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SPRÁVNÍ RADA ŠKOLY
2018/2019

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

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

DOZORČÍ RADA ŠKOLY
2018/2019

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

 Členové PhDr. Dana Kalinová
  Alena Palusková

ŠKOLSKÁ RADA
2018/2019

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

 Členové Jan Jirouš
  Mgr. Ulrika Horáková
  Mgr. Gabriela Pohořelá
  Tereza Podzemská
  PhDr. Věra Zaviačičová

STUDENTSKÁ RADA
2018/2019

----------------------------------------
 Členové Jan Lipold (K1)
  Jan Škuta (K1)
  Tadeáš Novák (K2)
  Nikola Ludvigová (K2)
  Daniela Jarošová (K3)
  Nikola Platilová (K3)
  Silvie Chlumcová (K4)
  Jan Kavan (K4)
 



UČITELÉ A PŘEDMĚTY
2018/2019
----------------------------------------
Vedení školy
PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.  ředitelka školy; česká literatura; knihkupectví  
  (1. pololetí) výchovná poradkyně
Mgr. Monika Krýže  zástupkyně pro ekonomické záležitosti

Interní vyučující 
Mgr. Jana Hegrová  anglický jazyk, seminář z anglického jazyka,  
  společenské vědy, úvod do praxe 
Mgr. Pavlína Marjanovičová  česká literatura, světová literatura, písemná  
  a elektronická komunikace
Mgr. Michaela Mrázová  český jazyk, světová literatura, dějiny umění,  
  literární seminář, tělesná výchova, dějiny knižní kultury
Mgr. Veronika Trégnerová  dějepis, dějiny filozofie, společenské vědy, seminář  
  ze společenských věd, seminář z dějepisu;  
  metodička prevence
PhDr. Radek Vít, Ph.D.  anglický jazyk, seminář z anglického jazyka,  
  koordinátor praxí

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

Externí vyučující a další zaměstnanci školy
Mgr. Tomáš Bartáček  informatika
Ing. Jana Čemusová  knihkupectví (2. pololetí)
JUDr. Eva Čermáková  seminář z právní nauky
Ing. Stanislava Havlíčková  knihkupectví
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.  německý jazyk
Mgr. Jan Hoffmann  matematika, základy přírodních věd
Mgr. Petra Horynová  společenské vědy – psychologie
PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D.  management a marketing, seminář z managementu  
  a marketingu
PaedDr. Markéta Kuncová  tělesná výchova
Mgr. Adriana Mišúrová  německý jazyk
Alena Palusková  knihkupectví
Jana Svejda, BA  seminář z anglického jazyka
Jan Vašut  nakladatelství

Bc. Pavlína Žalmanová  administrativní asistentka

Zleva: Mgr. Michaela Mrázová, PaedDr. Markéta Kuncová,  

Mgr. Monika Krýže, Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.,  

Mgr. Veronika Trégnerová, Mgr. Jan Hoffmann,  

PhDr. Alice Krýžová, Ph.D., PhDr. Radek Vít, Ph.D.,  

Bc. Pavlína Žalmanová, Mgr. Pavlína Marjanovičová,  

Mgr. Adriana Mišúrová, Mgr. Jana Hegrová



ŠKOLNÍ ROK
2018/2019
----------------
1. ročník – K1

Třídní učitel:
PhDr. Radek Vít, Ph.D.

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

ŠKOLNÍ ROK
2018/2019
----------------
2. ročník – K2

Třídní učitelka:
Mgr. Michaela Mrázová

----------------
Amchová Andrea
Antoš Tomáš+
Bína Matěj+
Bížová Jiřina
Boháč Ladislav
Borových Danny
Brzorádová Nela
Buriánková Aneta
Cásková Tereza
Doležal Antonín
Faiglová Michaela
Fridrichová Kristýna

Gajdová Dominika
Hendrychová Sára-Marta*
Janoušková Šárka
Kovach Yuliana
Lipold Jan
Machová Tereza*
Mikulková Johana
Najmanová Veronika
Navrátilová Rebeca
Plaček Matouš
Skálová Julie
Stránský Stanislav+

Suchochlebová Luisa
Suk Martin
Škuta Jan
Štochl Vojtěch
Vepřeková Michaela*
Zelená Štěpánka+
Židová Viktorie

+ Ukončili studium  
    v průběhu roku
* Prospěli s vyznamenáním

Cagaš Ondřej
Černá Klára+
Dapićová Sara
Doleželová Marijana+
Gbúrová Klára Margareta
Humlová Juliana*
Hýblerová Tereza+
Hykešová Valerie
Janurová Anežka+
Jurisová Alexandra Viktorie
Klíma Rudolf+
Kotíková Kristýna Blanka*

Koudelková Tereza*
Krásová Kitty
Ludvigová Nikola
Mazel Jakub*
Novák Tadeáš
Ondráková Eliška*
Palacká Šárka Marie
Petríková Beata
Podzemská Tereza
Procházková Lenka
Straková Anežka
Šedivý Adam

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

+ Ukončili studium  
    v průběhu roku
* Prospěli s vyznamenáním



ŠKOLNÍ ROK
2018/2019
----------------
3. ročník – K3

Třídní učitelka:
Mgr. Veronika Trégnerová

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

ŠKOLNÍ ROK
2018/2019
----------------
4. ročník – K4

Třídní učitelka:
Mgr. Jana Hegrová

----------------
Elbaz 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
Suk Daniel*
Šebková Kateřina
Šmolíková Linda
Tomanová Eliška

+ Ukončili studium  
    v průběhu roku
* Prospěli s vyznamenáním

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
Kavan Jan
Kříž Filip
Malá Barbora
Rachůnková Nadia
Rebibo Lauren Julie

Sekyra Jakub
Spáčilová Tereza
Štěpánková Barbora*
Theer Michal
Valentová Žaneta*
 
+ Ukončili studium  
    v průběhu roku
* Prospěli s vyznamenáním



PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
2018/2019
----------------

3. 9.  Zahájení školního roku

3. – 6. 9.  Adaptační kurz v Horním Poříčí (K1)

4. – 7. 9.  Sportovní kurz K3: návštěva ZOO a Kunratického lesa, výlet do Prokopského údolí,  
  bowling na Barrandově, procházka lesoparkem v Řepích

13. 9.  Charitativní akce Světluška (dobrovolníci z K4)

17. – 21. 9.  Multikulturní vzdělávací projekt Edison (K1 – K4)

19. 9.  Exkurze do knihkupectví v oblasti Václavského náměstí (K1)

25. 9.  Studentské volby do zastupitelstev obcí (K1 – K4)

26. 9.  Výstava František Kupka v Národní galerii (K4)

1. 10.  Volby do školské rady

3. 10.  Přednáška pracovníků Českého červeného kříže (K1)

4. 10.  Koncert v Rudolfinu (Klub přátel vážné hudby)

8. 10.  Výstava Doteky státnosti na Pražském hradě (K2)

15. 10.  Její pastorkyňa v Divadle na Vinohradech (KMD)

17. 10.  Exkurze do knihkupectví v oblasti Národní třídy (K1)

18. 10.  Logická olympiáda (školní kolo)

31. 10.  Harold a Maude v Divadle na Vinohradech (KMD)

31. 10.  Workshop Abstraktní umění v Muzeu Kampa (K4)

31. 10.  Exkurze do knihkupectví Letná (K1)

1. 11.  Olympiáda lidských práv (školní kolo)

5. 11.  Přednáška M. Hilského o Shakespearových sonetech v Městské knihovně (K2)  
  v rámci Týdne vědy

6. 11.  Přednáška „Samizdat – noc s psacím strojem“ v Ústavu pro českou literaturu (K4)  
  v rámci Týdně vědy

7. 11.  Anglické divadelní představení The History of England (K1 – K4)

12. 11.  Exkurze do Židovského muzea (K1)

12. 11.  Testování Vektor (K4)

12. 11.  Exkurze do knihkupectví Přístav a Academia (K4)

13. 11.   Misery ve Studiu Dva (KMD)

14. 11.  Exkurze do 1. Podzemního antikvariátu (K1)

15. 11.  Testování Vektor (K4)

16. 11.  Les ve Studiu Dva (KMD)

21. 11.  Exkurze do Uměleckoprůmyslového muzea (K4)

21. 11.  Listopadová školní akademie (K1 – K4)

22. 11.  Přednáška Jak se efektivně učit Divadle u hasičů (K1 a K3)

22. – 24. 11.   Veletrh středních škol Schola Pragensis

23. 11.  Příběhy bezpráví (K3 a K4)

