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„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam 

jít, ale samy nejdou.“ 

 

                                                        Jan Amos Komenský 

 

 

 

 

 

 
Gymnázium – květ. Fotografie pořízená při příležitosti 15. výročí založení školy. 

 

 

 

 

 

 



Úvodní slova patří paní ředitelce školy 

 

Vážení čtenáři, 

 
     letošní rok je pro naše gymnázium obzvláště významný. Připomínáme si hned 
dvojí výročí, 25 let od založení školy v Horních Počernicích a 10 let od otevření budovy 
našeho detašovaného pracoviště na Černém Mostě.  
     Na gymnáziu za tu dobu působila celá řada vynikajících učitelů. Odváděli svoji 
pedagogickou práci zodpovědně a profesionálně. Předali spoustu vědomostí a 
vychovali mnoho žáků, kteří byli vždy výborně připraveni pro další studium na 
vysokých školách (mnozí i v zahraničí) i pro působení v profesním životě. Za to všem 
patří velký dík.  
     Nesmíme zapomenout ani na další zaměstnance, kteří zajišťovali provoz školy, ať 
už jde o hospodářky, ekonoma, uklízečky, údržbáře, vrátného nebo paní ve školním 
bufetu. Ani bez nich by náš školní život nebyl vůbec myslitelný, i jim patří uznání za 
kvalitně a poctivě odvedenou práci.  
     K narozeninám člověka i k založení školy zaznívá obvykle nějaké přání do 
budoucna – co tedy přát naší škole do dalších let?  Vzhledem k současnému 
materiálnímu zabezpečení našeho gymnázia se asi nabízí přání většího finančního 
balíčku (možná ne jen jednoho), který by zajistil obnovu, modernizaci a doplnění 
vybavení učeben i kabinetů. To bychom jistě uvítali. 
     Každá škola je ale především o lidech – a tak přejme naší škole do budoucna 
především dostatek nadšených bystrých žáků a kvalitní pedagogy, kteří jsou pravými 
osobnostmi ve svých oborech, kteří dokáží třídu svým přístupem nejen zaujmout, ale 
třeba i inspirovat k další tvůrčí práci. Neméně důležitá je samozřejmě příjemná 
vnitřní atmosféra s pozitivními a přátelskými vztahy mezi žáky, rodiči i všemi 
zaměstnanci. Jedině tak bude zaručen věčný koloběh života školy, kdy se nám žáci 
vrací jako učitelé, nebo dokonce začínají o tomto místě přemýšlet již jako rodiče 
vlastních dětí. 
 
 
                                                               
 
 
 
 

  Mgr. Zuzana Suchomelová, ředitelka školy 

      
     

 

 

 

 

 

 

  



Naši první maturanti 1998 – oktáva A. 

 

 
Naši první maturanti 1998 – oktáva B. 

 



      Dvacet pět let. Čtvrt století. V životě člověka krásný věk, kdy začíná dospělý život 

se vším všudy, hlavně s vlastní zodpovědností. U školy je to trochu jinak. Zodpovědnost 

má od počátku svého vzniku. Dvacet pět let není ani málo, ale ani hodně. Naše škola 

je stále mladá. Ale i během této vcelku krátké doby dokázala vychovávat vzdělanou 

mladou generaci, která se stala úspěšnou v dalším studiu i ve volbě povolání. Své 

vědomosti zúročila nejen ve své profesní sféře, ale i v praktickém životě. Škola se vždy 

snažila o vytváření příjemného vztahového prostředí, odkud si žáci odnesou nejen 

sociální zkušenosti, ale i spoustu krásných vzpomínek a celoživotní přátelství. 

     Během svého působení zažila škola mnohé. Byly chvíle hezké i chvíle méně 

příjemné. Stejně jako v životě každého z nás. Všechny nás však obohatily. Jsme rádi, 

když nás naši bývalí absolventi stále oslovují a navštěvují. Svědčí to o tom, že 

vzpomínky jsou hezké. 

      V tomto sborníku se sami studenti snažili zmapovat historii školy, seznámit čtenáře 

s úspěchy, akcemi, s rozdíly ve srovnání s jinými školami. Předem se omlouváme, 

jestliže na těchto stránkách nenajdete to, co jste hledali, nějakou vlastní vzpomínku. 

Není však v našich možnostech vměstnat do těchto stránek vše, co by si pozornost 

zasloužilo. Ale věřte, že výběr nebyl jednoduchý.  

      Doufáme, že si sborník s chutí prolistujete a zavzpomínáte s námi. Však i mnozí 

z vás tvořili historii tohoto gymnázia. Snažili jsme se přiblížit současné dění školy očima 

těch nejmladších, našich studentů.  

      Přejeme Vám, absolventům, pedagogům, současným žákům, ať jsou tyto 

narozeniny krásným zážitkem a příjemným zavzpomínáním na léta studií nebo i na čas 

profesního naplnění. 

      Škole přejeme stejně jako žákům hodně úspěchů v práci a co nejlepší budoucnost. 

Přejeme si, abychom se mohli s radostí sejít za dalších dvacet pět let, a pak dalších…a 

dalších. 

 



Na školu v přírodě vzpomínají všichni rádi. 

 

…pobyt v přírodě je na naší škole pravidlem… 



Seznamte se, prosím 

 

Dobrý den, 
      dovolte, abych se vám představilo. Jsem gymnázium Chodovická a tento rok už 
to bude 25 let od mého narození. Jsem dojato, že si na mě moji profesoři i studenti 
vzpomněli a že mě mají rádi. Prý na moji počest vyjde i sborník! To jste nečekali, že? 
     Nyní už ale k tématu. Dnes si zkusíme zodpovědět na otázku „Gymnázium nebo 
základní škola?“. Nechci být egoistické, ale myslím, že vítěz je jasný. Nejenže přístup 
k učivu beru vážněji, ale i tempo výuky je rychlejší, učivo je rozmanitější, látka se 
probírá do větších podrobností a je podložena různými hrami, filmy a exkurzemi. Také 
by měla být každá čtvrtá hodina hravá, což se učitelé snaží dodržovat. Znáte přeci tu 
rčení pana Komenského- „škola hrou“. No a právě já bych chtělo být „gymnázium 
hrou“! 
     Na rozdíl od ostatních základních škol je vztah mezi profesorem a žákem lepší. Ať 

už jde o primány nebo oktavány, jsou bráni jako dospělé osobnosti, které se chtějí 
vzdělávat. Se svými problémy se bezstarostně můžou svěřovat jakémukoliv 
profesorovi a ten se s nimi pokusí otázky vyřešit.  Jednotliví studenti se k sobě chovají 
přátelsky, a když je potřeba, tak si navzájem pomáhají. Mladší ročníky se nemusejí 
obávat šikany a výsměchu, který je na základních školách běžný, protože i 
v sebemenším náznaku by byl řešen vedením školy. 
     Snažím se, abych bylo co nejskvěleji vybaveno. Ať už interaktivními tabulemi a 
tematickými plakáty v jednotlivých třídách, vyvěšenými fotkami a referáty po 
chodbách, novými sedačkami (fatboye), které přibyly do třetího patra a mnohým 
dalším. Také má student větší volnost pohybu v prostoru, může si odpočinout o 
přestávkách v mých oddychových částech a má možnost se zúčastnit různých 
soutěží, ale i zajímavých zahraničních zájezdů.  
Jsem rádo, že zvyk, který jsem zavedlo před mnoha lety, se stále zdokonaluje. A to 
jsou moje specifické dny. Od tohoto roku jich mnoho přibylo, jako například Modrý 
den, Neformální den, Formální den, a věřím, že jich několik ještě přibude. 
     Blížíme se ke konci a chtělo bych ještě něco dodat. Kolektiv a atmosféru, do které 
se každý den vracíte, si děláte vy všichni sami. Vím, že mnoho jiných gymnázií nebo 
i základních škol je moderněji vybaveno, ale za celých 25 let jsem nevidělo školu 
s příjemnějším kolektivem a lidmi jako jste vy. Všichni táhnete za jeden provaz a jste 
jeden velký tým, a to je to, proč vás mám tak rádo a proč vás tak obdivuji. Musím se 
přiznat, že když jsou prázdniny, tak se mi po vás pěkně stýská a nejlepší chvíle, které 
jsem kdy za těch 25 let zažilo, jsou chvíle s vámi.  
 
Vaše Gymnázium Chodovická  
 

   Magdalena Zíková,  2.B 
 

 

 

 

 

 
 



 
V létě škola v přírodě, v zimě lyžařské kurzy. 
 
 

 
Na hory se ale jezdí i na exkurze – Švýcarsko v létě. 
 
 



     Gymnázium bylo založeno v roce 1993 jako osmileté s všeobecným zaměřením. 
Hlavní budova se nachází v Horních Počernicích a od září 2008 provozuje gymnázium 
ještě detašované pracoviště v Praze 9 na Černém Mostě. Obě budovy se nachází 
v klidné oblasti s dobrou dopravní dostupností. Ale konkurence škol se zvětšuje a 
zvětšuje. Drží si gymnázium stále svoji prestiž? V čem se odlišuje od jiných škol? 
    Oficiálně školu zřizuje kraj, tedy hlavní město Praha, avšak díky hierarchii 
osmiletého vzdělávacího systému, kdy obsahuje i druhý stupeň základní školy, ji 
městská část pro Prahu 20 zahrnuje do svých programů, které pořádá. Gymnázium 
jako výběrová škola naopak zvyšuje prestiž městské části. V případě naší školy se 
jedná o snahu o moderní a interaktivní vyučování, což neustále posunuje kvalitu 
výuky vpřed. 
     Odlišným faktorem se stává budova, která je škole pronajímána městskou částí. 
Na rozdíl od jiných škol na území není tedy gymnázium přímo zřizováno městskou 
částí a vážou se k němu jiná práva a povinnosti.  
     Gymnázium se úspěšně angažuje na různých projektech např. školní Projekt 
Občan, který byl v minulých letech finančně podpořen právě městskou částí. Rozvoj 

vzdělávání a osobní profese pedagogů je spolufinancován Evropskou unií. 
     Škola se zaměřuje na všeobecné vzdělávání studentů, které je má připravit na 
vysokoškolské studium. Absolventi se hlásí na všechny typy vysokých škol, přičemž 
jejich úspěšnost v přijímacím řízení se pohybuje kolem 90%. Veliký důraz je kladen 
na cizí jazyky doplněné výukou v počítačových učebnách s poslechem a interaktivní 
tabulí. K modernímu vyučování pomáhá vysokorychlostní internet s bezplatným 
přístupem pro studenty. Na rozdíl od jiných škol studenti gymnázia mají možnost 
navštěvovat vlastní knihovnu nebo školního psychologa, jehož služby nám právě 
nabídla městská část. 
     Vedle intelektuálních schopností škola podporuje i sportovní aktivity provozované 
na hřišti či v tělocvičnách Fakultní základní školy Chodovická nebo v prostorách TJ 
Sokol Horní Počernice.  
     Myslím si, že gymnázium se řadí na špičku škol v Praze a své postavení zde 
neustále upevňuje nejen ve vědomostních olympiádách, kde dosahuje skvělých 
výsledků. Škola nabízí výborné prostředí pro všeobecný rozvoj dítěte a také značné 
množství zájezdů, akcí, výměnných pobytů, které by mohla řada studentů závidět. 
                                               
                                                                                                     Lukáš Pinkas, 7.A 
 

 

     Hlavním cílem naší školy je vybavit všechny žáky souborem takových kompetencí 
na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a 
uplatnění ve společnosti. Od primy se žáci učí dvěma cizím jazykům – angličtině a 
němčině. Dalším volitelným jazykem je latina v septimě. Ve výuce je věnována velká 
pozornost aktuálním tématům, dále rozvíjení kompetencí žáků a také infomačním 
technologiím. V oktávě si studenti vybírají tři z pětihodinových bloků seminářů 
z informatiky, matematiky, fyziky, biologie, chemie, dějepisu, zeměpisu a základů 

společenských věd. Ve vyšších ročnících vede většinu hodin anglické konverzace 
lektor – rodilý mluvčí. Do výuky jsou zařazeny i méně časté předměty jako např. 
mediální výchova, výchova demokratického občana či člověk a svět práce. V současné 
době se však tyto předměty začleňují do hlavních předmětů. 
 
