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EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ
Jako již tradičně od roku 2017 se 30. září na gymnáziu konal Evropský den jazyků. Studenti zde měli 

možnost dozvědět se mnoho informací o zemích, kde se danými jazyky hovoří. Nechyběla zde němčina, 
angličtina, francouzština, ruština, španělština a  ukrajinština. U každého „stánku“ byly připraveny pro 

studenty různé úkoly a kvízy o významných osobnostech těchto zemí. 
Mě osobně nejvíce zaujalo stanoviště NASA, kde bylo možné se dozvědět něco o nejvýznamnějších 

vesmírných programech jako třeba slavné Apollo 11, ale také sledovat start několika vesmírných „raket“, 
které studenti sami vyrobili.

ADAPTAČNÍ POBYT, 
IMATRIKULACE 
TŘÍD G1 A PRIMA

Na začátku roku naše škola uspořádala adaptační pobyt 
s ubytováním v hotelu Jelenovská nad Valašskými Klobouky.
 5. - 6. září tento pobyt absolvovali studenti třídy G1 společně 

s jejich třídním učitelem panem Mgr. Ladislavem Jurčou. 8. - 9. 
září tento pobyt prožili také studenti třídy prima s paní třídní 

učitelkou Mgr. Šárkou Černíčkovou. Oba dva dny se pro třídy 
nesly v duchu stmelovacích her, aby se spolu studenti lépe poznali 

a utvořili si první společné zážitky.
15. září obě třídy absolvovaly další významnou akci, a tou je 

imatrikulace (slavnostní přijetí na gymnázium). 
Imatrikulace se konala na slavičínské radnici za účasti naší paní 

ředitelky Mgr. Libuše Pavelkové a také pana starosty 
Mgr. Tomáše Chmely. Zúčastnění studenti dostali diplomy, které 
slavnostně stvrdily jejich budoucí působení u nás na gymnáziu.

Tímto jim přejeme, aby čas strávený na naší škole využili
co nejlépe. 

NOVINY JSOU ZPĚT?!
Zdravíme vás, jsme redakce Pivečkova měsíčního věštce, obnoveného školního zpravodaje. Nápad vznikl 

na setkaní školního parlamentu, kde se toto téma projednávalo. Těší nás, že máme možnost “noviny“ našeho 
gymnázia zpracovávat. Dovolte, abychom se vám krátce představili.

 
Tým se zatím skládá ze sedmi studentů třídy kvarta. Šéfredaktorka Elizabeth Urbanová se bude po celou 

dobu starat o kvalitu článků, témat a zpracování. Tvorbu článků budou zastávat dva redaktoři –
Eliška Změlíková a Štěpán Múdrý. Fotografie zajišťuje Tomáš Ovčáček, grafické zpracování má na starost 

Jáchym Kadleček. Korekci a sběr informací obstarávají Amálie Gbelcová a Lucie Stružková. 

Budeme se zabývat děním ve škole, zejména školními akcemi. Občas se zde však vyskytnou doplňkové 
rubriky, například rozhovory, tipy a aktuální zprávy ze světa. Věštec bude vycházet každý měsíc a bude 

zpracovávat témata z minulých týdnů. Doufáme, že se vám noviny budou líbit, a těšíme se na vaši zpětnou 
vazbu. *Redakce Pivečkova měsíčního věštce je zcela otevřena novým členům.

Vydání 1.: říjen 2022



ZÁJEZD DO FRANCIE
 2. 9. naši studenti ze tříd kvinty, sexty, septimy, G3 a oktávy odjeli na zájezd do Francie, který velmi dobře 
a důkladně zorganizovala paní učitelka Mgr. Dana Ondrušková. Patří jí velké díky od všech zúčastněných.