26. 11.  Den otevřených dveří

27. 11.  Exkurze do Císařské konírny, výstava „Tož to kupte!“ (K3)

28. 11.  Koncert v Rudolfinu (Klub přátel vážné hudby)

4. 12.  Den naruby (K1 – K4)

5. 12.  Ekonomická olympiáda, školní kolo

5. 12.  Mikulášská obchůzka

7. 12.  Exkurze do Anežského kláštera a Schwarzenberského paláce (K2)

7. 12.  Exkurze do Colloredo-Mansfeldského paláce a Veletržního paláce (K4)

7. 12.  Vánoční besídka a vánoční trhy (K3)

11. 12.  Cock v Divadle v Řeznické (KMD)

13. 12.  Muž se železnou maskou v Divadle Broadway (KMD)

7. 1.  Den otevřených dveří

8. 1.  Školní kolo Olympiády z anglického jazyka

9. 1.  Exkurze do Národní knihovny (K1)

15. 1.  Olympiáda z angličtiny, školní kolo – ústní část

15. 1.  Rok na vsi v Divadle pod Palmovkou (KMD)

16. 1.  Exkurze do Náprstkova muzea (K1)

23. 1.  Beseda v pobočce Městské knihovny (K1)

24. 1.  Plukovník Švec na Nové scéně ND (KMD)

25. 1.  Šostakovičova Pátá v Rudolfinu (Klub přátel vážné hudby)

28. 1.  Kovyho mediální ring v kině Světozor (K2)

28. 1.  Ekonomická olympiáda, krajské kolo

29. 1.  Geologická olympiáda, obvodní kolo

1. 2.  Pololetní prázdniny

6. 2.  Exkurze do Knihovny Národního muzea (K1)

20. 2.  Exkurze do Národní technické knihovny (K1)



20. 2.  Maturitní a imatrikulační ples

20. 2.  Exkurze do Národní technické knihovny (K1)

22. 2.  Exkurze do expozice tiskařství v Národním technickém muzeu (K3)

6. 3.  Exkurze do badatelny Památníku národního písemnictví (K1)

6. 3.  Exkurze do Veletržního paláce – 400 ASA: FOTOGRAFIE (K4)

7. 3.  Festival Jeden svět – Reds, do toho (K3, K4)

8. 3.  Beseda o veletrhu Svět knihy (zájemci K1 – K3)

12. 3.  Festival Jeden svět – Reds, do toho (K1, K2)

12. 3.  Exkurze do Paláce Kinských – Bonjour, monsieur Gauguin (K3)

16. 3.  Fantom opery v GOJA Music Hall (KMD)

19. 3.  Matematický klokan (K1 a K2)

20. 3.  Exkurze do Knihovny Náprstkova muzea (K1)

20. 3.  Profitesty (zájemci z K3)

21. 3.  Exkurze do Hydrologického ústavu (K2)

22. 3.  Matematická soutěž Náboj

26. 3.  Exkurze do Šternberského paláce – expozice gotického až barokního malířství (K2)

26. 3.  Hamlet ve Švandově divadle (KMD)

26. 3.  Romeo, Julie a tma v Divadle v Dlouhé (KMD)

2. 4.  Idiot v Rokoku (KMD)

3. 4.  Exkurze do Archivu hl. m. Prahy (K1)

4. 4.  Přednáška Mladých demokratů o EU (K3 a K4)

9. 4.  Romeo a Julie v angličtině v Salesiánském divadle

9. 4.  Obraz Doriana Graye ve Švandově divadle (KMD)

11. 4.  Exkurze do tiskárny Princo international (K3)

12. 4.  Spalovač mrtvol ve Stavovském divadle (KMD)

15. 4.  Exkurze do Národního muzea (K1)

15. 4.  Exkurze do ZOO (K2)

17. 4.  Exkurze do nakladatelství Grada (K1)

17. 4.  Exkurze do vazební věznice Teplice (K4)

29. 4.  Exkurze do knihkupectví Přístav (polovina K3)

30. 4.  Poslední zvonění třídy K4

30. 4.  Fotografování tříd

6. 5.  Exkurze do knihkupectví Přístav (polovina K3)

6. 5.  Studentská předvolební debata (K2)

7. 5.  Studentské volby do Evropského parlamentu

9. –12. 5.  Veletrh Svět knihy

9. 5.  Dvořákova Novosvětská v Rudolfinu (Klub přátel vážné hudby)

14. 5.  Výstava První republika ve Veletržním paláci (K3)

15. 5.  Exkurze do Národního technického muzea, expozice tiskařství (K1)

17. 5.  Exkurze do Památníku národního písemnictví (K2)

21. 5.  Exkurze do Goethe institutu (K1)

28. 5.  Exkurze do tiskárny Europrint (K1)

3. 6.  Beseda s paní Marešovou, „Wintonovým dítětem“ (K2)

3. 6.  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (K4)

12. 6.  Exkurze do redakce týdeníku Respekt (K1)

25. 6.  Úniková hra v rámci Týdne mediálního vzdělávání (K1 – K3)

26. 6.  Exkurze do Anežského kláštera a na Karlův most (K2)

26. 6.  Výlet do Prokopského údolí (K3)

26. 6.  Projektový den – Prevence kouření (K1)

27. 6.  World press photo a piknik na Petříně (K3)

27. 6.  Piknik ve Stromovce (K1)

27. 6.  Exkurze do Divoké Šárky (K2)

28. 6.  Předávání vysvědčení (K1 – K3)

PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
2018/2019
----------------

Studenti K1 na hradě ve Strakonicích během adaptačního kurzu



LISTOPADOVÁ AKADEMIE 
2018
----------------

Letošní listopadová akademie se sice konala v tělocvičně školy, ale publikum se vešlo a ani 
na kvalitu vystoupení tato změna neměla vliv, naopak bylo možné využít netypické kulisy 
a rekvizity (jako je švédská bedna). Organizace akademie spočívá stále více na bedrech 
samotných studentů, ale jsou stálice, které se v programu objevují pravidelně, jako např. 
Divadelní skupinka nebo Hanka Haladejová se svým saxofonem. V letošním programu si 
školní Divadelní skupinka připravila „zábavně-vzdělávací“ hru o ženách Karla IV. a obno-
venou premiéru hry Prezidenti, navíc se objevila pěvecká vystoupení s kytarou, recitace 
a nezapomenutelné herecké výkony studentů K3 v Baladě o Průšovi. 

Program Listopadové akademie 2018 
1. Prezidenti – krátká divadelní aktovka z pera absolventa SŠKK Tomáše Vaška,  
     hrají členové Divadelní skupinky

2. Hudební vystoupení Terezy Podzemské a Alex Jurisové z K2 – kytara a zpěv

3. Balada o Průšovi – avantgardní divadelní kus z prostředí železnice  
     z pera Ference Mokráše v podání autora a dalších spolužáků z K3

4. Hudební vystoupení Hanky Haladejové z K4 – hra na saxofon,  
     skladby He’s a pirate a Corpse bride

5. Recitace v podání Terezy Spáčilové z K4 – Dceřina kletba od K. J. Erbena,  
     Jelen od Václava Hanky a Krysařova zpověď od Daniela Landy

6. Čtyři ženy na Karlštejně – další divadelní kus v podání Divadelní skupinky

7. A na závěr si zazpíváme s kytarou pod vedením Anežky Kapkové z K3

Ukázka ze hry Čtyři ženy na Karlštejně: 
Na scéně je Karel IV. a arcibiskup Arnošt z Pardubic. Vstoupí malý Václav: 

V: Tatínku, pojď si hrát! 

K: Jako by tu jedno dítě nestačilo. A na co, Venoušku? (pohladí ho po hlavě)

V: Na rytíře! (šermuje dřevěným mečem)

K: (k Arnoštovi) To má po dědovi, todleto. (k Václavovi) Venoušku, já tady teď mám se stre-
jdou Arnoštem nějaký jednání, tak utíkej hlídat na cimbuří, já za tebou pak přijdu.

V: (táhne za sebou meč po zemi) To jsou zase prázdniny…

A: Člověk by ani neřekl, že už je mu patnáct… (zlý pohled Karla) – Myslím, jak to letí, jako 
by to bylo včera, co nám při korunovaci… pokakal mešní roucho.

K: Vždyť mu byly dva roky, Arnošte. A propos… už ho přešla ta věc, ty víš, co myslím?

A: Bohužel, můj králi. Jak bych to řekl… učí se dobře, to nemohu říct. (podívá se za ním za 
oponu a zamává na něj se strojeným úsměvem, pak zpět ke Karlovi):

A: A co ty další manželky? Za ty jsi taky nemohl?

