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! NEPŘEHLÉDNĚTE !  

 

Jak na Nový rok, tak po celý rok… 

  

 Vstoupili jsme do nového rolu 2019, máme za sebou téměř 
pět měsíců v plné práci, a tak vás chceme pozvat prostřednictvím 
tohoto školního časopisu na rekapitulaci akcí, které jsou už ohlédnutí, 
ale také chceme avizovat akce doby budoucí.  Přece platí „Nejen 
učením z knih a přednášek živ je student…“ 

 V tomto čísle se můžete pokochat tím, co jsme se žáky 
realizovali, ale i tím, co nás ještě čeká. Bude samozřejmě dlouhá řada 
akcí, těch tradičních, které se organizují každoročně, a těch nových, 
jež tu ještě nebyly. Některé jsou toužebně očekávány jako každý rok, 
jen ještě nevíme, zda se uskuteční. To se týká například červnového 
Coolfestu, který je zatím v jednání, ale jsme přesvědčeni, že vše dobře 
dopadne a že ve spolupráci s městským úřadem opět uvítáme 
studenty i učitele z Mezinárodní konzervatoře Praha, kteří nás opět 
pobaví svým programem plným zpěvu, tance, hudby i recitace a 
divadelních představení. V tomto případě i obecně vzato sledujte 
webové stránky naší školy, kde se dozvíte více. 
 Vzhledem k tomu, že jsme i my vstoupili do nového roku 
2019, chceme všem, kteří nám fandí a zajímáme je, kteří na naší 
škole studují či se k tomu chystají, popřát hodně štěstí, zdraví, klid a 
pohodu v osobním i pracovním životě. Držte nám palce, ať jsme 
všichni navzájem obohacujeme, a zachovejte nám přízeň i nadále. 
                                                                            Kolektiv GDK  

 

Vstupujeme do roku 2019, 
vstupujeme do dalších 
měsíců naší práce, ať žáků 
či učitelů. Děkujeme, že 
nás čtete, že jste s námi a 
přejeme si, aby to tak 
zůstalo i nadále. 
                    PhDr. Ivana Syrovátková 

 

Akce pro rok 2019: více info na www.gym-dk.cz a  

Facebooku školy 

1.ročníky:  Lyžařské kurzy 

                  Zpracování skla v Harrachově 

                  Galerie antického umění, Muzeum J.A.Komenského             
3.ročníky: Velké Losiny a Dlouhé stráně — elektrárna 

Polytechnické vzdělávání z I-KAP KHK I.:  

poznávací exkurze do Posázaví, na Ostravsko  a Brněnsko  
Dny otevřených dveří:  
  9.1. 2019      15:00-18:00 hodin 

16.2.2019         9:00-12:00 hodin 

http://www.symbols-n-emoticons.com/2013/09/thumbs-up-emoticon.html


Listopad i prosinec  roku 2018 byly opět plné akcí, na kterých učitelé i žáci budou dlouho 
vzpomínat. Některé tradiční, některé zcela nové, ale důležité je to, že jsou to akce naše, 
organizované nejen učiteli, ale i studenty, že mají smysl a že nám říkají například:  
„...Uč se, nemysli jen sám na sebe, nechtěj vše jen pro sebe, pomoz druhým, zajímá mě..., 
jak to bylo.., kde se stalo..., co se stalo… Podělme se o zážitky: 

Smutný pohled, smutný čas, nejsmutnější příběh z našich moderních 
dějin...LIDICE!!! 
Vzpomínáme na ty, kteří se nedožili konce války, nemohli se 
nadechnout a začít znovu žít. Nejhorší je vzpomínat na lidické děti!!!  
                                                                                        4.A + 6.C 

Jsou chvíle těžké pro minulé generace, jsou těžké chvíle i pro naši generaci. 
Dobrovolníci z řad našich studentů se připojili ke královédvorské akci „Noc venku 
2018“, která se již tradičně konala v deštivém listopadovém počasí. K ní patří nejen 
přenocovat venku za každého počasí, ale vyslechnout si vše, co je spojeno se životem 
„na ulici“ a s lidmi v nouzi, s jejich starostmi, ale i důvody, proč to vše tak skončilo, 
proč žijí jako bezdomovci.  

