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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

Zahájení proběhlo jako obvykle prvního září 
ve Smetanově sále. Celým programem nás 
provázel Tomáš Zelený. 

Na začátku jsme se podívali na krátký sestřih 
akcí z minulého roku, pan ředitel předal 
diplomy vyznamenaným žákům a při proslovu 
jsme se dozvěděli o novém bezpečnostním 
zařízení a rekonstrukci šaten. 

Na závěr jsme si zazpívali studentskou 
hymnu. Po zahájení se všichni vydali domů a 
druhý den hurá do učení! 

Jaroslava Šnaiberková 

NOVÉ ŠATNY 

Během velkých prázdnin a začátku školního 
roku, tedy od 1. 7. 2016 do 18. 10. 2016, 
proběhly velké opravy školních šaten. 

Při přípravách na opravy již v červnu 2016 
pomohli žáci tercie (nyní kvarty) a kvarty 
(kvinty). Postupně vynosili skříňky z šaten. Za to 
si zaslouží poděkování. Jakmile poslední žáci 
opustili školu, začalo se s opravami, které 
probíhaly celé dva měsíce prázdnin a na začátku 
roku. Muselo se vyměnit pár dveří, zakoupily se 
nové skříňky a vymalovalo se. Ačkoliv měly být 
skříňky do 2. týdne v září hotové, práce se kvůli 
vlhkému prostředí zpozdila, a tak žáci šatny 
ještě nepoužívali. K slavnostnímu otevření byli 
přizváni žáci primy a prvého ročníku, kteří měli 
tu možnost vidět šatny jako první. 
K přestřihnutí pásky došlo dne 18. 10. 2016. 

Možnost 
přestřihnout 
pásku dostal 
žák prvého 
ročníku Jan 
Motl a žačka 
primy Eliška 

Káňová. 
Obou jsme 
se zeptali na 
názor na 

naše šatny a skříňky.  

Líbí se ti více šatny tady na gymnáziu, nebo 
na původní škole? 

Jan Motl: „Líbí se mi více skříňky tady, 
protože v Horažďovicích byly zastaralejší.“  
Eliška Káňová: „O dost lepší jsou tyto skříňky, 
protože v klecích na Lerchovce se to už nedalo 
vydržet.“ 

Anketa na šatny a skříňky, kterou jsme si 
připravili, má docela očekávaný závěr. Většina 
studentů je s šatnami spokojena. Děkujeme za 
zrenovování našich šaten.  

Klára Staňková 

PŘILOŽIT PRST, ZKONTROLOVAT A 
VSTOUPIT 

Od poloviny prázdnin 
se začalo stavět nové 
zabezpečení školy, které 
stálo zhruba 400 000 Kč. 
Zeptali jsme se pana 
ředitele Mgr. Ivana 
Kratochvíla na nové 
zabezpečení školy. Byl 
ochoten a udělal s námi 
rozhovor.  

Pan ředitel si s námi 
popovídal a my jsme 
zjistili, že toto zařízení 
bude u všech vchodů, ale 
žáci musí chodit pouze bočními vchody. Také je 
výhodné pro některé spáče, že to nebude 
souviset se školní docházkou. Pan RNDr. 
Jaroslav Vichr už získal „otisky“ prstů všech 
studentů a profesorů školy. K zařízení u vchodu 
se přiloží prst a blikne zelené světýlko, které 
nám dá znamení, že můžeme jít dovnitř. 
Zajímavá je webkamera v kanceláři školy, která 
má čtyři tlačítka. První tlačítko zapíná 
webkameru. Druhé slouží ke komunikaci 
s osobou, která je před dveřmi. Třetí tlačítko 
slouží k odemčení vchodových dveří, čtvrté pak 
k osvětlení, pokud by byla veliká tma. 

Sebastián Ryba Foto: Martina Oudová 

Foto: Stanislav Mičke, 
 Michal Kulhánek 
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SEZNAMOVACÍ KURZY 

 
Foto: Ondřej Jarolímek 

Seznamovací kurz I.A proběhl 7. 9. – 8. 9. 
2016 a následoval kurz 1.A od 8. 9. do 9. 9. 2016 
v Šimanově. Studenti se nejprve ubytovali 
v chatkách a byli poučeni o bezpečnosti. Celý 
kurz se nese v duchu seznamovacích her (např. 
Živý obraz, Vypravěč, Čaroděj a Zkouška 
důvěry). Ve 22.00 byla večerka a v 8.00 budíček. 
Studenti přijeli v 11.00 a odjeli v 13.00. Za 
učitelský sbor se zúčastnili Mgr. Milena 
Naglmüllerová, Mgr. Filip Jano a Mgr. Irena 
Schlumpergerová.  

Několika studentů jsme se zeptali, co se jim 
nejvíc líbilo. Nejvíce žáky nadchly seznamovací 
hry a velké množství zábavy, které si na kurzu 
užili. Všichni jsou přesvědčení, že budou dobrá 
parta. 

František Březina 

PROJEKT EDISON 

V týdnu od 19. 9. 2016 do 23. 9. 2016 přijelo 
7 různých lidí ze 7 různých zemí (Pákistán, 
Alžírsko, Albánie, Turecko, Gruzie, Tunisko a 
Indie). Ale bát se nemusíte, všichni procházejí 
velmi přísnou kontrolou, a dokonce jeden 
student z Tuniska pracuje přímo v té organizaci, 
která tyto zájezdy do Evropy umožňuje. Cizinci 
chodili do tříd, kde přednášeli o své zemi. 
V některých přednáškách jsme zkoušeli jejich 
lidové tance. V pátek proběhly „workshopy“ kde 
nám znovu přiblížili zvyky a tradice svých zemí. 
Poté jsme si někteří udělali na památku fotky a 
rozloučili jsme se společným tancem. 

