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Almanach
ÚVODNí SLOVO
Milí pøátelé,
dostává se Vám do rukou v patnáctileté historii
školy druhý sborník našeho Gymnázia Jana Piveèky
Slavièín. Má za cíl pøedstavit souèasnost gymnázia v
kontextu s jeho dùleitými mezníky existence. Chtìli
bychom, aby tento materiál slouil nejširší
veøejnosti, všem, kteøí se zajímají o práci
zamìstnancù a ákù a kterých se èinnost
instituce jakýmkoliv zpùsobem mùe
dotýkat. Tato publikace mùe pomoci vytvoøit
si reálnou pøedstavu o èinnosti, monostech
a smyslu školy.
Pøíhranièní oblast, ze které gymnázium
èerpá uchazeèe ze základních škol, je
definujícím vstupním faktorem. V souvislosti
s ivotní úrovní našeho regionu, s vìdomím
skladby vzdìlanostní struktury obyvatel,
pracovních pøíleitostí je zøejmé, e k
restrikci a sníení tìchto negativních vlivù je
všeobecné støedoškolské vzdìlání v naší oblasti
nejenom potøebné, ale v budoucnu nezbytnì nutné,
nebo uplatnìní našich absolventù na trhu práce je
dlouhodobì naprosto bezproblémové. Kopíruje to
stav gymnázií nejenom ve Zlínském kraji, ale celé
republiky. Akcent na všeobecné støedoškolské
vzdìlávání jako primární podmínka ke studiu
vysokoškolskému smìøující ke
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konkurenceschopnosti je dlouhodobým zámìrem
Evropské unie vytyèeným v rozpoètovém období
2007-2013 .
Základním pilíøem naší práce je tolerantní a
vstøícná komunikace mezi všemi subjekty, které je
nutno povaovat za jeden tým: vedení školy,
pedagogiètí zamìstnanci, ekonomické oddìlení,
hospodáøští zamìstnanci a pøedevším studenti.
Tento tým musí vytváøet hodnoty poplatné dnešní
dobì uvnitø instituce a následnì je pøenášet
do vnìjšího prostøedí. Bez vnímání potøeb
souèasné spoleènosti, konkrétnì našeho
regionu s vyuitím historicky a geograficky
definovaných aspektù není myslitelný
kvalitní rozvoj gymnázia. Slušnost,
odbornost, výchova k obèanství a solidaritì,
pøidaná hodnota studijních pøedpokladù pro
studenty v pøípravì na vysoké školy a
uplatnìní na trhu práce jsou prioritními
klíèovými kompetencemi, kterými chce
gymnázium vybavit svoje absolventy. Škola
by tedy mìla studentovi ukázat nejenom
stránku vzdìlanostní, ale pøedevším neménì
dùleitou stránku výchovnou s atributem veøejnì
prospìšné instituce.
Dovolte nám tedy, abychom vám pøedstavili naše
snahy pro splnìní výše uvedených cílù. Školu je
nutno chápat v nìkolika prolínajících se rovinách.

Gymnázia Jana Piveèky Slavièín
Nejdùleitìjší je pedagogicko výchovná èinnost,
dále spolupráce nejenom s regionálními ale také
zahranièními partnery. Nezbytná se jeví stále se
rozšiøující nabídka mimoškolních a volnoèasových
aktivit studentù v oblasti kulturní, sportovní,
zájmových a nepovinných kroukù.
Perspektiva školy je mimo jiné deklarována z
pohledu zøizovatele investièními dotacemi, které
umoòují zmodernizovat školu v materiálnì
technických parametrech,
zrealizování sedlové
støechy s moností pùdní vestavby a zcela
zrekonstruovat sociální zaøízení.
Za jednu z nejvìtších, avšak nutných pøedností
povauji atmosféru ve škole, pøátelský pøístup a
partnerský vztah všech zamìstnancù školy k
ákùm. Práce s áky nad rámec povinností
kvalifikovaných uèitelù je na naší škole dlouhodobì
samozøejmostí, co se projevuje v úspìších na
vìdomostních soutìích urèeným støedním školám a
také ve vysokém procentu úspìšnosti absolventù pøi
pøijetí na prestiní vysoké školy.
Vìøím, e mohu konstatovat, e naše gymnázium
jednoznaènì plní své poslání a funkci a je
neodmyslitelnou souèástí regionu. Zásadním
partnerem, bez nìho by bylo obtíné tyto snahy
realizovat je vedení mìsta Slavièína. Chtìl bych také
podìkovat všem regionálním institucím, Nadaci
Jana Piveèky, základním školám, Asociaci rodièù a
pøátel gymnázia a podnikatelské veøejnosti za jejich
jasnou podporu rozvoje našeho slavièínského
gymnázia. Jméno èlovìka, které je v názvu školy je

pro nás pøíkladem
moudrosti, pracovitosti a
laskavosti.
Dovolte mi, abych tedy gymnáziu popøál do
dalších let kvalitní uèitele, kteøí dokáí oslovit
zvídavé studenty a vstøícnou a tolerantní spolupráci
se všemi zainteresovanými subjekty.
To, zda se nám práce daøí, je pøedevším na Vašem
posouzení, a proto všem ètenáøùm pøedem dìkuji za
námìty a pøipomínky, které školu obohatí.
Mgr. Josef Maryáš, øeditel školy

Jan Piveèka
Na svìtì jsou dva typy lidí. Ti, kteøí ijí poklidnì a
jeden jejich den se vìrnì odráí
od toho druhého. A jsou zde
naopak i takoví, kteøí by ke
skuteènému zdolání všech svých
cílù potøebovali ivotù minimálnì
deset. Mezi nì patøil i obuvnický
expert Jan Piveèka. Jeho ivot:
„To byla taková pestrá všehochu
plná nejrùznìjších akcí, radostí,
nehod, smutkù, bolestí, ale i
pìkných okamikù.“ Uznávaný
valašský švec pracoval jako poradce pro mnohé
firmy na rùzných kontinentech skoro pùl století.
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Jeho srdce ovšem stále touilo po èeském domovì,
kde se nakonec vrátil. Tehdy jak sám øíkal: „Vycítil, e
mùe pro lidi ještì leccos udìlat, nejenom sloit ruce
do klína a uívat si svého zasloueného dùchodu“.
Rozhodl se zaloit nadaci, která má dodnes pro
mladé, talentované studenty velký význam. Právì
tady se mohou zúèastnit nìkteré ze soutìí
„Veselých bot“, „Ševèe, dr se svého kopyta“ nebo
„Vnímáme pøítomnost, abychom ovlivnili
budoucnost.“ Pravidelnì se zde setkávají i redaktoøi
Malého studia pøi skládání
„ápovin“. Na výèet všech
projektù nadace by nám
nestaèil list papíru. Panu
Piveèkovi snad nikdy
nedocházely kreativní námìty.
Studenty se vdy snail
zahrnout do dìní kolem celého
svìta. Chtìl nám zkrátka
vysvìtlit, e tøetí tisíciletí
potøebuje dalšího Èapka
anebo Bau. Jako zøejmì
poslední generace, se kterým
vedl tento charismatický
èlovìk dlouhé diskuse, pozná dokonale jeho
hladového èápa a škrtící ábu. Vdy pøipomínal, e
ivot je boj, který nikdy nesmíme vzdát. Nevzdáme- li
se pøedem, pak neexistuje ádná síla, která by nás
mohla zlomit. Bohuel 5. ledna 2004 ztratila Nadace,
Slavièín, studenti, ševci,.. svou klíèovou osobnost.
Èlovìka velmi respektovaného, moudrého,
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zkušeného a optimistického. Je jisté, e jeho jméno
neupadne v zapomnìní. I díky názvu našeho
gymnázia nezùstane Jan Piveèka pouhou legendou.

Jan Piveèka se za 12 let, po které po svém návratu
ze zahranièí pùsobil ve Slavièínì, ve Zlínském
kraji a v Èeské republice stal velmi uznávanou a
respektovanou osobností. il a pracoval podle
svého hesla "Never give up" - nikdy se nevzdávej,
a do své neèekané smrti
5. ledna 2004. Nadace, kterou zaloil, pùsobí dál
ve Slavièínì a pokraèuje v jeho práci.
Je ctí všech studentù a zamìstnancù, e
gymnázium mùe nést jeho jméno.

