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Jaký příběh jste napsali...



SPRÁVNÍ RADA ŠKOLY
2017/2018

----------------------------------------
 Předseda: Jiří Padevět

 Členové Viktorie Gjurišičová
  PhDr. Petr Hejný
  Mgr. Jarmila Holušová
  Jan Kanzelsberger ml.
  Jan Schick

DOZORČÍ RADA ŠKOLY
2017/2018

----------------------------------------
 Předseda Jan Vašut

 Členové PhDr. Dana Kalinová
  Alena Palusková

ŠKOLSKÁ RADA
2017/2018

----------------------------------------
 Předseda: Mgr. Michaela Mrázová

 Členové Jan Jirouš
  PhDr. Jiří Kolečko
  Mgr. Gabriela Pohořelá
  Tomáš Vašek
  PhDr. Věra Zaviačičová

STUDENTSKÁ RADA
2017/2018

----------------------------------------
 Členové Tadeáš Novák
  Natálie Tůmová
  Nikola Platilová
  Daniela Jarošová
  Silvie Chlumcová
  Jan Kavan
  Jakub Fišer
  Šimon Eger



UČITELÉ   A PŘEDMĚTY
2017/2018
----------------------------------------
Vedení školy
PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.  ředitelka školy; česká literatura; výchovná poradkyně
Martina Kulhánková  zástupkyně pro ekonomické záležitosti, ekonomka školy;  
  písemná a elektronická komunikace, koordinátorka praxe

Interní vyučující 
Mgr. Monika Krýže  anglický jazyk, anglický seminář, úvod do praxe 
Mgr. Pavlína Marjanovičová  česká literatura, světová literatura, český jazyk
Mgr. Michaela Mrázová  český jazyk, dějiny umění, literární seminář, tělesná výchova
Mgr. Jana Hegrová  anglický jazyk, anglický seminář, školní asistentka
Mgr. Gabriela Pohořelá   anglický jazyk, německý jazyk, anglický seminář
Mgr. Veronika Trégnerová  dějepis, dějiny filozofie, společenské vědy, seminář ze  
  společenských věd, seminář z dějepisu; metodička prevence

Jádro pedagogického sboru 
----------------------------------------

Externí vyučující a další zaměstnanci školy
JUDr. Eva Čermáková  seminář z právní nauky
Ing. Stanislava Havlíčková  knihkupectví
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.  německý jazyk
Mgr. Ivanka Pavlištová  německý jazyk
Bc. Jan Hoffmann  matematika, základy přírodních věd
Mgr. Petra Horynová  společenské vědy – psychologie
PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D.  management a marketing
Jana Svejda, BA  seminář z anglického jazyka
Jan Vašut  nakladatelství
Jan Krpata   informatika (1. pololetí)
Tomáš Mejsnar  informatika (2. pololetí)
PhDr. Jiří Kolečko  dějiny knižní kultury, knihkupectví, nakladatelství
Jan Bartoš   administrativní asistent (1. pololetí)
Pavlína Žalmanová  administrativní asistentka (2. pololetí)



ŠKOLNÍ ROK
2017/2018
----------------
1. ročník – K1

Třídní učitelka:
Mgr. Michaela Mrázová

----------------

ŠKOLNÍ ROK
2017/2018
----------------
2. ročník – K2

Třídní učitelka:
Mgr. Veronika Trégnerová

----------------
Cagaš Ondřej
Černá Klára
Dapićová Sara
Gbúrová Klára Margareta
Humlová Juliana*
Hýblerová Tereza
Janurová Anežka*
Jurisová Alexandra Viktorie
Klíma Rudolf
Kotíková Kristýna Blanka*
Koudelková Tereza*
Krásová Kitty

Ludvigová Nikola*
Mara Valentina+
Mazel Jakub
Mikuláš Jan+
Novák Tadeáš
Ondráková Eliška*
Palacká Šárka Marie*
Petríková Beata
Procházková Lenka
Rongeová Jasmína
Straková Anežka*
Šilarová Dorotea

Štíbrová Eliška
Šubrtová Anežka*
Šumanová Violeta*
Tůmová Natálie
Valášková Monika
Veselá Natalie*
Žemličková Jana*

* Prospěli s vyznamenáním
+ Ukončili studium 
 v průběhu roku

Abel Adam + 
Brož Miloslav 
Doleželová Marijana 
Elbazová Vanessa  
Frumar Miloslav
Hofbauerová Sára
Hrušků Jean 
Jacáková Nikol 
Janečková Květa 
Jarolímková Petra 
Jarošová Daniela 

Kapková Anežka 
Kasalová Miloslava 
Krabcová Nikola * 
Kropáčková Klára 
Křepínská Barbora
Matoušová Eva 
Mokráš Ferenc 
Nová Kristýna 
Pašková Kristýna  
Pevných Alex 
Platilová Nikola 

Rösler Jakub 
Spilková Simona 
Šebková Kateřina 
Šmolíková Linda 
Tomanová Eliška 
Wienerová Natalie + 
 
*Prospěli s vyznamenáním
+ Ukončili studium  
v průběhu roku



ŠKOLNÍ ROK
2017/2018
----------------
3. ročník – K3

Třídní učitelka:
Mgr. Ivanka Pavlištová

----------------

ŠKOLNÍ ROK
2017/2018
----------------
4. ročník – K4

Třídní učitelka:
Mgr. Gabriela Pohořelá
Mgr. Monika Krýže

----------------
Borlovan Radovan
Červená Evelína
Čížek Jonáš
Damaschková Karolína
El-Riahi Sorajja *
Haladejová Hana 
Hašková Ivana *
Hervertová Kristýna
Hokynářová Anna *
Hořák Tadeáš

Chlumcová Silvie
Janská Anna-Marie
Jirouš Jan *
Kalinová Marie
Karasová Nikola
Karavanová Kristýna +
Kavan Jan
Kříž Filip
Malá Barbora
Rachůnková Nadia 

Rebibo Lauren Julie
Sekyra Jakub
Spáčilová Tereza
Štěpánková Barbora 
Theer Michal 
Valentová Žaneta 

* Prospěli s vyznamenáním
+ Ukončili studium 
 v průběhu roku

Eger Šimon 
Fišer Jakub 
Gargulová Karolína 
Hnutová Gabriela 
Houdek Jiří 
Kavka Tomáš 
Kubáň Štěpán 
Kubíková Michaela 

Kvasničková Eliška * 
Landa Jan 
Michalíček Jakub 
Moravcová Dominika 
Pavlas Kryštof 
Pelc Michael 
Sotonová Sára 
Vaníčková Melisa *

Vašek Tomáš 
Vircová Adéla *
Zajíčková Ludmila
 
*Prospěli s vyznamenáním
+ Ukončili studium  
v průběhu roku



PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
2017/2018
----------------

4. září  Zahájení školního roku

5. – 8. září  Adaptační kurz v Horním Poříčí (K1)

5. – 8. září  Sportovní kurz K3: návštěva ZOO, sportovní a deskové hry  
  ve škole,  výlet do Prokopského a Dalejského údolí, bowling  
  v klubu Celnice

12. – 13. září  Testování v oblasti kritického myšlení (K2+K3)

15. září  Výstava „Nervous Trees“ Krištofa Kintery v Galerii Rudolfinum  
  v rámci DU (K4)

20. září  Odborná exkurze v rámci ÚP do knihkupectví v oblasti  
  Václavského náměstí (K1)

21. září  Výstava Klasicismus a romantismus v Salmovském paláci v rámci DU (K3)

3. října   Studentské parlamentní volby (akce Člověka v tísni)

4. října  Odborná exkurze do knihkupectví v oblasti Národní třídy (K1))

11. října  KMD: „Kurz negativního myšlení“ ve Švandově divadle

10. října  Odborná exkurze do logistického skladu Euromedie (K4)

12. října  Exkurze do Národní galerie ve Veletržním paláci v rámci DU (K4)

13. října  Školní kolo Olympiády lidských práv

17. října  KMD: „Želary“ v divadle Rokoko

18. října  Odborná exkurze do knihkupectví Kosmas na Letné (K1)

20. října  Beseda a divadelní představení „Hygiena krve“ v KD Mlejn (K1)

30. října  Exkurze do Židovského muzea (K1)

1. listopadu  Odborná exkurze do antikvariátu Aurora (K1)

3. listopadu  Program Adapťáci – příčiny a důsledky změn klimatu v rámci ZPV (K1)

9. listopadu  Anglické divadelní představení „Fahrenheit 451“  
  v Salesiásnkém divadle

15. listopadu  Beseda s J. Klímou „Zločin kolem nás“ v Divadle u Hasičů (K3+K4)

16. listopadu  Výstava Jaroslava Róny v Domě u Kamenného zvonu v rámci DU (K4)

18. listopadu  KMD: „Barunka is leaving“ v divadle DISK

22. listopadu  Příběhy bezpráví: projekce dokumentu „Ženy Charty 77“  
  a beseda se spisovatelkou Terezou Boučkovou (K3+K4)

23. listopadu  Přednáška Červeného kříže s praktickými ukázkami v rámci ÚP (K1)

23. listopadu  Lektorský program Zrození abstrakce ve Veletržním paláci  
  v rámci DU (K4)