Jelikož studenti vyjížděli pozdě večer, stihli první den navštívit pouze lichtenštejnské hlavní město Vaduz.
 Po této zastávce už přijeli do města Châtel, kde byli ubytováni po celý pobyt. Ve městě Châtel jsou největší 

zajímavostí velké zvony, které svítí a hrají.

Druhý den se naši výletníci vydali na túru po okolní krásné a klidné přírodě. Třetí den se nesl v duchu 
dalšího výšlapu, tentokrát na horu, která se tyčí naproti vrcholu Mont Blanc, a díky tomu je z ní nádherný 

výhled. Pod horou se nachází malebné městečko Chamonix, které ten den též navštívili.

Čtvrtý den byl hlavně o výletech. Jako první se uskutečnil výlet do města Ženevy, jednoho 
z největších měst Švýcarska, dále také následoval výlet do lázeňského městečka Evian.

Předposlední den byl poklidnějšího rázu. Studenti objevovali další krásy Châtelu. Navštívili tradiční trhy 
a sýrárnu, kde nakoupili dárečky domů. Též obdivovali krásu místní kaple. Poslední den se balilo a studenti 

měli naposled možnost spatřit francouzskou krajinou.

Věříme, že si všichni tento výlet užili, a tiše závidíme :D.



EXKURZE DO BUDAPEŠTI
Dne 27. září 2022 se třídy septima a G3 vydaly na poznávací zájezd do Budapešti. Studenti vyjížděli

v brzkých ranních hodinách od slavičínské radnice a jejich cesta trvala zhruba 5 hodin. Po náročné cestě je 
čekal komentovaný program, na který se dostavili v dopoledních hodinách.

 
Dopolední program se zaměřoval na středověkou část města zvanou Budín. Navštívili zde překrásný 
královský hrad, prezidentský palác, Chrám sv. Matyáše a mnoho dalšího. Od Budína se naši výletníci 

přesunuli na odpolední program v části zvané Pešť.

 K vidění toho bylo spousta, převážně pak památky z 19. století. Prohlédli si památník Milénia, 
Náměstí Hrdinů, Baziliku sv. Štěpána a přímo úchvatné sídlo parlamentu. Nechyběla ani projížďka 

historickou linkou metra.

 Přestože počasí nebylo moc přívětivé, celý výlet proběhl bez problémů a všichni si ho velmi užili.

ŠKOLNÍ KNIHOVNA
Naše gymnázium tento rok představilo nový projekt s názvem Školní knihovna. Nápad, jehož inspirací byl 
úryvek z básně Jana Wericha, měli studenti z tercie. V policích knihovny najdeme především bestsellery 
a povinnou četbu. Zahájení se koná 4. – 5. 11. 2022 ve dnech otevřených dveří v odpočinkové místnosti

 č. 500. Otevírací doba bude později uvedena na stránkách školy. 

Pokud byste chtěli i vy přispět k rozvoji naší knihovny – neváhejte a přineste nám knihy do výše zmíněné 
místnosti v pondělí od 13:20 do 15:15, v úterý od 13:20 do 14:45 

a ve čtvrtek od 13:20 do 13:45.

Prosíme ale také o dodržení několika zásad – knihy nesmí mít:

· více než 5 slepených stran,

· rozmazaný, nečitelný text,

· porušenou vazbu,

· polité strany,

· potrhané strany.



                     30. VÝROČÍ NAŠEHO GYMNÁZIA
Gymnázium Jana Pivečky tento školní rok slaví 30. výročí od založení v roce 1992. 

V tomto článku bych rád shrnul hlavní události, které se na gymnáziu za 30 let jeho existence udály.

V září 1992 začala na škole studovat první třída 4letého studijního cyklu. 
Dne 3. 9. 1992 od 6:00 v areálu Středního odborného učení strojírenského Slavičín byla odučena 

historicky 1. hodina, a to chemie Mgr. Josefem Maryášem. Za zrodem gymnázia stála tehdejší starostka 
města – paní Alena Hubíková a vedení SOU Slavičín – pan Ing. Jiří Hradil a pan Mgr. Jaroslav Vrba.