K: Měl jsem dvě možnosti, Arnošte, buď vést války, nebo se oženit. A já radši bojuji jeden na 
jednoho, jestli mi rozumíš, říká se tomu fair play. 

A: Fair play? Proto sis vzal Annu Falckou?

K: Musíš mi vždycky říkat pravdu, Arnošte? Platí tě snad za to někdo? Mé zvolení římským 
králem proběhlo podle všech pravidel a pod dohledem státního notáře. A Anna byla jen 
nááááááhodou dcerou falckého kurfiřta, jehož hlas rozhodl v můj prospěch a poslal toho 
protivného vzdorokrále Gunthera zpátky do (pauza) Schwarzburgu.

A: A Cáchy ti konečně otevřely brány, aby ses nechal korunovat.

K: Vidím, Arnošte, že ti paměť ještě dobře slouží. (státnicky) Jako panovník musím rozmno-
žovat sebe i statky České koruny.  (normálně) Viděls, jak vypadaly mé země na mapě, než 
jsem si vzal Annu Svídnickou? Uprostřed díra…

A: Tak jsi ji zamáznul Annou?

K: Neopouští tě tvá důstojnost, Arnošte?

A: A neopustila tebe soudnost? Když sis bral Alžbětu, kolik bylo tobě a kolik jí?

tady konec



K3 v Baladě o Průšovi 

Prezidenti v podání Divadelní skupinky

Všichni účinkující Listopadové akademie

Kuba S. jako 
Václav IV.



DEN NARUBY 
2018
----------------
Den naruby je nová školní tradice, která spočívá ve výměně rolí žák – učitel a jeden den 
v roce se před tabule místo profesorů postaví sami studenti, kteří přednášejí o rozličných 
tématech svým spolužákům. V tomto roce připadl den knihy na 4. prosince a zúčastnily se 
ho všechny třídy (včetně jednoho psa). Přednášející a jejich přednášky byli následující: 

MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES
2019
----------------
Maturitní ples K4 a imatrikulační ples K1 se tentokrát konal v krásných prostorech Národ-
ního domu na Vinohradech. Program začal vystoupením dívčí taneční skupiny a pokračoval 
nejprve stužkováním studentů prvního ročníku a následně šerpováním maturantů třídní 
profesorkou Janou Hegrovou a bývalou třídní profesorkou třídy Ivankou Pavlištovou. Po 
sólech pro maturanty a jejich rodiče a maturanty s profesory následoval tradiční sběr peněz 
do plachty a poděkování profesorskému sboru. Princem a princeznou plesu se stali Jan 
Lipold a Luisa Suchochlebová z K1 a králem a královnou Radovan Borlovan a Ivana Hašková 
z K4. A protože tématem letošního plesu byla BENÁTSKÁ NOC, ples byl kromě výzdoby 
a benátských masek obohacen také o volbu regenta a regentky z řad profesorů, kterými 
se stali Radek Vít a Veronika Trégnerová. Maturanti pak zařídili ještě jednu novinku, kterou 
bylo „půlnoční“ překvapení profesorského sboru v podobě tanečního vystoupení na píseň 
Dancing Queen. Své předpůlnoční překvapení si samozřejmě připravili i samotní maturanti, 
kteří předvedli show v podobě ukázek z různých období vývoje tance od počátku 20. století 
do současnosti, završenou velkým finále za účasti všech maturantů i prof. Pavlištové na 
píseň Umpa-lumpů z filmu Karlík a továrna na čokoládu.

Prof. Pavlištová předává šerpu Tadeášovi z K4 

stužkování 
třídy K1

princezna plesu 
Luisa a princ 
Honza z K1

Napoleon (Jan Škuta)

Významní filmoví režiséři (Vojtěch Štochl)  
a Kůltovní filmy (Jan Lipold)

Tanky (Martin Suk)

Deprese, úzkost a panická ataka  
(Aneta Buriánková a Johana Mikulková) 

Výcvik psa včetně živé „ukázky“  
(Sára Hendrychová)

Lolita móda (Klára Kropáčková)

Západní fronta za 2. světové války  
(Jakub Rösler)

Novinky v herním světě  
(Nikol Jacáková)

Satanismus (Nikola Platilová,  
Sára Hofbauerová)

Česká kuchyně (Vanessa Elbazová,  
Daniela Jarošová)

Základy informatické gramotnosti  
(Tadeáš Novák)

Historie válek USA do roku 1900  
(Alex Jurisová)

Alchymie (Jakub Mazel)

Občanská společnost (Tereza Podzemská)

Osobnosti 2. světové války 
(Monika Valášková)

SCP Foundation (Tereza Spáčilová)

W. A. Mozart (Karolína Damaschková)

Starověká civilizace Aztéků  
(Kristýna Hervertová)

Vývoj jazzové hudby ve 30. a 40. letech 
(Michal Theer)

The Powder Mage – Prachmistři  
(Jan Kavan)

K1

K3

K2

K4

velké písmeno (+ vedle)



Slavnostní nástup matu-
rantů v benátském stylu

Taneční vystoupení K4 

Královna plesu Ivana a král Radovan z K4

Maturitní třída K4 s třídními profesorkami 



Jak a proč vznikla tato kniha

Byla polovina srpna 2018, jel jsem autem a poslouchal v rozhlase reportáž k blížícímu se 50. 
výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. V té reportáži bylo, že o udá-
lostech v srpnu 1968 má nějakou povědomost pouhá třetina maturantů. Pro zbytek jsou to 
třetihory. Reportér pátral, proč tomu tak je. Z rádia znělo unisono, že ve škole se dějiny 20. 
století neučí, protože se tématu učitelé bojí a raději se věnují středověku, jelikož ten už je 
popsaný a žádný pamětník, který by jim mohl oponovat, už nežije. A poněvadž byly prázd-
niny, reportér nesehnal žádného pedagoga, který by mohl tvrdit opak. Kdyby ale nějakého 
sehnal, asi by slyšel, že se dějiny 20. století probírají, ale v rodinách se o tématu nemluví, 
že mají lidé jiné starosti a tím pádem necítí potřebu se vracet k časům, které mohou být pro 
leckoho i bolestné. A když to není téma ani doma, tak to škola nedožene. Zanadával jsem si 
na ty i na ty.

Přišlo září, začal školní rok a já se po deseti letech vrátil k výuce předmětu nakladatelství 
ve 4. ročníku. Jestliže ve 3. ročníku jsme probírali, jak vyrobit knihu jako předmět, teď před 
námi byl úkol vyrobit obsah knihy. A když jsem si všiml, že při prvních přednáškách o vy-
dávání knih od roku 1918 do roku 1989 bylo ve třídě ticho, studenti poslouchali, a dokonce 
ani jeden nejmenovaný student ve druhé lavici nehučel do své sousedky, dostal jsem nápad. 
Své staré přípravy jsem uložil na dno šuplíku a rozhodl se, že naši studenti znát historii 20. 
století budou a budou ji znát jak ze školy, tak z rodiny. A budou to mít černé na bílém.

Studenti dostali dvacet čtyři témat, ze kterých si mohli libovolně vybrat alespoň dvě. Měli 
oslovit své příbuzné, známé (v podstatě kohokoliv, kdo jim bude ochoten sdělit své vzpo-
mínky) s tím, že jednomu z nich musí být více než 65 let. Do dvou týdnů měli poslat první 
rozhovor, další týden druhý. Když se mi začaly texty scházet v počítači, připadal jsem si jako 
zlatokop, který narazil na žílu. Pamětnice, která se setkala s Masarykem, kluk, který nemohl 
jít do školy, protože naproti zrovna Němci dobývali kryptu, ve které se skrývali parašutisté. 
Skoro ve všech příbězích z roku 1968 je jednotící linka – nakoupit základní potraviny, bude 
válka, bude hlad. Tři pamětnice byly 17. listopadu přímo na demonstraci na Národní třídě 
a jeden pamětník na zásah koukal z druhé strany. Pětadvacet studentů našlo zcela náhodou 
čtyři lidi, kteří byli v jednu zlomovou chvíli na jednom místě. Neuvěřitelné! A další a další 
zajímavé příběhy.

Skutečnost, že držíte tuto knížku v ruce, je důkazem, že se nám podařilo celý školní projekt 
dotáhnout až do konce. Pro mě to bylo úžasné dobrodružství a velká radost a doufám, že to 
bavilo i studenty.