Vztah gymnázia a mìsta
Podle zákona o obcích obec (mìsto) peèuje o
všestranný rozvoj svého území a o potøeby svých
obèanù. Pod tímto nelze spatøovat jen úkol, aby ve
mìstì byly uklizené ulice, svítilo veøejné osvìtlení,
jezdily autobusy a mìsto tak uspokojovalo veøejnou
potøebu. Zkušenosti z Evropy nás uèí, e nelze
zapomínat na lidské zdroje a jejich rozvoj. Mìsto je
zøizovatelem mateøských a základních škol, støední
školství jej ji úlohou kraje. Mohlo by se tedy zdát,

Gymnázia Jana Piveèky Slavièín
e otázka existence èi neexistence støedního školství
ve mìstì není otázkou, kterou by mìlo mìsto øešit.
Opravdu je to ale jen zdání.
Gymnázium Jana Piveèky ve Slavièínì má pro
mìsto mimoøádný a nezastupitelný význam. A to
v mnoha oblastech.
Za prvé je tu hlavní úkol školy
poskytování kvalitního vzdìlání.
Existuje pøímá úmìra mezi
kvalitou vzdìlání a ekonomickým
rozvojem mìsta èi regionu.
Pokud se k nám do mìsta
studenti po absolvování vysoké
školy vrací, ijí tu, pracují a
podnikají, pak jsou pøímým
zdrojem ekonomického rozvoje
mìsta. Pokud zùstávají „ve
svìtì“, pak reprezentují nejen
svou „alma mater“, ale i mìsto
jako takové. Reprezentanty školy a mìsta jsou však
studenti ji v prùbìhu studia jejich úspìchy a
vítìzství v rùzných soutìích a olympiádách
veøejnost díky jejich prezentaci ve Slavièínském
zpravodaji vnímá stejnì dobøe a pozitivnì, jako škola
sama. Dále nesmíme zapomenout na kulturní a
spoleèenský ivot. Studenti se úèastní mnoha
kulturních akcí ve mìstì nebo je sami poøádají.
Mnozí jsou èleny rùzných seskupení hrají divadlo
nebo muzicírují, jsou èleny filmového klubu nebo

klubù sportovních… V neposlední øadì nesmíme
zapomenout na pomocnou ruku, kterou gymnázium
a jeho studenti mìstu podávají pøi øešení rùzných
projektù, kdy se stávají jejich souèástí (vzpomeòme
tøeba projekt tøídìní odpadù) èi problémù, které by
jinak pro mìsto obtínìji øešitelné. Studenti pomáhají
v mìstském muzeu, knihovnì i Infocentru…
A mají-li být mezi mìstem a gymnáziem dobré
vztahy, pak to nemohou být
vztahy jednostranné èi lépe
jednostrannì prospìšné. Mìsto
se také snaí gymnázium pøi jeho
èinnosti podporovat. A ji
spoleèným postupem smìrem ke
zøizovateli gymnázia, spoluprací
a partnerstvím na projektech,
smìøujících k získání prostøedkù
z fondù EU nebo v rámci
grantové politiky mìsta pøímou
finanèní podporou aktivit
gymnázia.
Zcela jistì jsem v tomto krátkém zamyšlení
nepostihl veškeré aspekty vztahu gymnázium
mìsto. Moná ale nìkolik pøívlastkù závìrem jistì
není jen mým subjektivním dojmem tvrzení, e se
jedná o vztah dobøe fungující, pøátelský, dlouhodobý
a oboustrannì potøebný. Vìøím, e je naším
spoleèným pøáním, aby tomu tak bylo i nadále.
Ing. Jaroslav Konèický, starosta mìsta Slavièín
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Gymnázium Jana Piveèky a jeho vývoj
1
1
1
1
1

1. záøí 1992 byl ve Slavièínì v areálu SOŠ
otevøen první roèník ètyøletého studia a zaèala
se tak psát historie školy
ve školním roce 1994 - 95 byla nabídka oborù
rozšíøena o osmileté studium a škola se
souèasnì pøemístila do døevìného pavilonu
ve mìstì
od 1.9. 1995 se škola definitivnì
pøestìhovala do stávající budovy
na Školní ulici
první absolventi maturovali v
kvìtnu 1996 a v roce 2002
ukonèila studium historicky první
oktáva
1.9. 2003 byla škola
pøejmenována a nese název
po Janu Piveèkovi

1
1
1

Souèasnost

1
1
1

k 1.1. 2007 pracuje na škole 34
uèitelù
2 ekonomické pracovnice, 3 uklízeèky a 1 školník
k dispozici je 12 kmenových uèeben, laboratoø
pøírodovìdných pøedmìtù, odborné mìøení do
fyziky, atelier, PC uèebna, jazyková multimediální
uèebna, TV hala, sportovní areál , stadion ,
tenisové dvorce, sál Sokolovny, galerie školy,
jídelna, bufet
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1

od roku 2007 škola nabízí nový obor: ivé jazyky,
zvyšují se hodinové dotace na vyuèování jazykù a
pøíprava na státní zkoušky
základní výbìrová specializace výuky: jazyková,
pøírodovìdná, informaèní technologie
k dispozici kadému studentovi jsou nepovinné
pøedmìty a odborné krouky: konverzace v AJ,
NJ, FJ; RJ,L, IVT, M, sportovní hry (volejbal,
florbal), pøírodo-vìdný
krouek, výtvarný krouek
1 dále zájmové krouky:
hudební skupina a
pìvecký soubor Big Band,
divadelní soubor,
spolupráce s DDM
1 zahranièní aktivity:
partnerské školy ve Francii,
Itálii, Nìmecku; 10-ti denní
zájezdy do Anglie,
Francie, Nìmecka, Itálie,
jednodenní zájezdy do Vídnì,
Berlína; dlouhodobé stáe
studentù v USA, zahranièní stáe uèitelù,
spolupráce s Gymnáziem v Dubnici nad Váhom,
Bánovce nad Bebravou, projekt SOCRATES
Comenius
zástupci kadé tøídy se sdruují do ákovského
parlamentu podílejícího se na chodu školy

Gymnázia Jana Piveèky Slavièín
Náplò a charakteristika studia
Hodinové dotace
Pøedmìty

tøída osmiletého / tøída všeobecného / tøída ivé jazyky
Pr

Sk

Tr

Kr

Kn/G1/G1

Sx/G2/G2

Sp/G3/G3

Ok/G4/G4

Èeský jazyk a lit.
Anglický jazyk
NJ,FJ,JR
Obèanská výchova
Základy sp. Vìd
Dìjepis
Zemìpis
Matematika
Fyzika .
Chemie
Biologie
Cvièení fyzika,chemie,biologie
Informatika a VT
Estetická výchova
Výtvarná
Hudební
Tìlesná výchova
V1:
Konverzace v AJ
Konverzace v NJ
Konverzace v FJ
Konverzace v JR
V2:
Sem. a cv. z matematiky
Latina, Ek, SZS
Konverzace
Volitelný pøedmìt è.3
Volitelný pøedmìt è.4

5
4
0
2
0
2
2
5
2
0
3
0
0

4
4
0
1
0
2
2
5
2
3
2
0
0

4
3
3
1
0
2
2
4
2
2
2
0
2

4
3
3
2
0
2
2
4
2
2
2
0
1

4/4/3
4/4/4
3/3/4
0
1/1/1
2/2/2
2/2/2
5/5/3
2/2/2
2/2/2
2/2/2
0
2/2/2

4/4/3
3/3/4
3/3/4
0
1/1/1
2/2/2
2/2/2
5/5/3
2/2/2
2/2/2
2/2/2
0
1/1/1

4/4/4
3/3/4
3/3/4
0
2/2/2
2/2/2
1/1/ 0
4/4/3
2/2 /2
2/2/2
2/2/2
2/2/0
0

5/5/4
3/3/4
3/3/4
0
3/3/2
1/1/1
0
4/4/2
0
0
0
0
0

2
1
2

2
1
2

1
1
2

1
1
2

2/2/2
2/2/2
2/2/2

2/2/2
2/2/2
2/2/2

0
0
2/2/2

0
0
2/2/2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0/0/2
0/0/2
0/0/2
0/0/2

2/2/3
2/2/3
2/2/3
2/2/3

2/2/3
2/2/3
2/2/3
2/2/3

3/3/4
3/3/4
3/3/4
3/3/4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2/2/0
2/2/0
0/0/3
0
0

3/3/0
3/3/4
0/0/4
3/3/3
3/3/3

Náboenství
Sportovní hry

1
1

1
1

1
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0
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Kapacita školy postupnì narùstala a poèet
tøíd se bìhem let vyvíjel následovnì:
Školní
rok

Poèet
tøíd

1992/93

1

1993/94

2

1994/95

3

1995/96

5

1996/97

5

1997/98

6

1998/99

8

1999/00

9

2000/01

10

2001/02

10

2002/03

10

2003/04

10

2004/05

11

2005/06

12

2006/07

12

strana 7

Osmileté
Ètyøleté
G-1
G-1 G-2
PR
G-2 G-3
PR, SK
G-1 G-3 G-4
PR, SK, TR
G-2 G-4
PR, SK, TR, KR
G-1 G-3
PR, SK, TR, KR, KN
G-1 G-3 G-4
PR, SK, TR, KR, KN, SX
G-1 G-2 G-3
PR, SK, TR, KR, KN, SX, SP
G-2 G-3 G-4
PR, SK, TR, KR, KN, SX, SP, OK
G-3 G-4
PR, SK, TR, KR, KN, SX, SP, OK
G-1 G-4
PR, SK, TR, KR, KN, SX, SP, OK
G-1 G-2
PR, SK, TR, KR, KN, SX, SP, OK
G-1 G-2 G-3
PR, SK, TR, KR, KN, SX, SP, OK
G-1 G-2 G-3 G-4
PR, SK, TR, KR, KN, SX, SP, OK
G-1 G-2 G-3 G-4

ákù
celkem

Zahranièní aktivity
Fond mikroprojektù Programu Iniciativy
Spoleèenství INTERREG IIIA
Èeská republika - Slovenská republika

30
61
88
146
139
168
217
244
269
260
268
263
291
328
339

Název projektu: „Spoleènou cestou ke
spoleèným cílùm.“ (Gymnázium Jana Piveèky
Slavièín a Gymnázium v Dubnici nad Váhom)
Projekt je zamìøen na vzájemné sbliování na
èesko-slovenské hranici a rozvoj pøíhranièní
spolupráce jako souèást procesu zaèleòování Èeské
republiky do Evropské unie. Sbliováním rozumíme
zkvalitòování souití zaloené na vzájemné úctì,
oboustranné výhodnosti a realizování spoleèných
aktivit ákù v oblasti poznávací, vzdìlávací, kulturní
a sportovní. Jde o spolupráci zaloenou na potøebì a
ochotì k setkávání, pøibliování a prezentaci
jednotlivých kultur a názorù.
Cílem projektu je zapojit školu do mezinárodní
spolupráce a umonit tak ákùm poznat podmínky a
kulturu Slovenské republiky a pøipravit je na souití
ve sjednocené Evropì. Navázáním kontaktù mezi
partnerskými školami, mezi áky a pedagogy tìchto
škol a jejich rozvíjením si souèasnì klademe za cíl i
zdokonalování jazykové vybavenosti ákù a
pedagogù a tím odbourání bariér jejich vzájemné
komunikace.