23. – 25. listopadu  Účast na Schole Pragensis – veletrhu středních škol v Paláci kultury

28. listopadu  Den naruby (K1 – K3)

29. listopadu  KMD: „Růže pro Algernon“ v Divadle v Celetné

29. listopadu  Odborná exkurze do 1. Podzemního antikvariátu (K1)

29. listopadu  Školní kolo Olympiády z českého jazyka

30. listopadu  Výstava „Umělci generace Národního divadla“ ve Veletržním paláci  
  v rámci DU (K3)

2. prosince  Celostátní kolo Olympiády lidských práv: 3. místo Honza Jirouš (K3)

4. prosince  Školní kolo Olympiády z anglického jazyka (písemná část)

5. prosince  Školní kolo Olympiády z německého jazyka

5. prosince  Mikulášská obchůzka našich studentů a prof. Mrázové  
  po MŠ a ZŠ Perunka

6. prosince  Akademie v DDM Slezská

7. prosince  Vyhlášení esejistické soutěže Knihovny Václava Havla: 3. místo Honza Jirouš (K3)

7. – 8. prosince  Prezidentské volby ve škole (akce Člověka v tísni)

8. prosince  Adventní exkurze do Drážďan

12. prosince  KMD: „Anna Karenina“ v Divadle na Zábradlí

15. prosince  KMD: muzikál „Iago“ v Divadle Hybernia

8. ledna  Den otevřených dveří

9. – 13. ledna  Lyžařský a sportovní kurz (K1)

11. ledna  Výstava Czech Press Photo (K4)

16. – 17. ledna  2. kolo prezidentských voleb

18. ledna  Exkurze do Veletržního paláce – expozice Počátky moderního uměn (K3)

24. ledna  Odborná exkurze do Národní knihovny (K1)

24. ledna  Účast na Veletrhu fiktivních firem (K2)

24. ledna  KMD: Rusalka aneb Kdo je stará Háta (divadlo Ypsilon)

26. ledna  KMD: muzikál Ples upírů (Goja Music Hall)

12. února  KMD: Tři sestry (Národní divadlo), Macbeth (Divadlo ABC)

13. února  Kurz kritického myšlení (K3)

14. února  Exkurze do Národního technického muzea (K3)

15. února  Exkurze do Muzea Kampa – výstava J. Vožniaka (K4)

16. února  Exkurze na radnici Prahy 3 (K2)

20. února  Beseda o vývoji knižního trhu



20. února  KMD: Novecento ve Viole

20. února  Jazykové testování SCATE (K3)

21. února  Profitesty (K3)

21. února  Odborná exkurze do knihovny Národního muzea (K1)

23. února  Maturitní a imatrikulační ples

6. března  Jeden svět – film Neslyšící syn (K1)

7. března  Odborná exkurze do Národní technické knihovny (K1)

7. března  KMD: Lev v zimě v Divadle na Vinohradech

8. března  Exkurze v rámci DU do Galerie hl. m. Prahy (K4)

9. března  KMD: Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách

9. března  Jeden svět – film Nic se neodpouští (K2 – K4)

14. března  Den knihy

16. března  Matematický klokan (K1)

20. března  Matematický klokan (K2)

21. – 23. března  Mezinárodní veletrh fiktivních firem (K2)

23. března  Matematická soutěž náboj (K1 – K3)

28. března  Odborná exkurze do Památníku národního písemnictví

4. dubna  Kurz kritického myšlení (K3)

4. dubna  Exkurze renesanční Praha (K2)

4. dubna  Odborná exkurze do Archivu hl. m. Prahy (K1)

5. dubna  Exkurze na Retrospektivu K. Lhotáka v Obecním domě (K4)

16. dubna  Exkurze do židovského muzea (K2)

16. dubna  Exkurze do tiskárny Europrint (K3)

17. dubna  Přednáška Bellis o rakovině prsu (dívky z K3, K4)

18. dubna  Odborná exkurze do nakladatelství Grada (K1)

2. května  Odborná exkurze do Ústřední Městské knihovny  
  na Mariánském nám. (K1)

4. května  Projekce filmu „Nejtemnější hodina“ o W. Churchillovi (K1, K2)

4. května  Exkurze do Španělské synagogy (K3)

9. května  Kurz kritického myšlení s testováním (K2, K3)

10. května  Exkurze na výstavu Konec zlatých časů ve Veletržním paláci (K3)

10. – 13. května  Účast na knižním veletrhu Svět knihy Praha

29. května  Fotografování tříd

30. května  Exkurze do nakladatelství a tiskárny Olympia (K1)

13. června  Odborná exkurze do redakce časopisu Respekt (K1)

13. června  Exkurze do Památníku Lidice

13. června  Exkurze – barokní Praha (K2)

25. – 28. června  Exkurze do Itálie

26. června  Výlet do Brd (K2, K3)

26. června  Prohlídka vyšehradského komplexu (K1)

27. června  Praha barokní (K2)

27. června  Procházka Divokou Šárkou (K1, K3)

28. června  Procházka Prahou zaměřená na památky, události, osobnosti (K1, K3)

28. června  Procházka Petřínem a Národopisné muzeum (K3)

29. června  Rozdávání vysvědčení

PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
2017/2018
----------------

K1 na adaptačním kurzu v Horním Poříčí



PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
2017/2018
----------------

Vivi a její tý
m luští tajnou abecedu při 

únikové hře na adaptačním kurzu 

Účastníci předvánoční exkurze do Drážďan
Adéla, Míša a Melisa  

na jedné z mnoha exkurzí 

za výtvarným uměním

Iva s Týnou prezentovali naši školu na vele-trhu vzdělávání v Kladně

Terka a její 

přednáška 
o artefaktech 

z bitevních polí 

v rámci Dne 

naruby

Mikulášská suita stihla obejít MŠ, ZŠ i SŠ



MIKULÁŠSKÁ AKADEMIE 
2017
----------------

LYŽAŘSKÝ A SPORTOVNÍ KURZ
2018
----------------

Tradiční listopadová akademie se sice letos posunula až do předvánočního času, ale i jako 
mikulášská rozhodně splnila očekávání všech diváků, kteří jsou již zvyklí na nezapomenutel-
né výkony herců, zpěváků, hudebníků a mimů z posledních let. Zejména Divadelní skupin-
ka, „omlazená“ novými členy z prvního ročníku, se stala páteří celého programu, nechyběly 
ale ani stálice jako saxofon Hanky Haladejové nebo pantomima Honzy Kavana.

Po několika letech se nám v letošním roce podařilo opět uspořádat lyžařský a sportovní 
kurz, kterého se účastnili studenti prvního ročníku doplněni o několik lyžařských nadšenců 
z dalších ročníků. Vyrazili jsme do Jizerských hor na začátku ledna, ale i tak jsme byli rádi za 
umělý sníh na sjezdovkách. Účastníci kurzu, kteří dali přednost zimní turistice před lyžová-
ním, navštívili například Prezidentskou chatu, ZOO v Liberci nebo Muzeum skla a bižuterie 
v Jablonci nad Nisou.

Program:

Klavírní vystoupení:  
Anežka Kapková z K2 (vlastní tvorba) a prof. 
Marjanovičová (Louisina polka B. Smetany)

Pantomima:  
Jan Kavan z K3  (historické zbraně)

Hudební vystoupení – flétny:  
Jakub Michalíček z K4 (J. S. Bach, T. Albioni 
a vlastní kompozice)

Divadelní představení pohádky  
„O princezně Máně“:  
Divadelní skupinka SŠKK (Michael Pelc, Ni-
kola Karasová, Tadeáš Hořák, Jakub Sekyra, 
Kristýna Kotíková, Tadeáš Novák, Monika 
Valášková, Dorotea Šilarová, Jonáš Čížek, 
Klára Černá, Tereza Spáčilová, Jasmína 
Rongeová, Jan Kavan, Alexandra Viktorie 
Jurisová)

Pěvecké vystoupení:  
Jiří Houdek z K4 (Řidič, ten tvrdej chleba má)

Divadelní vystoupení – „Jeníček a Mařenka 
aneb Jak to bylo doopravdy“:  
Divadelní skupinka SŠKK

Hudební vystoupení – saxofon:  
Hana Haladejová z K3 (O Tanennbaum)

Divadelní vystoupení – „Svatební košile“: 
Divadelní skupinka SŠKK

Finále pohádky  
O princezně Máně Lyžařské družstvo připraveno na sjezd

Turistické družstvo 

na výletě v Liberci



MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES 
2018
----------------

DEN KNIHY
2018
----------------

Maturitní a imatrikulační ples SŠKK 2018 se konal 23. února 2018 v sále pražského hotelu 
Belveder. Kromě stužkování studentů třídy K1 a šerpování maturantů je již tradiční součástí 
programu také volba krále a královny (z řad maturantů) a prince a princezny (ze studentů 
prvního ročníku). Učitelé, studenti a všichni přítomní hosté na královské trůny vysadili  
Melisu Vaníčkovou a Jakuba Fišera, princeznou se stala Nikola Ludvigová a princem  
Jakub Mazel. 