Na závěr děkuji všem pamětníkům, kteří byli ochotni se podělit o své vzpomínky. Děkuji 
paní ředitelce Alici Krýžové, bez jejíž podpory by nebylo možno knížku vydat. Děkuji Jiřímu 
Padevětovi, že jako předseda správní rady školy zaštítil její vznik. Děkuji Jiřímu Chodilovi, 
že provedl prvotní redakci a vysvětlil studentům, co taková redakce textu v praxi znamená. 
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Děkuji Dagmar Burešové za její korekturu textu a odchytání mnoha a mnoha chybně umís-
těných čárek. Děkuji Michalu Nedělovi za sazbu knihy a zhotovení jejího záznamu, který 
jsem mohl pustit studentům při výuce. A pochopitelně děkuji všem studentům K4, protože 
odvedli výbornou práci. Byli jste skvělí.

Jan Vašut



Ukázka: Vzpomínky mého táty

Pamatuješ si něco ze dne, kdy proběhla měnová reforma v roce 1953?

No, tak samozřejmě jsem neslyšel ten projev, který byl v rozhlasu, 
jelikož jsem byl dítě a bylo mi deset let. Pamatuju si ale to, že můj táta 
šetřil mé starší sestře Marii na výbavu a jak udělali tu měnovou reformu, 
tak ona se malá část peněz měnila na 1:5 a zbytek na 1:50. To zname-
ná, že když jsem šel do obchodu pro mléko, které stálo korunu, než se 
měnily peníze, tak stálo 50 korun. Když mě máma poslala pro mléko 
s bandaskou, tak jsem platil třeba dvě koruny, ale zaplatila se stokoru-
na, protože to bylo 1:50.

Samozřejmě si ještě pamatuju, že tady okolo, kde byla dřív hlavní 
silnice, jely směrem na Plzeň vojenské konvoje. Zaslechl jsem jako kluk, 
že v Plzni byly nepokoje. Lidé se tam v tom roce 1953 vzbouřili. Nebyli 
žádní mrtví, ale zasahovalo tam vojsko.

Co sis myslel v době pražského jara?

Já jsem se moc neangažoval. Moji přátelé se radovali, že se od nich 
odtrhneme, ale já jsem byl pesimista. V tu dobu jsem tušil, že prostě to 
Československo nejde odtrhnout. To zkoušeli v roce 1956 Maďaři. Chtěli 
se dostat z ruské nadvlády a Rusko to tam tenkrát potlačilo. Shodou 
okolností byl můj švagr, který byl voják, připravený na hranicích zasáh-
nout, ale myslím, že tam zasahovalo jen Rusko.

Co jsi dělal v den okupace 21. 8. 1968?

Ráno jsem vstal brzy ráno mezi pátou a šestou hodinou. Já jsem měl 
ve zvyku vždycky po ránu si pustit rádio. No, pustím si rádio a najed-
nou slyším: „Okupace vojsk z Varšavské smlouvy Československa.“ Tak 
jsem si pro sebe řekl, jaká je to hloupá hra takhle po ránu. Pak jsem to 
vypnul. Přijedu na Smíchov do práce po sedmé hodině ranní a tam už 
z rozhlasu vysílali přenos, kde volali o pomoc. Několikrát za sebou hrála 
československá hymna. Ti staří tátové, kteří tam také stáli, brečeli. Asi si 
připomínali okupaci z roku 1939.

Když jsem se dozvěděl, co se děje, jel jsem domů, vzal jsem auto a v tu 
chvíli ke mně přiběhl můj kamarád, který bydlel kousek vedle mě, že 
pojedeme na letiště. To už ale bylo obsazené ruskými vojsky, takže tam 
jsme se už nedostali. Z letiště jsem uhnul doprava a jeli jsme Evropskou, 
tenkrát se jmenovala myslím Leninova, kterou jsem dojel do centra 
Prahy. Tam jsme někde sebrali vlajku, která tam visela na sloupu, a jeli 
jsme k rozhlasu, který pořád vysílal. Auto jsem nechal zaparkované 
u sochy a šli jsme směrem k rozhlasu. Tam už tedy byla ruská nákladní 
auta, obrácená střechou dolů, která někdo zapálil. Povalená tramvaj, 
která byla myslím i trochu rozježděná od tanků. Byli jsme tam celkem 
asi hodinu, takže jsme křičeli a pískali. Rusové jezdili okolo a stříleli do 
fasád, ale neviděl jsem, že by stříleli do lidí. Na vlastní oči jsem viděl, 
jak střílí do fasád domů, aby nás zastrašili. Samozřejmě jsme se trochu 
báli při zvuku střelby. Jinak že by nějak zasáhli a přímo stříleli do lidí, 
to jsem neviděl. Jak jsem ale říkal. Ta auta, co tam ti lidé zapálili, byla 
zřejmě naložena municí a ta auta začala explodovat. Za chvíli jsem viděl 
přijíždět záchranky a ten můj kamarád tam viděl několik zraněných lidí, 
jelikož ty úlomky z munice je zasáhly. Samozřejmě že při zvuku exploze 
jsem si hned lehl na zem a po čtyřech jsem se odplazil pryč. Když už 
jsme byli dál, tak jsme se zvedli a utíkali k autu. Mezitím mi tam už ně-
kdo říkal, ať nejezdím moc přes mosty, že jsou zablokovány sovětskými 
vojáky, takže jsem domů musel přes Zbraslavský most. Tady jsem se 
potkal s bratrem, který mi říkal, že mu sebrali auto u letiště. On jel v tu 
dobu ráno na Kladno. Vzpomínám si, že jsme se tomu smáli, jelikož to 
auto špatně brzdilo. To bylo nějaké staré nákladní auto. Ještě jsme se 
smáli, že se někde vybourají. Auto jsme našli neporušené asi po třech 
nedělích u Staré Ruzyně.

Ještě jsem zapomněl zmínit, že když jsem přijel z centra domů, tak tady 
na Zličíně byl osobák částečně přejetý tankem. Já u toho nebyl, jen jsem 
viděl, jak je to auto namačkané ke kraji. Kamarádi mi pak řekli, že to byl 
turista z Německa. Nic se mu teda nestalo, ale byl pěkně vyděšený.

Další den po okupaci, to se už na stavbách nedělalo, jsem jezdil po Zličí-
ně s kamarádkou, která uměla hodně dobře rusky. Všude byly sovětské 
hlídky třeba po dvou. Když jsme viděli nějakou tu hlídku, tak jsme k ní 
přijeli a ona žádala vysvětlení, proč sem vpadli. Pamatuju dodnes na to, 
jak ti sovětští vojáci byli nešťastní. Byli vojáci a museli vykonat rozkaz. 
Nikdy se k ní nechovali agresivně a nikdy na nás nevytáhli žádnou 
zbraň. Většinou sklopili oči nebo se od nás otáčeli apod. Za tu dobu 
jsme mluvili asi s deseti hlídkami. Ještě jsem si teda všimnul jedné věci, 
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a to, že ti sovětští vojáci, kteří byli na Zličíně, že jsou spíš asijského typu. 
V SSSR bylo v tu dobu šestnáct svazových republik a mnoho národů, 
že. Prostě mi připadalo, že ta část vojáků, kterou jsem tu viděl, měla 
rozhodně asijské rysy.

Co jsi dělal 21. 8. 1969?

V roce 1969, na první výročí okupace, jsem dělal na stavbě. Ráno jsem 
přijel do práce. Ve dvanáct hodin odpoledne jsme všichni začali troubit 
a spustili jsme sirény na stavbách. Kluci ze stavby vylezli nahoru na věž. 
To si pamatuju dodnes, jak tam vyvěsili tu černou vlajku. Černá vlajka 
znamenala symbol černého výročí, kdy sem vlezli. Ještě si pamatuju, 
že tam za chvíli přijelo auto, údajně to byli policajti, kteří přijeli navštívit 
stavbu a jednat. Já u toho jednání tedy nebyl, ale vyplynulo z toho, že 
když tu vlajku zlikvidujeme, tak se nikomu nic nestane, ale jestli ne, tak 
odvezou stavitele. Kluci teda šli a tu vlajku odřízli, policajti odjeli a nic se 
nestalo.

S kamarády ze stavby jsme byli domluvení, že půjdeme na Václavské 
náměstí. Na Václaváku byly ty protesty. Já osobně jsem se na Václavák 
odpoledne už nedostal, jelikož všechny ty uličky, co vedly na náměstí, 
byly obsazený vojáky nebo Lidovými milicemi. Nakonec jsem ale do-
cela rád, jelikož tady ze Zličína se tam několik mých kamarádů dostalo 
a domů se vrátili až za týden. Tenkrát je sebrali, drželi je týden, vyslý-
chali a nakonec zmlátili.

To by bylo ode mě vše. Bylo to moc zajímavé a děkuju, že ses s námi 
podělil o svoje vzpomínky.