 
 



 
Během výuky se dostáváme třeba i do doby starého Egypta. 
 
 



     V  gymnáziu v Chodovické je 15 učeben sloužících jako kmenové třídy či odborné 
pracovny. V budově detašovaného pracoviště se nachází 7 kmenových tříd. Celkově 
je v obou budovách cca 450 studentů. 
     Obě budovy jsou umístěny v klidném prostředí a prošly rozsáhlou rekonstrukcí 
(výměna oken, zateplení). Dopravní dostupnost je velmi dobrá. 
      Každoročně škola organizuje zahraniční poznávací zájezdy a sportovní kurzy. 
Nabízí také pestrou nabídku oddělení školního klubu – např. sportovní hry, 
novinářský klub, programování, psaní všemi deseti, klub dramatické výchovy a 
filmové tvorby, netradiční výtvarnou výchovu a další. 
     Mezi vybavení obou budov patří knihovny vybavené počítači – probíhají zde 
oblíbené Noci s Andersenem, dále pak učebny PC, učebny s dataprojektory, možnost 
kopírování tisku a bezplatný přístup na internet. Nejen pro porady učitelského sboru, 
ale např. i k recitační soutěži se využívá velká sborovna. Budova disponuje i 
knihovnou vybavenou počítači, ve které se na detašovaném pracovišti pravidelně 
koná pro primány velmi oblíbená Noc s Andersenem. Ve výtvarné výchově mohou 
studenti využívat keramickou pec a grafický lis, v hudební výchově klavír i další 

hudební nástroje. Škola ví, že studenti potřebují relaxaci, a proto má i dvě zařízené 
relaxační místnosti. Relaxační místnost Artuš na Černém Mostě je vybavena 
kruhovým nábytkem a slouží jako fotogalerie školy. Příjemnou součástí těchto míst 
jsou i sedací vaky. Výhodou jsou relaxační místnosti, kde mohou studenti trávit 
přestávky. V Horních Počernicích slouží k tomuto účelu hala v přízemí a různé 
přilehlé prostory. Nově se zařídily i místnosti s pingpongovým stolem. Tělocvičny jsou 
k dispozici v přilehlé budově ZŠ. Při hezkém počasí však výuka tělesné výchovy 
probíhá venku, na nově zrekonstruovaném multifunkčním hřišti. Součástí obou 
budov je i jídelna. V nabídce je na výběr mezi dvěma chody. Během dne ale mohou 
žáci využít automat s občerstvením nebo s pitím, v budově v Chodovické je v provozu 
i příjemný bufet. 
     Ve státní části maturitní zkoušky gymnázium dosahuje výborných výsledků. Ve 
všech maturitních předmětech je umístění mezi gymnázii v Praze i celé ČR velmi 
dobré. Absolventi se hlásí na všechny typy vysokých škol doma i v zahraničí.  
      Škola i její pedagogický sbor je hodnocen velmi kladně s ojedinělými špatnými 
recenzemi. V celkovém hodnocení (podle portálu hodnoceniškol.cz), kde se hodnotila 
útulnost, stravování, vybavení, spolupráce a nálada, získala škola známku 1,19. 
Nejvíce si zde studenti pochválili útulnost školy a spolupráci profesorů se studenty. 
Naopak lehce se objevily stížnosti na jídelnu v budově v Chodovické. 
 
                                                                                                                                

                          Dominik Šimek, Petr Klíma, Veronika Luxová a Adéla Bártová, 7.B 

 

     Z vybraných ohlasů na naši školu byla slyšet jen chvála. Studenti velmi kladně 
hodnotí především kvalitu výuky. Rozhodně by mělo být zmíněno i to, že se studenti 
cítí ve škole velmi příjemně, jsou rádi ve svých třídních kolektivech a nedělá jim 
problém spolupráce s ostatními spolužáky. Občas se vyskytla i výtka především na 
některého z pedagogů, což se ovšem musí očekávat, protože ne vždy je daný styl 
výuky srozumitelný a ideální pro všechny studenty. Ovšem z většiny profesorského 
sboru měli dotazovaní pocit, že se jim snaží co nejvíce vyhovět, pomoci k dosažení co 
nejlepších výsledků a podporují je v rozvoji jejich osobností a vzdělání. Z našeho 
pohledu musíme se všemi body tohoto odstavce souhlasit, protože se domníváme, že 
naše  škola se  nám snaží  poskytnout  to nejlepší vzhledem k omezeným finančním 
 



 
Pokusy a prezentace jsou běžnou součástí výuky. 
 
 
 
 
 
 
 
 



možnostem státních gymnázií. Moc se nám líbí i individuální přístup pedagogů, pro 
které nejsme pouze jeden ze třídy, ale berou nás jako osobnosti, což se projevuje i ve 
výuce, kdy jsou ochotni přihlédnout k našim schopnostem a možnostem. Celkově 
nám velmi často vychází vstříc. 
                                                                              

                                                                             Anna Šimánková a Tina Kititi, 7.B  

 

 

 

Zařazení naší školy do systému škol v Praze 20 

 

Rozhovor s ing. Monikou Brzkovskou 

-vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Úřadu městské části Prahy 20 Horní 

Počernice a dlouholetou předsedkyní školské rady. 

 

Jaké školy se nacházejí na území Prahy 20? 

     Na našem území se nacházejí tři mateřské školy, které zřizuje Městská část Praha 
20 – Spojenců, Chodovická a U Rybníčku. Pak tu najdeme též jednu soukromou 
mateřskou školu – v Krčínské ulici. Jsou také registrovány čtyři základní školy – 
Spojenců, Stoliňská, Ratibořická a FZŠ Chodovická. Zároveň se na území Prahy 20 
nalézá ZŠ v Bártlově ulici, zřizovaná Magistrátem, která se dříve nazývala speciální, 
praktická nebo zvláštní. Je zřízena pro vzdělávání dětí, které nemohly být v rámci 
inkluze začleněny do běžného základního vzdělávání. 
     V Horních Počernicích je dále zřízeno osmileté gymnázium, SOŠ pro 
administrativu EU v Lipí a VOŠ teologická a sociální, zřizovaná církví. 
 
 
 
Jak ovlivňuje Městská část Praha 20 vzdělávání na gymnáziu? 
      
     MČ bere osmileté gymnázium jako svoji součást. To se projevuje i tím, že na 
gymnázium pravidelně dochází psycholog ze sociálně-právní ochrany dětí. Pokud 
potřebujete, je vám zdarma k dispozici, stejně jako všem ostatním školám. Gymnázia 
zřizují po celé republice většinou kraje a městské části školy základní a mateřské. 
Nicméně, na vašem gymnáziu je i druhý stupeň základní školy a městská část vás 
zahrnuje do svých programů, které pořádá. Jedním z nich je třeba výtvarná vánoční 
soutěž, které se v minulých letech zúčastnila také vaše škola. Jedna vaše studentka 
byla i oceněna na zámku ve Chvalech.  



 
Sportovní aktivity mají na škole nejen tradici, ale hlavně oblibu. 

 



Jak se naše škola odlišuje ve financování od ostatních škol na Praze 20? 
 
     Školství je financováno vždy dvoukolejně. Část nákladů nese zřizovatel a část 
nákladů nese stát. Vaše gymnázium je financováno magistrátem, který od státu 
dostává finanční prostředky na mzdy a další náklady spojené s učitelským sborem či 
personálem. Provozní náklady se platí z rozpočtu hlavního města Prahy. Městská část  
to má obdobně – na platy dostává peníze od magistrátu, který je zprostředkovatelem 
státních příspěvků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dává finanční 
prostředky jak na vaši školu, tak na všechny ostatní školy na Praze 20. Náklady 
spojené s užíváním budovy, tepla nebo energie platí zpravidla zřizovatel. 
 
 
Jak se liší budova naší školy od ostatních školních budov na Praze 20? 
 
     Vaše budova patří městské části, my vám ji pronajímáme, a tudíž jste v nájmu. 
Hlavní rozdíl je v tom, že nejste námi zřizováni. Školy, které zřizujeme, mají jiný statut 

a my k nim máme jiná práva a povinnosti. Jsme ale rádi, že tady gymnázium máme, 
protože to zvyšuje prestiž MČ Prahy 20. 
 
 
Do jakých oblastí čerpá (oproti ostatním školám) naše gymnázium granty či 
dotace? 
 
     Pokud si škola zažádá, jsme schopni přispívat na vaše preventivní programy. Když 
pořádáme nějaké akce na Chvalském zámku, posíláme vždy pozvánku i vám. 
Konkrétně jsme přispěli gymnáziu na Projekt Občan, adaptační kurz prim či 
maturitní ples oktáv. MČ s tímto počítá již ve svém rozpočtu. Můžete se též zúčastnit 
Místní agendy 21 a oslovit MČ formou projektu, co byste chtěli, abychom 
zafinancovali.  
 
 
Kde bychom našli informace o současném stavu školství na Praze 20? 
 
     Městská část Praha 20 má zpracovaný tzv. Místní akční plán vzdělávání, kde jsou 
zpracovány požadavky na rozvoj školství a též současný stav školství na území MČ 
Prahy 20. 
 
 
 
 
 
Děkujeme za rozhovor. 

                                                                                                                                                                                                                
Matěj Mikyska, 7.A 

 

 

 

 



Noc s Andersenem, kdy ve škole i spíme.  
 

Projekt Fiktivní firma. 

