 projektových dnů opět 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 
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 ZŠ Kamenický Šenov 

 ZŠ Dubá 

 
Děti ze základních škol při projektových dnech chemie, fyziky a biologie. 

 

Ve všech klíčových aktivitách se nám podařilo splnit naplánované akce, na závěr projektu byla vypracována evaluační 

zpráva.  
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KALENDÁRIUM 

V následujícím přehledu samozřejmě nejsou zahrnuty všechny akce a aktivity, které ve školním roce 2014-2015 

proběhly. Spíše jde o doklad toho, že život na českolipském gymnáziu je bohatý a pestrý. 

ZÁŘÍ 

 adaptační kurz 

 vodácké kurzy třetího ročníku a kurz sportu a pobytu v přírodě oktávy A 

 charitativní sbírka Světluška 

 okresní krajské kolo atletického poháru Corny 

 kurz prevence proti šikaně a kyberšikaně 

 noc vědců Liberec 

 návštěvy knihovny v České Lípě (1. ročník + kvinta) 

Adaptační kurz 2014 

Hned první školní den, tedy v pondělí 1. 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 veselou hru s názvem 25 úkolů plus 
některé další. 

  Úterní deštivé ráno nás sice nepotěšilo, nicméně dopoledne se přece jen trochu vyčasilo, a tak se ti starší v rámci 
seznamování se s okolím vydali na po červené turistické značce kolem zříceniny Vítkovce až k Hrázskému rybníku. 
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. Cestu prokládali 
hrami, ale hlavně se tak trochu seznámili s trasou závodu, který na ně čekal ve středu. Úterní večer pak strávili 
zejména při přírodovědných aktivitách. Prváci buď sportovali, nebo (ti umělečtěji založení) malovali velkorozměrný 
třídní obraz na téma svět. 

Poslední den adaptačního kurzu pak byl ve znamení aktivity společné pro všechny - mapového orientačního závodu 
s  kontrolními stanovišti. Dvě hodiny na trase zvládli malí i velcí s přehledem a před obědem tak mohly být vyhlášeny 
výsledky a těm nejlepším předány sladké odměny. 

Po obědě pak už nastalo zabalení věcí a postupný odjezd účastníků kurzu – na některé tedy rodiče museli i čekat, 
protože se jim domů jaksi nechtělo :o). 

Letošní adaptační kurz se skutečně vydařil na výbornou, a my proto věříme, že splnil svůj účel a dobře nastartoval 
naše nové žáky pro jejich gymnaziální studium. 
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Fotografie z adaptačního, vodáckého a adrenalinového kurzu. 
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Světové šachy v Jihoafrické republice 

Ve druhé polovině září proběhlo v jihoafrickém Durbanu Mistrovství světa mládeže v šachu, kterého se zúčastnilo 
959 hráčů z 87 států světa, kteří hráli ve dvanácti věkových kategoriích. Na mistrovství světa se probojoval i Jiří Liška, 
student tercie A českolipského gymnázia, hráč šachového klubu 1. Novoborský ŠK, soutěžící v kategorii do 14 let. 

V této kategorii bojovalo 101 hráčů, kteří se utkali v turnaji na 11 kol. Jirka hrál v turnaji proti soupeřům z těchto 
států (většinou mistry svých zemí): Keňa, Francie, Írán, Austrálie, Anglie, Malajsie, Rakousko, Jihoafrická republika, 
Spojené arabské emiráty. Turnaj byl psychicky i fyzicky velmi náročný, neboť v jeho průběhu byla zařazena dvě 
dvojkola a jen jeden volný den. Dvojkolo představovalo v Jirkově případě více než 11 hodin těžkých bojů na 
šachovnici v jednom dni. Po slibném začátku turnaje Jirka ve střední části dvakrát nešťastně prohrál a ani vydařený 
závěr tří vítězství v řadě mu nestačil na lepší než konečné 40. místo. Celkově šampionát ovládly šachové federace z 
Indie, Ruska, Kazachstánu a Číny, z Evropy se moc hráčů na předních místech neumístilo. 

Pořádající město Durban se zhostilo své úlohy dobře, ubytování i hrací prostory v International Convention Centre 
Durban byly na velmi dobré úrovni. Durban je největším africkým přístavem a jeho pláže s hotelovými komplexy jsou 
světově proslulé. Jihoafrická republika je plná protikladů stejně jako černobílá políčka na šachovnici. 

Jirka se mistrovství světa zúčastnil za finanční podpory Města Česká Lípa a  poděkování za podporu patří i ředitelce 
gymnázia Mgr. Paszekové a třídní profesorce Mgr. Pazourkové. 

Jiří Liška, otec Jirky 

 

Pomoc nevidomým a slabozrakým 

Naše škola se každoročně účastní charitativních akcí, a tak jsme uvítali velký zájem studentů, kteří se přihlásili na 
podzimní akce Světluška a Bílá pastelka, které proběhly 12.9. a 15.10. Z dobrovolníků jsme vždy vybrali 4 dvojice, 
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které zajišťovaly prodej dárkových předmětů na různých místech města. Věříme, že studenti načerpali další cenné 
zkušenosti nejen v pomoci druhým a v komunikaci s kupujícími, ale také se zajištěním akce. 

Všem dobrovolníkům děkujeme ! 

Světluška 

Zuzka Matoušková, Adéla Šmahelová, Johana Nová, Barbora Ptáčková VI.A, VI.B 

Marek Stránský, Barbora Nolová, Jakub Mohaupt, Michal Drahozal 2.A 

Bílá pastelka                                                                    

Míša Grobarčíková, Alena Keslerová, Kristýna Drugdová, Petr Šlachta 1.A   

Eduard Hégr, Matěj Novák V.A, Dominik Tománek, Michal Van V.B 

 Mgr. Veronika Vosálová 

 

ŘÍJEN 

 Přírodovědný klokan, pIšQworky – školní kola 

 zeměpisné pořady – Sibiř, Mexiko 

 biologické odpoledne 

 zkoušky FCE 

 testování Vektor – maturitní ročník 

 Přírodovědný klokan - školní kolo 

 veletrh vzdělávání Libereckého kraje Educa My Job 

 divadelní představení pro žáky vyššího stupně gymnázia (Romeo a Julie) 

 výjezd v rámci programu Mládež v akci - Malta 

Naši studenti skládají zkoušky FCE 

Úroveň jazykových znalostí a dovedností dnešního studenta gymnázia by se měla pohybovat  na úrovni  B2 podle 
Evropského referenčního jazykového rámce (Common European Framework of Reference for Languages), kde je 
tato úroveň definována takto: 

http://www.gym-cl.cz/images/stories/galerie/mssachy2014/mssachy1.jpg
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Stupeň B2 – Samostatný uživatel: Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak 
konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit 
rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo 
zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a 
vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. 

Studenti, kteří dosáhli úrovně B2 a chtějí si svoje znalosti nechat ověřit, mohou konat mezinárodně uznávanou 
jazykovou zkoušku First Certificate of English (FCE), jejímž garantem je pro Českou republiku British Council se sídlem 
v Praze. Zkouška se skládá z písemné a ústní části, její cena je 4450,- Kč a po jejím úspěšném vykonání student získá 
celoživotní doklad, prokazující jeho jazykovou úroveň, který může mít rozhodující váhu při přijímacím řízení na 
vybrané vysoké školy či později v procesu ucházení se o zaměstnání. 

Studenti naší školy mají od letošního školního roku šanci využít možnosti registrace ke zkoušce FCE přes naše 
gymnázium, což je zbavuje veškeré administrativy, kterou tato zkouška vyžaduje. V letošním říjnovém termínu se ke 
zkoušce přihlásilo celkem devět studentů třetího a čtvrtého ročníku, kteří svou zkoušku konali v sobotu 11. října 
v Praze. Písemná část proběhla v Kongresovém paláci, ústní část v prostorách Britské rady.  Výsledky zkoušky měli 
studenti k dispozici v polovině listopadu a všichni uspěli. 

Mgr. Petra Švajdová 

 

Naši žáci při písemné části zkoušek FCE. 