Není zač, Maru.

Vzpomínky pana Josefa Kaliny zapsala Marie Kalinová.

V tomto školním roce jsme se poprvé zapojili do projektu České filharmonie Čtyři kroky do 
nového světa. S nápadem přišli aktivní studenti ze čtvrtého ročníku se zájmem o klasickou 
hudbu Karolína Damashková a Jonáš Čížek a většinu organizace nesli celý rok na svých 
bedrech. Abonentů bylo celkem 25 napříč všemi ročníky. Pojmenovali jsme se Klub přátel 
vážné hudby.

Čtyři kroky do nového světa je název pro cyklus čtyř koncertů, které zazní v průběhu škol-
ního roku ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Hraje Česká studentská filharmonie, tedy 
těleso složené z hráčů České filharmonie, ze členů Orchestrální akademie České filharmonie 
a ze studentů hudebních škol, pod taktovkou Marka Ivanoviče. Většinou se jedná o talen-
tované hudebníky jen o málo starší, než jsou naši studenti. Dirigent Ivanovič také provádí, 
spolu s Petrem Kadlecem, publikum celým koncertem. Koncepce koncertů je promyšlená. 
Nejprve zazní jen některé, obvykle nejznámější, nejnosnější, nejzajímavější, nebo také nej-
spornější, části hudební skladby. Oba průvodci vedou dialog s publikem, ale i s orchestrem, 
ptají se, vysvětlují, upozorňují na souvislosti. Po přestávce pak orchestr zahraje celé dílo 
vcelku.

Do Rudolfina jsme se vydali celkem čtyřikrát. V říjnu jsme si poslechli nejhranější a nejcito-
vanější skladbu z oblasti vážné hudby – Symfonii č. 5 „Osudovou“ Ludwiga van Beethovena. 
V listopadu to byla Sinfonietta Leoše Janáčka, skladba, kterou autor složil u příležitosti 
Všesokolského sletu roku 1926. V lednu jsme s lehkými obavami vyráželi na Šostakovičovu 
Symfonii č. 5, ale pro řadu z nás se toto dílo stalo naopak největším zážitkem z celého cyklu. 
Vše jsme završili v květnu, kdy byla na programu Symfonie č. 9 Antonína Dvořáka – jeho 
poslední a také největší, ta, kterou vzal s sebou Neil Armstrong roku 1969 na Měsíc, zkrátka 
„Novosvětská“.

Zdá se, že letošní účastí v programu jsme na naší škole založili novou tradici. Členové Klubu 
přátel vážné hudby už se mohou těšit na další ročník Čtyř kroků; tentokrát na Janáčkovu Její 
pastorkyni, Beethovenovo a Kabeláčovo Mystérium času, Dvořákovo Stabat mater a Čajkov-
ského Romea a Julii a Labutí jezero.

KLUB PŘÁTEL VÁŽNÉ HUDBY
Alice Krýžová
----------------
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Dobrou tradicí naší školy je pestrá paleta studentských soutěží, do nichž se naši žáci zapoju-
jí. Mají tak možnost vybrat si soutěž podle vlastních zájmů a dovedností, ať už jde o klasické 
předmětové olympiády, tvůrčí soutěže, klání spojená s mezipředmětovými souvislostmi 
a kompetencemi, nebo příležitosti prodat některý koníček, který nemá odraz v plánech 
středních škol – jak dokládá níže uvedená Geologická olympiáda. 

Velkým úspěchem v barvách naší školy se může pochlubit Ferenc Mokráš (K3), který po-
stoupil do krajského kola olympiády v anglickém jazyce. 

Tradičně velký seznam úspěchů má naše škola v humanitních oborech, z pochopitelného 
důvodu profilové blízkosti k tomu, čím jsme specifičtí. 

Naší nejúspěšnější reprezentantkou v esejistických soutěžích byla Klára Kropáčková (K3), 
která zvítězila v tvůrčí soutěži Památníku Terezín s názvem Jsem tu bez domova a připsala 
si tak celostátní prvenství. Soutěž zpracovávala téma válečných sirotků, které Klára pojala 
satirickou formou fiktivního časopisu. 

Předmětové soutěže  
ve školním roce 2018/2019
Jan Hoffmann
----------------

Klára Kropáčková (vítězka soutěže Památníku Terezín) 

a Milča Kasalová z K3

V esejistické soutěži Knihovny Václava Havla s názvem Republika, o které sním, nás repre-
zentoval Jan Jirouš (K4). 

V celostátním finále Olympiády lidských práv měla naše škola dvojnásobné zastoupení – 
Nikolu Ludvigovou (K2) a Luisu Suchochlebovou (K1). 

Výčet soutěží, které mají blízko ke společenským vědám, potom ještě doplňuje zastoupení 
naší školy v krajském kole Ekonomické olympiády, kam postoupily Kitty Krásová a Jana 
Žemličková (obě z K2). 

Naše škola se však účastní i soutěží přírodovědných, čímž nabízí realizaci zejména všestran-
ným žákům, kteří vedle humanitních oblastí neopomíjejí ani tuto oblast, k velké radosti 
autora těchto řádků. 

Zajímavým osvěžením bývá každoročně Geologická olympiáda, kde nás reprezentoval Mi-
chal Theer (K4) v krajském kole Prahy a středních Čech. To se konalo v sídle České geologic-
ké služby na pražském Klárově a kromě soutěžního aspektu mělo též aspekt popularizační. 

Velký ohlas mívá mezinárodní soutěž Náboj, kde se v konkurenci gymnázií chováme vždy 
poněkud coubertinovsky, ale už podruhé se nám podařilo vypravit dva týmy (juniorský 
z K1, seniorský z K2 a K4) a poznat svéráznou atmosféru velkého matematického setkání 
v pražském Top Hotelu Chodov. Soutěž je tradičně zajišťována velkým množstvím nadše-
ných dobrovolníků a popularizaci matematiky (ale i tréninku týmové komunikace a krizo-
vého rozhodování) slouží naprosto na jedničku. A nakonec jsme se dočkali několika cenných 
skalpů mezinárodního charakteru. 

Tradiční hromadnou akcí měsíce března pak bývá Matematický Klokan, kde soutěží žáci K1 
a K2, nejlepší tři soutěžící byli Kristýna Kotíková (K2), Jan Lipold a Matouš Plaček (oba K1). 

Poprvé jsme se zapojili do velké interaktivní soutěže Logické olympiády, kde nás reprezen-
tovala Viktorie Židová (K1, nejlepší decil republikových výsledků) a další tři zástupci K1 Sára 
Hendrychová, Vojtěch Štochl a Matouš Plaček. 

S výjimkou akcí sportovních, kde opravdu nejsme specialisty, tak pokrýváme celou paletu 
soutěží. Věřím, že naši žáci budou v nadcházejícím školním roce minimálně stejně aktivní 
a úspěšní.



Úvod do praxe je předmět, který se vyučuje v prvním ročníku. Jak název napovídá, jedná se 
o úvod do odborných předmětů, jako je Knihkupectví, Nakladatelství či Dějiny knižní kul-
tury. Tyto odborné předměty jsou zároveň předměty maturitními. Cílem je, aby žáci získali 
teoretické znalosti z oblasti knižní kultury a dokázali je aplikovat v praktických činnostech 
reálného knižního světa. Žáci se tak učí o knihkupectví, knihovnách, dále i o muzejních 
a specializovaných knihovnách, antikvariátech, knižním trhu, archivech, tiskařství a nakla-
datelství. Výuka je koncipována tak, že jeden týden je jedna hodina teorie a druhý týden 
vyráží studenti na odbornou exkurzi. A na ty bych se zde ráda zaměřila.

Exkurze jsou mezi žáky vítaným zpestřením výuky. Mohou se tak dostat na místa, kde 
ještě předtím nebyli, a mohou se také dozvědět spoustu nových informací prostřednictvím 
odborníků z praxe. Pro mnohé žáky je jistě přínosnější slyšet vyprávění například o chodu 
knihovny z úst knihovníka v inspirativním prostředí obklopeném knihami než sedět ve třídě 
obklopen svými spolužáky. V uplynulém školním roce jsme navštívili několik knihkupectví, 

Úvod do praxe  
ve školním roce 2018/19
Jana Hegrová
----------------

knihovny (kromě městské knihovny také například Národní knihovnu, Knihovnu národního 
muzea a Národní technickou knihovnu) antikvariát, archiv, tiskárnu, nakladatelství a redakci 
časopisu.