Gymnázia Jana Piveèky Slavièín
Partner: Gymnázium v Dubnici nad Váhom,
Slovenská republika
Hlavními cílovými skupinami projektu jsou:
1 áci obou gymnázií úèastníci vzdìlávacích,
kulturních a sportovních aktivit
1 pedagogické sbory obou partnerských škol v
rámci multikulturních aktivit a výmìnných stáí
pedagogù
1 širší veøejnost mìsta Slavièín a Dubnice nad
Váhom v pøípadì zájmu o kulturní dìní

Cílem tìchto plenérù bylo umonit setkání ušího
kolektivu lidí rozlièných kultur se spoleèným zájmem
o výtvarné umìní a architekturu a podpoøit tak
schopné, talentované áky.
Tematická náplò plenérù
Výtvarná tvorba, jak ve volné krajinì, tak i v
mìstském prostoru.
Studie krajinných prvkù a architektury rùznými
výtvarnými technikami.
Návštìvy galerií, výtvarných umìlcù a prohlídka
zajímavých architektonických objektù.

Zaèátek realizace projektu: 1. 9. 2005
Ukonèení projektu:
30. 4. 2007
Finanèní zdroje:
Zdroje EU - Evropský fond pro regionální rozvoj
Kè 195.975,Finanèní prostøedky z rozpoètu kraje Kè 67.725,Aktivity projektu:

1 Spoleèné výtvarné plenéry
4.10. - 7.10.2005
19.6. - 22.6.2006
26.3. - 29.3.2007

Slovenská republika,
Liptovský Ján (Nízké Tatry)
Èeská republika, Ronov
pod Radhoštìm
Slovenská republika,
Ruomberok
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1 Pracovní setkání vedení školy
14. 10. 2005
3. 2. 2006
29. 9. 2006
2. 2. 2007

Gymnázium v Dubnici nad Váhom
Gymnázium v Dubnici nad Váhom
Gymnázium Jana Piveèky Slavièín
Gymnázium v Dubnici nad Váhom

Cílem tìchto setkání byla vzájemná výmìna
zkušeností, øešení rùzných tematických okruhù
a plánování rozvoje školy.
Tematická náplò pracovních setkání
/ sociální a ekonomický vývoj obou zemí
/ vyuití informaèních technologií ve výuce
/ pedagogicko-výchovná èinnost
/ ŠVP - klíèové kompetence
/ metody a formy práce
/ evaluace školy
/ sociálnì patologické jevy
/ management školy
/ strategie a cíle školy
/ školská legislativa
/ projektová èinnost a zahranièní spolupráce
/ komunikaèní nástroje

1 Výtvarné výstavy
25.10. - 27.11. 2005 Dom kultúry Dubnica nad
Váhom
23.10. - 3.11. 2006 Galerie Gymnázia Jana
Piveèky Slavièín
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16.10. - 20.10. 2006 Dom kultúry Dubnica nad
Váhom
Galerie Gymnázia Jana
18.4. - 30.4. 2007
Piveèky Slavièín
Realizováním výtvarných výstav jsme chtìli
zprostøedkovat co nejširší veøejnosti ivý kontakt s
výtvarným umìním a obohatit tak spoleèenský ivot
školy i mìsta Slavièín.
Na tìchto výtvarných výstavách byly prezentovány
výtvarné práce ákù i pedagogù obou partnerských
škol.

Gymnázia Jana Piveèky Slavièín
1 Sportovní dny
24. 10. 2005
21. 4. 2006
23. 10. 2006
13. 4. 2007

Sportovní hala Slavièín
Gymnázium v Dubnici nad Váhom
Sportovní hala Slavièín
Gymnázium v Dubnici nad Váhom

Cílem sportovních dnù bylo zapojit co nejvíce ákù
do sportovních aktivit a ukázat jim tak úèelné vyuití
volného èasu a podpoøit jejich volnoèasové aktivity.
V rámci projektu jsme pokraèovali v tradici
Sportovního dne, bìhem kterého probíhala
mezinárodní sportovní utkání v tìchto kolektivních
sportech:
/ florbal chlapci,
/ volejbal chlapci i dívky,
/ basketbal chlapci i dívky,
/ kopaná chlapci.

1 Výmìnné stáe pedagogù
14. 11. 2005
3. 3. 2006
9. 11. 2006
9. 3. 2007

vyuèující s aprobací zemìpis a
biologie; matematika a fyzika
vyuèující s aprobací dìjepis a
obèanská výchova; cizí jazyky (Aj,
Nj, Fj)
vyuèující s aprobací hudební
výchova; ekonomika, informatika
vyuèující s aprobací chemie;
èeský jazyk a slovenský jazyk

Cílem tìchto stáí bylo zvýšení odbornosti
pedagogù, vzájemná výmìna zkušeností
a seznámení se s novými metodami, formami výuky
a zpùsoby práce.
Pøi vzájemných setkáních pedagogové diskutovali o
tematických plánech jednotlivých pøedmìtù,
zavádìní nového školního vzdìlávacího programu
základního vzdìlávání od 1. 9. 2007, nových státních
maturitách, pøípravì ákù na soutìe a èerpali
podnìty pro výuku v
d a n ý c h
pøedmìtech.
Tyto výmìnné stáe
pedagogù probíhaly
reciproènì na
základì pøedem
stanoveného
harmonogramu.

strana 10

Almanach
1 Odborné semináøe ákù
28. 11. 2005
24. 3. 2006
22. 11. 2006
13. 3. 2007

Gymnázium Jana Piveèky Slavièín
Gymnázium v Dubnici nad Váhom
Gymnázium Jana Piveèky Slavièín
Gymnázium v Dubnici nad Váhom

Cílem semináøù bylo podpoøit rozvoj komunikace,
zlepšit její úroveò a schopnost argumentace.
V rámci semináøù probíhaly diskusní fóra, bìhem
kterých si áci vymìòovali své názory a zkušenosti.
Uèili se nejen svùj názor vyjádøit, ale i obhájit a
souèasnì tolerovat názory druhých. Rozšíøili si
obzory a našli nové pøátele. Smyslem tìchto setkání
bylo vést áky k tvoøivému a samostatnému myšlení,
nauèit je kriticky hodnotit souèasnost a zaujmout tak
urèitý postoj k budoucnosti.
Semináøe probíhaly formou prezentací, diskusních
fór z oblasti jednotlivých pøedmìtù a realizovaných
projektù a exkurzí do urèených lokalit.
Tematická náplò semináøù:
/ projekt GLOBE
/ projekt tøídìní odpadù na GJP Slavièín
/ riešenie kalamity v Tatrách
/ separovaný sber v Dubnici nad Váhom
/ drogy a jídlo
/ fyzikální souprava COACH
/ svoboda slova a svoboda projevu
/ urbanizace mìsta Dubnice nad Váhom
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/
/
/
/
/
/
/

chránìné lokality v blízkosti Dubnice nad
Váhom
osobnost pana Piveèky a Gymnázium Jana
Piveèky Slavièín
CHKO Bílé Karpaty
Piveèkùv lesopark a odborný monitoring
jedy a jejich úèinky
Hena - pøírodní barvivo
krevní skupiny
dýchací soustava
dentální hygiena
ákovský parlament
exkurze v ekologické vesnici Hostìtín
návštìva Piveèkova lesoparku

Gymnázia Jana Piveèky Slavièín
1 Kulturní vystoupení ákù

1 Literární soutì pro áky

21. 12. 2005 Dubnica nad Váhom
Slavièín
1. 12. 2006

20. 4. 2006

Nadace Jana Piveèky (vyhlášení
výsledkù soutìe)

Duben 2007
Cílem tìchto setkání bylo vést áky ke vzájemné
toleranci, spolupráci a zvýšení sebedùvìry pøi
kulturních vystoupeních na veøejnosti a poznávání
lidových tradic.
V rámci kulturních dnù se áci obou partnerských
škol zúèastnili koncertu v Dome kultúry v Dubnici nad
Váhom a vánoèního koncertu na Horním námìstí ve
Slavièínì. Na tìchto koncertech zazpívali áci
hudebních skupin a pøedvedli svá krátká pásma
èlenové dramatických kroukù.
áci proili pøíjemná
setkání obohacená o
mnoho kulturních
záitkù.