 



Trochu jako pohádka… 

 

     Ač se vám to může zdát jako pohádka, z pěti sourozenců Burešových čtyři úspěšně 
dokončili studium na gymnáziu Chodovická. A ten pátý?  Studuje již sedmým rokem 
na této škole, jeho studium se neúprosně blíží ke konečné stanici a snad bude mít 
příští rok příležitost pochlubit se stejnou poctou jako jeho sestry - úspěšnou 
maturitou.  V této fázi života se rád vracím k začátkům. Tím myslím k úplným 
začátkům. A ne pouze mým.  Uvědomuji si, že se nejednalo zcela čistě o naše 
rozhodnutí a že velký podíl na zvolení této cesty mají naši rodiče. Proto se jich nyní 
ptám: „Mami? Tati? Proč?“ 
     Má nejstarší sestra Karolína původně svá studia na Gymnáziu Chodovická 
nezapočala. Přestoupila z Gymnázia Jižní Město roku 2002. Důvodem byl kolaps 
dopravní situace způsobený povodněmi. „Kája v té době jezdila do školy dvě a půl 
hodiny, to bylo pro tak malou dívku nepřijatelné. Museli jsme najít jiné řešení,“ 
vypráví mi tatínek. „Na doporučení známých jsme podali žádost o její přijetí na 
Gymnázium Chodovická.“ Karolína to ovšem neměla vůbec snadné, přestože 
Gymnázium Jižní Město je stejně jako Gymnázium Chodovická všeobecně zaměřené, 
měla velké mezery v učivu. „Dodnes si pamatuji svou první chemii na Chodovické,“ 
vzpomíná trochu nostalgicky Karolína, „celou hodinu jsem s údivem koukala na 
tabuli, do téhle chvíle jsem si myslela, že v chemii exceluji. Celkově byl pro mě první 
rok velmi náročný, požadavky profesorů byly mnohonásobně vyšší. V té době jsem to 
nedokázala ocenit, častokrát jsem nadávala, nyní jsem však za každou hodinu na 
této škole vděčná.“ 
     Má sestra Štěpánka je o rok starší než má sestra Kateřina. Přesto se rodiče 
rozhodli, že Štěpánce dají „odklad“, aby mohla studovat po boku své sestry.  To se na 
základní škole osvědčilo. Obě sestry byly velice nadané, a proto jim nic nebránilo 
posunout své vzdělání o příčku výš. „Po prvním roce Karolínina studia na Chodovické 
se nám gymnázium ve všech směrech zamlouvalo.  Byla to pro nás jasná volba i pro 
Štěpu s Káťou,“ říká maminka. „Na gymnázium strašně rády vzpomínáme, i když to 
pro nás bylo občas těžké, dalo nám opravdu hodně,“ říkají Kateřina se Štěpánkou. 
     Nejmladší sestra Eliška po dokončení páté třídy pokračovala ve studiu na základní 
škole až do deváté třídy. Kam dál? Shodou okolností se zrovna otevřelo čtyřleté 
studium na detašovaném pracovišti Gymnázia Chodovická. Eliška úspěšně složila 
přijímací zkoušky a započala svou čtyřletou pouť. „Myslím, že mé studium bylo zcela 
jiné než u ostatních sester.  Měli jsme v učivu velké mezery, a to zejména v chemii a 
fyzice. Němčinu jsem se nikdy předtím neučila, ostatní sestry s ní začínaly v primě. I 
tak si myslím, že nám vědomostí profesoři předali vážně hodně, i když to s námi asi 
nebylo vždycky úplně jednoduché,“ směje se Eliška. 
     Téměř dvanáct let uplynulo od maturity mé nejstarší sestry Karolíny, i když se mi 
to ne úplně snadno píše, za rok maturuji já. Moji rodiče se pro gymnázium rozhodli 
hlavně proto, že je nikdy předtím nezklamalo a všechny sestry díky studiu na 
Chodovické úspěšně vystudovaly vysoké školy.  Spousta věcí se určitě změnila, jak 

ve vzhledu školy, tak ve výuce. Denně se potkávám s profesory, kteří učili mé sestry, 
a nyní mám i já tu čest. Jsem rád, že mám příležitost studovat právě zde a věřím, že 
mé další odborné studium bude, a to hlavně díky tomuto gymnáziu, úspěšné. 
 
                  Vít Bureš, 7.A 
 

 



Oblíbená činnost školy v odpoledních hodinách přináší své výsledky – Klub dramatické 
výchovy na soutěži. 
 
 

Na Pražském studentském summitu jsme zastupovali Argentinu. 
 
 



A další studium Eduarda Bystrého?  – aneb postavení našeho gymnázia ve 

vzdělávacím systému v Praze 9 
 
 

 
Byl jednou jeden chlapeček, který se jmenoval Eduard Bystrý. Edík bydlel 

s rodiči, mladší sestřičkou a zlatým retrívrem v rodinném domku na kraji Prahy, 
v malebných Horních Počernicích. 

Eduard chodil do páté třídy na ZŠ Spojenců v Horních Počernicích. Ve třídě 
měl spoustu kamarádů a stále samé jedničky. Bohužel je tato základní škola pouze 
pětiletá, a tak Eduard neměl na výběr a novou školu si musel vybrat chtě nechtě.   

Nebylo to však vůbec lehké. Otázka, jakým směrem ve studiu se má Eduard 
vydat dál, trápila doslova celou rodinu. Proto se jednoho listopadového večera všichni 
sešli, aby rozsekli gordický uzel a rozhodli o Edouškově budoucnosti. 

Eduard byl ještě na florbale, u Bystrých doma se ale už sešly obě babičky a 
dědečkové. Paní Bystrá uvařila kávu, babička Miluška přinesla koláče, dědeček Pavel 

vzal pro jistotu kalvádos, kterým se vždy rád chlubil. Všichni už znali jeho historku, 
jak téměř položil vlastní život za lahodný mok, když se málem zřítil ze žebříku při 
trhání těch nejlepších jablek. 

Vše bylo připraveno, Eduard mezitím dorazil z tréninku a rodina usedla do 
obývacího pokoje a začala řešit, jaká střední nebo základní škola by byla nejlepší. 

Všichni se jednohlasně shodli na tom, že bude ideální zvolit školu někde na 
Praze 9. Maminka byla zásadně proti tomu, aby její malý chlapeček musel někam 
daleko a dlouho dojíždět, a tak se výběr škol zúžil. Ne ale o moc. 

Rodinný sněm zvažoval různé možnosti. Nejjednodušší by bylo, aby Eda 
nastoupil na druhý stupeň nějaké jiné základní školy v Počernicích, ale to mamince 
přišlo jako příliš snadné řešení. A i kdyby, tak stejně by si za čtyři roky musel vybírat 
další školu. Chtěla to tedy všechno promyslet důkladně a zvážit všechny dostupné 
varianty. 

„Takže budeme dělat, že Eda už má jako dokončenou povinnou školní 
docházku. Pak si můžeme vybrat celkem ze 33 škol, který jsou na Praze 9,“ začala 
mladší sestřička Kačenka, která byla sice teprve ve druhé třídě, ale protože jí rodiče 
pořídili tablet, uměla s internetem pomalu nejlépe z celé rodiny. „Takže 33 škol, jo. 
No vlastně ale on nemusí jít teď na nějakou další základku, může jít rovnou na gympl 
z pětky,“ pokračovala. „Já to moc nechápu, ale je to tady rozřazené do takových 
podskupin, mami, podívej.“ A opravdu. První rozdělení bylo mezi školami 
soukromými a veřejnými. 

„Já bych řekl, že je zbytečné platit našemu Edouškovi soukromou školu,“ začal 
dědeček Pavel a pro jistotu rozlil hned na začátek všem kalvádos. „Řekl bych, že 
úroveň státních škol v České republice je vysoká. Nevidím důvod, proč Eduardovi 
kupovat dobré známky, když je to šikovný kluk a zvládne se učit.“ „Musím souhlasit 
s Pavlem,“ ozvala se babička Miluška, „Edík měl doposud samé jedničky, tomu 
klukovi to pálí.“ 

Vyloučili tak soukromé školy. Maminka si trochu povzdechla, protože by se jí 
líbilo, kdyby její synátor studoval třeba na The English College in Prague, ale smutek 
ji po zjištění, kolik stojí školné, rychle přešel. 

Jenže teď přišla další nelehká otázka. Dát Eduarda radši na gymnázium, a to 
hned, nebo na základní a pak na střední školu? „Já si myslím, že řemeslo má zlaté 
dno. A tím, že by teď ještě zůstal na základní škole, mu prodloužíme dětství,“ řekla 
babička Helenka, „dneska už nikdo rukama pracovat neumí a ani nechce. Co budeme 
za takových dvacet let ale dělat? Řemeslníci jsou potřeba.“ 

„Kačenko, jaké jsou tedy možnosti, středních škol na Praze 9?“ zeptala se 
maminka. „Nooo, tak třeba, hmm, Střední policejní škola?“ „Ne. Můj syn nebude 



Úspěšná účast v mezinárodním projektu Bílá místa nám zajistila setkání 
s významnými osobnostmi, např. německou kancléřkou Angelou Merkelovou. 

 
Další osobní kontakty, např. s bývalým českým premiérem Petrem Pithartem, přinesla 

debata s členy Evropského parlamentu. 



policajt,“ děl tatínek suše. „Nebo Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání?“ 

Maminka s babičkami se shodly, že na učiliště Eda nepůjde. „A co třeba Střední 

průmyslová škola na Proseku? Nebo Střední odborná škola uměleckořemeslná?“ 

Strhla se diskuse. Babičky a dědeček Miloš byli pro uměleckořemeslnou školu, 

tatínek s dědečkem Pavlem zase pro průmyslovou školu. Maminka mlčela. Rodina se 

chvilku hádala, padaly pádné argumenty z obou stran, když maminka cinkla lžičkou 

do skleničky. „ Dost. Dáme Edu na gympl.“ Zavládlo ticho. „Miláčku, proč na 

gymnázium, a ne někam, kde až dostuduje, bude něco umět?“ zeptal se jemně 

tatínek. „Chceš tím snad říct, Tomáši, že po vystudování gymnázia nic nevíš? Nechtěj 

mě urazit. Já si naopak myslím, že gymnázium ti otevře dveře ke kvalitnímu 

všeobecnému přehledu a vzdělání. Jak hlavně můžeme už teď rozhodovat o 

Eduardově budoucnosti? Jde mu všechno. Má samé jedničky. Půjde na gymnázium 

a pak se sám rozhodne, co ho baví a na jakou vysokou školu bude chtít jít. Na 

základní škole by ho ostatní ještě mohli zkazit.“ Rodinný sněm v obývacím pokoji se 

zamyslel. Ze všech tváří se dalo vyčíst přemýšlení. 

Po chvilce babička Helenka ticho prolomila: „Já jsem stejně pořád pro 
řemeslo.“ Byla ovšem jediná. Všichni ostatní uznali, že má maminka pravdu. Proč 
rozhodovat o Eduardově budoucnosti už teď, když se může za pár let rozhodnout 
sám? 