V září bývá první ročník ještě „vyjukaný“ z nového prostředí, a proto se začíná „bojovkou“. 
Žáci jsou rozděleni do skupinek a jejich úkolem je porovnat dle různých kritérií vybraná 
knihkupectví v oblasti Václavského náměstí a Národní třídy. Následná zjištění poté prezen-
tují v podobě referátu ve třídě. Tato aktivita slouží nejen k prvnímu seznámení se s různými 
knihkupectvími, ale také k navázání a prohloubení vztahů mezi spolužáky, protože členové 
týmů spolu musí komunikovat a spolupracovat. 

Dalším zajímavým zpestřením výuky byla říjnová návštěva koordinátorky kurzů první po-
moci z Českého červeného kříže na naší škole. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných o tom, 
co dělat a co nedělat v případě, kdy druhý člověk má náhlé zdravotní obtíže. Mnozí žáci také 
asistovali jako figuranti a někteří si rádi nechali udělat falešná zranění pomocí umělé krve.

V listopadu jsme navštívili První podzemní antikvariát v centru Prahy. Pro mnohé žáky se 
jednalo o úplně první návštěvu antikvariátu. Všichni jsme ale byli překvapeni tím, kolik knih 
se dokáže vejít do malého prostoru. Jednalo se často o skvosty a pár žáků dokonce našlo kni-
hy, které dlouho hledali. Exkurze měla úspěch, většina z nás si koupila alespoň jednu knihu 
a někteří žáci dokonce zůstali v antikvariátu ještě nějakou dobu po skončení exkurze.

V druhém pololetí jsme se vypravili na několik zajímavých a kulturně obohacujících míst, 
jako například do Klementina či Strahovského kláštera. Nejpozitivnější ohlasy měla ale dvě 
místa – nakladatelství Grada a redakce časopisu Respekt.

Yuliana, Tereza, Julie a Viktorie z K1 na jedné z exkurzí 



V uplynulém roce se mohli studenti naší školy opět účastnit dobrovolného kroužku tvůrčího 
psaní. Scházeli jsme se pravidelně každý čtvrtek odpoledne a hodinu, někdy i déle, jsme se 
nořili do fiktivních světů a příběhů nebo jen do různých stylistických hříček. Zkoušeli jsme 
psát odlišné žánry, dokonce i různé typy poezie, převažovala však fiktivní próza.

 Pro „rozjezd“ textu posloužila například fotografie z hororového filmu, nastínění určité 
situace, kde jsme domýšleli, každý po svém, jak by se text mohl dále rozvíjet, vytvářeli jsme 
charakteristiky postav, které se pak potkávaly v možných (i nemožných) situacích a reago-
vali podle svého charakteru. Někdy vznikal příběh z náhodně zaznamenaných slov, které se 
pak spojovaly do různých dějových vztahů, jindy jsme jej vytvářeli společně tím, že každý 
psal svou část a druhý odhadoval kontext jen z poslední odhalené věty (viz ukázka).

 Vyzkoušeli jsme si různé žánry od hororu přes sci-fi a fantasy světy, které sklidily velkou po-
pularitu, psaní povídky, poezie a nakonec i základních novinářských žánrů jako je rozhovor, 
fejeton nebo reportáž.

 To, co bylo na kroužku tvůrčího psaní krásné, byla spontánnost a kolegialita, spojená např. 
s tím, že jsme tvořili společně, nebo i každý zvlášť a na závěr jsme si texty vzájemně před-
čítali (samozřejmě kdo chtěl, ale často jsme chtěli všichni, včetně paní profesorky). Stručně 
řečeno myslím, že kroužek přinesl mnoho veselí a také radosti z tvůrčího procesu psaní, 
které ve škole se zájmem o literaturu nejsou nikdy k zahození.

Kroužek tvůrčího psaní
Pavlína Marjanovičová
----------------

A zde je ukázka textu, který společně tvořily Tereza Podzemská, Valerie Hykešová, Nikola 
Jacáková, Monika Valášková, Šárka Janoušková, Alex Jurisová a Pavlína Marjanovičová:

Byl krásný a slunný den. Slunko hřálo jako koudel. Ptáci zpívali jako Chinaski a Lucie a celko-
vě to pů-sobilo klidným dojmem. Těším se na návštěvu bratra. Pochází z Británie a čeká nás 
společná oslava.

Nakonec jsme se na tu oslavu vykašlali. Co udělala ona pro nás? Sbalili jsme si kufry a chtěli 
jsme jet na letiště. Jenže se nám rozbilo auto. Museli jsme stopem. Po chvíli někdo zastavil.

V autě seděl muž, který vypadal jako krysa zkřížená s lenochodem. Ani v nejdivnějších snech 
mě nena-padlo, že bude můj taxík řídit tak ohyzdný muž. Bála jsem se, že k té jeho ohyzdné 
tváři bude patřit i ohyzdný charakter. Možná jsem byla paranoidní, ale měla jsem strach 
z toho cizího muže. Připomínal mi jednoho tureckého netvora, o kterém mi vyprávěl můj 
strýc. 

Byla jsem strachy bez sebe. Někoho tak děsivého jsem v životě neviděla. Proč? Proč já? Což-
pak si tohle zasloužím? Prosím, někdo, kdokoliv, zachraňte mě. Jsem moc krásná a dokonalá 
na předčasnou smrt.

To jí prolétlo hlavou, zatímco se pomalu dívala na stín, který se k ní přibližoval: ”Musí přece 
být nějaké východisko,” napadlo ji vzápětí a snažila se očima rychle najít reálné možnosti. 
Náhle uviděla zcela nenápadné tlačítko... Pokusila se k němu přiblížit, zmáčknout... a všude 
byla naprostá tma. Jen kdesi v dálce rytmicky pravidelně odkapávala voda.

Rychle běžel, měl žízeň. Voda mu chutnala jako nejsladší a nejzralejší víno. Pil, co hrdlo ráčilo. 
Měl pocit, že se pozvrací. Jako by měl kocovinu, ale přežil, a hlavně už nikdy nemusí mít ten 
hrozný pocit. 



Projekt Edison
Radek Vít
----------------

Páteční program nesl název „Global Village“. Jeho cílem bylo, aby žáci naší školy představili 
stážistům Českou republiku, přičemž třída K1 se zaměřila na pohádky a legendy, třída K2 na 
české umění, žáci K3 na svátky a žáci K4 na tradiční české jídlo.

Po skončení projektu Edison byli žáci SŠKK požádáni, aby napsali reflexi na proběhnuvší 
týden strávený ve společnosti zahraničních stážistů. S ohledem na skutečnost, že absolutní 
většina studentů projekt hodnotila pozitivně, což dosvědčují jejich názory (viz níže), lze celý 
týden považovat za vydařený.

„Celý projekt se mi velmi líbil, poznala jsem stážisty z celého světa a formou společných 
aktivit a zajímavých prezentací jsem se seznámila s jejich kulturou, zvyky a tradicemi. Díky 
projektu Edison jsem si také procvičila angličtinu a rozšířila si své kulturní obzory.“

„Myslím, že to byla skvělá zkušenost. Vždy je zajímavé poznávat nové lidi a hlavně nové věci. 
Jedinou nevýhodou tohoto projektu je, že se koná jednou za dva roky.“

„It went very well. Better than expected. The foreign students were well prepared, their 
presentations were both visually pleasing and interactive. I learnt a lot about countries I had 
previously no interest in. In my opinion, the project fulfilled its purpose very admirably.“

Lze doufat, že projekt žákům napomohl uvědomit si smysl učení se cizího jazyka, jeho 
využití a uplatnění mimo školní třídy a že nám všem umožnil přehodnotit naše předsudky 
a odstraňovat jazykové a mezikulturní bariéry.

V týdnu od 17. do 21. září 2018 se u nás ve škole konal multikulturní vzdělávací projekt 
Edison. Přijelo k nám šest stážistů z různých koutů světa, kteří nám představili zvyky, 
tradice a kulturu svých zemí. Pro naše žáky měli prezentace, vedli diskuze na různá témata 
v anglickém jazyce, hráli hry. Naši studenti je potom seznámili s Českou republikou. Všichni 
stážisté byli vysokoškolští studenti: posluchač VŠ z Gruzie a pět posluchaček VŠ ze Srbska, 
Kyrgyzstánu, Kolumbie, Mexika a Ruska. 

První den projektu se v rámci uvítacího ceremoniálu postupně představili jednotliví zahra-
niční vysokoškoláci našim žákům a následně se všichni přítomní žáci naší školy představili 
stážistům. Poté byly nastíněny program i cíl projektu. 