Každý druhý rok se na naší škole koná projektový den, který je takovým malým festivalem 
knih a všeho, co ke knihám patří. V letošním roce byla součástí programu také literární 
přednáška s názornými ukázkami, kterou si připravili členové Divadelní skupinky. Pokud 
jste nebyli při tom, přišli jste o hodně, proto vám přinášíme alespoň vybrané části (bohužel 
bez názorných ukázek).

Další program Dne knihy 2018 byl následující:
8.00  Zahájení
8.20  Divadelní skupinka – přednáška o vývoji literatury s ukázkami
8.45  Michael Pelc – pohádky
 Vítek Kovář – komiks
 Kate Šebková – černé historky
9.45 přestávka a antikvariát
10.00  Beseda s absolventy
 Autorské čtení
11.00 Recitační a řečnická soutěž
 Pub kvíz a literární kvíz
12.00  Beseda s Petrem Kolečkem
13.15 Vyhlášení výsledků soutěží a ankety

VÝBĚR Z PŘEDNÁŠKY O VÝVOJI LITERATURY
Kuba: Dobrý den, s velkým potěšením vás vítám na naší literární přednášce. Během našeho 
krátkého času, jenž nám byl vyhrazen vědeckou komisí, vám v našem semináři představíme 
několik důležitých děl literárního odvětví naší kultury – postupovat budeme chronologicky 
(takže od počátku do dnů dnešních) a snad vám tímto přiblížíme svět literatury.

Illias a Odyssea
Odysseus (Tadeáš N.), Poseidon (Kuba S.) 
Kuba: Začneme nejstarším dílem z našeho seznamu, který se datuje až do starověku. Dílo 
vám přiblížíme krátkou scénkou, která vám sdělí vše, co k Homérově příběhu potřebujete 
vědět – vše, co zde není řečeno, si můžete domyslet, ale základem je, že Odysseus je smolař.
Odysseus: Jsem Odysseus, král Ithacký… a chci domů…
Poseidon: Ne.

Kámasútra
Kuba: Tak tady jsme vám chtěli předvést praktickou ukázku podle návodu, ale bohužel se 
naše dobrovolnice dozvěděly předem, kdo by měl být jejich sparingpartnerem… a jsou už 
tři dny pohřešované. (přijde zklamaný Jonáš)

Princezna Nikola a princ Kuba

Maturitní  
třída K4

Královna Melisa a král Jakub



Božská komedie
Kuba: O díle Danteho Alighieri bychom vám mohli vyprávět mnohé, jsem si jist, že přede-
vším fanoušci v řadách K3 by to ocenili, ale my vám zde chceme hlavně představit peklo po 
architektonické stránce. (DRAMATICKÁ PAUZA) Všem je doufám známo, že peklo je tvořeno 
devíti kruhy, zužujícími se směrem dolů, tvoříc tak svou strukturou unikátní stavbu, která na 
rozdíl od ostatních budov, které byste mohli najít například v Praze, je stavěna směrem do 
země, nikoliv OD země. Peklem se inspirovala i budova rektorátu ČVUT, která se tak pyšní 
svým vytápěcím systémem a mnohým dalším… ale zpět k našemu Peklu. Budeme postupo-
vat stejně jako kdysi zapáskovaný básník Dante – tudíž z vrcholu do nejnižšího podlaží.
(DRAMATICKÁ PAUZA – ZAČNE VÝČET)
Při vstupu do pekla musíme projít tzv. pekelnou bránou, jež zdobí nápis: „Lasciate ogni 
speranza, voi ch’entrate!” v překladu do jazyka českého: „Zanech všech nadějí, kdož vstoupi-
vše!“ – kterého nikdo stejně nedbá a hrne se dovnitř.
(SKRZ BRÁNU PROCHÁZÍ S ÚSMĚVEM DEVĚT POSTAV – SVIŽNÝM KOMICKÝM KROKEM)
Když projdeme branou, dostaneme se přes řeku Acheron a sestoupíme skrze neutrální půdu, 
dostaneme se k prvnímu kruhu, zvanému Limbus. Zde jsou prostory vyhrazeny pro nepo-
křtěné – například zde, pro Jůlka.
(VYSTOUPÍ JULIUS CAESAR)
Poté musíme projít přes recepci u krále Mínoa, který si nejprve ověří naši rezervaci a posléze 
vpustí (většinou) do druhého kruhu, kruhu chtíče, kde jsou všichni chlípníci a zpronevěrci 
lásky– jako tady Kleopatra!
(VYSTOUPÍ KLEOPATRA A MRKNE NA CAESARA VE VEDLEJŠÍM KRUHU)
Pokud jste někdy viděli nějakou animovanou pohádku, kde vystupoval naštvaný pes, teď 
přichází ta chvíle, kdy se vám bude flák masa nebo gumová kost hodit. Vstup do třetího pod-
laží je střežen Kerberem, proto snad doporučuji fláky tři, a kruh je vyhrazen pro členy klubu 
obžerství, jako například Ciacco, který zde skončil po své životní roli v Dekameronu – k tomu 
se dostaneme později.
(VYSTOUPÍ CIACCO)
Ve čtvrtém kruhu nás uvítá bůh Pluto milým vzýváním Satana, aby nás zabil, ale toho si 
nevšímejte a projděte kolem něho a všech zhýralců a lakomců rovnou do pátého podlaží.
(VYSTOUPÍ PLUTO)
Tam čeká velká bahenní koupel – pokud vám nevadí, že svůj relaxační zážitek budete 
muset sdílet s nespočtem hříšníků proviněných vztekem a hněvem ve svém životě. Zde vám 
jakožto příklad na nikoho neukážeme, jelikož jich tu je tolik, že si mnozí musí hrát v bahně 
na ponorku.
(NEVYSTOUPÍ NIKDO)
Před šestým kruhem dorazíme k řece Styx, u které si živnost převozníka zařídil Flegias, citli-
vý otec a známý žhář z Delf. Za Styxem se rozkládá město Dis, ve kterém sídlí zlí a zkažení 
lidé a které je zároveň šestým kruhem. Dnešním kacířem je Lilith – kdo neví, kdo je Lilith, tak 

je to jednoduše řečeno první feministka.
(VYSTOUPÍ LILITH)
V sedmém kruhu jsou násilníci, vrazi a sodomité. Je zde také část pro sebevrahy a část pro 
tyrany. Nalezneme zde také minotaura (tady bych chtěl pouze dodat, že ministerstvo obra-
ny doporučuje nosit pro případ setkání s minotaurem jednoho či dva toreadory) nebo tyrana 
Pyrrha – ano, podle něho je to slovní spojení – či Attilu.
(VYSTOUPÍ ATTILA)
Ze sedmého podlaží musíte počkat na dopravce Geryona, jenž by měl odjíždět co půl hodinu 
ze zastávky Flegetonský vodopád.
Osmé podlaží je rozvrženo na deset okruží, v každém z nich trpí ti nejhorší ze všech hříšníků 
– posíláme sem nevyléčitelné případy z vyšších podlaží. Je zde například i Odysseus, který 
zákeřně škodil jiným.
(VYSTOUPÍ ODYSSEUS)
A nakonec deváté podlaží, které je přiděleno všem zrádcům. Zde je v zamrzlém jezeře Satan, 
který ve svých třech tlamách ožvykuje Jidáše, Bruta a Cassia.
(VYSTOUPÍ BRUTUS – ZE SVÉHO KRUHU SE NATOČÍ JULIUS A S VÝHRUŽNÝM PRSTEM  
PROMLUVÍ NA BRUTA)
Julius: „I ty Brute? Ha! Bastardo!“
Kuba: Tímto jsme se tedy dostali až na samé dno (OTŘE SI ČELO A VYČERPANĚ SI ODDECH-
NE) Nějaké dotazy k Peklu? Ne? To je dobře, jinak by bylo peklo.
(NA SCÉNU PŘIJDE TRUMP)
Kuba: „Jé… pane Trump… ale pro vás je ještě brzo… ale nebojte, pátý kruh je stále speciál-
ně rezervovaný pro vás.