Cílem této soutìe je, aby se áci nauèili vyjadøovat
své názory na dnešní spoleènost a dìní kolem sebe.
Organizátorem literární soutìe je Nadace Jana
Piveèky a Gymnázium Jana Piveèky. V roce 2004
došlo k rozšíøení této soutìe
i do dalšího regionu
Trenèínský kraj, kdy se
koordinátorem pro støední
školy v tomto kraji stal náš
partner
Gymnázium v
Dubnici nad Váhom.
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Projekt Dubnice
Nìkolikrát do roka se navštìvují skupinky èeských
a slovenských studentù a uèitelù. Vzájemnì si
pøedstavují ty nejlepší práce v jednotlivých oborech,
nebo se zapojují do diskuzí na urèité téma.
Zatímco uèitelé hledají inspiraci jak více zaujmout
studenty, prakticky vyuít nejrùznìjší výukové
metody, studenti sami se snaí zapojovat, prezentují
své vlastní projekty, diskutuje se, srovnávají své
fyzické síly a dovednosti ve sportu.
Profesoøi se nás také pokouší pøesvìdèit, e
hodina mùe být vedena velmi zábavnou formou. A
zkušenosti z dramatického krouku lze efektivnì
vyuít tøeba v hodinách chemie nebo biologie k
pøíkladné demonstraci.
Pøi cestách na Slovensko máme monost se
seznámit s velmi zajímavými lidmi, kulturou nám tak
blízkých a vytvoøit si tak èesko-slovenské pøátelství.

Socrates
1 Comenius
jedná se o spolupráci škol
/ Bexhill High School, East Sussex-Anglie
/ Graf-Friedrich Schule, Diepholz- Nìmecko
/ Liceo Scientifico Statale, Castelammare di
Stabia Itálie
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Eniaio Lykeio Gaziou, Kréta-Øecko
Lycée Jean Moulin, Thouars-Francie
Gymnázium Jana Piveèky Slavièín

Zahrnuje práci na spoleèných projektech, výmìnné
pobyty, za úèelem získání povìdomí o evropské
identitì, praktického procvièení jazyka, navázání
pøátelství a konfrontace národù, tradic a kulturních
hodnot
My travel to Czech Republic (29.4.-5.5.2006)
When I was in Czech Republic, I found that people
are very kind and friendly there. I had the impression
that they wanted to welcome the French very well.
For example, they made Czech specialities, which
were very delicious...,mmmh!
Everything were organized for us, from the
questionnaire to native people to visits,
even out-school activities like Lautcovice (pozn.
Luhaèovice), bowling... I liked it very much, and
I'll always remember the walk at the night throughout
the dark forest! It was very funny!
We had also visited Czech school and I noticed
there some details, which are different from our
school. Czech students changed their shoes to
another, in which they stayed all time in school. Some
people said it was a usual way, because it often
snows and rains in Czech Republic. Another instance
is computer laboratory. There was a room full of
computers connected to Internet. In France, we have

Gymnázia Jana Piveèky Slavièín
the only Internet in the CDI (documentation and
information centre) and we are controlled. It means
that for example we cannot go to msn!
I would have liked to participate some lessons, but
we didn't have enough time. Some French people
learn Czech. Maybe, it would have been interesting
to try it too.
All in all, I have very nice experiences from Czech
Republic and I will remember this trip forever!
Julie Bateau
Postøehy z Itálie
Stejnì jako mých pìt spoluákù, i já jsem mìla
pøíleitost strávit nìkolik dnù v pravé italské rodinì a
musím pøiznat, e všechny vìhlasnì známé
pøedsudky o Italech jsou
pravdivé. Hádky byly v
„mé“ rodinì na denním
poøádku, pøesto mi
nezbývalo nic jiného ne
obdivovat, s jakou
lehkostí je pøešli a ve
vteøinì na nì zapomnìli.
Italové jsou národ
flegmatický, má to však
svou výhodu netrápí je ádný stres. Nikomu nevadí,
kdy stojíte uprostøed køiovatky a bavíte se s
kamarády. V Itálii vládne chaos, ve kterém se všichni
vyznají.

Almanach

Na pohostinnost Italù však mùeme skládat jen
ódy. Jsou velmi pøátelští a jako hostitelé velmi vstøícní
a obìtaví a kadý den vám dá opravdu velkou práci
vysvìtlit, e dva chody k veèeøi bohatì staèí a ty
zbývající tøi rádi odloíte na pozdìji, nicménì jejich
kuchynì je opravdu výborná a milovník tìstovin a
pizzy má hody kadý den.
Za tìch nìkolik dnù mì Italové pøijali do rodiny
skoro za vlastní a pøiznávám, e louèení s krajem pod
Vesuvem bylo velmi tìké.

1 Comenius assistant
/
/

díky grantu byla umonìna stá
zahranièního lektora na naší škole
studenti se tak setkávají s rodilým mluvèím,
pøièem postupnì ztrácí obavy z aktivního
pouívání cizího jazyka, co vede ke
zlepšení motivace ke studiu cizích
jazykù

Miss Yvonne Lewis Rose - lektorka anglického
jazyka na Gymnáziu
Gymnázium Jana Piveèky is a friendly school. The
students are polite and obedient. I enjoy speaking to
the students. They are all very intelligent and
interesting students. The teachers are also very
friendly and helpful. The teachers work hard to
provide quality education to the students in the
school. Many teachers have become my friends.
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They have helped me to find a good home, to borrow
books from the library and have taken me to many
interesting places, such as Luhaèovice, Hostìtin and
Valašske Klobouky. I would like to thank the people
of Slavièín for making me welcome. Shop assistants
and people I meet are very patient when I try to speak
Czech and are very helpful. The countryside around
Slavièín is beautiful. It is like Wales, where I was
born. I lived in a city in England with 300,000 people
since I was 18. It is nice to live in a small town
surrounded by forests and fields. Working in a
foreign country couldn't be easier!
Miss Yvonne Lewis Rose

Výmìnné stáe
Graf-Friedrich Schule v Diepholzu a Lycée Jean
Moulin v Thouars
V rámci mezinárodních vztahù
aneb putujeme do Francie
Zemì nekoneèných vinic, sýra, zámkù, parfémù,
kostnatých modelek, kreativních návrháøù... a do
toho všeho my.
Jaké e to je ve francouzských rodinách? Pokud
umíte náleitì ocenit umìní šéfkuchaøe, pochválit
místní víno a rádi trávíte hodiny pøátelskými
rozpravami u veèeøe, urèitì si vás oblíbí. Vèetnì
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pejska a bezzubých prarodièù.
Je dobré vybavit se alespoò základními frázemi a
mùete s úsmìvem opakovat: „Non, merci“.
Pohostinnost a štìdrost toti nezná mezí.
Ráno nezapomeòte øádnì oèistit tváøe, zaruèenì
se nevyhnete nìkolika polibkùm na pozdrav. A pøi
seznamování radìji hned vynechejte vøelé podání
ruky. Obvykle bývá rozpaèitì pøehlédnuta.
Není ani tak dùleité si pamatovat jméno, jako
èlovìka náleitì pøivítat.
Pøestoe na cílovou stanici Lycée Jean Moulin v
Thouars zrovna nejezdí TGV, cesta na nablýskaném
skútru nebo školním autobusem také ubíhá docela
rychle. I kdy
mnoství kruhových
objezdù vám moná
zamotá hlavu. A
úzkými ulièkami
projedete snad jen
malým zázrakem.
Po týdnu se
také urèitì nauèíte, e
talíø se èistí bagetou,
croissanty poøádnì
drobí, polévka se vyjídá z úzkých hrneèkù a ubrousky
jsou vdy sladìny s interiérem jídelny. Boty se
nezouvají, pásy zásadnì pøipínají a šatny na
odkládání bund jsou zbyteèné. Dveøe od školy se
otvírají samy, obìdová pøestávka trvá 60 minut a øady
jsou oddìleny pro zamìstnance a studenty. Nejlepší
známka je 20, jedna hodina trvá 55 minut a škola

Gymnázia Jana Piveèky Slavièín
obvykle konèí v 18:00.
Propojené budovy, spletitá poschodí, dlouhé chodby
a mnoství pater. Neztrate se cestou do uèebny...
Se zemí èerveného kohouta se louèí tìko.
Vzpomínky a pøátelé zùstávají!
Nìmecko- stát, kde se zaruèenì nudit
nebudete!!!!
Chcete si udìlat výlet k „sousedùm“ a poøád nevíte
kam? Vídeòské kolo vás u omrzelo, halušek jste
pøejezení a Ewa Farna prostì není vaše gusto?Tak
vám nezbývá nic jiného ne
Nìmecko..zemì piva, buøtù a
skvìlé zábavy s pøátelskými lidmi.
Sedm holek z naší školy mìlo
monost všechno poznat.
Nìmecké rodiny…jsou
neuvìøitelnì pohostinné. Stùl plný
jídla, teplá sprcha, velká postel a
milý lidé. To vše vás potká, kdy se
u nich ubytujete a oni si vás
zamilují.
Pokud milujete party, tak i proto
je Nìmecko to pravé oøechové
právì pro vás! Nejde o to, jestli na party bude 200 lidí,
nebo jen 20. Jde hlavnì o to, e se budete bavit. A
mladí to tu vánì umí. Skoro kadý Nìmec má svùj
„domeèek“ pro pøátelé. Tady se poøádají oslavy, nebo
po našem „beèky“. Urèitì i vás na jednu takovou
pozvou…