Náš student Martin Kazmirowski se na letošním ročníku podílel více, než obvykle, a 
to svým studentským filmem „Není pomoc jako pomoc“, který upozorňuje na 
takové lidi a na jejich příběhy, a hlavně se pokouší zdůraznit, že pomáhat lidem bez 
domova nejde jen tak plošně a stejným způsobem. 

                                                 :)  Do třetice přece jen něco veselejšího :) 
Akce teprve budou, ale info s předstihem: plesová sezóna je dávno zahájena, takže i my se těšíme na naše dva plesy, 
které mají tak dlouhou tradici, že by byla škoda ji jakkoliv porušit. To se určitě nestane, když přijdete, tudíž si prosím 
zapište velkým písmem do svého deníčku: 
V sobotu 2.3.2019 od 20:00 hodin v Hankově domě proběhne: 

Ples absolventů královédvorského gymnázia 

V pátek 22.3. 2019 od 20:00 hodin ve společenském centru UFFO Trutnov proběhne: 

Ples maturitních ročníků 2019 



Učíme se „na trase“ - výběr akcí 

Dne 14. 12. jsme se my, žáci gymnázia, vypravili do vánoční Vídně. Naše první kroky vedly do zahrad 
Schönbrunnu, zavítali jsme také do interiérů zámku, které nás ohromily svou velkolepostí. Prohlídka 
byla individuální, a tak si každý mohl poslechnout to, co ho zaujalo. Cestou do centra Vídně jsme se na 
skok zastavili u Hundertwasserhaus, který nás upoutal nejen svým barevným a tvarovým provedením, 
ale i spojením domu s přírodou. Následovala procházka centrem Vídně, prohlédli jsme si dóm sv. 
Štěpána, viděli jsme náměstí Marie Terezie a nakonec jsme navštívili císařskou klenotnici v Hofburgu. 
Po prohlídce následoval rozchod, při kterém většina z nás navštívila vánoční trhy, na kterých jsme si 
mohli zakoupit něco k jídlu, k pití nebo nějaké vánoční dekorace.               Simona Pařízková (3.A) 

Zajímavým setkáním také bylo dopoledne tvůrčího psaní, které je součástí aktivit na základě grantových 
akcí  I-KAP KHK I. Celá akce má mít  cíl naučit žáky správně formulovat myšlenky, psát různorodé články, 
reportáže, ale třeba jednou dojde i na vlastní knihu… Setkali se přitom žáci s ambicemi „...chci se zlepšit 
ve vyjadřování a psaní…“ „...nechci psát jen úsečně a prakticky…“, „...jednou chci být spisovatelkou…“ 

Nebyli tu přítomni jen naši, ale i žáci dvou tříd spřátelených základních škol. Ohlas byl velký, myslíme, že 
tato tradice bude pokračovat. Navíc to bylo před vánočními svátky a zde si žáci mohli trochu 
oddechnout, pobavit se a prostě si pohrát se slovy. 

Tradice se musí dodržovat, hlavně v té chvíli, kdy to lidi baví a chtějí akci opakovat. Takto u nás fungují 
předvánoční akce v podobě nabídek „hravých programů“ v oborech jako jsou přírodní či společenské 
vědy nebo právě ve výše zmíněném tvůrčím psaní.  Letos nám posluchárnami prošlo celkem osm tříd 
ze zdejších základních škol, kterým naši studenti, pod odborným dozorem učitelů, předvedli v podstatě 
to, co se naučili, ale ve veselejším a hravém provedení, neboť se blížily svátky a před takovým krásným 
obdobím nemusíme být úplně vážní. Když jsme se posléze zeptali účastníků, jak se jim akce líbila, 
dostalo se nám veskrze kladného hodnocení. To je závazek do budoucna, proto nezahálíme a 
připravujeme je už na další kalendářní rok. 