Dekameron
simultánně tlumočí do znakové řeči – Michal
Kuba: Dalším naším dílem je Dekameron, který jsme zmínili během Božské komedie, kde 
Alighieri odkazoval na Boccacciovo dílo. Do děje vás nebudu ani uvádět, jelikož vám vše 
sehrajeme v krátké názorné ukázce – připomínám, že tato část přednášky je i pro neslyšící.
3 muži: Jsem 3 muži
7 dívek: Jsem 7 dívek
Mor: Jsem mor
3 muži a 7 dívek: Utíkáme před morem na venkov
Mor: Mně neutečete!
7 dívek: Asi už jsme na venkově.
3 muži: V domečku! Nechytíš!
7 dívek: Pojďte si povídat
3 muži: A o čem?
7 dívek: Třeba o lásce

DEN KNIHY
2018
----------------

DEN KNIHY
2018
----------------



3 muži: Tak jo
Jdou k sobě blíž, před ně opona – zpoza létá oblečení (hraje píseň „Ti amo“) – tlumočí se text 
písně (občas se zakouká za oponu…)

Utrpení mladého Werthera
(BĚHEM TOHO, CO KUBA MLUVÍ, PROJDE SE MODEL TAM A ZPĚT – NEŽ DOMLUVÍ, VRÁTÍ 
SE ZA OPONU)
Kuba: Dobrý večer, vítáme vás na dnešní módní přehlídce, letošním tématem byla literatura 
a zde jde náš první model, ano… můžete vidět krásný kabát modré barvy, s nímž kon-
trastuje žlutá vestička a košile ve stylu 18. století a sladěné kalhoty, podtrhující eleganci 
společně s černými koženými botami… musíme ovšem upozornit… tento střih může mít 
i vedlejší účinky – (VÝSTŘEL – KUBA CHVÍLI HLEDÍ K OPONĚ, PAK SE PODÍVÁ DO PUBLIKA) 
– Wertherovský syndrom je nakažlivá věc.
Raději půjdeme dál…

Havran
Kuba: Chtěl jsem říct, že se přesuneme k trochu pozitivnější literatuře, ale… no to si už 
domyslíte.
Edgar A. Poe přijde na scénu s lahví alkoholu v ruce, podívá se na publikum
Edgar: „Nikdy víc…“
Odejde

Jekyll a Hyde
psychiatrická studie schizofrenie
Kuba: Když tedy náš král hororu odešel, přesuneme se… (PODÍVÁ SE NA SEZNAM A ZHRO-
ZÍ SE) prosím vás, kdyby někdo po představení trpěl nějakými depresemi právě kvůli námi 
zvolené literatuře, najděte si někoho k obejmutí (tady to nebude tak těžké). Upozorňuji, 
pokud někdo trpěl depresemi ještě před představením (POKUS O MILÝ ÚSMĚV,) je to váš 
problém.
(PŘIJDE Dr. J. a p. H.)
Dr. Jekyll:     Byl jsem jenom malým chemikem…
Hyde:            Teď jsem v noci proutníkem…
Dr. Jekyll:      Já špatnou sůl jsem použil…
Hyde:            Raději bych si život osladil…
Jekyll:            Ve dne takový…
Hyde:            V noci jiný…
(PŘIJDE PSYCHIATR)
Psychiatr: Máte akutní šrekus fionismus.

Krysař
Kuba: Blížíme se pomalu ke konci a stejně jako naše přednáška… muselo jednou skončit 
i jisté řemeslo. Domníváme se, že Krysař musel vědět, že jednoho dne bude muset jeho 
řemeslo ustoupit levnějšímu pokroku…
Sepp Jörgen: Krysařiiiiiii, koukej, co jsem včera vymyslel a dneska mi to došlo… - pastička na 
myši!
Krysař: (POKRČÍ RAMENY, OTOČÍ SE, ZAHODÍ PÍŠŤALU A ODCHÁZÍ)
Sepp Jörgen: Jestli jdeš do Sedmihradska, tak to je na druhou stranu.

DEN KNIHY
2018
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Zahájení dne kni-
hy – profesorský sbor 
jako olympští bohové 
a bohyně

Workshop o tvorbě komiksu



Po roce se nám opět naskytla možnost vyzkoušet si, jaké to je být učitelem. Příležitosti se 
chopilo hned několik studentů ze tří ročníků, a tak úspěšně zaplnili poslední listopadové 
úterý tématy od finanční gramotnosti až po hudbu 18. století. 

První hodiny se za třídu K1 chopila Anežka Šubrtová s Alexandrou Jurisovou, které rozebí-
raly americký seriál Supernatural, a to v anglickém jazyce. Posluchačům byl představen 
seriál jako takový, poté hlavní postavy či původy některých nadpřirozených bytostí. Anežka 
s Alexandrou zvládly i několik spojitostí s biblí, které se v seriálu často vyskytují, a udrželi 
pozornost celé třídy.
Zcela jiné téma si připravila Tereza Spáčilová, která referovala o svých cestách po bojištích 
první a druhé světové války. Přednášku doplnila válečnými artefakty, které během svých 
cest nalezla. „Bylo super, že Terka mluvila o svých zkušenostech a přinesla něco na ukázku,“ 
říká Kristýna Hervertová.

Druhou hodinu měl v hrsti Jonáš Čížek, který se svou přednáškou o ozbrojených silách Třetí 
říše zaplnil celou učebnu. Naskytla se nám tak příležitost poslechnout si hymnu vojenských 
jednotek a dozvědět se něco víc o Wehrmachtu a jeho hlavních složkách. Během toho se ve 
vedlejších učebnách vyučovalo o městských legendách či o domácích zvířatech.

V polovině Dne naruby zazněla hudba 18. století v podání Karolíny Damaschkové, která 
pokračovala i následující hodinu. Po celou dobu jsme získávali pozorností body, za které 
později vítěz dostal sladkou odměnu. „Kája se role vyučujícího chopila výborně, bylo vidět, 
že je tam jako doma,“ referuje Sorajja.

DEN NARUBY 
2017
----------------
STUDENTI USEDLI ZA KATEDRY
----------------

AKCE ŠKOLY OČIMA NAŠICH STUDENTŮ
V K1 se mezitím odehrávala přednáška o středověkém Japonsku a samurajích, se kterou 
měla dočasná „paní profesorka“ Klára Černá též velký úspěch. O hodinu později ji vystřídal 
Tadeáš Novák s finanční gramotností.

Studentka prvního ročníku, Jasmína Rongeová, přenesla celou učebnu během páté hodiny 
do světa Zeměplochy, zatímco Kristýna Hervertová prověřila znalosti zeměpisu v podobě 
kvízů a skupinových prací. Nikola Platilová vyučovala v učebně K2 o energii Reiki, o jejím 
praktickém využití, původu a placebo efektu.
Šestá hodina v K3 patřila Vikingům v podání Tadeáše Hořáka, který přinesl několik tunik, 
zbroj, ale i luk a kopí. Tadeáš nám předal informace nejen o bojovém způsobu seveřanů, 
ale i o jejich stravovacích zvyklostech. Zároveň vyvrátil některé mýty či nesrovnalosti, které 
o Vikinzích rozšířily do povědomí televizní obrazovky.
Anežka Kapková prezentovala život Anny Frankové na základě jejího deníku, Sára Dapičová 
společně s Klárou Gbúrovou zakončily den v K1 přednáškou o drogách a jejich účincích.

Dle ohlasů se Den naruby vskutku vydařil. Jako velké plus berou studenti různorodost 
přednášek, každý si tedy mohl najít něco svého a odpočinout si tak od všedních vyučovacích 
dnů.

Text: Bára Štěpánková a Sorajja El-Riahi z K3



Ve dnech 21. – 23. března 2018 proběhl na pražském Výstavišti již 24. Mezinárodní vele-
trh fiktivních firem. Celkem přes 120 týmů z osmi evropských zemí na něm prezentovalo 
své vize, kreativní řešení a obchodní zdatnost, které načerpaly během měsíců intenzivní 
přípravy. Mezi dvěma tisíci soutěžících jsme se neztratili ani my. Náš stánek knihkupectví 
Královské Vinohrady byl po celé tři dny v neustálém obležení zájemců o knižní kulturu. 
Na jednoduchém kvízu si přes 50 zájemců vyzkoušelo své znalosti z literatury a tržby za 
prodané knihy překročily 12 000 Kč. Odměnou za naši snahu prosadit se v početné konku-
renci bylo nakonec 3. místo v soutěži o nejlepší veletržní katalog. O ten se zasloužil největší 
měrou tandem Nikol Platilová a Jonáš Pevných. To nás v sychravých dnech, jež veletrh 
provázely, opravdu zahřálo. 

Text: Nikol Jacáková z K2
 

MEZINÁRODNÍ VELETRH 
FIKTIVNÍCH FIREM
2018
----------------

VELETRH SVĚT KNIHY
2018
----------------

Letošní pražský veletrh Svět knihy byl již 24. v pořadí a dle zvyku byla akce pořádána na 
pražském výstavišti v Holešovicích. Stejně jako v předchozích ročnících se jí zúčastnila i naše 
škola, s úkolem svou činností přispět k úspěšného chodu veletrhu. Kromě provozu stánku 
naší školy pomáháme na informacích, zajišťujeme obsluhu v mnoha sálech a centrech a pl-
níme tak poselství, které naše škola nese, a to udržet tradici četby knih v chodu. Strávíme tu 
skoro celou dobu trvání veletrhu, takže máme možnost setkat se s mnoha zajímavými lidmi 
a je to vždy báječná zkušenost.
I letos byla jako vzácný host jedna z pozvaných zemí, tou byl letos Izrael. Za jedním z nej-
mladších samostatných států, který na veletrhu kdy vystupoval, hovořil pravděpodobně 
nejznámější současný izraelský spisovatel David Grossman. Ten se ve svých knihách věnuje 
hlavně politické situaci Izraele a také jeho historii. Dalším tématem, kterým byl letošní 
ročník Světa knihy výjimečný, bylo téma komiks. Bylo připraveno nespočet programů, při 
kterých byl účastníkům představen vývoj komiksu a celá jeho škála variací – od podoby 
„evropského komiksu“, jak ho známe my, až po japonskou mangu. Mimo jiné kvůli komiksu 
jako magnetu na mladší generace bylo letos o dost více akcí zaměřených na mládež, děti 
dostaly i vlastní sál, kde se prezentovaly nejznámější knihy pro děti jak ze současnosti, tak 
z dřívějška, např. Malý Mikuláš.
Na veletrhu celou dobu panovala příjemná atmosféra, i přes masy lidí a občasné horko. 
Svět knihy je akce velice radostná, protože si sem lidé najdou i přes digitální věk, ve kterém 
žijeme, cestu z vlastní iniciativy a přiměje je to aspoň na chvíli se vrátit k otáčení papírových 
stránek a vůni, která se z nových knížek line.