Na jeden den zaměstnancem Akademie věd ČR 

Ve středu 8. 10. 2014 jsem společně se Štěpánem absolvoval jednodenní stáž ve Fyziologickém ústavu Akademie věd 
ČR. Aby byla naše práce názornější, nechali jsme si nejprve odebrat krev, kterou jsme později pozorovali. Pak už jen 
zbývalo nasadit pláště a pustit se do práce. 

Během celého dne jsme se seznámili s funkcí mitochondrií v buňce, s druhy závažných onemocnění a v neposlední 
řadě také špičkovým vybavením ústavu. Pracovištěm nás provázeli dva zkušení zaměstnanci, se kterými jsme byli 
velmi spokojeni, protože srozumitelně vysvětlili i poměrně složité děje. 
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A jak se stáž líbila Štěpánovi? 

„To hlavní již bylo řečeno. Teď už jen třešničky na dortu. Tak především! Pipeta za nechutně velikou cenu, leč 
primitivní technologie fungovala skvěle. Pracovali jsme na strojích, které přesahovaly hodnotu miliónu korun, což se 
každému nepoštěstí. Jen díky tomuto faktu to byla výjimečná zkušenost. Jak již Petr řekl, naši školitelé byli více než 
výborní. Myslím si, že poměrně složité děje je slabé slovo. Nicméně, to nemění nic na tom, že tuto cennou zkušenost 
využijeme při dalším studiu.“ 

Petr Paulík (VI. B), Štěpán Semrád (VII. A) 

 

Petr Paulík                                                                                          Štěpán Semrád 

Přírodovědný klokan 

Ve středu 15. října proběhlo školní kolo soutěže „Přírodovědný klokan“. Studenti měli 40 minut na zodpovězení 24 
otázek z matematiky, fyziky, biologie, chemie a zeměpisu. 

Vítězkou kategorie Kadet se stala Andrea Bínová, vítězem kategorie Junior Marek Frauenberg. 
Umístění studentů v rámci kraje se dozvíme až po zpracování výsledků krajským koordinátorem. 

kat. KADET - tercie, kvarty   
1.            Andrea Bínová (IV. A)                         - 90 b. 
2. – 3.     Lucie Myslíková (III. A)                        - 80 b. 
                Josef Zátka (III.A) 
 
kat. JUNIOR - kvinty, sexty, 1. A, 2. A 
1.            Marek Frauenberg (VI. A)                   - 89 b. 
2.            Milan Klimeš (VI. A)                             - 84 b. 
3.            Filip Dostál (2.A)                                  - 83 b. 
   

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům školního kola gratulujeme. 
                                                                                                                                                Mgr. Lenka Tulková 
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LISTOPAD 

 Burza škol Quo vadis 

 Bobřík informatiky – testování 

 Studentské odpoledne 

 matematická soutěž Náboj Junior 

 čtvrtletní klasifikace a třídní schůzky 

 zkoušky na certifikát Delf – francouzský jazyk 

 projektový týden třídy VI.A – Lanterna Futuri 

 krajské kolo logické olympiády 

 celostátní finále dějepisné soutěže žáků gymnázií 

Setkání mladých na Maltě 

Studenti nižšího stupně českolipského gymnázia odjeli na Maltu, aby si poměřili své síly s 8O dětmi ze 17 různých 
zemí  v rámci projektu  BRIDGING YOUTH THROUGH SPORT. Cílem tohoto projektu bylo pomocí společných 
sportovních zážitků vybudovat mezí dětmi přátelství a poznat a pochopit dětí z různých kulturních prostředí. Projekt 
proběhl od 30. října do 5.listopadu  v Gzire na Maltě pod záštitou Stelmar Sports Federation a Stella Maris 
College.  Během 6 dnů se děti zúčastnily celé řady sportovních událostí. Proběhy soutěže například v  cyklistice, 
přespolním běhu, kulečníku , šachách a stolním tenise. Celý projekt byl plně hrazen z prostředků Erasmus +. 

Gymnázium v České Lípě bylo  osloveno zástupci partnerských občanských sdružení Tmelník a Křišťálový klíč, kteří 
mají se studenty z naší školy výborné zkušenosti.  O tom, že se výběr dětí povedl, svědčí  9 medailí, které děti z této 
sportovní události přivezly - tři zlaté (bowling, šachy, přespolní běh), tři stříbrné (bowling, přespolní běh, stolní tenis), 
tři bronzové (kulečník, bowling a přespolní běh). Během projektu si studenti vedli deníček, kam zaznamenávali 
nejdůležitější události každého projektového dne. 

Pátek 31.10. 
Ráno jsme se probudili do krásného dne a posnídali jsme v restauraci umístěné  na střeše hotelu. Dopoledne jsme se 
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zúčastnili průvodu po městě a poté slavnostního zahájením projektu. Odpoledne získal Michal pro naši skupinu 
zlatou medaili v šachách. .Poslední akcí našeho prvního dne byl ,,Treasure hunt ", kdy jsme byli rozděleni do skupinek 
a museli najít odpovědi na otázky týkající se historie Malty ve  starobylém městě  Bingu.   

Sobota 1.11. 
V sobotu jsme odjížděli z hotelu již v osm hodin. Dopoledne jsme jezdili na kole, odpoledne jsme hráli kulečník ve 
sportovním klubu. O tom, že se den před tím v klubu slavil Haloween svědčily plastové ,,uřezané " ruce v prostorách 
klubu. Večer jsme se zúčastnili přednášky o EU a poté na nás čekala večeře složená z maltských tradičních pokrmů.  

Neděle 2.11. 
Dopoledne byly závody na městském stadionu. Přestože bylo deštivé počasí a běh byl velmi náročný, Adam získal 
další zlatou medaili . Ostatní také vzorně reprezentovali. (stříbrná a bronzová medaile).  Po obědě jsme jeli 
autobusem do bývalého hlavního města Mdiny. Na závěr dne jsme šli všichni na noční procházku po Valletě. Tato 
procházka nám umožnila nejen poznat hlavní město, ale hlavně ještě více se spřátelit se s účastníky projektu. 
                                                                                              
Pondělí 3.11. 
Dopoledne jsme hráli bowling, ve kterém se nám poměrně dařilo. Celkem jsme za něj získali 4 medaile. (zlatá, dvě 
stříbrné a jedna bronzová) Poté jsme se šli projít po Sant Julians, jedné z nejkrásnějších částí Malty.  Večer se konala 
Cultural night, kde všechny státy pomocí prezentace nebo videa seznámili ostatní se svojí zemí. Součástí této aktivity 
byla i ochutnávka typických pokrmů pro danou zemi. Byli jsme rádi, že česká jídla všem chutnala. Co jsme nabídli k 
ochutnání? Rumové pralinky, Karlovarské oplatky, Miňonky, brambůrky Bohemia a klobásy z novoborského řeznictví 
Landa. 

Úterý 4.11. 
Dopoledne jsme se zúčastnili dvou přednášek. První byla o správné výživě a druhá o budování sportovní kariéry. 
Hned poté jsme jeli autobusem do sportovního centra zaměřeného na hraní stolního tenisu, kde jsme strávili 4 
hodiny. Přestože sportování bylo náročné, opět jsme zabojovali. Adam ve veliké konkurenci získal druhé místo a nám 
do sbírky přibyla další stříbrná medaile.  Po návratu na hotel jsme měli až do večeře volno, které jsme využili k 
procházkám po městě a nákupu dárků . Večer se konalo vyhlášení vítězů  sportovních disciplín a ukončení projektu. 
Česká skupina získala celkem 9 medailí (3 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové). 

Našim studentům ještě jednou děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Martina Šimánková 
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Získali jsme další certifikát kvality v eTwinningu 

Na konci října získal náš projekt eTwinners beyond lessons, na kterém pracovala loňská sekunda, Evropský 

certifikát kvality. Projekty, které získají národní certifikát kvality ve všech ostatních zúčastněných zemích, získají na 

závěr evropský certifikát, který utvrzuje, že projekt byl skutečně úspěšný. Opět se nám podařilo udržet dobrou 

úroveň naší práce. 