„Kačenko, najdi gymply na Praze 9,“ rozkázal tatínek. Ani to nemusel říkat, 
Kačenka byla připravená: „Takže máme na výběr celkem z 9 gymplů. Jo, ale čtyři jsou 
soukromé, tak to asi ne, že jo. Konkrétně máme na výběr z Českolipské, Špitálské, 
Litoměřické, Chodovické nebo Čakovice. Mami, kde jsou Čakovice?“ „Čakovice jsou 
poměrně daleko, Kačenko,“ odpověděla maminka a podívala se prosebně na tatínka. 
„Tomáši, těch gymplů je tady tolik? Co budeme dělat?“ Tatínek je naštěstí klidná 
hlava, takže navrhl logický postup. Podívají se na webové stránky všech gymnázií, 
zjistí, jak jsou daleko, zamyslí se, jestli neznají někoho, kdo by na některé škole měl 
své dítě, a uvidí.  Rodinný sněm to odsouhlasil, a uzavřel tak debatu na téma 
Eduardovo další vzdělávání. 

A víte, jak se Eduard Bystrý nakonec rozhodl? No přece nejlépe, jak mohl! Když 
mu rodiče přednesli, co mu naplánovali za budoucnost a že je potřeba teď vybrat to 
nejlepší gymnázium, Eda jim řekl, že není. Na florbale má jednoho kamaráda, který 
chodí na Gymnázium Chodovická a nemůže si to tam vynachválit. V lednu se šel 
Eduard s maminkou a tatínkem podívat na Den otevřených dveří v Chodovické a tato 
škola mu naprosto učarovala. 

Proč? Důvodů bylo hned několik. Maminku nadchly například četné úspěchy 
Gymnázia ve školních olympiádách a sportovních soutěžích. Zavzpomínala na své 
mládí, když viděla dobře vybavenou učebnu biologie s moderními mikroskopy a 
chemické pokusy prováděné samotnými studenty v nově zrekonstruované třídě 
chemie. Maminka sice nikdy nebyla velká fanynka nitromethanů či a-D-
glukofuranos, ale názorné demonstrace chemie v praxi se jí velmi líbily. Zaujal ji také 
velký výběr školních klubů. Jejímu synu se mohou otevřít dveře například do světa 
žurnalistiky, neboť na gymnáziu studenti vydávají vlastní časopisy Kompot a 

Detašák. Jako třešnička na dortu přišla informace o výměnném pobytu v německém 
Schweinfurtu, či o jazykovém kurzu v Anglii. Za velké plus považovala také výborně 
vybavenou školní knihovnu a obecně vzdušné a přátelské prostředí školy. 

Tatínek se v duchu radoval především z velkého množství tříd vybavených 
projektory. Zaujala jej také činnost studentů, kteří se každoročně účastní různých 
projektů, od pomoci zvířecím útulkům až po potravinové sbírky či práci 
s postiženými. Jeho nadšení pokračovalo, když zjistil, že na škole vyučuje anglický 
jazyk i rodilý mluvčí. 

 
 



 
Účast na recitačních soutěžích po celé Praze nese své ovoce. 

 
      



     Edoušek si všímal jiných věcí než rodiče. Od srdce ocenil zejména přítomnost 
školního bufetu s obloženými houskami a různými pochutinami, dále pak ping- 
pongový stůl přímo na chodbě gymnázia a zlatým hřebem byly fatboye. Když je 
Eduard viděl, běžel pro maminku, aby se na ně šla rychle podívat. „Jak že se ty pytle 
jmenují, Edo?“ „No fatboye přece, mami. Maminka to označila za pytle na sezení, 
vyplněné pravděpodobně polystyrenovými kuličkami, a s odborným názvem 
„fatboy“ se moc neztotožnila a rozhodně si jím nebyla jistá. 
     Každopádně ale jedna věc jistá byla: v dubnu náš malý, chytrý hlavní hrdina 
úspěšně složil přijímací zkoušky a teď už se těší na svou další životní etapu na 
Gymnáziu Chodovická v Horních Počernicích. 

 
 

                                                                                                   Hedvika Nová, 7. A 
 
 
 

Vzpomínky, srovnávání… 
 
Porovnání mé základní školy s gymnáziem 

      Nad porovnáním vzdělávacího systému v Horních Počernicích jsem přemýšlel 
dlouho, ale nepodařilo se mi najít data, na kterých bych mohl postavit seriózní práci. 
Bohužel nemám přátele na jiných školách v Praze 9, a proto nemůžu provést 
interview o tomto tématu. Proto jsem se rozhodl porovnat dvě instituce, se kterými 
mám osobní zkušenost. Sice to je problémové porovnání, protože nejsou na stejné 
vzdělávací úrovni, ale je to jediné řešení, co mě napadlo. Proto budu porovnávat 
Základní školu Ratibořická a Gymnázium Chodovická. 
      Základní škola Ratibořická se nachází blízko mého domova. Skládá se ze dvou 
budov.  
      Gymnázium se musí o budovu dělit se Základní školou Chodovická, takže některé 
oblasti máme společné, jako jídelnu a tělocvičny. Naše část se dělí na pavilón A a B. 
V pavilónu A se nachází knihovna, jazyková učebna s počítači, několik dalších tříd a 
jídelna. Pavilón B obsahuje všechny kanceláře, většinu tříd a učebnu informatiky. Ve 
škole používáme interaktivní tabuli, asi tak v polovině tříd máme dataprojektor a 
plátno. Dále se lišíme množstvím květin, kterých je na gymnáziu mnohem více. Je 
vidět, že se v gymnáziu o ně starají. Dalším rozdílem je přítomnost bufetu. 
      Základní škola měla několik výhod. Za velké množství peněz, které dostává, 
vytvořila krásné prostředí. S psychologem přítomným na škole zajistili dobré 
prostředí pro každého. Proto nemám žádné špatné vzpomínky na tuto školu. Všichni 
učitelé používali snadno elektroniku, která se nachází prakticky všude.  
      Gymnázium má však také několik jasných výhod. Nejdůležitější je knihovna, 
protože nám studentům usnadňuje přístup k světu knih. Bez této knihovny bych se 
nestal takovým milovníkem fantasy, a proto jsem za ni rád. Škola Ratibořická se 
spoléhá na knižní autobus, který jsem já nemohl využívat, protože v mé době ještě 
nefungoval.  
    Řekl bych, že i učitelé jsou na gymnáziu lepší, protože než aby jenom dělali svoji 
práci, tak se snaží studenty víc povznést směrem k předmětům, které jim jdou a o 
které mají zájem. Například větším množstvím soutěží a Gladiátorskými hrami. 
Zatímco soutěže umožňují studentům poznat svůj talent, Gladiátorské hry svojí 
komplexitou nutí učitele a studenty směrovat k novým myšlenkám.  
                                 

    Petr Miller, 7. A 
 



 
Studenti septim pravidelně připravují Studentský den. 
 

 
Tradičně úspěšný Projekt Občan. 



Očekávání nejmladších 
 
     Každý primán, přicházející do školy, má jak se říká „oči navrch hlavy“. Nezná 
spolužáky, neorientuje se v budově, neví, co ho čeká a nemine. Jací budou noví 
učitelé? Jaké bude mít známky? Bude se mu nová škola líbit? Tak moc se sem snažil 
dostat a teď, když poprvé stojí u dveří, tak se ohlíží, jestli přece jen nezahlédne 
nějakou známou tvář. Málokdo v tuto chvíli přemýšlí nad tím, co bude za pár let. 
Mnohem důležitější je tato chvíle okamžiku.  

     Přesto se někteří již zamysleli i nad svým očekáváním. Co by mu vlastně škola 
měla dát? Proč nezůstal na „základce“? 

     Pár myšlenek a přání přinášíme v následujících odstavcích. 

 

     Co od školy čekám? Je jasné, že každý student od své školy něco očekává. 
Já počítám především s tím, že po skončení gymnázia budu přijat na vysokou 
školu. Jinak řečeno, že mě gymnázium připraví tak dobře na přijímací zkoušky, 
že je bez problémů udělám. Těším se na to, až složím maturitní zkoušku (doufám, 
že ji složím) a uvědomím si, že mám za sebou další velký krok mého života. Myslím 
si, že již po dokončení gymnázia budu na dobré cestě k tomu, abych si mohl vybrat 
práci, která mě bude bavit. 

                                                                                                Ondřej Čekal, 1.B 

     Proč jsem se hlásil na gymnázium? Vlastně jsem o tom nikdy ani 
nepřemýšlel. Ale rozhodl jsem se již někdy ve 4., nebo 5. třídě ZŠ. Nejprve jsem 
neměl žádný stabilní názor. Jeden den jsem na gymnázium chtěl, druhý ne. 
Důvody byly jednoduché. Budu chytřejší! Bude co dělat (ano, to je)! Ale také – moc 
učení! (Což je pravda). Dojíždění! V 5. třídě jsem si tyto otázky pokládal stále 
častěji. Jít, nebo zůstat? Ale – chci být chytřejší a nechci dělat další zkoušky na 
střední školu později. Přijímací zkoušky se mi povedly a byl jsem přijat. 

                                                                                                    Jan Krulík, 1.B 

 

     Šel jsem na Den otevřených dveří a líbilo se mi tam. Studenti hezky povídali 
o této škole. Překvapilo mě, že se zde povinně učí hrát na flétnu a zaujalo mě, že 
tu jsou hravé hodiny. Potom byly přijímačky, byl jsem přijat. Očekávám, že se zde 
něco naučím, a že budeme zpracovávat projekty. Také čekám lepší vybavení a větší 
klid. Naučím se pracovat v kolektivu, učit se a komunikovat. Doufám, že se zde 
naučím rozhodovat, najdu si nové přátele a zjistím, čím budu chtít jednou být. To 
zatím nevím, protože mě baví hodně věcí. 

                                                                                                  Dalimil Král, 1.B 

 

     Myslím si, že studium na gymnáziu je dobrá volba. Je důležité vybrat si 
kvalitní školu, abych si později mohl jít za svým cílem a plnit si své sny. Učení na 
gymnáziu je určitě těžší než na základní škole, ale je také zajímavější. Profesoři 
nás učí být aktivnějšími a samostatnějšími. Často si musíme vyhledávat různé 
informace k učivu, nebo psát referáty. Spolupracujeme s ostatními spolužáky na 
společných projektech. Důležité je také naučit se rychle a dobře rozhodnout. 

                                                                                                  Jakub Páral, 1.B 



Z jazykového pobytu v Anglii. 

 
Jedny z nejhezčích vzpomínek nám určitě zůstanou na sportovní kurz. 
 