Text: Barbora Křepínská z K2

Stánek naší školy na veletrhu

třída K2 s pohárem 

a diplomem

Náš stánek  
na veletrhu 



S novým školním rokem jsme ve spolupráci s našimi studenty spustili kampaň zaměřenou 
na podporu čtenářství. Hlavním cílem je ukázat, kolik lidí čte, ale i to, že čtou lidé velmi růz-
ných profesí a zájmů.  S heslem „Nestydím se číst“ (což je i hlavní motto školy) se začali fotit 
nejprve naši studenti a postupně začali posílat své fotky i lidé mimo školu. Do naší kampaně 
se zapojili i známé osobnosti, např. Tereza Boučková, David Zábranský, Erik Tabery nebo ka-
pela Wohnout. Jejich fotky i všech ostatních můžete najít na našich webových a facebooko-
vých stránkách a nově také na našem instagramu! Další fotografie s naším heslem přibývají 
stále, což je dobře, protože cílem projektu je povzbudit ke čtení co nejvíce mladých lidi.

http://www.sskk.cz/nestydimsecist/
https://www.facebook.com/StredniSkolaKnizniKultury/

Zadání: Pozměňte pomocí uvozovacích vět celkové vyznění textu.

„Kdo ruší mne v mém spánku?“
„Nebesa.“
„Nebesa?  Ve své rakvi nebes nemám, postele vzdal jsem se třikrát sto roků zpět…“
„Hvězdnou oblohu ale poznáš i ty, černá duše. Boj se a raduj se: spása tvého ducha dorazila.“
„Spása?! To mi jistě vedeš mladou pannu plnou krve!“
„Ani pannu, ani paní. Náš pán ti posílá rozhřešení.“
„Váš pán…mocný je?“
„Ten nejmocnější.“
„Zná slitování? I se mnou?“
„JE slitování. I s tebou.“
„A tam u vás…krve dosyta?“
„Tam u nás krve ani masa netřeba.“
„Pak vkládám se ve vaši náruč. Já tisíc let jsem chodil světem, před Ježíšem i prvním minare-
tem, Neznaboh. Dneškem však zouvám kožené sandály – nasadím hedvábná křídla.“

Kdo ruší mne v mém spánku?“ řekl “upír“ Standa a posunul se na další značku.
„Nebesa,“ prohlásila Klára slavnostně.
„Nebesa?  Ve své rakvi nebes nemám, postele vzdal jsem se třikrát sto roků zpět…“ odpově-
děl Standa, načež zavrávoral, polekán a oslněn náhlým vzplanutím žárovky reflektoru.
„Hvězdnou oblohu ale poznáš i ty, černá duše. Boj se a raduj se: spása tvého ducha dorazila,“ 
dodala se smíchem Klára, pozorujíc padajícího kolegu.
„Spása?! To mi jistě vedeš mladou pannu plnou krve!“ stačil ještě zadrmolit Standa, než se 
jeho zadek potkal s jevištěm.
„Ani pannu, ani paní. Náš pán ti posílá rozhřešení,“ pronesla Klára opět vážným tónem 
a udělala dva kroky zpět, přesně jak to stálo ve scénáři.
„Váš pán…mocný je?“
„Ten nejmocnější.“
„Zná slitování? I se mnou?“
„JE slitování. I s tebou.“
„A tam u vás…krve dosyta?“
„Tam u nás krve ani masa netřeba.“
„Pak vkládám se ve vaši náruč. Já tisíc let jsem chodil světem, před Ježíšem i prvním mi-
naretem, Neznaboh. Dneškem však zouvám kožené sandály – nasadím hedvábná křídla,“ 
dokončil Standa a vítězoslavně vyhodil scénář vysoko do povětří. 

Jan Jirouš, K3

NESTYDÍME SE ČÍST!
2017/2018
---------------- #NESTYDÍMSEČÍST

Z LEKCÍ TVŮRČÍHO PSANÍ 
2018
----------------



Zadání: 
Představa inspirovaná poslechem hudby – Ennio Morricone – Chi mai (Le Professional)

Cítil, jak ho něco tlačí na lopatkách. Zpočátku to bylo jen slabé svrbění, ale každou chvílí 
to bylo bolestivější a bolestivější. Podrbal se na tom místě a ucítil, že tam má dva hrboly. 
Zatlačil na jeden a hrbol se k jeho překvapení pohnul. Velmi bolestivě a směrem ven. Ozvalo 
se křupnutí. To samé se stalo i na druhé lopatce. Vykřikl bolestí a padl na kolena. Tu bolest 
už nemohl dál vydržet. Vytáhl ze skříně pilník a začal si drásat kůži na zádech. Hrboly se 
ale nezastavily a s křupáním pokračovaly v cestě ze zad. Rozhodl se pro radikálnější cestu. 
Vyběhl ven a rozběhl se ke srázu. Nahoře ho ale cosi zastavilo. „Vážně chci skočit?!“ pomys-
lel si. Další bolestivé křupnutí ho přesvědčilo, že ano. Rozběhl se, odrazil a skočil. Pod sebou 
viděl moře a z něj vystupující skály. Letěl vzduchem a řval bolestí teď už nesnesitelnou. 
Najednou cítil, jak mu na zádech praskla kůže a něco se vydralo ven. Jeho pád se rázně zpo-
malil. Otočil hlavu a viděl, že mu ze zad vystupují ohromná černá křídla, ještě od krve. Máchl 
s nimi a jeho pád se zastavil jen pár metrů nad vrcholky ostrých skal. Nemotorně vystoupal 
zpět na vrcholek srázu. Uviděl svůj srub na samotě, a tak k němu zamířil. Přistál před do-
mem a zkusil zatáhnout křidla. Ta, jen na to pomyslel, tak hladce a hlavně bezbolestně vjela 
zpět do zad. Šel se podívat k zrcadlu a na zádech mu zbyly jen dvě jizvy.

Tadeáš Hořák, K3

Ve školním roce 2017/2018 opět proběhlo na naší škole plošné testování úrovně anglického 
jazyka v rámci projektu Scate (Scio Computer Adaptive Test of English). Předchozí testování 
proběhlo ve školním roce 2015/2016 a to shodou okolností u stejné třídy, takže se nabízí 
zajímavé srovnání. Cílem bylo ověřit jazykové dovednosti našich žáků a zjistit jejich úroveň 
dle Evropského referenčního rámce. Tento test hodnotil škálu od A1 po C1. Celkem se do 
testování letos přihlásilo 29 816 žáků z České republiky.
Samotné testování bylo naplánováno na únor 2018 a zapojili se do něj žáci třetího ročníku, 
dohromady tedy 25 žáků. Test proběhl v počítačové učebně a hodnotil poslechové schop-
nosti a čtení. Každý žák měl před sebou interaktivní test, který obsahoval maximálně 45 
úloh a výběr otázek se přizpůsoboval předchozím odpovědím žáků. Průměrná doba trvání 
testu byla 45 minut, někteří žáci ale ukončili test dříve. Výsledky byly viditelné okamžitě po 
ukončení testu a žáci tak měli možnost získat ihned zpětnou vazbu o jejich úrovni anglické-
ho jazyka. Někteří byli příjemně překvapeni, jiní spíše zklamaní. Znalost vlastní úrovně je 
důležitá především k maturitní zkoušce, která je nastavena na úroveň B1. Informace o pozici 
na hodnotící škále je proto nezbytná nejen pro žáky, ale i pro jejich učitele s ohledem na pří-
pravy k maturitě. Na maturitní úrovni B1 by měl žák ovládat fráze a slovní zásobu týkající se 
běžných témat a oblastí, která ho zajímají, a dokáže o nich i napsat souvislý text. Jazykově si 
poradí v situacích, které mohou nastat při cestování do ciziny. Umí popsat zážitky, události, 
sny, naděje a cíle či stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.
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Nyní přistupme k samotným výsledkům, kde jsou patrné poměrně velké rozdíly v úrovních 
jednotlivých žáků. Požadované maturitní úrovně B1 dosáhlo 10 žáků, úrovně B2 7 žáků 
a dva žáci dokonce prokázali úroveň C1, ve které žák již dokáže plynule mluvit o složitých 
tématech a je schopen číst dlouhé a náročné texty. Nejnižší úroveň v  K3 byla A2, které 
dosáhlo 6 žáků. 
Ve školním roce 2015/2016 bylo v této třídě (tehdy ještě K1) testováno 26 žáků. Úroveň A1 
prokázalo 5 žáků, A2 11 žáků, maturitní úrovně dosáhlo 7 žáků, jeden žák měl úroveň B2 a 2 
žáci se opět mohli pyšnit úrovní C1. Zde můžeme vidět velké zlepšení v úrovních u většiny 
žáků. Někteří si sice ponechali stejnou úroveň (7 žáků), ale většina z nich ukázala velký 
progres ve znalostech anglického jazyka. 
Pokud srovnáme naši školu s ostatními středními školami stejného typu, dostaneme se k po-
těšujícímu výsledku. Náš třetí ročník dosáhl oproti jiným třetím ročníkům minimální úrovně 
A2 (na ostatních školách se objevila úroveň A1, kterou můžeme hodnotit jako nedostateč-
nou). Navíc se může pyšnit větším zastoupením žáků s úrovní B2.  
Výsledky testování Scate z února 2018 můžeme označit za pozitivní, většina žáků dosáhla 
maturitní úrovně a někteří dokonce ještě víc. Také vzhledem k ostatním školám stejného 
typu si naše škola vedla velmi dobře.  Cílem tohoto testování nebylo jen zjištění úrovně jako 
pouhého statistického údaje, ale především tyto údaje slouží jako informace pro žáky a uči-
tele, jako motivace k dalšímu rozvoji a především jako zpětná vazba pro žáka, jeho rodiče, 
učitele i celou školu o tom, do jaké míry žák ovládá to, co by měl podle vzdělávacích norem 
umět, v čem je slabší a v čem naopak požadavky splňuje. 