Dopis od NSS z Prahy 

Gratulujeme! Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu „eTwinners beyond lessons“ byl Vaší 

škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, 

práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.   

 

Certifikát, který obdržíte, si můžete zveřejnit na svých webových stránkách a vystavit ve škole na dobře viditelném 

místě. Váš projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net. 

 

Ještě jednou gratulujeme k jedinečnému úspěchu a doufáme, že se s Vámi během roku setkáme na některé z akcí v 

rámci aktivity eTwinning. 

 

S pozdravem, 

eTwinning Team         Mgr. Naděžda Kadlecová 

Exkurze do Prahy 

Dne 3.11. 2014 se vydaly třídy VII.A a VII.B na exkurzi do Prahy. Program byl zaměřen na židovskou tematiku. 
Dopoledne jsme si prohlédli muzeum Franze Kafky, které autenticky vystihuje existenciální atmosféru příběhů tohoto 
autora. 

V následujících hodinách jsme se přesunuli do pražské čtvrti Josefov, kde jsou koncentrovány nejvýznamnější 
židovské památky na našem území. Prohlédli jsme si Starý židovský hřbitov s Maharalovým hrobem, poté jsme 
navštívili Klausovou synagogu, ve které jsme si vysvětlili důležité principy judaismu a specifika židovské kultury. 
Nejstarší památkou naší prohlídky byla stále funkční Staronová synagoga, na kterou mají atraktivní vzpomínky 
chlapci, jelikož vstup je povolen pouze s jarmulkou na hlavě. Nejkrásnější stavbou byla potom Španělská synagoga, 
postavená v maurském stylu. Před ní vzniklo také naše společné foto, u Rónovy sochy Franze Kafky. Celý den byl 
završen představením v divadle Na Jezerce s názvem Na dotek. Tleskali jsme vynikajícím hereckým výkonům Jiřího 
Macháčka, Jana Dolanského a Lenky Vlasákové. 

Mgr. Lenka Česenková 

 

 

 

 

 

http://www.etwinning.net/
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Ocenění Libereckého kraje i pro naše žáky 

 

Ve středu 12. listopadu ocenili představitelé Libereckého kraje žáky, kteří v loňském školním roce v dosáhli největších 
úspěchů v soutěžích o olympiádách. Celkem jich bylo oceněno 39 a nás velmi těší, že šest z nich jsou studenti naší 
školy.Jsou to: 

Ondřej Volejník – za 2. místo v celostátním kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce (Ondra v letošním roce 
získal stipendium v Dijonu a nemohl se slavnosti účastnit), 

Cedrik Horčička, Tomáš Kučera, Radek Mahdal, David Tichý – za 2. místo v celostátní matematické soutěži Náboj, 

Tomáš Novotný – za reprezentaci v mezinárodní matematické soutěži a přední umístění v chemické a fyzikální 
olympiádě (Tomáš v květnu úspěšně odmaturoval a nyní je studentem MFF UK). 

Tomáš Novotný byl především díky zisku stříbrné medaile na světové matematické olympiádě označen za 
nejúspěšnějšího reprezentanta Libereckého kraje v soutěžích. Jeho talent je skutečně mimořádný. 

  

Žáci ocenění za soutěž Náboj.                                             Hejtman Libereckého kraje předává cenu T. Novotnému. 

 

Studentský den na počest 17. listopadu 

Již od roku 1995 si učitelé a žáci českolipského gymnázia připomínají 17. listopad – Den boje za svobodu a 
demokracii, a to formou odpovídající studentskému životu -  totiž pomocí dobrovolných aktivit nazývaných příznačně 
Studentské odpoledne. 

A protože v letošním roce se jedná o 25. výročí Listopadu 1989 a zároveň 20. ročník našich akcí k této příležitosti, 
rozhodli jsme se uspořádat celý Studentský den. V dopoledních hodinách byly pro žáky na jednu vyučovací hodinu 
připraveny jednak zajímavé programy zvenčí  - Úžasné divadlo fyziky a pořad Irská mozaika. ÚDiF připravilo pro 
mladší žáky pořad „Příběh žárovky“. Studenti se dozvěděli, na jakých principech žárovka funguje, prošli historií 
tohoto vynálezu, viděli mnoho zajímavých a efektních pokusů. Na starší čekal pořad  „Vidět zvuk, slyšet 
světlo“.  Studenti byli seznámeni s rozmanitými fyzikálními jevy z oblasti zvuku a světla, viděli a slyšeli neobvyklé 
hudební nástroje, zkoumali vznik zvuku a tónů pomocí optické závory. ÚDiF je skupina lidí, která se rozhodla bavit lidi 
fyzikou. A to se jim u nás podařilo. 
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Další tři hodiny si pak žáci mohli vybírat netradičně pojaté hodiny organizované samotnými učiteli. Mezi ně patřily 
například zeměpisné kvízy se zaměřením na sport či kulturu, IQ testy, scénické čtení úryvků ze Saturnina či tzv. 
literární selfie (četba a interpretace), chemické mikroskopování, zajímavá témata spojená s cizími jazyky, 
matematické či historické hádanky, hlavolamy, fyzikální pokusy apod. Nechyběly ani sportovně zaměřené hodiny, 
z nichž nejzajímavější bylo zřejmě seznámení a hra s KIN BALLEM. 

Přesně v poledne pak byl v tělocvičně školy zahájeno odpoledne naplněné tradičně dobrovolnými aktivitami. 
Nabízíme přehled nejatraktivnějších z nich: 

·         Futsal cup G CL - turnaj 

·         3D piškvorky - turnaj 

·         Vystoupení hudební skupiny LKP + rap Honzy Drastíka 

·         Grandmother aneb Babička – scénky v podání terciánů 

·         Josef Fousek – pravdy kousek – herecký a recitační kroužek 

·         Klavírní vystoupení Davida Tichého 

·         Trhni si – aneb zábava ve fyzice 

·         Zpráva na dlani – co mám rád (výtvarná aktivita) 

·         Anglická knihovna – čteme v angličtině 

·         Hlavolamy 

·         Mistrovství školy ve stisku rukou 

·         Cukrárna U Mary 

·         Obchůdky se šperky a jinými dárkovými předměty (vyrobenými studentkami školy) 

·         Dražba pro Mary +  pro seniory 

  

Zejména poslední tři uvedené aktivity složí též charitativním účelům – dlouhodobě totiž sponzorujeme holčičku 
z Indie, která se jmenuje Pratibha Mary. Náš každoroční příspěvek 4 500 Kč jí pomáhá ve studiu. A protože výtěžek 
zmíněných akcí bývá vyšší, každý rok přispíváme ještě na nějakou další charitu – takto jsme se stali například Dobrým 
andělem, pomohli Fondu Sidus pro těžce nemocné děti atd. Letos jsme se rozhodli podpořit seniory v českolipské 
nemocnici. Všechny předměty či služby do aukce (např. týden svačin) věnovali naši učitelé. 

Mgr. Helena Paszeková 

Matematická soutěž Náboj Kadet 

V pátek 28. listopadu se konal 3. ročník (první ročník byl pouze na Slovensku) týmové matematické soutěže Náboj, 
kategorie Kadet, určené pro žáky ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naši studenti se v posledních 
letech pravidelně úspěšně účastnili kategorií Junior (1. a 2. roč. SŠ) a Senior (3. a 4. roč. SŠ), ale v kategorii Kadet to 
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byla první účast GČL. Letos soutěž probíhala současně na 10 místech v ČR a ve 14 městech na Slovensku. Jedním z 
pořadatelských míst bylo i českolipské gymnázium. 