     Co od školy očekávám? Dozvím se spoustu nových, zajímavých a užitečných 
informací, které mohu dále využívat ve studiu na VŠ, v životě, při debatách se 
spolužáky a kamarády. Za čas si vypracuji výukový systém tak, že budu zvládat 
narůstající množství učiva s přehledem. Budu vědět, kde mám nedostatky a kde 
přidat. Musím se naučit rozvrhnout si přípravu do školy tak, abych vše zvládla a 
měla čas i na své zájmové kroužky a na své koníčky. 

                                                                                              Eliška Cerhová, 1.B 

 

     Do školy jsem nastupovala s menšími obavami, jací budou noví spolužáci. 
Budu si s nimi rozumět? A co profesoři? Budou moc přísní? Zvládnu učení a 
všechny povinnosti? Hned na adaptačním pobytu jsem zjistila, že spousta 
spolužáků chodila na stejnou přípravu jako já, a že si rozumíme. Moje obavy se 
rozplynuly. Teď mám radost, že jsem našla hodně nových kamarádů a skvělých 
profesorů, a těší mě, že učení zvládám. Líbí se mi, že se ve škole organizuje mnoho 

výletů, zájezdů, soutěží, vzdělávacích pobytů, lyžařské výcviky. Už se těším na 
příští rok. Za odměnu mám od rodičů slíbený pobyt se školou v Chorvatsku. Taky 
mě nadchl projekt Gladiátorské hry, kterých se za půl roku zúčastním také. 
Třešnička na dortu za 1. pololetí byl pro mě zatím náš imatrikulační ples, na který 
jsme se dlouho připravovali, a pak si ho pořádně užili. A o to víc se těším, že to 
spolu za 7,5 let rozjedeme na maturitním plese. Vůbec svého rozhodnutí jít na 
gymnázium nelituji a myslím si, že Gymnázium Chodovická je pro mě určitě ta 
správná volba. 

                                                                                        Lucie Masopustová, 1.A 

 

Kdo jsem? Pouze kluk, který chtěl potěšit své rodiče.  
 
     Již od svého dětství jsem toužil vést jiný styl života než moji rodiče. Hlavním 
důvodem je jejich práce. Otec začínal téměř od nuly a k podnikání v České republice 
ho dovedla jeho starší sestra, moje teta. Jsem jí za to moc vděčný, protože si nemohu 
představit svůj život ve Vietnamu. Ve třetí třídě mi otec začal vyprávět o škole pro 
nejnadanější z nejnadanějších. V mých očích byla pro superhrdiny, ale po krátké 
době jsem zjistil, že je to obyčejná škola pro chytré. Na začátku páté třídy mně moji 
rodiče zařídili, abych mohl chodit na ,,Zatlanku´´. ,,Zatlanka´´ byla přípravná škola 
pro přijímací zkoušky na gymnázium. 
     V den zkoušek mi přišla zpráva, která naprosto změnila moje snažení u zkoušek. 
Má drahá teta mi nabídla, že když uspěji u přijímacích zkoušek, koupí mi nový mobil. 
Od té chvíle jsem měl motivace k úspěchu dvě: mobil a otcovo uznání. 
     Při zkoušce z matematiky se mi zlomila tužka, což bylo, jako by mi někdo vrazil 
kudlu do zad a zakroutil s ní. Přesto jsem se se stresem vypořádal a úspěšně jsem 
s jinou tužkou dokončil test. Nakonec to dopadlo dobře, protože jsem u zkoušek byl 
29. 

     Jsem velice rád za to, že mám příležitost učit se na této škole. Za sedm let, až 
budu maturovat (doufám, že ne víckrát), budu vzpomínat na tuto životní zkušenost 
s úsměvem na tváři. Věřím, že mi tato škola umožní dále vést klidný a spořádaný 
život. 
     
                                                                                                   Tam Phan Tien, 1.A 
    
 
 



 
 
 

 
Poznávací zájezdy nám rozšiřují obzory (Berlín). 
 
 
 
 
 
 

 
Adventní Vídeň.    
 

 



     Všechno to začalo 1. září, kdy mě moje maminka vzala za ruku, asi aby nám 

oběma dodala odvahu, a vykročili jsme společně na mou první cestu do gymnázia. 

Mám spoustu nových dojmů a kamarádů. Cítím, že jsem součástí inteligentní a dobré 

skupiny lidí. A ačkoliv jsem teprve na prvním stupínku dlouhé a časem možná i 

obtížné cesty vzhůru, jsem tomu rád. 

                                                                                                     Petr Panenka, 1.A 

 

 

 

Základní škola, nebo gymnázium? 

Jak na tuto otázku odpoví sekunda, která má již první rok studia za sebou? 

 

     S přestupem ze základní školy na víceleté gymnázium přišlo mnoho změn jako 
dojíždění autobusem, jiní lidé, jiná škola, více učení, ale i přesto, že gymnázium 
zvládám o hodně hůře, musím konstatovat jednu věc. Tou je skutečnost, že se za rok 
a půl na gymnáziu známe lépe, než za pět let v základní škole. Doufám, že nám tyto 
dobré vztahy vydrží do doby, kdy na gymnáziu budeme končit, a že se na Gymnázium 
Chodovická budu rád vracet až do konce oktávy.  
                                                                                                    Josef Macoun, 2.A 

 

     Druhé pololetí primy jsem zvládala už lépe. Věděla jsem, jak jsou profesoři přísní 
a co po nás vyžadují. Bylo i více akcí. V lednu jsme měli imatrikulační ples, na konci 
března Noc s Andersenem. Na konci roku jsme psali pololetní testy. Protože bylo léto, 
chtěla jsem být venku s rodinou a kamarády, ale nemohla jsem. Musela jsem se učit.     
Na konci roku odešel pan ředitel Podešva do důchodu a nastoupila paní ředitelka 
Suchomelová. Ve škole se změnila různá pravidla. Pro nižší gymnázium bylo zrušeno 
zkouškové období z některých předmětů a mělo by být více exkurzí a výletů. 
         

                                                                                        Adéla Brustamannová, 2.B 

 

 

     Každý ze třídy má opravdový zájem o studium, zatímco v předchozí škole se nikdo 

učit nechtěl. V hodinách dává většina třídy pozor a v týmových pracích všichni 

spolupracují. Hodiny jsou zajímavější, učivo probíráme rychleji a podrobněji, což mi 

vyhovuje. V základní škole jsme probírali látku tak dlouho, dokud to všichni 

nepochopili, a to někdy trvalo i několik týdnů. Spolužáci ničili majetek školy, nadávali 

si navzájem a neustále se prali. Měla jsem strach. V této škole panuje dobrá nálada 

a velcí žáci nám pomáhají a radí nám, když potřebujeme. 

 

                                                                                             Lenka Formadlová, 2.B  



 
Přátelé z Německa a my – výměnný pobyt. 
 

 

 
Bez návštěvy Kolosea bychom Řím neopustili. 

 



     Na gymnáziu je situace dost jiná, i když se na nás někdy kladou vysoké nároky. 
Samozřejmě nás vyšší požadavky motivují, ale mám někdy pocit, že pokud jistou věc 
udělám špatně, budu za to potrestána. Ještě nyní, o rok a půl později, si pamatuji 
proslov bývalého pana ředitele Podešvy při přijímacím řízení a na první den školy. 
Pan ředitel stále říkal:,,Jste budoucí inteligence národa, pokud selžete vy, nemá se 
národ na koho spolehnout. Dostali jste se na školu, na výběrové gymnázium, kam se 
mnozí pouze snažili dostat. Nezahoďte svou šanci.“ Tehdy na mě, vystrašenou 
primánku, tento proslov uvalil pocit, který jsem do té doby nemusela zažít – tíhu 
zodpovědnosti. Doposud jsem měla i jiné povinnosti, jako chodit do školy a dělat 
domácí práce, cvičit na klavír, ale v tu chvíli jsem cítila, že pokud se např. budu 
věnovat malbě, že to bude špatně, neboť budu mít přece „elitní osmileté“ gymnázium. 
     Jakmile se začal pomalu rozjíždět vlak prvního pololetí, obrazně mě „praštilo do 
obličeje“ hned několik rozdílů. Prvním bylo oslovování, protože se najednou z učitelky 
stala profesorka, a i když vím, že všechny profesory takto oslovovat nemusím, přišlo 
mi to správné. Z nás žáků se stali slečny a pánové. Dalším rozdílem bylo množství 
úkolů, testů, projektů a předmětů, které nás zavalily. Pamatuji si, jak jsem si 

stěžovala na bolest zad a na těžkou tašku, kterou jsem musela na každou hodinu 
přenášet. Největším peklem pak bylo vyjít s 10 kilogramy učebnic do třetího patra, 
kdy nám to připadalo často obtížnější než tělocvik. Pět testů každý týden se stalo 
normou, a když nám oznámili, že budeme psát pololetní písemné práce ze všech 
předmětů, ani jsme se nedivili. Ty dva týdny na začátku ledna a června se nakonec 
přežily a nám se začalo zvedat sebevědomí, protože jsme si mysleli, že jsme chytřejší 
než naši bývalí spolužáci ze základní školy, a bylo tomu opravdu tak. Ve všech 
předmětech jsme byli napřed, nejvíce z matematiky a jazyků.  
     Další rozdíly jsou pro mě již zanedbatelné, a když nám spousta profesorů dnes 
říká, že na nás závisí budoucí generace, často si uvědomím, že se nás všichni 
pravděpodobně jen snaží přimět více se snažit a využít náš „talent“. A jelikož nás 
budou všichni naši profesoři dále formovat, neboť s nimi trávíme osm let našeho 
dospívání, je pochopitelné, že nechtějí, aby jejich práce byla marná. Zbývá už jen šest 
let a pět měsíců! 

                                                                                  Martina Halászová, 2.A. 

 



Na zájezdech nám chutná. Většinou dobře vaří  - i na lodi. 

Slunné Chorvatsko – tam bychom mohli být pořád. 



Školní akce 

     Již několikrát se studenti zmiňovali o různých školních akcích, které je zaujaly. Je 

pravda, že právě tyto aktivity školu stmelují a vytvářejí z ní cosi jedinečného. Kromě 

toho si studenti odnášejí mnoho sociálních zkušeností. Učí se prezentovat, vyjadřovat 

se, používat technické prostředky, komunikovat, kriticky přemýšlet i kritiku přijímat. 

Ostatně – posuďte sami, co nám o tom povědí studenti kvart a kvint. 

 

     Adaptační kurz, imatrikulační ples, Noc s Andersenem, lyžařský výcvik, zájezd do 

Anglie/Skotska, každoroční adventní zájezdy do zahraničí, zájezdy do Chorvatska, 

olympiády, sportovní akce, turnaje, semináře, výlety, exkurze, poznávací zájezdy, 

vánoční besídky, mikulášské besedy, Gladiátorské hry, Projekt Občan, fiktivní firma, 

Formální a Neformální den, Modrý den atd. Kdybychom chtěli vyjmenovat všechny 

akce naší školy, byli bychom tu do rána. Proto bychom vám rádi podrobněji přiblížili 

alespoň některé z nich. 