Jana Hegrová

9. ročník soutěže o nejlepší studentský esej, který vyhlásila Knihovna Václava Havla, měl 
téma „Má pravdu ten, kdo má nejvíce lajků?“.  Do soutěže bylo přihlášeno 65 studentských 
esejů z 33 škol a 10 krajů ČR.  V porotě zasedla mimo jiné i spisovatelka Bianca Bellová, 
novinářka týdeníku Respekt Silvie Lauder či vedoucí kulturní rubriky Hospodářských novin 
Daniel Konrád. Naši školu reprezentovali studenti dva, Eliška Kvasničková ze 4. ročníku a Jan 
Jirouš ze 3. ročníku, který uspěl ve velké konkurenci a byl oceněn třetím místem za svůj esej 
s názvem Pravda aneb zrcadlo Věčnosti.
Jan Jirouš svůj úspěch zopakoval ještě jednou, a sice třetím místem v celostátním finále 6. 
ročníku Olympiády lidských práv. Cílem této soutěže je atraktivní formou zvýšit informo-
vanost studentů o dané problematice, podporovat zájem poznávat, uvědomovat si a re-
spektovat rozmanitost lidské společnosti. V porotě soutěže zasedají významné osobnosti 
nejen z mezinárodních organizací, které se problematikou lidských práv zabývají, ale také 
pedagogové či osoby podílející se na řízení společnosti. Předsedou letošní poroty byl Mark 
Martin, ředitel Amnesty International ČR. Do celostátního finále soutěže postoupil rovněž 
Jonáš Čížek ze 3. ročníku. 
Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od 
roku 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném 
světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také 
skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Letos vyhlásil literární soutěž na téma PRAVDA VS. 
LEŽ ve spolupráci s Týdeníkem Respekt. Také naši žáci se soutěže zúčastnili, a ačkoliv jsme 
tentokrát neobsadili žádné medailové místo, vznikla řada pěkných příspěvků, zejména ve 3. 
ročníku.
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Velmi úspěšným letošním počinem byla účast naší školy ve 13. ročníku vědomostní soutěže 
„Lidice pro 21. století“. Vyhlašovatelem je Památník Lidice ve spolupráci s Ústavem pro studi-
um totalitních režimů a Filozofickou fakultou UK.  Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku 
10 – 19 let a letošního ročníku se zúčastnilo 1894 žáků ze 115 škol. Naše žákyně 2. ročníku 
Vanessa Elbazová  v této obrovské konkurenci postoupila mezi 25 finalistů a naše škola se 
umístila na čtvrtém místě v soutěži o Nejaktivnější školu, tj. školu s nejvyšším počtem přihlá-
šených žáků v poměru k celkovému počtu žáků ve škole. Kromě krásné publikace o Lidicích 
od vojenského historika Eduarda Stehlíka jsme ještě obdrželi poukaz na volný vstup pro 50 
žáků do Památníku Lidice, který jsme se skupinou žáků využili ještě téhož dne. Slavnostní 
vyhlášení výsledků soutěže se konalo v kinosále kladenského kina Hutník a zúčastnili se ho 
žáci vítězných škol a představitelé pořádajících institucí a města Kladna. Součástí akce bylo 
i vystoupení hudební skupiny Mirai, které jsme si všichni užili.

Veronika Trégnerová

ČASOPIS ROKU
----------------
I v letošním roce vznikaly v rámci českého jazyka ve třetím ročníku hned dva nezávislé časo-
pisy, tentokrát nazvané Howler a Druhá strana. Stejně jako v loňském roce jsme je také při-
hlásili do soutěže Školní časopis roku 2018, kterou pořádá Asociace středoškolských klubů 
České republiky, z.s. spolu s Vyšší odbornou školou publicistiky. A také letos jsme s časopisy 
uspěli! K loňské Zvláštní ceně poroty jsme letos přidali další a navíc jsme získali i 3. místo 
v krajském kole! Slavnostního vyhlášení, které proběhlo 3. května a zahrnovalo i zajímavé 
přednášky a workshopy, se zúčastnili zástupci obou redakcí. Časopisy v pdf formátu si mů-
žete prohlédnout také na webových stránkách školy.

Od 1. září 2010, kdy vešel v platnost Školní vzdělávací program „Knižní kultura“, se na naší 
škole zavedl vyučovací předmět Úvod do praxe. „Vyučuje“ je slovo poněkud zavádějící, 
jelikož podstatnou část tohoto předmětu tvoří exkurze do různých míst spojených s kniha-
mi. Cílem je, aby studenti 1. ročníku získali přehled o tom, jak jednotlivá pracoviště fungují, 
a mohli si pak snáz zvolit působiště své odborné praxe, potažmo i svého profesního směřo-
vání. 

I letos jsme se vypravili na celkově dvanáct exkurzí se dvaceti devíti studenty K1, kteří vět-
šinou se zájmem poznávali, pokládali spoustu zajímavých dotazů, a hlavně zažili věci, které 
by ve škole neměli možnost zakusit. Úvodní blok exkurzí patřil tradičně knihkupectvím, a to 
jak velkým knižním domům, tak středním či malým knihkupectvím. V průběhu let dochází 
v této oblasti k turbulentním změnám, protože spousta malých knihkupectví, která jsme 
kdysi rádi navštěvovali, již neexistuje. Po absolvování exkurzí studenti ve skupinách vytváře-
li prezentace, ve kterých oceňovali hlavně vstřícný personál a příjemné prostředí některých 
podniků. Knihkupcem par excellence se ukázal pan Jelínek, který vede knihkupectví Kosmas 
na Letné. Po mnoha letech v oboru je stále nadšený knihami, těší se na úpravy výlohy. 
Během exkurze nám doporučoval knižní novinky a rovněž byl nadšený, s jakou chutí si naši 
studenti kupovali knihy, které si měli možnost zkusit i zabalit.

Další exkurze jsme věnovali antikvariátům, které jsou často tak blízké duši studentově. Jak 
v antikvariátu Aurora, tak v 1. Podzemním antikvariátu jsme opět narazili na majitele či 
zaměstnance, kteří o své práci mluvili se zápalem. Někteří studenti si z našich antikvárních 
toulek odnesli také pár knižních úlovků i gramofonových desek. 

Další blok exkurzí tvořily knihovny, a tak když naše škola sídlí v Praze, museli jsme začít 
Národní knihovnou v Klementinu. Dýchla tam na nás historie a ve Všeobecné studovně se 
nám tajil dech. Následovala exkurze do knihovny Národního muzea, kde se někteří studenti 
nechali pohádkově ukolébat výkladem pana Muchky. Ten, kdo setrval v budově i po půl dru-
hé, měl jedinečnou šanci vidět Prahu z nejvyššího místa bývalého Federálního shromáždění, 
kam jsme se s naším nadšeným průvodcem vyšplhali. Poté naše kroky směřovaly na exkurzi 
do Národní technické knihovny, jejíž architektura a technické „vychytávky“ jsou v našem 
kraji výjimečné. V knihovně můžete studovat ve dne i v noci, můžete využít týmovou studov-
nu, ale také si pronajmout individuální studovnu na celý semestr. Automat na kávu je pro 
nás samozřejmostí, ale viděli jste někdy automat na špunty do uší? V NTK jich pár najde-
te. Jinak naše paní průvodkyně se zhostila své práce profesionálně a připravila zajímavý 
výklad.  Na závěr přizvala ještě vedoucí akvizic, takže jsme vyslechli specializovaný výklad 
přímo knihovnice. Tematický blok knihoven završila návštěva Ústřední městské knihovny na 
Mariánském náměstí, kde se studenti dozvěděli o veškerých službách, které knihovna svým 

JSME MALÍ, ALE ŠIKOVNÍ
2018
----------------

TOULKY ČESKOU KNIŽNÍ KULTUROU
2018
----------------



Je přirozené, že některé exkurze byly zdařilejší, jiné méně, navíc každému je bližší jiné 
pracovní prostředí. Z reflexí, které studenti na konci roku psali, vyšlo najevo, že studenty 
bavily na rozdíl od výuky především exkurze. Určitě padla spousta podnětů pro to, co se dá 
v příštích letech vylepšit. Asi nejvíc se studentům K1 líbila exkurze do Grady a Respektu. Ob-
jevily se však také reflexe, ve kterých si někteří studenti stěžovali, že někdy jsme chodili na 
exkurze daleko od školy, že jsme se tísnili v autobuse, místo abychom jeli metrem, že museli 
párkrát zaplatit vstupné. Po pravdě takové podněty organizátorce exkurzí radost nepřinesly, 
ale takový je život. Určitě by bylo poučné někdy si vyměnit role učitel-žák. Na druhé straně 
zaznívalo opravdu hodně nadšených hlasů, které exkurze hodnotily vcelku kladně. Dou-
fejme, že čas a vynaložená energie, které byly potřeba k zorganizování všech akcí, nebyly 
marné a studenti si poskládali pestrou mozaiku ze světa knižní kultury a třeba budou mít 
chuť vrátit se na některé z míst.