Je známo, že výuka cizích jazyků ve třídách obvykle klade důraz na komunikační přístup, tj. 
rozvoj kompetencí jako je poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, písemná a ústní 
produkce a interakce, kdy využíváno bývá též simulací, např. hraní rolí (u lékaře, v obchodě). 
Projekt Edison však nabízí reálné situace, kdy se setkávají lidé z různých kultur a cizí jazyk 
využívají jako nástroj interkulturní komunikace a jako prostředek umožňující jim poznat 
nové kultury, způsob života lidí, jejich obyčeje, zvyklosti aj. Žáci SŠKK tak měli možnost 
prakticky aplikovat teoretické poznatky osvojené při cizojazyčném vyučování do praxe, do 
autentických, reálných situací. Pro některé z nich to byla první možnost komunikovat ang-
licky s cizincem v každodenní situaci. 

Od pondělí do čtvrtka byli třídy a stážisté rozděleni tak, aby spolu trávili alespoň tři vy-
učovací hodiny denně. Žáci SŠKK při prvotním setkání se stážisty měli možnost ukázat, co 
o rodné zemi daného studenta vědí. Také se dozvídali geografické, historické a politické 
informace o rodných zemích stážistů, ale i o jejich náboženství a tradicích, jednak formou 
prezentací, jednak formou kvízů a herních aktivit. Za zmínku stojí, že kupř. stážista Dimitri 
z Gruzie své prezentace doprovázel zpěvem písní ze své rodné země, stážistka Katarína ze 
Srbska svou prezentaci ozvláštnila tím, že představovala jednotlivé části srbského tradičního 
oděvu. 

Kladně je nutno hodnotit skutečnost, že se žáci SŠKK nebáli stážistům klást dotazy, zapojo-
vali se do diskusí a díky projektu Edison též vznikala nová přátelství.

Od pondělí do čtvrtka trávila odpoledne se stážisty vždy jedna třída, ostatní třídy se učily 
dle běžného rozvrhu. V pondělí odpoledne byli se všemi stážisty žáci prvního ročníku naší 
školy. Šli spolu na procházku do pražské Stromovky, kde se následně konal piknik a hrály se 
hry. Úterní odpoledne se stážisty trávila třída K3 na Vyšehradě, kde se po naučné procházce 
rovněž konal piknik. Ve středu se žáci druhého ročníku se stážisty vydali na výstavu do praž-
ského Muzea Kampa, následně k Lennonově zdi a do parku na Kampu, kde se konaly hry 
a diskuse. Ve čtvrtek se třída K4 se stážisty vypravila do Galerie Nový Svět a na Hradčany.

Závěrečné společné 
foto zahraničních 
stážistů a studentů 
SŠKK



DĚJINY UMĚNÍ ZBLÍZKA
Michaela Mrázová
----------------

Zde je přehled navštívených výstav v rámci předmětu dějiny umění ve školním roce 
2018/2019:

• Výstava František Kupka ve Valdštejnské jízdárně aneb Jak se stát součástí obrazu 
pomocí fotografie (K4)

• Workshop Abstraktní umění v Muzeu Kampa aneb Jak si vytvořit abstraktní obraz např. 
rozfázovaného pohybu pomocí šablon za pár minut (K4)

• Exkurze do Uměleckoprůmyslového muzea – výstava Hana Podolská, legenda české 
módy aneb Módním návrhářem první republiky snadno a rychle

• Exkurze do Císařské konírny – výstava „Tož to kupte!“ aneb Jaká díla se kupovala za 
tatíčka Masaryka a za kolik? (K3)

• Exkurze do Schwarzenberského paláce na barokní sochařství a malířství aneb Kolik 
koček a psů je na barokních obrazech a jakou symboliku v sobě skrývají exotičtí ptáci? 
(K2)

• Exkurze do Veletržního paláce na výstavu 400 ASA: FOTOGRAFIE aneb Největší adrena-
lin je jízda výtahem (K4)

• Exkurze do Paláce Kinských – výstava Bonjour, monsieur Gauguin aneb Proč se ta 
výstava jmenuje zrovna takhle? (K3)

• Exkurze do Šternberského paláce na téma Vznik závěsného obrazu od gotiky po rene-
sanci aneb Je přední plán dobrý plán? (K2)

• Výstava První republika ve Veletržním paláci aneb Kolik směrů mělo české meziválečné 
umění? (K3)

• Exkurze do Anežského kláštera aneb Když jsou venku tropy, schovejte se mezi umění 
(K2)

Dějiny umění jsou na naší škole samostatným předmětem, zároveň jde o obor s přesahem 
do dalších společenskovědních předmětů. S uměním a jeho souvislostmi s kulturou a vývo-
jem společnosti obecně se setkáváme i v literatuře, dějepisu nebo dějinách knižní kultury. 
Výtvarné umění, tedy malířství, sochařství, architektura, užité umění a další umělecká 
odvětví jsou odrazem historických epoch, konkrétních společností a kultur, ale kromě toho 
všeho skrývají také mnohá dobrodružství v podobě příběhů uměleckých děl a jejich autorů, 
skrytých symbolů a významů, odhalených tajemství a v neposlední řadě také vlastní tvorby. 

Součástí výuky dějin umění jsou kromě teoretických výkladů a prezentací na půdě školy 
i výpravy za uměním do galerií a muzeí, zejména pražských, ale nevyhýbáme se ani návště-
vám zahraničním. V rámci školních exkurzí jsme v minulosti navštívili např. galerii Louvre 
a Invalidovnu v Paříži, Versailles, Galerii Uffizi ve Florencii, Rijksmuseum v Amsterodamu, 
galerii Zwinger v Drážďanech, Museo Correr v Benátkách a na vlastní oči jsme tak mohli 
obdivovat díla největších umělců světa.

I v tomto školním roce jsme se vydávali za uměním vcelku pravidelně, zajímalo nás staré 
i moderní umění, obrazy a sochy i fotografie a design. Vždy se snažím, aby návštěva galerie 
nespočívala pouze v procházce mezi exponáty, jejichž popisky na cedulkách vydrží i zkuše-
nější návštěvník podrobně pročítat jen po určitou dobu. Studenti tak ve většině případů mají 
během prohlídky i konkrétní „misi“, jejímž účelem je podívat se na téma výstavy, umělecký 
směr, autora, kontext nebo techniku trochu víc zblízka, případně něco vlastního pod vlivem 
výstavy vytvořit. Do výstavních sálů jsou tedy vpouštěni s připravenými pracovními listy, 
čistými papíry, podložkami a alespoň obyčejnou tužkou. Někdy se víc bádalo a hledalo, 
někdy tvořilo. V případě vlastní tvorby nejde o to, kdo je budoucím Josefem Ladou nebo 
Alfonsem Muchou, i když naše škola zjevně skrývá více skutečných talentů, než by se mohlo 
zdát, ale proniknout skrze vlastní tvorbu hlouběji do tajů umění. Vysvětlili jsme si tak v praxi 
rozdíl mezi studií a skicou, zaměřili se na perspektivu, zkusili dokreslit secesní obraz, zapojit 
sebe sama do uměleckého díla pomocí fotografie, navrhnout večerní róbu, vytvořit vlastní 
umělecký podpis nebo abstrakci pomocí pohybu šablon. A některé výtvory byly skutečně 
výjimečné. 

Jak moc se studenti tímto setkáváním s uměním na vlastní kůži umění skutečně přiblížili 
a o kolik informací více si díky němu zapamatovali, musí asi posoudit sami. Jejich bez-
prostřední reakce, zápal, se kterým řešili své úkoly, i radost z vlastních výtvorů (dokonce 
i u těch, kteří se zpočátku tvářili, že pastelku drželi v ruce naposledy v mateřské školce) 
mě však utvrzují v přesvědčení, že umění nestačí jen vidět, ale je třeba si ho i „osahat“, a na 
výpravy za uměním všeho druhu se budeme zcela jistě vydávat i v dalších letech.



O PRAVDU?
Veronika Trégnerová
----------------

Naše škola se v letošním roce zapojila do projektu mediálního vzdělávání společnosti Člověk 
v tísni – Jeden svět na školách. Jeho cílem je, aby se mladí lidé naučili samostatně vyhledá-
vat potřebné informace a aby uměli mediální sdělení analyzovat a kriticky posuzovat – roz-
lišovat sdělení založená na faktech od těch manipulativních a lživých. Aby dokázali využívat 
potenciál moderních technologií se znalostí jejich rizik.