 

Gladiátorské hry 
 

     Karel se krčí v rohu velké tělocvičny. Jeho pronásledovatelé se blíží mílovými 
kroky. Meč má mimo dosah ruky. Kéž by se na ten test z matematiky připravil! Dav 
jásá. Ředitel naznačuje palec dolů… 
     Takto by podle učebnice správné Gladiátorské hry měly vypadat. U nás je to jiné. 
Místo mečů se bojuje prezentacemi na různá témata. Nejvyšší trest je nedostatečná 
z proslovu a místo toho, aby císař klání svolával, konají se u nás vždy na konci 
pololetí. 
     Je tu však jedna zajímavá věc. Nejedná se pouze o obsah, ten si vybírají studenti, 
ale o zpracování. To se totiž pozoruhodně různí. Dělí se na několik skupin: 
     První, nejpočetnější skupinou, jsou práce výčtové. Tvůrci se zmůžou jedině na 
výčet prvků a jejich popis. Práce se většinou svým zpracováním a podnětností shoduje 
s meteorologickými daty z Třebíče. Většina posluchárny je tráví ve stavu nevědomém. 
     Druhá, má nejoblíbenější, si hraje na praktiky. Svou práci se snaží vyvážit něčím 
mimořádným. Ale snahou to většinou končí. Většinou do této skupiny zapadám. 
     Třetí skupina je mnohem vzácnější. Pravý exemplář se vidí zřídka. Taková skupina 
úspěšně spojí typy předchozích dvou skupin a vyprodukuje kvalitní prezentaci. 
Takovým případům věnují všichni svou pozornost a něco si z práce odnesou. Musím 
se svěřit, že do třetí skupiny se ani náhodou neřadím. 
 A poučení? K překvapení nás všech je totiž velice obtížné vyprodukovat něco 
zajímavého a poučného zároveň (mně se nedaří ani jedno). A učitelé to musí zvládat 
pět dní v týdnu deset měsíců v roce? 
Více než vyhrát pravé gladiátorské hry je obtížnější zaujmout bandu náctiletých. 

Navrhoval bych proto změnu názvu na Učitelský den. I když název nezní příliš vábně, 
změní to dle mého pohled studentů. Svým způsobem totiž mají studenti záskok za 
učitele a mají se něco naučit sami. 
    Většinu se zaujmout asi nepodaří, ale když se to povede, ze své práce si něco 
odnesou. A o tom to snad je, ne? 
                 Jakub Koucký, 5.A 
 

 



  

   
Místní seniory již známe. Každý prosinec se na nás těší. 
 

 
Pro starší spoluobčany jsme uspořádali i sbírku knih. 



 
     Násilí na školách? Boj? Co to vlastně je – Gladiátorské hry? Opravdu se ve škole 
každý půlrok konají hry plné násilí? Nebo je to jen obrazné pojmenování a ve 
skutečnosti žádné násilí neprobíhá? Má to co do činění s etruskými či římskými 
hrami? 
     Gladiátorské hry na Gymnáziu Chodovická znamenají půlroční práci ve 
skupinách na dané téma, které si studenti vyberou. Poté celé pololetí docházejí na 
konzultace s profesorem, který jim toto téma schválil.  Myslíte si, že je to snadné? 
Prostě jen přinesete text a hotovo? Bohužel tomu tak není. Hned prvním oříškem je 
dohodnout se ve skupině na tématu. To musí pak schválit učitel i vedení školy. Pak 
už je to brnkačka. No, vlastně – ani ne. Jak mám začít? Jak mám vytvořit text na 
dané téma, aniž bych použila ta kouzelná tlačítka Ctrl-C a Ctrl-V? 
     Gladiátorské hry se však mění ve hry teprve ve dnech, kdy své půlroční práce 
prezentujeme. Kromě obsahu se hodnotí i naše rétorické schopnosti a to, jak moc 
dokážeme zaujmout publikum. 
     Hry na našem gymnáziu probíhají tedy nenásilnou formou a jediný boj, který 

svádíte, je ten ve vás. Cílem všech prací je získat nové informace a poznatky nad 
rámec vyučování a obohatit tak vědomosti své i svých spolužáků. Zkušenosti, které 
sestavováním a prezentováním „gladiátorek“ získáme, se nám také budou hodit při 
psaní prací na vysoké škole. 
 

                                                                      Barbora Bombová a Klára Šilhavá, 5.B 

 

 

 

PROJEKT OBČAN 
 
     Problémy jsou všude kolem nás - napravo, nalevo, všude, kam se zkrátka 
rozhlédneme. Jsou součástí našich životů. Abychom si naše bytí alespoň trochu 
usnadnili, je nutné si pomáhat. Jak? Zvládneme to i my, mladí? Naše škola se na 
tuto problematiku zaměřila. V rámci předmětu VDO (výchova demokratického 
občana) zpracováváme Projekt Občan. Co to obnáší? 
     Pomáhat může každý, a čím více lidí se zapojí, tím lepší svět bude, no ne? Na 
našem gymnáziu se v tomto duchu nese celé první pololetí kvart, které je věnováno 
již zmíněnému projektu. Ten je založen na shromažďování a získávání informací 
týkajících se nějakého problému z našeho okolí. Aby vše nezůstalo jen na papíře, 
snažíme se také pomoc problém řešit, nebo alespoň podpořit lidi, kterých se týká. 
     Naše třída se rozhodla jít do projektu po hlavě. Jako téma jsme si vybrali 
problematiku domovů důchodců, konkrétně Domova pro seniory Bojčenkova v Praze 
14. 
     Rozdělili jsme si okruhy teoretické části (někdo zpracovával např. nejčastější 

nemoci, jiný se zaměřil na nutné vybavení domova apod.) a zároveň jsme se dohodli 
na praktické stránce. Tou byly pravidelné návštěvy Domova, které nás ovlivnily 
nejvíce. Většinou jsme se seniory zpívali jejich oblíbené písně za doprovodu kytary, 
což sklidilo asi největší úspěch, protože jsme dohnali k slzám štěstí nejednoho 
stařečka. A věřte, pocit to byl úžasný.  
     Na Vánoce jsme se rozhodli udělat něco neobvyklého. Dali jsme tedy hlavy 
dohromady a rozhodli se s klienty Domova nazdobit stromeček. V den, kdy chodí 
nadělovat čert, mikuláš a anděl, jsme si připravili hudební vánoční besídku. Zazpívali  
 



 
Opět jedna zájezdová – prosluněná Paříž. 
 

 
Chladná Anglie. 
 
 
 



jsme si společně koledy, rozdali seniorům balíčky, které nám připravily pracovnice 
domova, a nakonec jsme všem popřáli hodně zdraví, protože toho potřebují nejvíce.  
Naše vánoční návštěva byla poslední oficiální. Po ní přišel čas na prezentaci. Pro nás 
tím však nic neskončilo. V návštěvách pokračujeme i nadále.  
     I když jsme nezměnili svět, podařilo se nám vykouzlit úsměv a dopřát pocit štěstí 
spoustě lidí, a i to je úspěch. A nejen to, dokázali jsme se společně na něčem 
dohodnout a zachovat se jako dospělí. Myslím, že nás to všechny obohatilo. Zápisky 
ze sešitů zapomeneme snadno, ale zážitky z našich srdcí se už nikdy nevytratí. A o 
tom tento projekt přesně je.  
 
                                                        Karolina Dvořáková a Václava Suchánková, 5.B 
 

 

 

Slova žáků nejstarších, slova absolventů 

 
     Osm let uteče mnohem rychleji, než se může zdát. Pro žáky je to téměř polovina 

jejich života, kterou trávili v prostorách této školy. A samotné místo, budova, by 

neznamenaly nic, kdyby v ní nebyli kvalitní lidé. Profesoři, spolužáci, administrativní 

personál a konečně i uklízečky a údržbáři. Ti všichni mají vliv na to, co si každý odnese. 

Nejsou to jen získané znalosti a dovednosti, které poputují s našimi studenty dál, ale 

jsou to i vzpomínky. Postupem času zůstávají jen ty nejlepší a vracíme se k nim 

s úsměvem a nostalgií. 

     Naše gymnázium je mladé. Dvacet pět let. Není tu ještě taková generace, která by 

utírala slzy dojetí nad dávnými fotografiemi. Přesto však už teď mnozí moc dobře ví, že 

tento čas jednou přijde. Vždyť stesk přišel mnohem dříve, než se čekalo. Bylo možná i 

hodně chvil, kdy si žák s povzdychem řekl – už abych byl pryč. Ale často jsou to právě 

tito žáci, kteří navštěvují školu nejčastěji. Postávají na chodbách a čekají na své třídní 

učitele. Byla doba, kdy s nimi trávili více času než s vlastními rodiči. A to nelze jen tak 

ze života vypustit. Samozřejmě přijde čas, kdy nové zážitky zastíní ty starší. Ale přesto 

víme, že školní léta nikdy nikomu z hlavy nevymizí. 

     Rozlučme se tedy slovy našich současných oktavánů, absolventů i nejdéle 

působících pedagogů. Mají nám co říct, mají na co vzpomínat a my doufáme, že to tak 

zůstane. 

 

 

Co mi dala střední škola? 

 

     Gymnázium mi dalo kromě přípravy na běžný život i spoustu nových vědomostí a 
zkušeností. Naučila jsem se samostatnosti, poslušnosti nebo také podřízení se 
autoritám. Samozřejmě, že studium nebylo pokaždé procházka růžovým sadem. 

Vyžadovalo spoustu učení, protože co si budeme povídat, žádný učený z nebe 
nespadl. Ale přes veškeré úsilí s pomocí našich úžasných profesorů jsem vždy 
všechno zvládla. A jestli jsem dostávala i špatné známky? Samozřejmě, že ano. Ale 
nikdy jsem se z toho nezhroutila. Jak se říká, chybami se člověk učí. A já si ty chyby 
uvědomila a příště jsem se snažila je nedělat. 

                                                                                          Krystyna Škorpilová, 8.A 

 



 
Podunajská stezka – tentokrát na kole. 

 
Za zábavou a poučením nemusíme až za hranice. 
 