Prevence proti mediálním manipulacím  
Městská knihovna Slavoj zajistila pro třídy 5. C a 3. A na pátek 23. listopadu 2018 vzdělávací program proti 
mediální manipulaci. Dávka chemtrails, fake news a kritického myšlení! Vytvořila ho organizace Zvol si 
info, jež vznikla na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (FSS MU) v roce 2016. 
Zaměřuje se na vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti, dezinformací a jiných manipulativních technik. 
Svižný a zajímavý program naše studenty zaujal a přinesl jim mnoho cenných postřehů pro „sebeobranu“ v 
současném nepřehledném mediálním prostředí. A bylo mile symbolické, že zasvěceným lektorem tohoto 
programu byl náš absolvent Kryštof Havelka, který na FSS MU studuje mezinárodní vztahy a bezpečnostní a 
strategická studia. Děkujeme organizátorům za jejich ochotu a úsilí!                  PhDr. Ivo Rejchrt  

….Lotes…..Lottes….Lottes...Lottes….Lottes….Lottes….Lottes...Lottes….Lottes….Lottes…... 
Co myslíte? Znáte tento pojem? Je to název? Je to jméno? Je to soutěž? Že by nějaké sázení?  
Naši studenti se vůbec nemuseli pídit po vysvětlení, neboť daleko dopředu byli informováni, že nás navštíví 
pan plukovník Josef Lottes, dnes už bývalý šéf URNY  (Útvar rychlého nasazení), tedy tzv. Prvního 
oddělení. Je to jeden z nejdůležitějších orgánů, které nás chrání před drsnou dobou, násilníky, vrahy, 
podvodníky atd.  
Přednáška  byla inzerovaná jako prevence šikany a kyberšikany, ale počítalo se s tím, že přednášející bude 
tak laskav a nastíní problém i na základě skutečných událostí. Samozřejmě bez jmen a podrobností, je to 
profík, ale díky tomu jsme všichni pochopili, co to znamená vyšetřovat takové zločiny. Neskutečně zajímavé 
vyprávění charismatického člověka nás po letech v rámci tématu doslova uchvátilo, ale zároveň i šokovalo. 
To, co a jak vyšetřoval, by nikdo z nás nedokázal vydržet ani chvilku. Pan plukovník Lottes je vynikající 
vypravěč, ví, kam zacílit, jak zaujmout...Děkujeme a určitě se s vámi chceme ještě v budoucnu setkat.  
PhDr.Ivana Syrovátková         

…………Ne každý vrah je zrůda,………….Vyšetřovat vraždy dětí je hrozné,…….Někdy bylo těžké usnout…... 

 

Ve  čtvrtek 13. prosince 2018 se na  našem gymnáziu pořádal Maraton psaní dopisů. Jedinečná 
celosvětová akce Amnesty International, která zachraňuje životy. I  my jsme se postavili bezpráví 
a poslali svá psaní. Jak to funguje? Lidé z celého světa posílají vlastnoručně psané dopisy s  výzvami 
vládám příslušných zemí o  zrušení trestu odnětí svobody pro odvážné bojovníky za  lidská práva nebo 
zlepšení omezující situace pro občany dané oblasti. Jelikož existují takových dopisů desetitisíce, nelze je 
jen tak přehlédnout. Tímto mezinárodním tlakem se dočká jedna třetina případů pokroku či úplného 
vyřešení. My jsme si vybrali tři z  šesti možných příběhů a  snažili jsme se svědomitě napsat co nejvíce 
dopisů. A s radostí oznamujeme, že zájem o tuto událost v  našem městě roste. Velikou zásluhu na  tom 
má bezpochyby Ondřej Vaněk, aktivní a talentovaný student z 5. C, který perfektně připravil celé 
shromáždění. Lidé se u nás postupně střídali, dopisů jsme nakonec napsali dvacet čtyři! Mám radost, že 
žijeme v demokratické republice a jsme svobodní. A není trestné pomáhat si.                                                    
Eliška Cermanová (3. A)  
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