Tento projekt vychází z konceptu tzv. 5 klíčových otázek, které by si měl každý položit, když 
přichází do styku s mediálním sdělením, jež může mít různé podoby, např. text, fotka, video, 
novinový článek, e-mail:

1. KDO? 

Kdo je autorem nebo tvůrcem sdělení? Jaké informace lze o autorovi nebo tvůrci sdělení 
dohledat? Kdo má kontrolu nad vznikem a šířením sdělení?

2. CO? 

Co je obsahem sdělení? Jaké názory či hodnoty jsou ve sdělení přítomny? Jsou ve sděle-
ní uvedeny zdroje a jak se dají obsažené informace ověřit? Jaké informace či vyjádření 
nejsou ve sdělení zahrnuty?

3. KOMU? 

Jaké cílové skupině je sdělení určeno? Jakým způsobem se k příjemcům dostává a jak se 
případně dále šíří? Jak může sdělení ovlivnit názory, postoje a chování příjemců?

4. JAK? 

Jak se sdělení snaží upoutat pozornost? Jaký je jazyk a forma sdělení? Jaké emoce může 
v příjemcích vyvolat?

5. PROČ? 

Proč bylo sdělení vytvořeno? Kdo má ze sdělení prospěch či užitek?

Tato tabulka shrnuje pět klíčových otázek a doplňujících podotázek, které rozvíjejí schop-
nost nahlížet na mediální sdělení kriticky, a ani za několik let nepřestane být aktuální. 

doplnit fotky z exkurzí



O PRAVDU?
Veronika Trégnerová
----------------

Dalším pomocníkem při orientaci v záplavě informací může být rovněž pár cenných tipů, 
jak nenaletět na internetu:

1. Není uveden autor? To by automaticky měla být výstraha k obezřetnosti. Média, která 
si za zveřejněnými informacemi stojí, nemají důvod jména redaktorů tajit. Naopak nám 
dávají možnost autory kontaktovat. Někdy jsou použity zkratky nebo slovo „Redakce“. 
Je to v pořádku, pokud lze na daném webu jména dohledat.

2. Na webu nelze dohledat, kdo ho provozuje? Pokud se provozovatel webu skrývá, je to 
podezřelé, tak se důvěryhodné médium nechová.

3. Politika, serióznost, UFO? Pokud obsah webu tvoří směsice zpravodajství, konspiračních 
teorií a reklamy na esoterická kyvadla, buďte na pozoru.

4.  Na internetu koluje spousta zajímavých i znepokojivých zpráv, které ale stojí na výpo-
vědi jednoho člověka či popisu, co se přihodilo někomu známému. Pokud se text neod-
kazuje na konkrétní osobu, u které lze informace ověřit, může se jednat o tzv. městskou 
legendu nebo hoax.

5. Šok! Hrůza! Panika! Sdílejte! Přitáhl vás ke čtení podobný titulek? O to přesně autorovi 
či majiteli webu šlo. Položte si otázku, zda je cílem informovat či vzbudit emoce. A proč?

6. Je tam přece obrázek... I fotografie, která vypadá důvěryhodně, může být podvrh. 
Úprava fotek ve Photoshopu či jiném grafovém editoru je velmi snadná. Některé fotky 
mohou sloužit k manipulaci, i když jsou pravé. Stačí je vzít a dát k nim příhodný popis. 
Pro ověření autenticity fotky doporučujeme použít Google obrázky a následně stránku 
images.google.com.

7. O tomhle se mlčí... Média samozřejmě vyhledávají zajímavé informace, nemohou si 
však dovolit sdílet jen tak cokoli, co se objeví na internetu. Musí alespoň základně 
ověřit, kdo informaci poskytl, a potvrdit si ji také u jiných nezávislých zdrojů. Často tak 
odhalí, že se jedná o podvrh, a informaci dále nešíří. 
 
Zdroj: jsns.cz/mv

V rámci Týdnů mediálního vzdělávání, realizovaných opět společností JSNS.CZ, jsme přiví-
tali na naší škole spolek FAKESCAPE, jenž je tvořen studenty Masarykovy univerzity v Brně, 
kteří si připravili pro žáky základních a středních škol vzdělávací program o odhalování tzv. 
fake news formou únikové hry. Naši žáci tak měli možnost ověřit si zábavným způsobem 
teoretické poznatky v praxi a ve hře důstojně obstáli.

Průběh únikové hry FAKESCAPE 
v rámci Týdnů mediálního 
vzdělávání dokonce natáčela Česká 
televize 



POSELSTVÍ BUDOUCÍM GENERACÍM... 
----------------

Milý prváku, milá prvačko,

až budeš tento dopis držet ve svých rukou, bude pro mě střední škola jen 

nostalgickou vzpomínkou. Tvoje cesta však teprve začíná. Čekají tě pravdě-

podobně čtyři nejlepší roky v životě, ač se to často nebude tak jevit. Ani se 

nenaděješ a sám budeš psát podobný dopis budoucím nástupcům a se slzou 

v oku se budeš loučit se svou třídou.

První ročník ČL je nejdůležitější, budeš se učit rozbor textu, který stoprocent-

ně využiješ u maturity. Veď si dobré zápisky.

Praxe vybírej pečlivě. Doporučuji jít pokaždé jinam, protože v portfoliu to 

pak vypadá lépe.

To je vše, co ti mohu v tak krátkém dopise předat. Jmenuji se Jan Jirouš 

a seděl jsem v poslední lavici u dveří vpravo. Předávám ti tímto pomyslnou 

pochodeň. Čeká tě mnoho úžasných věcí – první praxe, zahraniční výlety 

atd. Tvůj čas přišel. Užij ho dobře!

Su už starý kmet, a proto si nárokuji právo dávat vám rady do života. Nejlepší reflexi svého studia vám poskytnu, když shrnu své pocity za celé čtyři roky. Existovaly tu věci, které mě štvaly, ale na druhou stranu – co nás v našem věku neštve? A ač-koli jsme si tu zažili dobré i zlé, musím s čistou hlavou říct, že jsem zažil nejlepší středoškolní léta, která jsem si mohl přát. Ne-ztrácejte hlavu, když se budete snažit, stojí to za to!

Milý prváku,

asi ti nemusím říkat, že škola, hlavně střed-ní, není úplně procházka růžovým sadem. Zažiješ vzestupy a pády. Zažiješ i momenty, kdy se na to budeš chtít vykašlat, ale pokud si najdeš partu lidí, kterým můžeš věřit, tak střední propluješ.

Uč se průběžně na všechny testy a maturitu máš v kapse.

Přeji ti hodně úspěchů a zážitků na této škole.

Marie

P.S. Fakt si doplňuj N!

Milí prváci,

vítám Vás ve vaší nové škole. Určitě jste plní 
nadějí a ideálů, doufám, že vás škola, kterou 
jste si vybrali, nezklame. Za sebe vám mohu 
říct, že jsem byl s touto školou spokojen, 
i když nějaké mouchy tam samozřejmě 
byly.

Přeji vám, ať si s lidmi ve třídě sednete. My 
jsme byli úžasný kolektiv.

     
Mnoho úspěchů!

Ahoj,

tahle škola je nejlepší místo, kam 

jste mohli přijít. Když se budete 

aspoň trochu snažit, dá vám skvělé 

možnosti a hlavně spoustu kon-

taktů. Najdou se zde lidé, kteří se 

budou snažit znechutit vám školní 

docházku. Nenechte se!

P.S. Nestrhávejte plakáty na stě-

nách, postupem času je všechny 

pochopíte. 
   

 

   

Karolína

Čaute děcka!

Ahoj nový středoškoláku SŠKK!

Doufám, že sis vybral správnou školu, že jsi zvážil všechna pro 

a proti. Ale asi jo, když jsi tady :-). 

Pokud tě baví historie, trochu ve svém životě filozofuješ a zajímáš 

se o umění, je tahle škola opravdu pro tebe. Jestli navíc toužíš zís-

kat zkušenosti v oblasti knižního trhu nebo nakladatelství, vyhrál 

jsi. Jen se, prosím tě, uč! Chápu, že začátky budou těžké (střední je 

od základky vážně rozdíl), to je ale s novou školou vždy, ale věř, že 

se to vyplatí. Učitelé jsou většinou spravedliví, ale zároveň i přísní. 

Opravdu si dávej pozor.

Když si nějakého učitele získáš svou osobností, pílí a snažením, 

bod pro tebe. Na druhou stranu ti radím, aby sis žádného učitele 

neznepřátelil.

Přeju ti hodně štěstí, úspěchů a spoustu dobrých zážitků na naší 

střední. Přeju ti, aby sis z naší školy něco odnesl a aby ti byla dob-

rou platformou pro tvou další cestu v životě.

P.S. Jezdi na všechny zahraniční zájezdy, vždy to stojí za to!
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