Vlastní soutěž začala ve všech pořadatelských městech v 10:00 hodin. Týmy dostaly nejprve 6 příkladů a teprve po 
jejich úspěšném vyřešení mohly získat další úlohy. Výsledky byly okamžitě zadávány do databáze, díky projekci se 
střídavě ukazovalo pořadí mezinárodní, české i českolipské. Po vyčerpávajících dvou hodinách soutěžního klání byli 
účastníci seznámeni s možností prohlubovat své matematické a fyzikální znalosti prostřednictvím korespondenčních 
seminářů MFF UK. Žákům z našeho okresu byla navíc paní ředitelkou představena naše škola. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 389 čtyřčlenných týmů (179 v ČR a 210 na Slovensku). Na našem gymnáziu se sešlo 17 
týmů - 10 z našeho okresu (2x GČL, 2x ZŠ Pátova, 2x  ZŠ U Lesa N. Bor, ZŠ Náměstí N. Bor, ZŠ Jižní, ZŠ 28. října a ZŠ K. 
H. Máchy z Doks) a sedm týmů z okresů Děčín a Litoměřice. 

Ve 13 hodin začalo v každém pořadatelském místě vyhlašování výsledků. Nejúspěšnějšími v České Lípě byli studenti 
Gymnázia Josefa Jungmanna z Litoměřic (26. v ČR). Druhé místo obsadilo družstvo ze ZŠ Pátova (37. v ČR a třetí mezi 
ZŠ v ČR) a třetí místo obsadilo družstvo GČL ve složení Eliška Povolná, Andrea Bínová, Michal Eisenberger a Josef 
Zátka (45. v ČR). Mezinárodní výsledky zatím nejsou k dispozici. 

Soutěž v České Lípě za centrální pořadatelský tým garantoval absolvent GČL Mirek Hanzelka, který v současné době 
studuje MFF UK. Ceny předávaly paní Alena Losová (radní Libereckého kraje pro oblast školství) a ředitelka Gymnázia 
ČL paní Helena Paszeková. Liberecký kraj též poskytl odměny pro trojici nejúspěšnějších týmů. 

Organizačně soutěž zajistili studenti gymnázia - Patrik Zach, Marek Stránský, David Nováček a Michal Drahozal z 2.A, 
Matěj Ježek, Radek Mahdal a Tomáš Kučera ze 4.A a Cedrik Horčička z VIII.B. Všem patří za hladký a bezproblémový 
průběh soutěže velký dík. Rovněž bych chtěl poděkovat DDM Libertin, který zajistil svačiny pro soutěžící. 

Mgr. Radomír Tulka, organizátor soutěže na G ČL 
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PROSINEC 

 den otevřených dveří 

 divadelní představení pro žáky nižšího stupně gymnázia 

 Fykosí fyziklání 

 vánoční florbalový turnaj 

 předávání cen Nadace J. Heyrovského 

 třídní vánoční besídky 

Den otevřených dveří 

Ve středu 3. prosince proběhl na naší škole tradiční Den otevřených dveří.  Akce byla určena především uchazečům o 
studium z pátých a devátých tříd.  Návštěvníků přišlo více než 150. 

Absolvovali prohlídku školy v doprovodu studentů, během níž mohli vidět také nejrůznější doprovodné programy 
připravené především v odborných učebnách (fyzikální a chemické pokusy, zábavné úkoly v laboratoři biologie, 
nabídku učebních materiálů v učebně cizích jazyků, výstavy studentských prací v učebně výtvarné výchovy apod.). 

Velký zájem byl též o práci s testovými úlohami z českého jazyka a matematiky. Ta probíhala od 14 do 17 hodin 
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 bylo možné ve studovně zakoupit. Samozřejmostí bylo také seznámení 
s kritérii a termíny přijímacího řízení v roce 2015. 

Atmosféra Dne otevřených dveří byla velmi příjemná a oboustranně vstřícná.  Výborní byli především studentští 
průvodci. 

 

Návštěvníci školy v učebně cizích jazyků. 

 



Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace 

 

 

41 

Studenti obdarovali léčebnu 

Bezmála pět tisíc korun věnovalo Gymnázium Česká Lípa oddělení LDN Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa.  

„Peníze nikdy nevybíráme přímo, ale pouze přes nějakou aktivitu, v tomto případě se jedná o část výtěžku 
z charitativní akce, kterou každoročně pořádáme na Den boje za svobodu a demokracii,“ uvedla ředitelka gymnázia 
Helena Paszeková, která dar předala do rukou generálního ředitele českolipské nemocnice Jaroslava Kratochvíla. 

„Dar využijeme ke zlepšení vybavení na oddělení LDN,“ potvrdil Kratochvíl. 

Podle ředitelky Paszekové je na gymnáziu snaha pomáhat potřebným dlouhodobá. Studenty tam pravidelně 
seznamují s tím, že charitativní činnost patří k lidskému životu a plánují s nimi hovořit také o možnosti jejich 
seberealizace v oblasti dobrovolnictví. 

Předání byli přítomni i hlavní sestra NsP Blanka Hodinková, primář LDN Nikolaj Štaňko a vrchní sestra oddělení LDN 
Lenka Caklová a Veronika Vosálová, koordinátorka studentské charitativní akce. 

autor článku: Mgr. Petr Pokorný, tisk. mluvčí NsP 

 

Cena Nadace J. Heyrovského pro našeho žáka 

V úterý 16. prosince proběhlo předávání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2014. Podporou 
českých talentovaných studentů se Nadační fond JH snaží naplnit vědecký i lidský odkaz profesora Jaroslava 
Heyrovského, prvního československého nositele Nobelovy ceny - v r. 1959 v oboru chemie za objev a rozvoj 
polarografické metody. 

Hlavní náplní činnosti NF JH, založeného v r. 1993, je účinně napomáhat vyhledávání nadaných středoškolských 
studentů, podporovat jejich další odborný i osobní růst a vytváření tvůrčího klimatu, v němž se mohou rozvíjet 
předpoklady talentovaných dětí. Jednou z aktivit NF JH je oceňování nejúspěšnějších středoškolských studentů, kteří 
dosáhli mimořádných výsledků v mezinárodních olympiádách a v oblasti Středoškolské odborné činnosti. Každoročně 
je tak oceněno kolem deseti studentů z celé ČR. 

V roce 2013 byl za své mimořádné úspěchy ve fyzikální a astronomické olympiádě oceněn absolvent GČL Miroslav 
Hanzelka. Za rok 2014 byl mezi oceněnými další student českolipského gymnázia Tomáš Novotný, nominovaný za 
úspěchy spojené s letošním ročníkem matematické olympiády - nejúspěšnější český student na Světové matematické 
olympiádě (IMO), která se konala v červenci v jihoafrickém Cape Town. 

Slavnostní ceremoniál se konal v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze. Ceny obdrželo pět studentů 
za úspěchy v mezinárodních kolech olympiád v matematice, programování, fyzice, chemii a biologii. Další dvě 
studentky získaly ocenění za vítězství v ústředních kolech olympiád v dějepisu a českém jazyku. Mezi laureáty byli 
také dva studenti za nejlepší práce v soutěži Středoškolské odborné činnosti SOČ. Ceny nominovaným studentům 
předával Dr. Michael Heyrovský, CSc. O významu celého slavnostního ceremoniálu svědčí i fakt, že z něj byla 
odvysílána krátká reportáž v hlavní zpravodajské relaci na programu ČT 1.Velkým zážitkem pro mne byla už jen 
možnost účastnit se tohoto ceremoniálu. Velmi působivé bylo, když Tomášovi, stejně jako ostatním nadaným 
studentům a studentkám, tleskali lidé, kteří jsou váženými vědeckými osobnostmi ve výše zmiňovaných oborech. 

Mgr. Radomír Tulka 



Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace 

 

 

42 

Certifikát Delf 

S potěšením oznamujeme, že studenti, kteří se rozhodli koncem listopadu složit mezinárodní certifikát 
z francouzštiny Delf scolaire v úrovních A1, B1 a B2, byli všichni úspěšní a certifikát získali. 

Osvědčení s mezinárodní a časově neomezenou platností o úrovni znalosti francouzského jazyka lze na naší škole 
získat od roku 2013, a to ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a Alliance française v Liberci. Českolipské 
gymnázium se tak zařadilo mezi třicítku škol v celé České republice, které mají právo tyto zkoušky konat.  