Monika Krýže

čtenářům nabízí, knihovnu si měli možnost samostatně prohlédnout. Ze zajímavostí jsme se 
dozvěděli, že pobočka Městské knihovny na Opatově se pyšní tzv. artotékou, tedy jakožto 
čtenáři si můžete místo knihy zapůjčit obraz. 

Následující etapa exkurzí se zaměřila na archivy. Jako první jsme navštívili Památník 
národního písemnictví, což je literární archiv a zároveň muzeum. O fungování archivu jsme 
se dozvěděli jen základní informace, ale zato si přišly na své tvořivé duše, poněvadž jsme 
se zúčastnili workshopu věnovanému experimentální poezii. Na báseň o Vaškovi Cecíkovi 
se sugestivní ilustrací, kterou vytvořila jedna skupina studentů, mnozí nezapomenou. Další 
exkurzi jsme podnikli do Archivu hlavního města Prahy sídlícím vedle Národního archivu 
na Chodovci. Přednáška o archivu byla informačně velmi podrobná, ale chyběl nám trochu 
praktický vhled do samotné práce archiváře, tj. restaurování, ukládání. Kilometry dokumen-
tů jsou uzamčeny za ocelovými dveřmi, které náš průvodce nemohl otevřít. Každopádně 
v některých z nás zanechal tajemný pocit, co všechno se za nimi skrývá.

Předposlední blok exkurzí byl určen nakladatelstvím a tiskárnám. O tiskařských technikách 
se studenti dozvěděli mnohé v Národním technickém muzeu, jehož expozice tiskařství 
obsahuje spoustu zajímavých exponátů. Ideální by však bylo tuto exkurzi rozdělit do dvou 
dílů, jelikož množství informací, které jsme vestoje museli pojmout, bylo obrovské a trochu 
únavné. A pak už nás čekala dvě nakladatelství. Díky bývalé absolventce školy Báře Srncové 
jsme měli možnost zavítat do nakladatelství Grada, které je jedním z největších naklada-
telství v ČR. A díky Tomáši Hejnovi, který u nás ve škole také studoval, jsme poznali oproti 
tomu malé nakladatelství a tiskárnu Olympia. Obě exkurze na nás zanechaly silné zážitky. 
První zevrubným a vtipným výkladem šéfredaktorky beletrie a celkově přátelským přijetím 
a velkorysostí (každý z nás si odnášel tašku s knižním překvapením), druhá těžkými pod-
mínkami v malém prostoru, vedrem u tiskařských strojů, leč obrovským zápalem Tomáše 
Hejny pro obor. V Olympii nás Tomáš vzal přímo k tiskařským strojům a ukázal například, 
jak se tvoří lepená vazba.

Poslední exkurze byla skvělou tečkou za celým školním rokem. Povedlo se nám dohod-
nout exkurzi do redakce časopisu Respekt, kterou nás provedl sympatický redaktor Tomáš 
Brolík. Měli jsme tam dveře pootevřené i díky tomu, že jiní naši studenti Respekt navštívili již 
loni s prof. Trégnerovou, a navíc dva studenti z letošní K3 v redakci s nadšením v Respektu 
absolvovali odbornou praxi.  Celá beseda probíhala jen formou otázek a odpovědí, přičemž 
po počátečních rozpacích padla spousta dotazů, na které pan redaktor pohotově odpovídal. 
Studenti byli nadšeni jak samotným prostorem, tak přátelskou a uvolněnou atmosférou 
v redakci.
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dit pokoje, najít plavky a co nejdříve vyrazit na pláž, aby nám na setkání s mořem zbylo co 
nejvíce času. Moře v této oblasti je velmi mělké (do hloubky zde dojdou pouze skuteční vytr-
valci), a tak bylo i krásně teplé, a ačkoli se do vody neodvážili úplně všichni, alespoň suvenýr 
v podobě několika mušlí si mohl odnést každý. Poslední vodomilové se nechali ze slané 
vody vytáhnout jen díky příslibu tříchodové večeře složené z typických italských pokrmů. 

Den druhý začal přesunem do Benátek, a protože nejkrásnější příjezd (nebo příplav?) do 
Benátek je údajně lodí, vzali jsme to přes lagunu kolem ostrovů Murano a Burano i my. Před 
Dóžecím palácem (nezapomeňte - dóže bez dóžete jako kuře bez kuřete) nás opět vyzvedla 
paní průvodkyně a s úžasným komentářem tentokrát v češtině jsme s ní doslova prokličko-
vali benátskými uličkami. Výklady o historii a slavných památkách doplňovaly poznámky 
o specificích každodenního života obyvatel Benátek (např. racci vs. odpadky). Těžko hádat, 
kolik ze čtyř set mostů jsme dokázali přejít, ale ten nejznámější, most přes Canal Grande 
“Ponte di Rialto”, jsme neminuli. Komentovaná prohlídka skončila tam, kde začala, na ná-
městí San Marco, tedy sv. Marka, patrona města, jehož ostatky byly do Benátek dovezeny 
roku 828 za pomoci lsti z Egypta. A protože hlavním atributem sv. Marka je lev, našli byste 
v Benátkách asi tolik soch okřídlených lvů jako mostů. Bazilika sv. Marka je krásná zvenku 
i zevnitř. Exteriér zdobí například měděné a původně pozlacené antické čtyřspřeží, které stá-
lo nejprve v Římě, ale císař Konstantin I. Veliký ho odvezl do Konstantinopole, odkud ho jako 
svou kořist do Itálie přivezli křižáci. Roku 1798 ho Napoleon nechal přemístit do Paříže a po 
roce 1815 se opět vrátilo zpět. Válečná kořist v podobě asi 500 sloupů dovezených z růz-
ných míst zdobí interiér kostela, stejně jako 4200 m2 byzantských mozaik. Šplhat na vrchol 
téměř sto metrů vysoké Campanily se v horkém počasí nikomu nechtělo, naopak Dóžecí 
palác sliboval alespoň mírné ochlazení. Jak jsme procházeli honosnými a bohatě zdobenými 
sály od nejvyššího patra směrem dolů, teplota skutečně klesala, až jsme se dostali na samé 
dno (nebo pod něj) do proslulého vězení v podzemí, kde se nikomu nechtělo zůstávat příliš 
dlouho, a přes “Ponte dei Sospiri” (most Vzdechů) jsme upalovali zpátky na denní světlo. 
Ten, komu ještě zbývala nějaká energie, mohl navštívit i Museo Correr a knihovnu Biblioteca 
Nazionale Marciana, jejichž budovy lemují dvě strany náměstí San Marco. Naštěstí alespoň 
orientační smysl všech účastníků nad únavou zvítězil, v labyrintu benátských uliček nikdo 
neuvízl, a tak jsme se plní zážitků, těstovin a zmrzliny mohli těšit domů. 

Do Prahy jsme dorazili po nočním přejezdu v pořádku, a i když bylo jistě všem líto, že exkur-
ze už je za námi, náladu vyvažoval fakt, že do školy už se půjde jen pro vysvědčení. Prázdni-
ny mohly začít, účastníci exkurze už na ně byli víc než naladěni.

Michaela Mrázová

O tom, že život v Itálii je skutečně sladký, jsme se s našimi studenty byli přesvědčit už před 
několika lety v Římě a ve Florencii, ale protože v Itálii je stále co objevovat, tentokrát jsme 
mířili více na sever - do Verony a Benátek.

Exkurze byla naplánovaná na poslední školní týden, testy byly dopsané a opravené, znám-
ky uzavřené, takže nic nebránilo těšit se na nekonečné množství památek, nejlepší zmrzlinu 
a, pokud se to povede, tak i moře. 

Vyrazili jsme na noční cestu, už za tmy vyzvedli v Plzni pana průvodce a nad ránem, kdy 
se nespavci mohli kochat pohledem na Alpy za rozbřesku, dorazili na území Itálie. Ještě 
než nás začalo spalovat italské slunce, začal náš dvoudenní poznávací maraton v proslulé 
Veroně. 