Do školy ale musíte pøijít støízlivý, s jasnou hlavou
plnou nových nápadù. Na gymnáziu v Diepholzu na
vaše víkendové plány nebude mít nikdo
ohledy.Hodiny ale probíhají v mírumilovném duchu.
Èlovìk by vánì neøekl, e i 6 (nejhorší známka) je
tady docela èastá známka. Maturita u nich probíhá
ovšem trochu jinak. Ale stejnì jako u nás, i tady vám
u výmluvy nepomùou a vy musíte být pøipraveni.
O polední pøestávce ovšem neèekejte ádné
zázraky v jídle. Školní jídelna tady prostì neexistuje.
Tak se musíte spokojit se svaèinou. Pokud vydrí váš
aludek do 14.00 hodin, kdy tady vìtšina škol konèí,
mùete se pak doma „nadlábnout“
èeho je libo. Tøeba vám nabídnou
znovu jejich milované Bratwurst.
Kdy vás u nebudou bavit
vìèné party, mùete se vydat do
Brém, Hannoweru nebo jiných,
tøeba i menších mìst. Z kadého
na vás dýchne historie Nìmecka a
vy se budete moct ponoøit do
dávných èasù…
Ale v nejlepším se má pøestat.
A toho se drte v Nìmecku i vy.
Vdy se tam, stejnì jako my,
mùete jednou vrátit a poznávat další krásná místa.
Teï ale domù, do vaší, sice ne tak veliké, ale pøeci jen
pohodlné postele...
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Volnoèasové aktivity
Dramatický krouek
Náš dramatický krouek je velmi oblíbený v
mateøských školkách v okolí Slavièína. Nìkolikrát do
roka navštìvujeme školky a školy, kde pøedvádíme,
co jsme se nauèili pod vedením paní Mgr. Šárky
Ptáèkové. Pro dìti ve školkách si pøipravujeme
nejèastìji pohádky, nebojíme se však ani bajek èi
povìstí.
Jak probíhá výuka? Na zaèátku se obvykle
rozmluvíme nìjakým mluvním cvièením. Následují
improvizované scénky na dané téma. Pokud se
ovšem blíí vystoupení, trénujeme pohádky.
Jen jednu chybu náš milý krouek má, je toti
sloen pøevánì z dívek, které v muských rolích
nevypadají tak efektnì.
Jsme hrdí na to, e tento krouek je právì na naší
škole. Doufáme, e paní profesorka bude stále
trpìlivá a vstøícná a bude ve vedení našeho
„dramaáku“ dále pokraèovat. Tímto prostøednictvím
bychom zároveò chtìli podìkovat naší paní
profesorce Ptáèkové, e má s námi trpìlivost.
Školní bigband Manteca
Moná se to ani nezdá, ale je tomu ji bezmála 6
let, co na Gymnáziu Jana Piveèky pùsobí školní,
jazzový bigband Manteca pod taktovkou
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umìleckého vedoucího a zároveò kytaristy,
profesora Jaroslava Maryáše. Ten, díky své
profesorské èinnosti verbuje ve svých
velmi
oblíbených hodinách hudební výchovy stále nové a
nové èleny. A tak se stalo, e za dobu své existence
prošlo souborem nespoèet souèasných i bývalých
studentù gymnázia, vesmìs velice rádi
vzpomínajících na úèinkování v nìm.
V souboru panuje pøíjemná, uvolnìná nálada a i
díky ní se výsledky dostavují jaksi automaticky, samy
od sebe v podobì
dvou natoèených CD
(to zatím poslední,
lakonicky nazvané
„Druhé hity“, je
mono zakoupit buï
pøímo v budovì
gymnázia nebo na
n ì k t e r é m z
koncertù), èi v
podobì èetných
vystoupení skupina
na rùzných kulturních
akcích v širokém
okolí. Ty jsou také
nejsilnìjší stránkou Mantecy, protoe slyšet je jedna
vìc, ale slyšet a vidìt je vìc druhá, jen naivo lze
bezprostøednì zakusit pohodu vyzaøující ze skupiny
hrající širokou škálu hudebních stylù od rytmické
salsy pøes blues a k snovým baladám, vybízejícím k
ulehnutí a nerušenému poslechu.

Gymnázia Jana Piveèky Slavièín
A i kdy bývá vìtšina koncertù notnì dobrodruná
hektické pøípravy èi takøka pravidelné pøíjezdy
opravdu „za pìt minut dvanáct“, áci jsou ji na
takové vìci zvyklí, - alespoò netrpí nudou èi
nedostatkem zábavy.
Ve skupinì Manteca má prostì a jednoduše GJP
jedineènou reprezentaci své kulturní èinnosti.
Vojtìch Remeš
Projekt Globe
Projekt Globe je mezinárodní projekt se zamìøením
na sledování ivotního prostøedí. V roce 2005 oslavil
desáté výroèí.
Èeská republika
byla mezi sedmi
z e m ì m i
zapojenými do
projektu v roce
1995.
Pro
mnohé
studenty
a
teenagery je
význam Globe
pouze slovíèkem,
které si pro pøeloení musí vyhledat ve slovníku. Pro
nás, èleny projektu má mnohem vìtší význam.
Prùmìrnì 3x-4x za týden probíhá mìøení v 9:30 ráno
u nedalekému potùèku, jen pár metrù od školy.
Úkolem je zmìøit hydrologii a zapsat dùleité údaje.

Je zajímavé zjišovat
teplotu, proè je
prùhlednost, èi
viditelnost tak nízká èi
naopak vysoká.
Myslím, e právì kvùli
monému dùsledku a
pøíèinì teplotních zmìn
byl zaloen projekt
Globe, abychom mohli
porovnat tyto zmìny a v
nezbytném pøípadì
zabránit nepøíjemným a
n e  á d o u c í m
„pohromám“.
Tato zmìøená data se
posílají do Prahy, kde je sídlo ekologického sdruení
Tereza, která reprezentuje „èeský Globe“. Údaje se
posílají dále do zahranièí, kde se shromaïují a
posléze z nich odborníci odùvodòují zmìny a výkyvy
poèasí. Také díky nim lze pøedpovídat poèasí.
I samotné mìøení je velmi zajímavé a jsem ráda za
monost se na práci aktivnì podílet.
Veronika Hùlová
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Gymnázia Jana Piveèky Slavièín
Akce školy
Discomaraton
Kadoroènì pøed Vánocemi se koná sportovní akce
Discomaraton. Koná se to
proto, aby dívky z primy a kvarty porovnaly své síly v
disciplínì zvané Aerobic. Na startu dne cvièí všechny
z ú è a s t n ì n é s t u d e n t k y,
pozdìji musí odborná
porota vyøazovat ménì
zdatné. Samozøejmì
p r o f e s i o n á l n í
pøedcvièovatelky mají
nejsloitìjší sestavu
nachystanou
pro
10nejlepších. Vše se
odehrává ve sportovní hale
ve Slavièínì, je zde výborná
atmosféra, jeliko studenti
našeho gymnázia jsou
sportovnì
nadaní. Na
druhé pùli haly se hraje volejbalový turnaj
mezi studenty vyšších roèníkù. Na závìr
dne se nejlepší drustvo zahraje proti
drustvu profesorù. Všechny sportovní
akce jsou výbornou vizitkou pro naše
gymnázium.

Majáles
Majáles zahrnuje studentské oslavy pøíchodu máje.
V historii mìly sociální a politické podtexty, proto byly
na nìkolik let zrušeny. Dnešní majálesy jsou však
oslavou krás
studentského
ivota
a
pøicházejícího
jara.
Naše mìsto
m o h l o
studenty v
bláznivých
kostýmech
poprvé spatøit
v ulicích ve školním roce 2002/2003. Od té doby jsme
v rámci Majálesu procestovali státy Evropské unie,
zavítali jsme do svìta filmù i pohádek a v zatím
posledním roèníku se nám tøídy pøevlekly do barev
duhy.
Ta t o a k c e , p ø i k t e r é t a k é d o c h á z í k p ø e d á n í
pomyslného klíèe od školy, z rukou
maturantù do rukou studentù tøetích
roèníkù, se ji na naší škole stala tradicí.
Majáles je pøíjemným zpestøením
školního roku a mezi studenty patøí k
oblíbeným akcím.
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Mikuláš
Kadoroènì poøádá jeden z tøetích roèníkù
Gymnázia Jana Piveèky mikulášskou nadílku. Co to
obnáší? Starosti s kostýmy, aby byl kadý
zamaskovaný co nejlépe (nejenom koich, rohy a
ocas, musí se obstarat také vhodné „mazadlo“ na
oblièej, aby èert vypadal co moná
nejhrùzostrašnìji). Nutnost vytvoøit plán, podle
kterého se budou navštìvovat tøídy a který nám
umoní obdarovat nadílkou všechny uèitele,
nacvièení „èertovských“ zvukù, aby se všichni zlobiví
áci polekali... Je toho hodnì. Zkuste se podívat pøes
èertovskou masku na vystrašené výrazy malých dìtí
ve slavièínských školkách, které v tu chvíli opravdu
vìøí, e je navštívil Mikuláš, èert, popøípadì èertice.
Takový malý capart vám v tu chvíli slíbí cokoliv, na co
si vzpomenete, a ještì vám i zarecituje básnièku.
Tøída, která má monost tohle všechno pøipravit, má
sice hodnì práce, ale proije také spoustu legrace a
zajímavých okamikù.
Ani tento rok to nebylo jiné. Nadílka byla rozdána,
dìti zase na chvíli nezlobily, høíšníci byli vypuštìni z
pytlù a všichni jsou spokojení...
Akademie školy
Aneb studenti sami sobì! A také široké veøejnosti
je adresováno odpoledne plné zábavných scének a
vystoupení. Programem nás provází upovídaná
dvojice moderátorù, v zákulisí se dá napìtí krájet a
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hledištìm projídí vlna
nadšení.
Studenti ochotní
pøedvést co v nich je a
organizaèní sloka
dopøedu peèlivì cvièí,
tvoøí a lámou si hlavy,
jak by nás pobavili.
Zastoupení zde má
snad kadý pøedmìt
od jazykù, hudební
výchovy a k tìlocviku
a dramatickému
krouku.
V e è e r e m
provází hudební
kapela Manteca a
nikomu nelze upøít nápaditost a dobøe odvedenou
práci.
První Akademie byla uspoøádána v lednu roku
2005 a do budoucna tato nová tradice snad bude
pokraèovat ve stejném duchu.
Taneèní
Obrovská spoleèenská událost pro nejednoho
studenta.
Myslíte?
Ono u to v dnešní dobì asi nebude tak horké.
Staèí mi pár známých, kterým jsem oznamovala, jak
se pùjdu podívat na jejich závìreèné taneèní. Ti se