Mgr. Hana Malíková 

 

LEDEN 

 

 pololetní pedagogická rada 

 lyžařský kurz třídy tercie A 

 celostátní finále soutěže v plavání 

Terciáni na horách 

Minulý rok jsme jako každá sekunda měli jet na lyžařský výcvik, ale kvůli nedostatku sněhu byl výcvik byl odložen na 
další rok. Den D tedy přišel až letos – v pondělí 12. ledna. Když jsme naskákali do autobusu, nikomu do zpěvu nebylo, 
ale s přibývající nadmořskou výškou se nálada třídy zlepšila, a než jsme dorazili do Bedřichova, všichni už se smáli a 
rozrušeně si šuškali. Ubytování v penzionu Diana bylo perfektní a na jídlo by si nemohl stěžovat ani Láďa Hruška. 

Podle vrozeného talentu a dovedností nás naši instruktoři rozdělili do tří skupin. Pan učitel Landa dostal ostřílené 
profíky, pan učitel Ježák průměrně šílené lyžaře a na paní učitelku Mlynářovou zbyli stateční začátečníci. Celých pět 
dní jsme všichni trénovali, poslušně se plácali, dřeli do kopců, potili, ale hlavně jsme si to náramně užívali. Lyžák byl 
zakončen štafetovým během, kde proti sobě soupeřilo pět náhodně sestavených týmů. 

Lyžařský výcvik se vydařil a já bych už jen chtěla poděkovat všem, kdo se o nás starali, za skvělé zážitky. 

Michaela Melichová, žákyně tercie A 

 

ÚNOR 

 10. 2. Den otevřených dveří 

 divadelní představení Liberec – prima, sekunda 

 10 let eTwinningu na škole 

 19. 2. zahájení stavby – zateplování školní budovy a výměna výplní 
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Den otevřených dveří – starostka města Česká Lípa a oba místostarostové též navštívili školu, zde v laboratoři chemie 

Mgr. Petra Švajdová zvítězila v soutěži agentury AFS 

Studenti našeho gymnázia i v tomto školním roce obsazují přední pozice na soutěžích všech možných druhů, a to jak 
v okresních, tak v krajských kolech. Pozadu ovšem nezůstávají ani učitelé, z nichž si celá řada neustále rozšiřuje své 
znalosti a zkušenosti účastí v programech dalšího vzdělávání a nejrůznějších soutěžích. 
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Soutěže, kterou pro pedagogy letos vypsala agentura AFS, což je celosvětová nevládní nezisková dobrovolnická 
organizace, která nabízí příležitost v oblasti mezikulturního vzdělávání pro všechny věkové kategorie, se letos 
zúčastnila i Mgr. Petra Švajdová a  v konkurenci 42 učitelů z celé České republiky v této soutěži zvítězila. Učitelé měli 
za úkol prezentovat své zkušenosti se zapojením studentů ze zahraničí do českého školního prostředí, vypracovat 
několik esejů a komentářů na související témata a na konkrétních učebních materiálech ukázat různé metody 
spolupráce s cizojazyčnými studenty ve výuce. 

Jako vítězka této soutěže se Mgr. Petra Švajdová  zúčastní mezinárodní konference Spectrum of Education pro 
pedagogy koncem dubna v tureckém Istanbulu. Tématem letošního ročníku je "What is in your backpack on the way 
to your career?" a naše zástupkyně na ní bude prezentovat své zkušenosti se zahraničními studenty na naší škole. 

Mgr. Jana Triguinho 

 

BŘEZEN 

 lyžařský kurz žáků sekundy, kvint a 1. A 

 Burza minerálů 

 projektový týden Lanterna Futuri – třída VI.B + 2.A (výběr) 

 Matematický klokan, Matematický Náboj 

 celostátní finále soutěže ChemQuest 

 testování PISA 

 finále Přeboru ČR družstev v šachu 

 

Historie lékařství podle Járy Cimrmana 

I v letošním roce jsme se zapojili do 3. ročníku chemické soutěže ChemQuest, kterou pořádá VŠCHT Praha. Soutěží se 
v prezentaci pokusů na dané téma zábavnou formou. V první části soutěže jednotlivá družstva pokus zrealizují a 
sepíší o jeho realizaci podrobnou dokumentaci. Vybraní finalisté jsou následně pozváni k prezentaci pokusu před 
odbornou porotou (VŠCHT, PřF UK, AV ČR,...) Celkem se povedlo odeslat práce čtyř tříčlenných družstev na téma 
Chemie a zdraví. 
Všichni zúčastnění studenti si za odvedenou práci zaslouží velkou pochvalu.   

Do finále bylo vybráno 8 prací ze všech středoškolských soutěžních družstev a mezi nimi i jeden z našich týmů. 
Na celorepublikovém finále budou 26. března 2015 František Matula, Adam Zechovský a Jakub Kašubiak ze třídy 1.A 
prezentovat svoji "Historii lékařství podle Járy Cimrmana". 
  

Mgr. Pavla Machová  
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Úspěšná burza minerálů 

V sobotu 7. března se v prostorách našeho gymnázia uskutečnila mimořádná akce - 34. českolipské setkání 
mineralogů a paleontologů v České Lípě, známé též jako burza minerálů. 

Zahájili jsme tak spolupráci s organizací JESIS, s. r.o., která je hlavním organizátorem této tradiční českolipské akce. 
Burza se uskutečnila v prostorách školní jídelny a čtyř dalších učeben, přičemž všechny tyto místnosti musely být pro 
tak rozměrnou událost uzpůsobeny. Práci navíc tak odvedli páni školníci, paní uklízečka, vedoucí jídelny, ale i někteří 
učitelé a žáci. Poděkování  za pomoc vystavovatelům a podíl na zorganizování tohoto setkání si proto zaslouží 
zejména Mgr. Lenka Tulková a její žáci – Vilém Hron, Ondřej Vosála, Petr Velík, Vojtěch Svoboda, Daniel Sklenář 
z V.A,  Michal Eisenberger a Kryštof Kejval z kvarty, Marek Frauenberg, Jan Kytka ze VI.A, Martin Gabriel, VII.B a Petr 
Paulík ze VI.B, a dále Mgr. Milan Bárta. 

Burzy se zúčastnilo více než padesát vystavovatelů, kteří obsadili celkem 132 vystavovacích stolů, a navštívilo ji na 
450 milovníků minerálů, zkamenělin a  šperků z nich vytvořených. 

Reakce na nově zvolené prostředí na našem gymnáziu byly jednoznačně kladné, návštěvníci i vystavovatelé oceňovali 
především dostatek prostor a velmi dobré světelné podmínky. Poděkování dostáváme i v písemné formě – vybíráme 
jeden příklad za všechny: 

Dobrý den, dovolte mi touto cestou poděkovat za perfektně zorganizovanou burzu minerálů, které jsem se jako 
vystavovatel zúčastnil v sobotu 7. 3. 2015. 

Příjemným překvapením bylo nejen prostorové uspořádání stolů s perfektním osvětlením, ale i rozmanitost nabídky ve 
školním bufetu s příjemnou obsluhou. Poděkování patří rovněž i vašim studentům, kteří ochotně vypomáhali. S 
přáním hezkého dne a snad opětovného setkání s vaší školou v příštím roce 

Oldřich Macko, Jílové u Děčína 
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Lanterna Futuri v březnu 

Ve dnech 22. – 28. března jsme se zúčastnili projektového týdne Lanterna Futuri, který se konal v německém 
Großhennersdorfu a polském Niedamirowě. Během týdne jsme si nejen zdokonalili znalosti v námi vybraném oboru 
(například hudbě) díky práci perfektních vedoucí dílen, ale poznali i spoustu nových přátel a odvezli si s sebou domů 
mnoho nových zážitků. 

Hudebníci složili pět zbrusu nových písní a vystoupili s nimi na veřejnosti v centru Zittau, všechny dílny pak předvedly 
své výtvory na závěrečné páteční prezentaci. Nezbývá než dodat, že se jednalo o nezapomenutelný zážitek, za jehož 
zprostředkování děkujeme. Fotky z akce budiž příkladem toho, že celému týdnu vládla dobrá nálada. 

Petr Paulík, VI. B 
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KLOKAN 2015 

20. 3. 2015 se v jídelně  školy sešlo 97 studentů naší školy. V 8 00 byla zahájena mezinárodní matematická soutěž 
KLOKAN 2015. 