Po návštěvě středověkého Scaligerského hradu, který založil vládnoucí veronský rod, 
a překonání gotického mostu přes řeku Adige nás na náměstí u Areny vyzvedla místní 
průvodkyně, která nás během dopoledne provedla po městě. Naši studenti naštěstí rozumí 
i italské angličtině, a tak mohli vstřebávat nejen historická fakta, ale i různorodé zajímavé 
až pikantní historky o dávných obyvatelích Verony. Viděli jsme například tržiště Piazza 
delle Erbe (Zelný trh) na místě bývalého římského fóra, kde se dochovaly freskami zdobené 
měšťanské domy a paláce ze 13. - 17. století, uprostřed náměstí jsme neminuli Capitello – 
pavilon na čtyřech sloupech ze 16. století, ani fontánu s římskou sochou Madona da Verona, 
sloup s benátským lvem, renesanční Palazzo Maffei se středověkou věží nebo Palazzo della 
Ragione s věží Torre dei Lamberti vysokou 98 m z roku 1194. Na náměstí Piazza dei Signori 
jsme se mohli poklonit pomníku Danta Alighieriho, který ve Veroně trávil několik let svého 
vyhnanství a napsal zde i část své Komedie. Zejména naše studentky to však neomylně táh-
lo do via Capello, kde stojí jedna z nejnavštěvovanějších památek Verony – Casa di Giulietta. 
Co na tom, že pokud v tomto domě nějaká Julie kdy žila, nebyla Capuletová, ale “Capellová”. 
Krásný gotický dům má balkon, pod kterým Romeo mohl kdysi stát, a socha spanilé Julie 
stojí na nádvoří se stejnou samozřejmostí, s jakou William Shakespeare popsal město, ve 
kterém nikdy nebyl. Příběh se stal skutečnou legendou, což dokazují i tisíce milostných 
vzkazů na zdech Juliina domu. Pobyt ve Veroně jsme zakončili návštěvou amfiteátru, který 
nechal postavit císař Augustus a který v současnosti slouží k operním a koncertním předsta-
vením.

Další tři hodinky v autobuse uběhly jako nic a za nekončícího přívalu informací o Benátsku, 
o který se postaral pan průvodce, jsme dorazili do letoviska Cavallino poblíž benátských 
lagun, kde jsme byli ubytovaní v malém hotelu pět minut od pláže! Úkol zněl jasně - obsa-
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Klub mladých diváků je instituce, která existuje už dlouhých 55 let a u jejího zrodu stál 
například i Jan Werich. V současnosti sídlí v Divadle v Dlouhé a žákům a studentům českých 
škol nabízí divadelní představení téměř všech pražských scén za velmi výhodné ceny. Na 
svých webových stránkách uvádí, že spolupracuje s více než 400 školami z Prahy a okolí, má 
více než 14 000 členů a za divadelní sezónu jim zprostředkuje více než 70 000 vstupenek. 
Jednou z těch škol jsme i my.

Klub mladých diváků existuje na naší škole už víc než dvacet let. Dlouhé roky o výběr před-
stavení vzorně pečovala PhDr. Věra Zaviačičová. Po jejím odchodu na zasloužený odpočinek 
jsem ho – zprvu trochu nuceně, nikdo jiný ho totiž převzít nechtěl – zdědila já. Brzy jsem 
si ale správu klubu oblíbila, a dnes už se na každoměsíční lítý boj s jinými školami a jejich 
koordinátory o ta nejlepší divadelní představení vyloženě těším. Každý měsíc se snažím 
objednat dvě, někdy i tři různá představení různých žánrů na různých scénách, ze kterých 
si pak studenti vybírají to, které je jim nejbližší. Snažím se, aby ve výběru byla zastoupena 
klasika, moderna, postmoderna i muzikál. Aby si vybral náročný divák i divák, který se chodí 
do divadla především bavit. Posuďte sami, jak to dopadlo v tomto školním roce, kdy jsme 
zhlédli tato představení:

Letos měl Klub mladých diváků rovných 40 členů napříč všemi ročníky. Každý z nich, za 
celkovou částku 640 Kč, navštívil v průběhu sezóny 6 divadelních inscenací. Uvidíme, kolik 
členů bude ve školním roce 2018/2019 a jaká představení se jim podaří zhlédnout.

Alice Krýžová

Kurz negativního myšlení  
ve Švandově divadle

Želary v Rokoku

Růže pro Algernon v Divadle v Celetné

Barunka is leaving v Disku

Rusalka aneb Kdo je stará Háta  
ve Studiu Ypsilon

Ples upírů v Goja Music Hall

Anna Karenina v Divadle na Zábradlí

Iago v divadle Hybernia

Tři sestry ve Stavovském divadle

Macbeth v divadle ABC

Novecento ve Viole

Lev v zimě v Divadle na Vinohradech

Souborné dílo Williama Shakespeara  
ve 120 minutách v Divadle v Dlouhé
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19. století, kdy lidé rádi věřili tomu, že právě odsud kněžna Libuše zahlédla budoucí slávu 
hlavního města, že právě odsud si povolala do Prahy Přemysla Oráče z malé vesnice 
v severních Čechách, aby s ním založila slávu královského přemyslovského rodu, nebo že 
právě odsud Horymír přeskočil na věrném koni Šemíkovi Vltavu, aby se vyhnul jisté smrti. 
Prohlédli jsme si rovněž i Vyšehradský hřbitov, kde je pohřbena řada významných osobností 
kulturního i vědeckého života, kostel sv. Petra a Pavla, s originálně vyzdobeným interiérem 
manželi Urbanovými, a hlavně jsme navštívili i Kasematy, doprovázené  zajímavým výkla-
dem místního průvodce, který nás zavedl i do podzemního sálu Gorlice, kde jsou ukryty 
některé původní sochy Karlova mostu. 

Pavlína Marjanovičová

Během uplynulého roku se studenti jednotlivých ročníků naší školy zúčastnili nejrůznějších 
exkurzí a výletů také v Praze.

Za všechny bych chtěla zmínit zejména návštěvu Židovského muzea. S prvním a druhým 
ročníkem jsme zaměřili pozornost zejména na nejstarší památky židovské kultury, na 
svitek Tóry a jednotlivé liturgické předměty v Klausově synagoze, podobně jako na důležité 
rodinné události, jako je narození dítěte nebo svatba. Rovněž jsme navštívili Staronovou 
synagogu z konce 13. století, nejstarší fungující synagogu v Evropě, která se k bohoslužbám 
používá i v současné době. Studenty velice zaujal model starého židovského ghetta z počát-
ku 19. století, který je umístěn v Maiselově synagoze a skrze moderní digitalizovaný systém 
si jej můžeme prohlédnout tak, že se cítíme být jeho součástí. Spolu s kamerou se potu-
lujeme v křivolakých uličkách a natěsnaných domcích bývalého židovského ghetta, které 
během asanace na konci 19. století bylo téměř srovnáno se zemí, nebýt záchrany několika 
původních památek – pěti synagog a židovského hřbitova. Se třetím ročníkem jsme věnovali 
větší pozornost také soudobým židovským dějinám, tématu holocaustu a zejména literár-
nímu kontextu spisovatelů židovského původu. Rovněž je zaujal původní model židovského 
ghetta ve srovnání s moderní architekturou, která vznikala po asanaci na jeho území, zejmé-
na kolem Pařížské ulice, která byla inspirována pařížskou třídou Champs-Elysées a stylem 
secese.

S druhým ročníkem jsme se věnovali také „Praze barokní“, exkurzi zaměřené na barokní 
stavby v našem hlavním městě, zejména aktivní činnosti jezuitů v okolí Karlova mostu. 
Prošli jsme komplexem Klementina, kde v minulosti jezuité nejen bydleli, vzdělávali sebe 
i ostatní a hráli divadlo, ale také tiskli knihy a pálili ty, které nepovažovali za vhodné. Na 
Karlově mostě jsme si prohlédli barokní sochy, které sem byly umístěny právě na popud 
jezuitů, jež měli svou základnu i na druhé straně Karlova mostu, hned vedle chrámu sv. 
Mikuláše, barokní dominanty Malé Strany. Zastavili jsme se rovněž v chrámu Panny Marie 
Vítězné, přestavěném ve stylu vrcholného baroka po bitvě na Bílé Hoře, která znamenala 
vítězství Habsburků nad českou šlechtou a další upevnění jejich moci. V kostele se nachází 
i kouzelná soška Pražského Jezulátka, původem ze Španělska, kterému je přisuzováno 
mnoho zázraků. Naši exkurzi jsme zakončili návštěvou Muzea hudby, kde si studenti měli 
možnost prohlédnout jednotlivé hudební nástroje renesanční i barokní doby a dokonce si 
některé z nich i vyzkoušet, což mnozí rádi udělali.

S prvním ročníkem jsme jeden den v závěru školního roku mohli věnovat také prohlídce 
Vyšehradu jako místa, které hraje nedílnou roli v české historii a svou malebností pevnosti 
na vyvýšené skále s krásným výhledem hrálo i důležitou roli v romantickém období  
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