Gymnázia Jana Piveèky Slavièín
pouze samolibì usmáli a sdìlili mi, e nikam chodit
nebudou. Na co taky? Pøes rok stejnì tyto tance
neuijí a i kdyby na to pøinejhorším mìlo dojít, nauèí
je to babièka nebo mamka. Úhel pohledu mùe být
ledajaký, leè ten mùj je naprosto jasný.
Do taneèních jsem se opravdu tìšila a brala je jako
jednu velkou spoleèenskou událost v mém ivotì.
Pøed první lekcí jsme byli všichni strašnì nervózní.
Kadý chtìl vypadat co nejlépe, strach lomcoval v
kadém z nás, kadý o sobì prohlašoval jaké je
døevo, ale pochopitelnì tak nikdo nechtìl vypadat.
Bìhem chvíle z nás všechna tréma opadla a z kadé
další lekce se stával zajetý pondìlní rituál, který jsme
si opravdu uívali. Nìkdy moná a moc, a proto se
obèas náš taneèní mistr trochu rozzuøil. Avšak
nebudeme si nic nalhávat, to k tomu tak nìjak trošku
patøí.
Pøišel veèer V. Kadá z dívek chtìla být ta
nejkrásnìjší. Na parket nepøišli mí spoluáci, nýbr
mladí mui vedoucí si za ruce krásné princezny.
Nikde nebyla ani stopa po jinak øvoucím kolektivu
plném bláznivých studentù. Vystupování všech mìlo
jakýsi øád a vznešenost.
Ovšem nic netrvá vìènì a my jsme se hned druhý
den vrátili do starých kolejí. Na kadém z nás bylo
vidìt, jak moc jsme si tento veèer uili a e na nìj
budeme ještì dlouho vzpomínat.
Nikdy na toto období nezapomenu a dìkuji za to,
e jsem nìco takového vùbec mohla zaít.

Výtvarný plenér
Nìkolikadenní putování za umìním zaèíná na
vlakovém nádraí, cestou jímavou krajinou a
mapováním terénu. Staèí popadnout malíøský
stojan, desku na kreslení, výkres a mùeme vyrazit.
Náplní pobytu je výtvarná tvorba ve volné krajinì i v
mìstském prostoru, dále studie krajinných prvkù a
architektury rùznými technikami. Pro zpestøení jsou
tu návštìvy
galerií
a
p r o h l í d k a
zajímavých
architektonickýc
h objektù v okolí.
Denní program
se neobejde
také bez výkladu
profesorù ve
snaze prohloubit
znalosti svých
svìøencù.
Ve è e r y j s o u n a p l n ì n y o d p o è i n k e m p o t a k
nároèných dnech, ale nelze odolat ani lákavým
procházkám po okolí èi aktivnímu sportovnímu vyití.
Mluvíme-li o výtvarném plenéru, kadému
zúèastnìnému se s jistotou vybaví veselé chvíle
strávené ve skvìlém kolektivu a spousta záitkù s
nimi spojenými.

strana 22

Almanach
Stacionáø sekunda 2006/2007
Nová tradice pro niší roèníky. Snad by se dala
pøezdívat i školou v pøírodì. Celá tøída vyjede na
týden do hor. Zde se potkávají s praktickou výukou,
okoøenìnou o hry sportovní i zábavné a také
oblíbené pìší výlety za úèelem poznávání nových
míst, kvìtù, stromù,
è i
o k o l n í
architektury. Veèery
jsou pak vìnovány
jen a jen regeneraci
nutné po tak
nároèných dnech.
Pochopitelnì celý
pobyt velmi ovlivní
poèasí. Pøesto se
nemusíte bát.
Máme tady velmi nápadité profesory, jejich
kreativita obèas nezná mezí.
Po týdnu na stacionáøi u nebudete mít problémy s
orientací na nových místech, dokonale se vyznáte v
mapách a kompasu ani buzole u nebudete jen nièit
ruèièky. I v nejtemnìjším lese najdete sever podle
lišejníku a ani houkání sovy u vás nevydìsí.
Po letošním, úspìšném pobytu, se u nyní tìšíme
na roèníky další.
Praha
První záøijový týden pøeje maturantùm!

strana 23

Po sedmi letech tvrdé práce jsme se doèkali
odmìny v podobì pìtidenního poznávacího výletu
do Prahy. Vydáváme se za dominantami a krásami
hlavního mìsta. Pronikáme do tajù historie dávných
odkazù a následujeme stopy slavných pøedkù.
Všude na nás dýchá kouzlo staré tradice a pùvab
královsky vznešených míst. Romantiky více ne
malé mnoství, ovšem je tøeba stát nohama pevnì
na zemi.
Dlouhé fronty, znaènì „pøeturistováno“, ustavièný
hluk, smog v ulicích a kapesní zlodìj na kadém
rohu! V tramvaji i v metru jsme takøka závistivì
pozorovali „domorodce“, jak neochvìjnì a s gracií
drí balanc i v tìch nejostøejších zatáèkách. Dále se
mùete setkat s loudièi cigaret a ebráky. A e je
dobré pøibalit podrobnou mapu, poznali mnozí z nás
(v nouzi nejvyšší voláme tøídního uèitele).
Ani metro nejezdí jen jedním smìrem..
Výlety pulzující Prahou byly omamné, nádherné a
nezapomenutelné…
Jako praví kulturní mecenáši jsme neodolali
sportovnímu utkání, filmovému pøedstavení,
divadelní inscenaci èi výstavám moderního umìní.
Zaili a vidìli jsme toho opravdu hodnì, paní
profesorky se maximálnì snaily vyjít nám vstøíc,
take si kadý pøišel na své. Navštívili jsme Køiíkovu
fontánu, která byla prostì úchvatná; Praský hrad,
Václavské i Staromìstské námìstí, Karlùv most a v
neposlední øadì také Petøín.
Všichni jsme se do Prahy zamilovali a jsem si jistá, e
láska k ní v nás zùstane navdy.

Gymnázia Jana Piveèky Slavièín
Lyaøský kurz
U se stalo kadoroèním zvykem, e tøídy
sekunda, kvinta a G-1 vyráejí do hor za
dobrodrustvím. V tìkých podmínkách testují
vlastní pøipravenost na nejrùznìjší nástrahy, které
pøipravila krutá zima. Zdolávají kótu hory a také
ovìøují své lyaøské schopnosti, dovednosti èi se jim
teprve uèí.
Úkolem je pøeít a vyváznout ve zdraví, ale také se
pobavit, uít si zimních radovánek a jako vzpomínku
na dìtská léta zanechat na dvoøe snìhuláka.
Vzpomínky pak zùstávají i na veèerní snìhové bitvy
nebo procházky po okolí.
Program je obohacen výkladem trochy teorie,
turnaji a kláními, zábavnými soutìemi a závody.
Své si na lyaøském kurzu najdou jistì i romantici a
snílci pøi pohledu na krásné panorama hor, všechny
ty zasnìené vrcholky a údolí, která se pozvolna
ztrácejí v mlze.
Tento týden plný nových záitkù jistì patøí k
pøíjemné stránce studentského ivota.