Jako obvykle se na našem gymnáziu soutěžilo ve čtyřech kategoriích. 31 studentů v kategorii BENJAMÍN, 21 v 
kategorii KADET, 21 v kategorii JUNIOR a 24 v kategorii STUDENT. 

STUDENT 1 .CEDRIK HORČIČKA 2. ADAM ŘÍHA 
3. -4. DAVID TICHÝ +MAREK 
HRNČÍŘ 

JUNIOR 1. MILAN KLIMEŠ 2. VLADIMÍR ZEMAN 3. LUDVÍK KAŠPAR 

KADET 1. ELIŠKA POVOLNÁ 2. A.P.SKOKAN 3. KAMILA BUDKOVÁ 

BENJAMÍN 1. ANNA SALAVCOVÁ 2. M. HOŠMÁNKOVÁ 3. HANA SALAVCOVÁ 

 Anna Salavcová neudělala jedinou chybu a získala plný počet,  tzn. 120 bodů. Gratulujeme. 

Vyhlášení proběhlo 8 4. ve studovně,  a jak je u našeho Klokana zvykem, odměny byly sladké. 

RNDr. Jitka Gabrielová 
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Celostátní projekt Republika 

Ve dnech 30.3. až 1.4. 2015 naši školu reprezentoval student Vojtěch Svoboda z kvinty A v Praze v celostátním kole 
projektu Republika. 

Jedná se o soutěžní projekt pro středoškolské studenty, kterým je dána možnost setkat se s experty a komentátory, 
kteří se věnují obecně veřejnému dění na celostátní úrovni, vysoké politice a korupci. 

Republika je koncipována jako osvětová akce, která má za úkol ukázat lidem, že zajímat se o veřejné dění je důležité 
pro každého občana. Cílem je vzbudit v lidech zájem o diskuse, o celonárodní veřejné dění a politiku. 

Vojta si postup do II. kola vydobyl sepsáním velmi kvalitní a promyšlené eseje za téma Pravomoci prezidenta 
republiky spolu s dalšími 24 studenty z různých věkových kategorií. 

Debaty probíhaly ve významných institucích, například v budově Senátu ČR nebo na americké ambasádě a 
s významnými hosty, kterými byli mimo jiné Jindřich Šídlo, šéfredaktor politického zpravodajství Hospodářských 
novin, Táňa Fischerová, bývalá poslankyně Poslanecké sněmovny PČR a kandidátka na prezidentku ve volbách roku 
2013 nebo Jiří Pehe, český politolog. 

Vojta jako jeden z nejmladších soutěžících sice nedosáhl na hlavní cenu soutěže, což byla stáž v Parlamentu České 
republiky a návštěva Evropského parlamentu, ale získal spoustu nových zkušeností a chuť pokračovat v dalších 
projektech pořádaných Akademií mladých občanů. 

Mgr. Lenka Česenková 
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DUBEN 

 literární pořad Listování 

 pedagogická rada (třetí čtvrtletí) a třídní schůzky 

 volby do školské rady 

 celostátní kolo konverzační soutěže v němčině 

 soutěž Matematický náboj  - Praha 

 22. a 23. 4. přijímací zkoušky 

 hodiny moderní chemie  - VŠCHT Praha 

 poslední zvonění maturantů, předání ročníkových vysvědčení 

City Bound Berlin 2015 

Čtyři studenti z našeho gymnázia měli opět možnost strávit týden v Berlíně během období Velikonoc na projektu City 
Bound Berlin. 

Celý projekt byl zaměřen na zážitkovou pedagogiku a aktivní procvičení anglického a německého jazyka. Pobyt byl 
organizován mělnickým občanským sdružením Tmelník a německou organizací FFA z Berlína. Pobyt byl hrazen z 
prostředků Erasmus + a studenti platili pouze účastnický poplatek a část nákladů na dopravu. 

Jak hodnotí projekt sami studenti? Kamila Budková a Katka Hrdinová z Kvarty B :,, Česko - německý City Bound v 
Berlíně se nám moc líbil. Podnikali jsme spoustu zajímavých aktivit a hráli jsme mnoho her, při kterých jsem si 
procvičili svoji angličtinu a němčinu. Několikrát jsme byli přímo v centru Berlína a viděli i spoustu památek. Škoda 
jen, že to počasí nevyšlo." 

Velmi potěšující je, že studenti naší školy byli opět velmi kladně hodnoceni, protože byli velmi dobře jazykově 
vybaveni a velmi ochotně se zapojovali do všech aktivit. Všem bych tímto ráda poděkovala a pevně doufám, že i další 
studenti využijí možnosti strávit podobný týden během letních prázdnin na Tenerife, v Berlíně nebo v Praze. Bližší 
informace budou studentům poskytnuty během hodin anglického jazyka. 

Mgr. Martina Šimánková 

Petr Paulík bodoval v celostátním kole 

V pondělí 20.dubna nastal den D, na který se Petr 2 měsíce pečlivě připravoval. Den republikového kola konverzační 
soutěže v německém jazyce. Ranní káva na Václavském náměstí Petra příjemně naladila a v půl deváté se sešel 
s ostatními 13 soutěžícími v budově Goethe institutu nedaleko Národního divadla v Praze. 

Dopoledne věnoval poslednímu dolaďování formy a krátce po poledni bylo rozhodnuto. V 16 hodin se všichni 
soutěžící zúčastnili slavnostního vyhlášení v budově Velvyslanectví SRN na Malé Straně. Ceny soutěžícím předával 
zástupce velvyslance SRN pan Robert Klinke, zástupkyně NIDV, zástupkyně Goethe institutu a náměstek ministra 
školství. 

Petr si odnesl cenné 3. místo v nejvyšší soutěži, ve které od sebe jednotlivé soutěžící dělily jen setiny bodů. 

Gratulujeme a děkujeme Petrovi za vynikající reprezentaci školy a přejeme mu mnoho úspěchů v dalším studiu nejen 
cizích jazyků. 

Mgr. Veronika Vosálová 
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Studenti pomáhali v NP České Švýcarsko 

Již na podzim začali studenti primy a tercie sbírat starý papír. Za  1 586 kg obdrželi 3 300 Kč, které věnovali na konto 
adopčního programu „Návrat lososů“. Jde o unikátní projekt Národního parku České Švýcarsko, který má za cíl 
obnovit populaci lososa v českých řekách. 

Studenti měli to štěstí, že se mohli jako adoptivní rodiče vypouštění lososů zúčastnit. Na netradiční akci, na kterou 
vyrazili s kbelíky a naběračkami, určitě nikdy nezapomenou. Do řeky Kamenice vypustili několik tisíc lososů. 

  Losos je ryba nadmíru zajímavá. Narodí se kdesi v říčce, podnikne dlouhou cestu k moři a pak se zase dokáže 
navrátit přesně na to samé místo, kde se narodila. Doufejme, že se co nejvíce „našich lososů“ vrátí zpátky do říčky 

Kamenice. 
 

Mgr. Lenka Tulková 
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Evropská biologická olympiáda 

Ve dnech 27. 4. - 3. 5. 2015  probíhal v rakouském Klagenfurtu  13. ročník soutěže EUSO  (European Union Science 
Olympiad). Letos své síly poměřilo celkem padesát týmů z dvaceti pěti zemí. 
    Soutěže se účastnily tříčlenné týmy ve složení biolog, chemik a fyzik. Některé země Evropy vysílají týmy z jedné 
školy, Česká republika nominuje účastníky na základě výsledků z předmětových olympiád (biologické, chemické a 
fyzikální) a následného soustředění, které letos probíhalo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. 
Podařilo se mi uspět a nominovat se do jednoho z týmů, který reprezentoval Českou republiku. 

    Zatímco já se na EUSO věnoval biologii, s chemickými úlohami se  potýkal  Danil Koževnikov z Gymnázia Jana 
Keplera a s fyzikou Jakub Gregora z Gymnázia v Lanškrouně.                   
 