       Někdo by určitě namítl, že gymnázium má všeobecné zaměření, a že jsem si měl 
vybrat jinou školu. Ale přiznejme si, kdo byl ve věku rozhodnutí o škole s jistotou 
přesvědčen, čím chce v budoucnu být? Jen málokdo… Až při výběru seminářů do 
posledního ročníku měla velká část studentů jasno. 
     Další otázkou je, zda vás gymnázium naučilo vzájemné spolupráci, či nikoliv. 
Hodně sociologů si stěžuje, že ještě nikdy nebyl svět tak individualisticky zaměřen. A 
možná na tom něco bude. Mnohokrát se totiž stalo, že se studenti při skupinové práci 
neshodli a tím se názorově rozdělili. Každý chtěl prosadit něco svého. Myslím si, že 
ani není možné, aby všichni se vším souhlasili. Takové situace nastávají i v běžném 
životě. Není špatné mít svůj názor, ale měli bychom respektovat i myšlenky druhých.         
Jako další příklad uvedu schopnost prezentovat projekty. Účelem tzv. Gladiátorských 
her je kromě práce ve skupině naučit se také zpracovávat a vyhledávat informace 
z různých zdrojů a poté je prezentovat před publikem. Tyto schopnosti jsou nezbytné 
pro budoucí studium a kariéru. Jsou důležitější než se pouze naučit zpaměti fakta. 
Mnozí studenti se při zpracování tohoto projektu setkali s napomenutím učitelů, že 
drtivou většinu zkopírovali z internetu nebo že nepoužili knižní zdroje. S tím by se ale 

dalo polemizovat. Mnoho článků uvádí informace velice podobné těm, které jsou 
uvedeny ve Wikipedii. Proto se stala nejdůležitějším místem k získání informací vedle 
zpravodajských serverů. Vyhledat a zpracovat užitečné informace je pro spoustu lidí 
mnohem těžší než vytvořit prezentaci a seznámit s ní ostatní. 

                    David Kořenek, 8.A 

 

     Za mě je gymnázium ideální volbou pro někoho, kdo chce pokračovat ve studiu i 
na vysoké škole a zároveň neví, jakým směrem by se po skončení deváté třídy základní 
školy vydal. Co hodnotím na studiu pozitivně? Jaké poznatky se mi ještě budou 
hodit? Jako první, co mě napadá ohledně našeho gymnázia, je snaha vytvořit dobré 
kamarádské třídní i mezitřídní vztahy. Ať už se to týká poznávacího kurzu v primě, 
lyžařských výcviků i školních exkurzí a výletů, vše upevnilo naše vztahy a našli jsme 
nové kamarády. Škola však pořádá i jiné akce. Není to už ale příliš? Nejsou pak 
studenti nesoustředění? Osobně jsem byla na většině zájezdů v Chorvatsku, 
vánočních výletech i poznávacích zájezdech a všude se mi moc líbilo. Podle mého je 
to pro studenty zpestření, ale získají i nové poznatky. Obecně bych řekla, že 
gymnázium je dobrou přípravou do našich budoucích studijních i osobních životů. 

                                                                                                     Klára Žáková, 8.B 

 

     Při vzdělávání na gymnáziu jsem díky učitelům odhalila své hranice a zjistila jsem, 
jak je mohu překonat. Musím uznat, že znalosti získané na tomto gymnáziu značně 
ulehčují život. Nedokážu si představit, jak by dnešní technicky i vědecky vyspělý svět 
fungoval bez vzdělaných lidí. Momentální stav naší společnosti by byl bez vzdělání 
absolutně neudržitelný.  
Primárně mi ale dala škola vzdělání na celý život, zůstanou nezapomenutelné zážitky, 

ať už ze školy, z výletů nebo akcí se spolužáky. Dala mi nenahraditelnou přípravu k 
životu na vlastní pěst. Musím říct, že postupem času jsem přišla na mnoho důležitých 
věcí, které jsem jako malá chápala jinak. Můj největší omyl byl ale moje mínění o 
škole. Jednou určitě ocením ještě více než dnes, jak moc byla tato škola pro mne 
důležitá. 
                                                                                                    Bára Seberová, 8.B 



 
Vydáváme školní časopisy a získáváme ceny. 



     Za to, kým teď jsem, nese z velké části zodpovědnost moje škola. Naučila jsem se 
zde pracovat pod tlakem. Pomohla mi, abych si uvědomila, že život není peříčko a 
nikdy nebude vše podle mé představy. Do budoucna je to velmi dobrá lekce. 
S uznáváním autorit je spojeno i slušné chování. Rodiče nám sice od mala vtloukají 
do hlavy jak se chovat, ale myslím, že učitelé tyto způsoby upevňují. 
 
                                                                                        Veronika Šimonovská, 8.B 
 
 
     Jednoho krásného dne jedu domů ze školy a poslouchám svou oblíbenou 
radiostanici. Na pořadu dne je rozhovor s notoricky známou osobností – Markem 
Zuckerbergem. „A co si myslíte o našem školském systému, pane Zuckerbergu?“ tázal 
se redaktor. „Domnívám se, že nejlepší formou výuky je samostudium. Člověk se totiž 
naučí jen to podstatné, tím pádem není zatížený přílišným množstvím zbytečných 
informací,“ odvětí Zuckerberg. A v té chvíli mě to trklo. Proč jsem vůbec chodil osm 
let na gymnázium? Bylo to zbytečné? Co si vlastně ze školy odnáším? 

     Souhlasili byste s Markovým výrokem? Z mé zkušenosti je ve většině případů 
opak pravdou. Škola je důležitá. Pevně věřím, že jednou z klíčových schopností 
člověka je mezilidská komunikace. Jak k tomu přispívá škola? Již od prvního ročníku 
jsem byl „nucen“ se socializovat se svými vrstevníky. V průběhu let jsem se naučil 
velmi cenné lekce, o které bych byl ochuzen nebýt školy. Seznámil jsem se s úžasnými 
lidmi, naučil se prezentovat své dílo, co říci u pracovního pohovoru, psát motivační 
dopis… Domníváte se, že by bylo možno se tyto věci naučit samostudiem? 
     Kromě komunikačních dovedností mi škola přinesla plno vědomostí, na základě 
kterých si mohu vybrat své budoucí povolání. Jakým způsobem mě gymnázium 
připravilo? Jednoduše. Studijní plán byl plný zajímavých, ale také náročných 
předmětů. Mohl jsem si tak vyzkoušet různé sféry oborů. Přineslo mi to určitý pohled 
a jistý životní směr. Poznal jsem, v čem mám pokračovat a čeho se naopak vyvarovat. 
     Jedné věci si lidé moc neváží. Škola nás učí organizovanosti a určité disciplíně. 
Jsem si jistý, že bez denních povinností bych zlenivěl. 
     Nakonec jsem šťastný, že jsem chodil osm let na toto gymnázium. Nebylo to 
zbytečné. 
                                                                                       
                                                                                                    Adam Reichel, 8.B 
 
 
       Mluvíme o zkušenostech, kterých během těch let studia získáme opravdu nemálo.  
A ty nás vytváří. Co jsme zažili a učinili, nás dělá takové, jací jsme. Pro mě to je pět 
let zkušeností ze základní školy a osm let z gymnázia. Od mých šesti let mi toto místo 
ovlivňuje život.  
     Jak jsem již řekla, můžete získat dobré i špatné zkušenosti, ale rozhodně ne žádné. 
Nemyslíte? 
     Už vím, že na známkách nezáleží, protože jsou důležitější věci. Známky nejsou 
všechno a často ani čtyřka neznamená, že jste hloupí. Ovšem také vím, že pokud se 
chci věnovat něčemu do budoucna, je jen na mně, jak s tím naložím. Mně tedy škola 
naučila spoustu věcí a dala mi opravdu hodně. Nové přátele, nebo naopak vzala staré, 
dala mi spoustu zkušeností a změnila vlastně mě samotnou. Bez všech těch zážitků, 
bych byla určitě úplně někým jiným. Jak řekl John Locke, byla jsem nepopsaný list 
papíru a velká část toho textu je nyní napsaná právě díky škole.  
 
                                                                                                  Renata Písecká, 8.B 
 
 
  



     

 
Modrý den. 

 

 

.  
Formální den. 



Škola nám dává opravdu mnoho věcí. Již od začátku do nás dostává obrovské 
množství informací. Učíme se číst, počítat, psát… Ale je toho mnohem víc. Mnoho 
z nás si to ani neuvědomuje, ale dostáváme jednu důležitou věc. Jisté povědomí o 
společnosti. Nejen že navazujeme první vztahy, ať již kamarádské nebo hlubší, ale 
získáváme informace o lidech. Jací jsou, jak se chovají, dovídáme se něco o hierarchii 
a respektu k ostatním. 
     Říká se, že škola bere lidem kreativitu. Ale vzpomeňme si, kolik unikátních 
způsobů opisování jsme vymysleli, když to bylo potřeba.  
     Člověk dává škole také mnoho. Například čas. Na druhé straně – škola nám dává 
mnohem víc. Dokonce víc než si sami uvědomujeme. 
 
                                                                                                  Jakub Jeřábek, 8.B 
 

 

K 25. výročí školy 

     Bylo mi svěřeno napsat ohlédnutí se za dobou, kterou jsem na gymnáziu strávil, 
že prý slaví 25 let od svého vzniku. Nebudu psát přímo o mně, pokusím se napsat 
něco o tom, co střední škola znamená. 
     Mnohým z nás bylo gymnázium na obtíž, jiným se čas v lavicích líbil. Někdo na 
ten čas vzpomíná tak, druhý onak. Vzpomíná se na testy, na nudné i na zábavné 
hodiny a přestávky, kdy pocit při zvonění po dlouhé hodině byl vždycky stejný a 
vždycky stejně uvolňující a osvobozující. To ale není důležité. Nic z toho není důležité. 
Není důležité, jak se nám líbil ten a ten předmět, není důležité, jaký učitel na nás měl 
nebo neměl spadeno. 
     Důležité je, že to bylo celých osm let našeho života. V oktávě tvoří gymnázium 
necelou polovinu našeho života. Odehrála se tady. A to je to, co je důležité. Ohlédnutí 
se za střední školou není ohlédnutí ve smyslu kolik čeho, nebo co se za těch osm let 
stalo, ale že se to stalo. Že jsme dostali tu možnost žít a být ve světě, kterého jsme za 
čas na gymnáziu okusili více, než kdy jindy. Jestli batole poznává svět hrou a poznává 
nejzákladnější vlastnosti světa; věci padají k zemi, na Zemi se střídá den a noc, vzniká 
první povědomí sebe sama, tak na střední škole člověk pozná zbytek, lidskou dimenzi 
světa, která sice už není tak kouzelná, ale zároveň člověka připraví a obrní na dospělý 
život, kdy jen díky času ze střední školy dokáže najít štěstí, radost a krásu v tom, co 
na první pohled veselé ani krásné není. Vidíme, čeho jsme a nejsme schopni. Vidíme, 
že nemůžeme mít všechno, že člověk je omezený, ať už tím, co můžeme vidět, tak i 
časově. Poznáme, že některým lidem by se nemělo věřit, poznáme cenu přátelství a 
poprvé začínáme uceleně vidět svůj vlastní obraz sami v sobě. Nezáleží na škole, záleží 
na životě, kdy se zde život proměnil tak moc, že se tomu může rovnat snad jen 
samotný moment narození. To je to, co bychom si měli uvědomit. Že maturitou 
skončila jedna epocha. Jedna éra našeho života, kterou bychom si měli cenit a ve 
svých vzpomínkách laskat ne jako nějaký čas minulosti, ale jako náš čas. Jako náš 
vlastní život, který je to jediné, co skutečně vlastníme, přestože i od něj bychom se 
měli oprostit, pokud nechceme lpět na něčem konečném a omezeném. A záleží jen na 
nás, jak si život vytvoříme, jakým světem se obklopíme a jak budeme život žít a jak 

se potom ohlédneme za osmi lety, které zdánlivě utekly, ale jsou tu pořád s námi. 
 Co se týče školy samotné, škola byla fajn. Na hodinách jsem se něco naučil, 
něco nenaučil a vzpomínám na ni v dobrém. Dala mi nadšení pro přírodu a svět, ve 
kterém žiju, přestože netuším, jak se jí to podařilo, protože jsem většinu času v lavici 
strávil spánkem nebo naprostou duševní nepřítomností.  
Takže se mějte hezky 
 

Matěj Jureček, absolvent 



  
Poslední zvonění. 
 