Prima versus oktáva
srovnání pohledù, dojmù
Kdy zavøu oèi a zkusím se vrátit do doby pøed
osmi lety, vidím malé vykulené dìti, hledíc dopøedu,
nevìda do èeho jdou. Prvotní šok…, otøepání se…,
seznamování se…, zvykání si na nové tváøe, s
výrazem i bez…, nový systém, prostøedí. Z
autoritativních (i neautoritativních) kantorù se
vyklubali pøíjemní lidé, kteøí jsou ochotni poradit a
pomoct. Z mnoha cizích ksichtù, starších i mladších
se stali kamarádi i pro èas mimo školu… Všechno má
svoje základní matematická znamínka - mínusy se
pokadé najdou, ale jedno velké plus je jednoznaènì
pøebíjí. Záleí na lidech, na tobì…jaký si to udìláš,
takový to máš….A my si to udìlali, myslím, fajn.
Pobyt tady na našem ústavu nám jednoznaènì
nìco dal. A kdo øíká, e ne, je ulpas. Zkušenost, a
u jakákoliv, je vdycky zkušenost. Hromada záitkù
naskládaná do polic nìkde v koutku mozku, èasem
dost moná zašlá, ale snad nevymizelá….Taky jakýsi
vnitøní alarm, takové déja vu, které nás varuje, e
tahle u to jednou nešlo, take nejspíš nepùjde ani
podruhé…Vyblbli jsme se dosyta, èím víc hlav, tím
víc nápadù…pití minerálky okem mì dodneška
fascinuje.
A teï je to tady zas. Ten strach v sobì podle mì
schovává povíc strachù dohromady…ten z toho
startu,… jak dlouho poletíme, …ten z toho pøistání
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nìkde na hnoji, …..a vùbec z toho prvního kroku do
neznáma…Holt stárnem…To není jako pøijít v
mladých, tvárných 11 letech do školy jen tak na
pøijímaèky - to vezmú, nevezmú, kdytak pùjdu na
základku... Po 8 letech beze zmìn je jedna vìtší
zmìna témìø nadlidská…sice nadáváme, lezeme si
na nervy, chceme být všude jinde ne tam, kde jsme,
ale vlastnì jsme u natolik pøilnuli k tomu všemu, e
odchod se stává srdeèní záleitostí…

Plus, minus, krát a dìleno,
To je celkem jasnì øeèeno.
Pythagorova vìta, ta nám vrtá hlavou,
Pøíklady nás všude obklopujou.

Marcela Janáèková, oktáva

Ostatní pøedmìty jsou celkem v poho,
A na nìkteré..., no jo!
Bufet ten tu taky máme,
Párek v rohlíku si dáme.
Náš index je modrý,
Kolektiv tu máme dobrý.

Gymnázium

Èeština, no to je hrùza,
Diktáty jsou noèní mùra.
Problémy nám dìlá být
A hned po nìm sloveso mít.

Radka Durïáková
Gymnázium, to je prostì škola, øeknete si.
Ale úplnou pravdu poslechnìte si!
Abych øekla, e uèíme se celkem lehce,
I kdy se nám nìkdy nechce.
Fyzika je tìká vìda,
Není ani pro medvìda.
Atomy a protony, prvky a elektrony.
Jak funguje elektrický proud
A kterým smìrem se otáèí lodní šroub?
To sice není všechno z fyziky,
Ale je èas probrat objev z matiky.
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Moje gymnázium
Simona Èíová
Ve valašském mìsteèku,
na malebném kopeèku,
stojí velký domeèek,
není plný koleèek.
Jak snad øíká smysl písnì,
není ani plný tísnì!
Cesta po nìm dìtem skýtá
zkoušku s názvem maturita.

Gymnázia Jana Piveèky Slavièín
Ètyøi léta nebo osm,
máš-li chu a taky rozum,
mùeš strávit v jeho zdech,
není to však na povzdech.
Èekají Tì vlídné tøídy
s barvami a vùní køídy.
Trocha smíchu, trocha pláèe,
jak jednièka s pìtkou skáèe.
Na pøeskáèku pod tvé øádky,
hned je tam a hned zas zpátky.
Jak se tomu domu øíká?
Neptejte se odborníka.
Odpovím sama a u konèím bez teèky:
Gymnázium Jana Piveèky!

Radostná léta za støedoškolskou lavicí…
Mám-li se vrátit zpìt a vzpomenout si na
nejkrásnìjší chvíle v mém ivotì, urèitì se mi v mysli
vybaví léta strávená v malebném mìsteèku Slavièín.
Slavièín se pro mne stal cílovou stanicí v dobì mého
dospívání, kdy jsem navštìvovala novì zaloené
Gymnázium. To znamenalo a doposud pøedstavuje
pro místní veøejnost dùleitou instituci zabezpeèující
všeobecné vzdìlání. Poskytuje vzdìlání nejen
matematicky a jazykovì nadaným ákùm, ale i
studentùm, kteøí se spíše zamìøují na technické
obory.
Naše Gymnázium (nyní Jana Piveèky) nemá sice

dlouhodobou tradici jako ostatní gymnázia ve
Zlínském kraji, pøesto však si zaslouí pozornost,
nebo bìhem 15 let prošlo radikálními zmìnami.
Pøíjemnou zmìnu mùeme vnímat ji pøi vstupu do
budovy, která nabízí široký prostor pro 340 svých
ákù, okouzlí nás atmosféra dlouhých a pestrých
chodeb a uèeben, které pøipomínají místo studijních
úspìchù, kolektivního poznávání a spolupráce. Na
kadém rohu cítíme pøátelský pøístup uèitelského
sboru jako tehdy pøed 15 lety, kdy gymnázium mìlo
pouze jednu tøídu ákù, kterým ze strany pedagogù
byla vìnována maximální péèe. Pøistupovali k nám s
mateøskou láskou, s dobrým úmyslem vkládali malé
støípky poznání do mozaiky našeho vzdìlání, které v
souèasné dobì neodmyslitelnì patøí k našim
pestrým a bohatým ivotùm.
Roky strávené na Gymnáziu jsou spjaty i s poèátky
mého spoleèenského a kulturního ivota. A ji se
jednalo o èetné plesové veèery, skvìlé školní výlety,
maturitní veèírek èi zajímavé sportovní akce (1.
roèník discomaratonu). Všechny tyto spoleèenské
události pøispìly k utuování našeho tøídního
kolektivu a k vlastní seberealizaci a díky nim jsme si
odnášeli neuvìøitelné záitky a bohaté zkušenosti.
Bìhem 4 let pilného studia mi bylo Gymnázium
pevným bodem, dá se øíct bylo mi druhým domovem.
S nostalgií budu vdy vzpomínat na dojemné chvíle,
na dlouhé studentské rozhovory, na nezvykle
dobrodruné hodiny zemìpisu, kvalitní cizojazyèné
základy (anglický a nìmecký jazyk) a sportovní
aktivity na místním høišti. Vìøím, e ve stejném duchu
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vzpomínají na svoji školu „mládí“ ostatní absolventi.
Jako první absolventi Gymnázia Slavièín se rádi
vracíme do míst, kde jsme zaili první studijní lásky,
kde jsme si osvojili vìdecké poznatky a obecnì si
rozšíøili své obzory. Nyní vyuíváme svých
vìdomostí z hodin zemìpisu, kdy jsme vysláni na
sluební cesty do zahranièí, ihned si pøitom
vzpomeneme na slovní zásobu procvièovanou v
hodinách anglického jazyka nebo se bìhem cesty
rádi ponoøíme do cizojazyèné literatury. V bìném
ivotì se ani neobejdeme bez matematických
výpoètù a ekonomického náhledu.
Gymnázium Jana Piveèky zùstane hluboko v srdci
kadého absolventa. Je to instituce, která v sobì
skrývá tvrdou práci kvalitních a vynikajících
pedagogù, pøíjemnou a pøátelskou atmosféru, dobré
studijní výsledky a podnìtné prostøedí. V souèasné
dobì usiluje vedení školy o zkvalitnìní vyuèovacího
procesu, o projektovou spolupráci na mezinárodní
úrovni a zároveò se snaí svým ákùm zajistit
interaktivní prostøedí. Jsou to dlouhodobé cíle
vyadující velké úsilí a vzájemnou podporu. Tímto
bych chtìla popøát vedení školy hodnì zdaru, dobrou
spolupráci s širokou veøejností, ivotní elán a
odhodlanost v realizaci zajímavých projektù a
posílám velké dík tìm, co øídí tuto loï vzdìlání a
všem jejím pasaerùm.
Hana Janèaøíková, absolventka v roce 1996
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Jak na køídlech váky leela mu v náruèi.
Hledìl do smutných oèí jedné obyèejné krásky,
touíc po kousku upøímné lásky.
Vìøil jí, doufal v ni.
Ona jediná ho mohla zachránit, vysvobodit.
Byl èi nebyl?
il èi neil?
Kým skuteènì byl?
Èasto se cítil jako nic. Jako ubohý bøídil.
Dnes si však pøipadal jinak.
Necítil se jako bídák.
Dnes ji drel v náruèi, dnes jí byl blízko.
Myslel, e se mu srdce štìstím rozskoèí.
Ona jediná ho zachránila.
Pøedtím, ne sama zahynula.
Teï ji není, dnes u spí,
na tom nikdo nic nezmìní, bohuel.
Magda Hanková

Gymnázia Jana Piveèky Slavièín
Samota
Nìkde tam v dáli,
Nad tmavou peøinou,
Nedávno hráli,
Písnièku pomalou.
Kdy na to vzpomenu,
V oèích mám sùl,
Ale co dovedu?
Nesmím øíct Stùj!
Víèka máš zavøená,
Nevnímáš svìt,
Proè jsem tak zmatená?
Chci dát èas zpìt…
Pøicházím potichu,
K místu kde spíš,
V srdci se zastesklo
Ty jej však neslyšíš.
Neslyšíš, nevidíš,
Teï u máš klid.
Mnì však zas moc chybíš,
moc chybíš… pøijï!