   V první úloze jsme řešili, zda se v dané oblasti může postavit přečerpávací elektrárna. Mým úkolem bylo určit, zda 
rak, který se na daném území vyskytuje, není chráněným druhem a jak by ho mohla případná výstavba elektrárny 
ohrozit. Druhá úloha se týkala analýzy padělaného obrazu. Porovnával jsem vzorky biologického původu nalezené 
v pachatelově autě se vzorky získanými z okolí podezřelých. 
 
  V Klagenfurtu jsme strávili celý týden. Kromě samotného soutěžení jsme měli připravený i doprovodný program. 
Prohlédli jsme si město, navštívili rozhlednu Pyramidenkogel a vyrazili jsme i do sousedního Slovinska do krasové 
oblasti. Jako mentoři týmů České republiky, překladatelé soutěžních úloh a členové mezinárodní jury se soutěže 
zúčastnili  RNDr. Vanda Janštová (UK  Praha, Přírodovědecká fakulta), RNDr. Jan Kříž, Ph.D. (Univerzita Hradec 
Králové, Pedagogická fakulta) a Doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D.(Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-
technologická). 

  Společnými silami jsme vybojovali stříbrnou medaili! V celkovém pořadí jsme pak obsadili dvanácté místo. Náš 
druhý tým také vybojoval stříbrnou a obsadil o fous lepší jedenácté místo. (Pozn. medaile se nedávají pouze prvním 
třem týmům, ale celým skupinám týmů podle počtu  získaných bodů.) 

Ludvík Kašpar (VI.A) 
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Fotografie z posledního zvonění maturantů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVĚTEN 

 písemná část maturitních zkoušek společné části 

 divadelní představení v anglickém jazyce  

 celostátní finále soutěže Mladý Demosthenes 

 výběrové zjišťování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (kvarta A, B) 

 charitativní akce – květinový den (Liga proti rakovině) 

 ústní maturitní zkoušky společné a profilové části 

 slavnostní předání maturitních vysvědčení 

 celostátní turnaj žáků SŠ v golfu 
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Výběrové zjišťování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (kvarta A, B) - výsledky 

Testy byly zadávány v rámci šetření České školní inspekce, a to online v systému InspiS SET – inspekčního systému 

elektronického testování. Ověřovány byly znalosti v rámci společenskovědního a přírodovědného přehledu.

 

 
 

 

Golfová republika 

V letošním roce se již po deváté uskutečnilo mistrovství České republiky v golfu – PB Středoškolský pohár 2015. 
Do tohoto poháru bylo zařazeno podle dosahovaných výsledků v průběhu sezony i družstvo Gymnázia Česká Lípa -
  Anna a Kateřina Čermákovy a Marek Březina. Do republikového přeboru se celkem nominovalo 26 družstev. 
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Na začátku turnaje byli členové družstva rozlosováni do různých čtyřčlenných skupin - flightů  a v jeho průběhu 
museli projít celkem 18 jamek. Je zvykem, že na každé jamce si hráči ve skupině sami rozhodují a vzájemně zapisují 
rány. 

Naši studenti vstoupili do závodu krátce po deváté hodině. Postupně zdolávali jednotlivé jamky rozmístěné 
v rozlehlém golfovém areálu, pro každého jednotlivce závod trval okolo pěti hodin. Teprve po poslední jamce si 
mohli Katka, Anička i Marek sdělit své pocity ze hry, ale na konečné výsledky jsme čekali ještě dlouhé tři hodiny. 

Letošní PB Středoškolský pohár pro Gymnázium Česká Lípa skončil velkým úspěchem: družstvo skončilo s minimálním 
rozdílem na velice pěkném 6. místě a Kateřina Čermáková porazila všech 102 golfistů – v jednotlivcích obsadila 
vynikající 1. místo. 

Mgr. Alena Mayová 

 

 

ČERVEN 

 schůzky s rodiči přijatých žáků 

 biologické odpoledne 

 akce primární prevence – Stop drogám 

 míčový maraton 

 sportovní dny školy 

 filmové představení pro žáky vyššího stupně gymnázia (Ostře sledované vlaky) 

 národní kolo soutěže Zlatý list  

 projekt Finanční gramotnost – sexta A 

 předávání výročních cen školy „Žlutá ponorka 2015“ 
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Míčový maraton 

V pátek 12. června v 12.00 hodin v tělocvičně gymnázia zahájil úvodní hvizd tzv. Míčový maratón. Přátelské setkání, 
ve kterém ve čtyřech sportech (volejbalu, basketbalu, florbalu a fotbalu) změřily své síly týmy absolventů a studentů 
třetích ročníků. 

         Kvalitní výkony, skvělá atmosféra, spousty gólů, bodů a košů bylo k vidění po celých 12 hodin. Ve 24.00 hodin 
závěrečný hvizd ukončil zápas ve florbalu a tím i celý Míčový maratón. Konečné skóre vyznělo jednoznačně pro 
studenty třetích ročníků (3:1). Zvítězili ve volejbalu, florbalu a fotbalu, absolventi vyhráli basketbal. Už dávní 
myslitelé prosazovali harmonický rozvoj těla a duše – „ve zdravém těle, zdravý duch“ a toto byl jeden z mnoha 
krůčků k naplnění této myšlenky.   

O skvělou organizaci se postarali zejména studenti septimy B: Viktor Česenek, Jan Stárek, Jana Václavíková, Jana 
Adamcová, Štěpánka Kusá a Josef Adámek . 

PhDr. Radek Častulík 

 

Další úspěch Ekokřečků 

V týdnu od 15. - 21. června probíhalo v krásném prostředí uprostřed lesů na Vysočině celostátní kolo soutěže Zlatý 
list.   Liberecký kraj v obou kategoriích reprezentovali studenti  přírodovědného kroužku Ekokřečci. Po celý týden si 
účastníci mohli vybírat podle svého zájmu exkurze a zajímavé přednášky. Vzhledem k tomu, že soutěž měla nového 
organizátora, objevila se i řada netradičních aktivit (výroba pravěkých sekyrek, archeologická exkurze, kresba hmyzu, 
orientační běh, …). Většinu účastníků překvapilo, že se některé z těchto „nebiologických“ aktivit objevily také na 
soutěžní stezce. Novinkou bylo i to, že soutěž mladších i starších probíhala v jeden den. 

Zkušeným účastníkům národního finále bylo jasné, že je to jen těžko zvládnutelné, což se následně také potvrdilo. 
Stezka mladších sice proběhla bez problémů, stezka starších byla z časových důvodů předčasně ukončena. 
Z plánovaných 18 stanovišť absolvovali všichni starší pouze 8. Vzhledem k tomu, že neproběhla ani polovina 
z plánované stezky, mohou být konečné výsledky zkreslené. Možná i proto nevyhráli každoroční favorité (LMP 
Olomouc a Gymnázium Jírovcova). Naši terciáni skončili i za těchto podmínek na skvělém 6. místě (15 zúčastněných 
týmů). Tým mladších se mohl po sečtení bodů radovat z  3.místa (15 zúčastněných týmů). 

Součástí stezky byla i „práce pro přírodu“. V letošním roce jsme se zapojili do likvidace invazních rostlin, pomáhali 
jsme v lesní školce, sázeli stromečky, účastnili se úklidových akcí v přírodě, vysazovali  lososy, …  . Mladší i starší 
v hodnocení této činnosti obsadili 2. místo.  
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Uspět v národním kole je náročné. Konkurence je každým rokem větší.  Jsme moc rádi, že se nám daří tyto kvalitní 
výsledky obhajovat již třináctý rok. 

Za vynikající reprezentaci školy děkujeme studentům: 

I.A (mladší) : Amálce Halamové, Anetě Kuchařové, Filipu Machačovi, Kryštofu Neumannovi, Aničce Schacherlové, 
Veronice Vondráčkové 
III.A (starší) : Samu Englovi, Lucii Myslíkové, Nikole Malinské, Míše Melichové, Adéle Sztolárikové, Hance Schauerové 
 
Mgr. Lenka Tulková 

Žlutá ponorka 2015 a další ceny 

V úterý 30. června – poslední školní den – se všichni studenti i učitelé sešli v osm hodin v tělocvičně školy, aby 
společně udělali pomyslnou tečku za právě uplynulým školním rokem 2014-2015. 