 
 

 
Jak se loučí maturanti. 
 



Když jsem hledal informace o naší škole, bylo všude skoro to samé. Průlom ale 
naštěstí přec jen nastal. Vzpomněl jsem si, že naše škola se dříve jmenovala GUK – 
Gymnázium Univerzity Karlovy. Pozměnil jsem tedy klíčová slova při vyhledávání a 
konečně se shledal s malým úspěchem. Našel jsem dokument zvaný GUK-ZaklInfo. 
Není to nic menšího než koncepce nově připravovaného gymnázia v Horních 
Počernicích z března roku 1993. K oficiálnímu založení školy došlo 13. května 1993. 
GUK… mně to zní zajímavě, a taky to zajímavé bylo. Škola měla přijít se zcela 
revolučním způsobem vedení střední školy. Všem nám je známý problém 
všeobecných gymnázií u nás, tedy že se učíme všechno, ale s trochou nadsázky 
neumíme nic. Pro představu, v čem třeba měla být škola tak revoluční, jsem si dovolil 
udělat výtah ze zmiňovaného dokumentu o koncepci GUK. 
 
     Gymnázium Univerzity Karlovy (dále GUK) bude modelovou školou pro poskytování 
všeobecného gymnazijního vzdělání formovaného ve spolupráci s odborníky z fakult 
UK. K již existujícím modelům škol jednostranně zaměřených na jeden až dva obory je 
tu připravován typ, ve kterém mají vazby s fakultami UK umožnit rozvíjení co nejširšího 
spektra hlubších zájmů studentů. Cestou k tomu cíli je maximální časová i obsahová 
redukce povinné výuky ve všech předmětech bez výjimky. Tato minimalizace vytváří 
široký prostor pro další vzdělávání studenta jak ve větvené volitelné školní výuce ve 
všech předmětech, tak i pro případné hlubší zaměření jeho činnosti mimo školu. 
Skutečnost, že budou v povinné výuce komunikovat studenti s rozmanitým zaměřením, 
bude mít nepochybně pozitivní vliv na jejich vyvážený intelektuální vývoj. 
                                                                                Citace: dokument GUK-ZaklInfo 
 
 
 
 
     Ano. Naše škola nabízela zhruba podobný systém vzdělávání na střední škole, jaký 
známe například ze Spojených států. Co se s tím stalo? V čem byl problém? 
     Na tyto otázky nám neodpověděl nikdo jiný než právě dlouholetý ředitel gymnázia 
PhDr. Jan Podešva. Ani tentokrát jsem nemusel upustit od vyhledávání na internetu. 
Nyní jsem se obrátil na archivní čísla Hornopočernického zpravodaje. Ve vydání ze 
září 2003 nabízí rozhovor s ředitelem školy, která tehdy oslavovala deset let od svého 
vzniku. 
 
 

Gymnázium neslo z počátku v rámci nového projektu jméno Univerzity 

Karlovy. Proč jste od něho upustili? 
 
     Univerzita si vymyslela velmi avantgardní způsob, jakým povede střední školu. Měli 
zcela utopickou představu o tom, že studenti na gymnáziu jsou schopni samostatně se 
rozhodovat podobně jako vysokoškoláci. A škola jim to umožní. Je logické, že budou-li 
mít naši studenti na výběr matematiku, fyziku a tělocvik, všichni půjdou na tělocvik. … 
                                                                   Hornopočernický zpravodaj: Praha, 2003 
 
     K tomu není moc co dodat, já jsem tehdy u rozhodování o budoucnosti školy 
nebyl. Konkrétně jsem tehdy nebyl snad ani na světě, takže je těžké posuzovat, co se 
mohlo udělat jinak. Nicméně s tím tělocvikem měl pan exředitel pravdu, já bych na 
něj šel. 
 
 
 
 
 



  
Vést rozhovory se učíme i od Václava Moravce. 
 

Politickou situaci jsme diskutovali s Janem Rumlem. 



 
Jak vidí počátky naší školy jedna z profesorek, které jsou zde od samého počátku? 
Připravili jsme pro vás na závěr rozhovor s dlouholetou zástupkyní ředitele, paní 
profesorkou Mgr. Marií Štěpánkovou. 
 
Paní profesorka u nás učí již od roku 1993 zeměpis a tělesnou výchovu. Také byla 

nějakou dobu ve vedení školy, a proto jsme si vybraly právě ji.  

 
 
Jak jste se k této škole vůbec dostala? 
Bydlela jsem mimo Prahu a učila na vesnické základní škole. Jednou mi manžel 
přinesl noviny s inzerátem, ve kterém stálo, že Univerzita Karlova zakládá gymnázium 
v Praze v Horních Počernicích. Tak jsem se rozhodla, že to půjdu zkusit. Byl o to velký 
zájem, protože mnoho učitelů v tom vidělo množnost si tímto polepšit. Na konkurzu 
jsem potkala například paní profesorku Přečkovou, která je na naší škole také už od 
začátku. 
 
Hrála dále v chodu školy Univerzita Karlova nějakou roli? 
Původním nápadem bylo sepětí středoškolského a vysokoškolského studia. Chodili 
k nám pomáhat učit profesoři z Karlovky. Byla to hezká myšlenka, ale hned bylo 
jasné, že je to neproveditelné. Oni si učili, jak chtěli, ale odpovědnost šla na nás. 
Z tohoto důvodu nápad selhal.  
 
Z jakého důvodu vzniklo detašované pracoviště?  
Tyto důvody nejsou do dnes dost jasné. Spíš to vycházelo z Prahy 14, která měla také 
touhu mít na svém území veřejné státní gymnázium. Proto se městská část obrátila 
na několik ředitelů, ale jediný, kdo se toho ujal, byl náš tehdejší pan ředitel Podešva.  
 
Co se na této škole za celou tu dobu změnilo? 

Například budova v Horních Počernicích měla dříve jen dvě patra a jedno patro bylo 
ještě za plného provozu školy přistavěno. Nejhorší práce se dělaly však o prázdninách. 
 
Jaká je podle vás nejméně a nejvíce přínosná změna? 
To je těžké. Nejvíce přínosné si myslím je, že je pořád velký zájem o školu a že je 
vysoký převis poptávky. To je velice pozitivní, protože je vidět, že má škola dobré 
jméno. A negativní bylo a pořád je to, že jak detašované pracoviště, tak pracoviště 
v Horních Počernicích je umístěno v budově základní školy, což samo o sobě negativní 
není, ale problém jsou tělocvičny. My jsme v tělocvičnách v nájmu a organizačně se 
to dělá tak, že se staví rozvrh od tělocvičen a mělo by to být naopak.  Takže takhle 
vycházíme pouze z toho, co nám základní škola přidělí. A bohužel se po celou tu dobu 
dvaceti pěti let nepodařilo najít společnou cestu, aby se to zlepšilo. A také je to velmi 
nákladné organizačně.  
 
Co považujete za důležitý mezník historie této školy? 

Já si myslím, že ten nejdůležitější mezník byla naše první maturitní zkouška, zcela 
určitě. To byli naši první absolventi, to byl ten mezník. Tam se to všichni učili. My 
jsme se učili organizovat, zkoušet, připravovat se na to a oni se učili jako všichni 
maturanti. Takže si myslím, že mezník je první maturitní ples a první maturitní 
zkouška, a pak tedy státní maturity v roce 2011. 
 
My Vám velice děkujeme za Váš čas a ochotu nejen při tomto pohovoru, ale 
během celé doby Vašeho působení ve škole.  

              Anna Žemličková, Karolina Ploužková, 6.B 



 

 
Před maturitou máme skvělou náladu. 
 

 
Velmi rychle to utíká… 
 



     Čtvrt století za námi. V předcházejících stránkách jsme měli možnost nahlédnout do 
minulosti očima těch, pro které ve škole pracujeme, očima těch nejdůležitějších – žáků. 
Každý učitel se snaží dát svým svěřencům co nejvíce. Není to tak, že by měl pevnou 
pracovní dobu a s úderem jejího konce odešel spokojeně domů. Naopak. Teprve doma 
přemýšlí nad problémy, které ho přes den potkaly. Vybavují se mu tváře a slova, jež 
měly svůj význam. Nejednou právě tato slova žáků i leccos změnila. Vždyť každý 
pedagog chce jediné – aby se žák naučil, pochopil a zároveň se v klidu vrátil do svého 
domova.     
     Mladí nastupují do této školy jako děti a my sledujeme jejich přerod v dospělé muže 
a ženy. Zažíváme s nimi dobré i špatné. Navazujeme vztahy, které zřejmě nikdy 
nevymizí. Všichni žáci jsou totiž naši. A my doufáme, že se naopak staneme učiteli – 
jejich.  
    Za dvacet pět let se mnoho změní. Budovy, technika, vymění se učitelé, každý rok 
přichází někdo nový a někdo odchází. Všem držíme palce. Těm mladším do společně 
strávené doby a těm starším do života. Čeká je toho ještě hodně. Problémy, které se 
zde zdály veliké, najednou ztratí na své důležitosti, přijdou jiné. Snad i škola přispěla 
k tomu, že je každý bude umět vyřešit. 
     Přejeme si, aby totéž platilo i nadále. Některé vědomosti zapomeneme, ale v dnešní 
době si množství informací můžeme i vyhledat. Musíme jen vědět kde a jak. Co ale 
vyhledat na internetu nejde, to jsou vzpomínky na lidi kolem nás. Vzpomínky na 
přátelství, společné zážitky humorné i vážné. Vyhledat nemůžeme ani přátele, které ve 
škole mnozí naleznou. Ti praví totiž zůstanou na celý život. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za spolupráci při sestavování tohoto sborníku děkuji PaedDr. Věře Čechákové, 
PaedDr.  Evě  Krátké,  Mgr.  Zuzaně  Suchomelové,  PhDr. Zuzaně Berchtoldové a 
Mgr. Aleně Vavřičkové. 

 
Sborník sestavila Mgr. Milada Schieblová 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

  



 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 