Od roku 1994 je zde zaveden 8letý studijní cyklus. Sídlo školy se zároveň přesunulo pod vedením 
ředitele pana Mgr. Ondřeje Kašpara nejdříve do tzv. ,,dřevěného pavilonu“, v roce 1995 již do vlastní 

budovy. 1. 4. 2003 pan Mgr. Ondřej Kašpar odchází a jeho místo zaujímá pan Mgr. Josef Maryáš.

1. 9. 2005 začíná gymnázium etapu pod novým jménem – Gymnázium Jana Pivečky Slavičín. 
Krátce o Janu Pivečkovi. Byl to místní podnikatel a mecenáš, který pro naši školu udělal mnohé. 

Zemřel 5. 1. 2004 ve věku 84 let. V roce 2010 je uskutečněna zásadní rekonstrukce s cílem vytvořit
 ve Slavičíně centrum primárního a celoživotního vzdělání. Rok 2018 je doprovázen realizací půdní 
vestavby – nové učebny automatizace, robotizace, přírodovědná učebna, technické experimentárium

 a poradenské centrum.

Od roku 2012 nese škola název Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. 12. 2. 2019 
pan Mgr. Josef Maryáš odstupuje z postu ředitele a na jeho místo nastupuje paní Mgr. Libuše Pavelková. 

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o rozvoj našeho gymnázia.



KROUŽKY PRO ROK 2022
Sportovní hry - Ing. Jiří Váňa

Kroužek sportovních her bude probíhat každý čtvrtek od 13:15 u šaten v přízemí školy. Sportujeme jak v hale, 
tak venku, záleží na počasí. Hrát budeme baseball, volejbal, fotbal nebo florbal.

Astronomický kroužek - Mgr. Ivo Rohlena

Astronomický kroužek bude probíhat každé úterý celé odpoledne, čas příchodu a odchodu 
si můžete zvolit podle sebe. Budeme připravovat pozorování, projekty, prezentace, přednášky, opravovat nebo 

připravovat pomůcky do vyučování či cokoli jiného. Taky může probíhat doučování fyziky.

Výtvarný kroužek – MgA. Ing. Zdeněk Kutra

Výtvarný kroužek bude probíhat každé pondělí od 14:05 v ateliéru, můžete se zde těšit jak 
na klasické kreslení, tak i na práci s některými zajímavými nástroji,které u nás na gymnáziu máme.

Chemický kroužek - Mgr. Veronika Prchlíková 

Chemický kroužek bude probíhat každé úterý a čtvrtek vždy od 13:20, studenti budou mít možnost vyzkoušet 
si zde nejrůznější chemické pokusy. Taktéž může probíhat doučování chemie.

Divadelní kroužek – Mgr. Šárka Černíčková

Zájemci a členové divadelního kroužku se budou scházet každé pondělí. S novými členy 
se obvykle zabýváme nejen správnou mluvou a artikulací, gestikulací či pantomimou, ale trénujeme i paměť. 
Zkoušíme improvizaci a učíme se mluvit nahlas, na mikrofon i na kameru. Trénujeme jen tak pro radost nebo 

na různá vystoupení, např. při rozsvěcování vánočního stromu ve Slavičíně, také navštěvujeme okolní 
malotřídky s divadelním interaktivním programem, několik vybraných mateřských školek a mateřské centrum,

 např. na svátek sv. Mikuláše. V našem programu velmi často využíváme hudební dovednosti žáků, zejména 
zpěvu.

Pěvecký sbor – Mgr. Markéta Maryášová

První zkouška pěveckého sboru proběhla v úterý 20. 9. Všechny další zkoušky budou každé úterý od 13:10 
v učebně hudební výchovy. Ve sboru nacvičujeme zpívání na akce, např. letos budeme mít koncert na 30leté 

výročí vzniku Gymnázia Jana Pivečky nebo vánoční slavnosti ve Slavičíně.