Však dosti u slov,
Marná to snaha,
Dnes je to u rok,
Já dál budu sama…
Zuzana Navláèilová
Jak na køídlech váky leela mu v náruèi.
Hledìl do smutných oèí jedné obyèejné krásky,
touíc po kousku upøímné lásky.
Vìøil jí, doufal v ni.
Ona jediná ho mohla zachránit, vysvobodit.
Byl èi nebyl?
il èi neil?
Kým skuteènì byl?
Èasto se cítil jako nic. Jako ubohý bøídil.
Dnes si však pøipadal jinak.
Necítil se jako bídák.
Dnes ji drel v náruèi, dnes jí byl blízko.
Myslel, e se mu srdce štìstím rozskoèí.
Ona jediná ho zachránila.
Pøedtím, ne sama zahynula.
Teï ji není, dnes u spí,
na tom nikdo nic nezmìní, bohuel.
Magda Hanková
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Já!
Jsem jen stroj!
Stroj bez citu a bez ivotu,
obcházíš mì jak kus monolitu.
Jak èepel meèe z oceli,
sám a sám leím ve své posteli,
Na srdci nesmírné to hoøe,
a se vám to rýmuje, jsem chladný jako moøe!!!!!!
Jsem robot - dítì ušité vám na míru,
házíte po mì opovrení nabírané plnou hrstí.
Bez debaty zabalené v dárkovém papíru
a pøevázané stukou utkanou z nenávisti!!!
Jsem jak Remarqueùv obelisk,
jen neumìl se smát,
chtìl jsem svìtu ukázat,
e umím milovat!!!

Oèi se zadívaly z okna,
kdy pøehrála se jimi vzpomínka…
Dívka sedìla na houpaèce,
byla ještì malinká…
Však v rùové zahradì houpala se…
A pøec bezpeènì cítila se…
Však pøišel zlý duch do zahrady…
Trny nepomohly od zla ani zrady.
Po svìtlovlasé dívence byl u jenom stín…
A v srdcích cítíme jen kraounký splín…
Rùová zahrada zarostla trny
A ta malá blondýnka leí v zemi…
Kateøina Skalická

Martin Sukaný
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Statistika výsledkù

1 Marek Goldbach (Ok), 3.místo v krajském kole
Støedoškolské odborné èinnosti v oboru
geologie-geografie

04/05
05/06
okrsek:
1 Aneta Münsterová (Pr),1. místo v okrskovém
kole recitaèní soutìe
okres:
1 Mikuláš Múdrý (Sk), 3. místo v okresním kole
olympiády v anglickém jazyce
1 Josef Maryáš (Kv), 3. místo v okresním kole v
chemické olympiády
1 Jan Roman, 1. místo v okresním kole
zemìpisné olympiády kategorie Prima
1 Jana Fryzelková, 1. místo v okresním kole
matematické olympiády kategorie Tercie
1 Markéta Èerníèková (Sk), 3. místo v okrese v
Biologické olympiádì
kraj:
1 Jan Roman, 3. místo v krajském kole
zemìpisné olympiády kategorie Prima
1 Marek Goldbach, 3. místo v krajském kole
zemìpisné olympiády Oktáva
1 Volejbal-dívky, 3. místo v krajském kole SŠ
1 Josef Maryáš, 5. místo v krajském kole
chemické olympiády kategorie Kvarta
1 Monika Paurová (G-2), 2.místo v krajském kole
Chemické olympiády skonèila Paurová Monika

okrsek:
1 florbal-chlapci, 1.místo v okrskovém kole +
postup do okresu
1 Aneta Münsterová (Sk), 3.místo v okrskovém
kole recitaèní soutìe
okres:
1 Zuzana Lišková (Kv), 3.místo v okresním kole v
konverzaci v jazyce anglickém
1 Petra Semerádová (Kv), 3.místo v okresním
kole matematické olympiády
1 Marcela Janáèková (Sp), 1.místo v okresním
kole olympiády ve francouzském jazyce + postup
do celostátního kola (tam 9.místo)
1 Barbora Handlová a Václav Milas (Pr), 3.místo
v okrese matematické soutìe Pythagoriáda
1 P e t r a Ly s á k o v á ( S k ) , 3 . m í s t o v o k r e s e
matematické soutìe Pythagoriáda
kraj:
1 Karel Humpola a Lukáš Maèek, 2.místo v
krajském kole soutìe Eurotour (+stá v
Bruselu)
1 Mikuláš Múdrý (Tr),3.místo v kraji v
matematické soutìi Klokan
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1 Lucie Krajèovièová (Sx), 1.místo v literární soutìi
soutìe „Vnímáme pøítomnost, abychom ovlivnili
budoucnost“ organizované Nadací Jana Piveèky,
Gymnáziem Jana Piveèky
1 Èenìk Fojtík (Sx), 2.místo v literární soutìi
soutìe „Vnímáme pøítomnost, abychom ovlivnili
budoucnost“ organizované Nadací Jana Piveèky,
Gymnáziem Jana Piveèky
1 Petr Vévoda, 3.místo v kraji ve fyzikální olympiádì
1 volejbal mladší dívky, 1.místo v kraji
celostátní kolo:
1 Petra Kuelová (Sx), 3.místo v celostátní literární
soutìi Jána Kollára
1 Gabriela Pinïáková a Petra Kuelová (Sx), mezi 6
nejlepšími v celostátní soutìi o cenu
Bronislavy
M ü l l e r o v é
(spoleèenskovìdní soutì na téma
Svoboda slova)
1 Marcela Janáèková se zúèastnila
soutìe ve francouzské konverzaci
06/07
okrsek:
1 Vojtìch Miklas (Sx), 1.místo v
okrskovém kole recitaèní soutìe
+ postup do okresního kola.
1 Natálie Kolegová (Pr), 3.místo v okrskovém kole
recitaèní soutìe

strana 31

okres:
1 Mikuláš Múdrý(Kv),3. místo v okresním kole
olympiády z jazyka anglického
1 Nela Zemèíková (Sp), 2.místo, okresní kolo
olympiády z anglické konverzace + postup do
kraje
1 Klára Hrnèiøíková (Kn), 3.místo v literární soutìi
soutìe „Vnímáme pøítomnost, abychom ovlivnili
budoucnost“ organizované Nadací Jana Piveèky,
Gymnáziem Jana Piveèky
1 Gabriela Pinïáková (Sp), 3.místo v literární
soutìi soutìe „Vnímáme pøítomnost, abychom
ovlivnili budoucnost“ organizované Nadací Jana
Piveèky, Gymnáziem Jana Piveèky
kraj:
1 Karel Humpola (G-4), 1.místo v
okresním kole
SOÈ + 2. místo
v kraji
1 Václav Miklas (Sk), 2.místo v
okresním kole zemìpisné
olympiády, 3.místo v krajském kole
1 Monika Paurová (G-4),4. místo v
krajském kole chemické
olympiády
1 Petr Vévoda (Sp), 3.místo v krajském kole
matematické olympiády + postup do
celostátního kola
1 Nela Zemèíková (Sp), 3.místo v krajském kole
olympiády ve francouzském jazyce
1 volejbal-dívky, 1.místo v okrese, 1. místo v kraji
1 volejbal mladší dívky, 2. místo v okrese

Gymnázia Jana Piveèky Slavièín
ákovský parlament
Co je to ákovský parlament?
Na našem gymnáziu pùsobí ji 4 roky. Je to
instituce, sloená ze studentù naší školy. Jedná se o
komunikaèní prostøedek mezi vedením školy a
studenty.
Kdo je èlenem ákovského parlamentu?
Parlament se skládá ze zástupcù tøíd našeho
gymnázia. Kadá tøída si zvolí dva zástupce, kteøí je
zastupují na zasedání a posléze ákùm tlumoèí
jednotlivé body zasedání. Náš parlament je zaloen
na demokracii, tudí hlas kadého èlena má stejnou
v á h u . S k l á d á s e z p ø e d s e d y, d v o u è l e n ù
pøedsednictva a ostatních èlenù (zástupcù tøíd).

mimoškolní aktivity a školní akce, nebo také rùzné
aktuální problémy, které se na gymnáziu vyskytují a
následnì pomáhá pøi jejich øešení.
Kde a kdy se ákovský parlament schází?
Zasedání se vìtšinou konají ve sborovnì o
velké pøestávce, alespoò dvakrát mìsíènì. Èlenové
parlamentu jsou o zasedání dopøedu informováni.
Jakoto pøedseda ákovského parlamentu jsem
velmi rád, e tato instituce funguje, protoe je to
dobrý zpùsob, jak se podílet na rozhodování a øešení
problémù na našem gymnáziu.
Jakub Miklas,
Pøedseda ákovského parlamentu
Gymnázia Jana Piveèky

Co bývá na zasedáních øešeno?
Jak je ji napsáno výše, ákovský parlament
je komunikaèní prostøedek, který pomáhá pøi øešení
problémù na škole a pøi spolupráci mezi studenty a
vedením školy. Zasedání se vìtšinou zúèastòuje i
øeditel gymnázia, který vyslyší problémy vyøèené na
zasedání a následnì se je pokusí vyøešit. Pokud pan
øeditel potøebuje nìco sdìlit studentùm, tak na
zasedání parlamentu øekne tuto vìc èlenùm a ti ji
následnì sdìlí studentùm ve tøídách. Jestlie se
zasedání øeditel nezúèastní, pøedseda ákovského
parlamentu s ním všechny poadavky èlenù
prodiskutuje. Dále jsou na zasedáních øešeny
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