Ta spočívala jednak ve vyhlášení vítězů v různých disciplínách obou sportovních dnů, dále v předání certifikátů DELF 
z francouzského jazyka a zejména na závěr v předání výročních cen školy -  „Žlutých ponorek“. 

Při sportovních kláních žáků nižšího stupně gymnázia si nejlépe vedla třída kvarta B, za ní pak tercie A a neztratili se 
ani ti nejmladší, totiž prima A. Zástupci těchto tříd si převzali dorty věnované Jizerskými pekárnami. Ve sportovních 
soubojích starších studentů získalo sladkou odměnu za vítězství ve florbalu družstvo ze 3. A a ve volejbalu pak tým 
septimy A. Pravděpodobně nejsledovanější disciplínou je celoškolní štafeta smíšených družstev s handicapy, v níž 
soupeří žáci všech tříd. Letos zvítězila kvarta B. 

Certifikáty z francouzštiny si převzalo šest dívek a jeden chlapec. 

Vrcholem setkání bylo po krátkém zhodnocení výsledků tohoto školního roku prezentovaného ředitelkou školy 
předávání „Žlutých ponorek“. 

 

Výroční ceny školy letos získali tito žáci: 

 v oboru český jazyk: 

Tereza Kameníková (VIII.A)  –  za postup do celostátního kola v olympiádě z českého jazyka, + za reprezentaci 
školy v soutěži Studenti čtou a píší noviny 

        Tomáš Prokop (IV.A)  –  za reprezentaci školy na celostátním finále komunikační soutěže mladý 
Démosthenes                    

 v oboru chemie - biologie: 

  

Adéla Sztoláriková (III.A) za reprezentaci školy v biologických soutěžích 

                                             =1. místo - oblastní kolo ekologické soutěže pro mladší 
                                               1. místo - okresní kolo BiO 
                                               2. místo - krajské kolo BiO 
                                               1. místo - krajské kolo Zlatého listu 
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Ludvík Kašpar (VI.A): za reprezentaci školy v biologických  a chemických soutěžích 

                                             = 1. místo krajské kolo biologické olympiády 

                                                1. místo krajské kolo chemické olympiády 

                                                stříbrná medaile EUSO 

 v oboru cizí jazyky: 

 Kristina Rajtová (IV.A): Za velmi aktivní zájem o angličtinu, a to i mimo školu. Za vynikající výsledky v AJ. Za velmi 
úspěšnou reprezentaci školy na olympiádě v AJ - 1. místo v okresním kole a 2. místo v krajském kole. 

Petr Paulík (VI. B): Za mimořádně aktivní zájem o NJ i AJ.Za vynikající studijní výsledky v jazycích.   Za 1. místo v 
olympiádě NJ  v krajském kole a 3. místo v celorepublikovém kole. 

 v oboru společenských věd: 

B. Hluštíková (II. A) – za reprezentaci školy a úspěchy v soutěžích = 2. místo v krajském kole zeměpisné olympiády v 
kat. + postup s družstvem do celostátního kola Eurorébusu 

 v oboru tělesná výchova: 

Alena Keslerová (1. A) – za reprezentaci školy ve sportu = basket:  1.místo okres a kraj v šestkové kategorii, 2. místo v 
republikové kvalifikaci + 1. místo kraj v kategorii středních škol,  atletika:  1. místo okresní kolo, 5. místo kraj, rekord 
školy ve vrhu koulí 

 v oboru matematika – fyzika – IVT: 

Eliška Povolná (IV.A) -  za vynikající reprezentaci školy v  MO Z9 = kraj 1. místo +  Klokan Kadet = kraj 1. místo 

Anna Salavcová  (I.A) - za vynikající reprezentaci školy v Pythagoriádě =  okres  1. místo + MO Z6   okres    1. místo 
+ Klokan Benjamín   kraj 1. místo  a celostátní kolo z prim 1. místo 

Jan Kytka (VI.A) - za vynikající reprezentaci školy  v  MO P =  kraj 1. místo + Programování  kraj 1. místo + FO kraj  3. 
místo 

Petr Myslík (VI.A) - za vynikající reprezentaci školy  v MO B = kraj  2. místo +FO C kraj 1. místo 

Mgr. Helena Paszeková 
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PRÁZDNINY 2015 

 Expedice 

 

Expedice Velká Čantoryje 2015  

Celkově posedmnácté vyrazili studenti Gymnázia Česká Lípa na svou prázdninovou Expedici. Nazvána byla podle 
nejvyšší hory Slezských Beskyd, ale účastníky zavedla i na Ostravsko, Oravu či do Krakova a Osvětimi. 

Dolní Vítkovice patří podle statistiků mezi nejnavštěvovanější památky České republiky. Jde v podstatě o skanzen 
výroby železa. Areál zahrnuje vysoké pece, koksovnu či důl Hlubina. Ostravské Hradčany jsou národní kulturní 
památkou a byly navrženy i k zápisu do seznamu UNESCO. I proto se staly prvním cílem. Největší atrakcí je vyhlídková 
plošina zavěšená na vysoké peci, jejím autorem je architekt Josef Pleskot. 

 

Ubytování expedičníků bylo zajištěno v kempu Lučina u Žermanické přehrady. Voda vypadala čistě, a tak program 
prvního dne skončil typicky prázdninově. 
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Druhý den se v úmorném vedru zamířilo za další typicky ostravskou památkou – do hornického muzea v Landeku. 
Zajímavostí je, že se zde jako na jediném místě v republice uhelná sloj dostává až na povrch. Nejprve se však šlo pár 
metrů pod zem, kde je možné spatřit různé způsoby těžby černého uhlí. Od těch nejprimitivnějších po současné. 
Jedna expozice je rovněž věnována báňské záchranné službě. Po poledni následovala procházka po zdejší naučné 
stezce, která zájemce zavede k mamutovi, zmíněné uhelné sloji či k místu, kde byla nalezena Landecká – Petřkovická 
Venuše. Tato soška se svými fyzickými dispozicemi poměrně liší od známější Venuše Věstonické. 
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Příbor je městečko ležící nedaleko Kopřivnice. Turistickou kariéru si postavilo na svém rodákovi, který byl před lety 
zařazen mezi sto nejvýznamnějších osobností lidstva. Jmenuje se Sigmund Freud. Nasadíte si sluchátka a on vás 
„osobně“ provede po svém rodném domě a také trochu svým životem.  

Štramberské uši, štramberská trúba, štramberské pivo. Štramberk se zkrátka nemohl vynechat. I když své body 
v závěrečném hodnocení získal především díky tomu, že jedna ze studentek spadla do kašny. 

 

Koupání podlehla většina i po návratu na základnu u Žermanické přehrady. 

Třetí den všechny čekala první túra – a rovnou na vrchol, který dal Expedici svůj název. Většina turistů, kteří míří do 
Beskyd, zná jejich moravskou část. Mnoho lidí ani netuší, že kopec s názvem Velká Čantoryje v Česku leží. Část 
gymnazistů má od 3. července 2015 jasno. Autobus je opustil u dvou vápenných pecí ve Vendryni (kde mimochodem 
bydlí Ewa Farna) a od té doby se jen stoupalo. Samozřejmě opět v úmorném dusnu. Hodinová pauza u chaty 
nedaleko vrcholu přišla vhod. Ani nebylo poznat, jestli majitelé jsou Češi nebo Poláci, platit se dalo v obou měnách a 
oba jazyky se dost mísily. K rozhledně se došlo prakticky po rovince. 
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Zbytek dne následoval malý sestup a pak zase výšlap k schronisku Soszow, kde už čekala paní Dorotka se svým 
mužem, aby Českolipany skutečně pohostili. Ve své chatě měli jen třicet postelí, přesto se našlo dost místa, aby se 
vyspali všichni. A kytara zněla dlouho do noci… 

 

Autoři fotografií: Antonín Mestek, František Kuchař, Milan Bárta 

Autor textu: Mgr. Milan Bárta (text převzat z www.i-noviny.cz) 
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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 2014-2015 si své čtenáře najde.  