Kroužek Programování – Lukáš Dulík

V polovině zaří jsme s panem učitelem Kuželou zahájili výuku již tradičního kroužku programování. 
V kroužkusi nyní ukazujeme základy, ze kterých postupně přejdeme směrem ke kreativnějším úkonům - tvorby 

vlastních programů a her. Z osobní zkušenosti můžu návštěvu našeho kroužku jedině doporučit. Chtěli byste 
začít více programovat nebo zjistit, zda by vás programování bavilo? Přijďte se podívat k nám do kroužku! 

Zastihnete nás každé úterý od 13:20 do 15:00 v učebně 401.

Biologický kroužek - Mgr. Pavel Šuráň

V biologickém kroužku bude tak jako ve všech ostatních kroužcích probíhat doučování z přírodopisu 
a biologie nebo jiných přírodních věd. Dále také pokusy, pozorování a další zajímavé a zábavné aktivity 

pod vedením učitelů přírodopisu.   



TIPY
Ráda bych začala tím, o čem tipy budou, protože každý si pod tím můžeme představit něco malinko 

odlišného, a ráda to vše uvedu na pravou míru. 
Budeme se převážně zaměřovat na knihy, filmy a seriály, ale nemůžu zabránit budoucím tipům na výlety 
atp. Na tipech spolupracuje celá redakce, takže se zde objeví tip od každého z nás. Řekla bych, že se vždy 

bude jednat o top film/knihu/seriál toho daného měsíce. Měli bychom tomu začít říkat kniha či seriál 
měsíce nebo tak něco… No a vzhledem k tomu, že letošní tercie začala zpracovávat projekt Knihovna, tak 

náš první tip bude na knihu.
                                                                                                                                                          -Elizabeth  

NEVIDITELNÝ ŽIVOT ADDIE LARUE
Fantasy, 534 stran, V. E. Schwab(ová)

Píše se rok 1714, ve francouzské vesničce Villon se schyluje k uzavření zatracující dohody.
 Temný povstane před Addie LaRue a slíbí jí věčný život volnosti. Addie však velmi brzy zjišťuje, že potkat 
Temného bylo spíše prokletí. Kam vejde, je oblíbená, avšak jakmile odchází, lidé začnou zapomínat, až se 

z jejich vzpomínek vytratí nadobro. Takto to chodí po dobu 300 let, než záhadný mladý muž 
v knihkupectví vysloví slova: „Já si tě pamatuju.“.

I když se kniha může zdát neskutečně dlouhá, v podstatě pod rukama mizí a stránky se jen otáčejí. Jako 
neúplný milovník fantasy jsem se této knihy mírně děsila, avšak kromě Temného zde více fantasy 

neočekávejte. Prostě si knihu užijte, protože je to naprostá pecka.
                                                                                                                                                           -Elizabeth

3096 DNÍ (2013)
drama/krimi, 110 min, Německo

Malá, teprve desetiletá Natascha se ráno velmi pohádá se svou matkou
 a v afektu se odebere do školy po svých. 

Do budovy školy už však ten den nedorazí. Cestou ji unese 
pětatřicetiletý Wolfgang Priklopil a ten pro ni nemá žádné sympatie. 
Nataschu vězní skoro 8 let v maličké místnosti pod garáží, tedy do té 

doby, než Natascha ve Wolfgangově nepozornosti přeskočí bránu jeho 
domova…

Není to zas tak dávno, kdy svět obletěl případ malé Nataschi 
Kampushové, a jak je vám dobře známo, jedná se o skutečný případ. 

Scény bývají ve většině případů detailně vykresleny, a to až do takové 
míry, že vám bude naskakovat husí kůže. Mimo to je případ velmi 

strhující a v momentech až neuvěřitelný. 
                                                                                                        -Amy
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