Kateřina Šlajsová, 
Sára Hrabová 

SMETANOVÝM SÁLEM SE ROZEZNĚL 
HLAS CHARLEYOVY TETY 

V pátek 23. září 2016 si od 19.00 divadlo  
Bezejména připravilo reprízu hry Charleyova 
teta se zpracováním od režiséra divadla Tadeáše 
Skrbka. Byla to již desátá hra, kterou divadlo 
odehrálo. Od založení divadla uběhlo celých pět 
let. Naše úžasné divadlo založil roku 2012  
Vojtěch Löffelmann a stal se prvním režisérem. 
Divadlo už mělo celkem 5 režisérů. Posledním se 
stal právě Tadeáš, který perfektně zpracoval 
text hry Charleyova teta.  

A za pochvalu stojí i obsazení, které vybral 
nadmíru skvěle. Zdeněk Švelch v hlavní roli jako 
lord Fancourt (Babs) Babberley s Františkem 
Šperlem (Jack Chesney) a Tomášem Zeleným 
(Charley Wykeham), kteří si zahráli dva 
zamilované studenty oxfordské university. Tuto 
trojici báječně doplnil herecký výkon Šimona  
Páreckého v roli Štěpána Spettigua. Do hlavní 
ženské role byla obsazena Petra Tomášková 
jako skutečná Charleyova teta. Ve vedlejších 
rolích jsme mohli vidět Janu Karausovou jako 
půvabnou slečnu Elu Delahyovou, Terezu 
Feixovou jako Amy Spettiguaovou a Kláru 
Staňkovou jako Kitty Verdunovou. Poslední 
neméně důležitou roli si vzal sám režisér. Hry se 
celkem zúčastnilo 10 herců, kteří hru bravurně 
secvičili a poté srdceryvně publiku odehráli. 
Velkou zásluhu mají i naši osvětlovači, kteří hře 
dodali na kráse.  

Dík taky patří gymnáziu za poskytnutí 
Smetanova sálu. Ale největší dík patří hercům a 
hlavně režisérovi Tadeáši Skrbkovi. Děkujeme 
za krásné představení, které jste si pro nás, vy 
divadlo Bezejména, připravilo. 

Klára Staňková Foto: Martina Oudová 

Foto: Adéla Ježková, Martina Oudová 
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MÍSTO ŠKOLY NA HOUBY 

O víkendu 1.–2. 10. 2016 proběhla na naší 
škole výstava hub, kterou zorganizoval  
Mgr. Ladislav Fedor. Jelikož by na sběr sám 
nestačil, podpořili ho žáci z různých tříd. Sbírku 
doplnily také umělé modely hub. S aranžováním 
pomohli panu učiteli pan Táborský a pan  
Matějka, kteří všechny houby i pojmenovali. 

Mohli jsme vidět 
přepychovou, krásně do 
červena zbarvenou, ale 
jedovatou muchomůrku 
červenou. Nalezena žáky 
byla i muchomůrka 
tygrovaná či muchomůrka 
zelená. Návštěvníky určitě 
zaujaly i různé druhy 
hřibů. Králem celé výstavy 
se stal velký, zcela zdravý 
hřib pravý.  

Velké díky patří panu 
Táborskému a panu 
Matějkovi za perfektní přípravu výstavy, a to 
v každém směru. Závěrem patří poděkování 
panu profesoru Fedorovi za organizaci celé 
výstavy a žákům, kteří pomohli se sběrem hub. 

Natálie Půroková 

CYKLISŤÁKY ANEB ZÁBAVA NA 
KOLECH 

 
Foto: Šimon Párecký 

Jako každý rok probíhal cyklistický kurz, 
kterého se zúčastnila VI.A a 2. ročník čtyřletého 
sušického gymnázia. Cyklistický kurz probíhal 
od 12. 9. do 16. 9. 2016 ve Františkově.  

Žáci byli rozděleni do tří skupin: těžká, 
střední a lehká. V těžké byli opravdu dobří a 
trénovaní cyklisté. Ve střední byli takoví, co se 
rádi projedou jednou za čas do přírody či města. 

A lehká, jak už název značí, byla ze všech 
nejjednodušší a nejlehčí. 

Studenti si užili spoustu zábavy, projeli téměř 
celou Šumavu a měli možnost vyzkoušet si i 
malou závodní BMX trať. 

Kateřina Šlajsová, Sára Hrabová 

MEDIÁLNÍ KROUŽEK 

Mediální kroužek probíhá každé úterý od 
13.30 do 15.00 v učebně informatiky v sušickém 
gymnáziu. 

Vyrábíme 
časopis 
GYMČAS a 
natáčíme do 
televize KOŠ. 
Kroužek vede 
Mgr. Kateřina 
Macová. 
Pracujeme 
například 
v programech GIMP a Pinnacle Studio, ve 
kterých upravujeme fotky a stříháme videa. 
Pracujeme v týmech. Na kroužek chodí žáci 
primy, sekundy a tercie. 

František Březina 

ROBOTICKÝ KROUŽEK 

Náš proslulý 
robotický 
kroužek je 
známý tím, že 
se zde staví a 
programují 
LEGO roboti. 
Robotický 
kroužek začíná 
v 13.30 a končí 
v 15.00.  

Robot se programuje v programu „LEGO 
MINDSTORMS Education NXT Programming“. 
Na dni otevřených dveří jste mohli vidět, jaká se 
používá mapa. Bylo zde k vidění i RoboSUMO. 
Stavebnice LEGO MINDSTORM je hodně drahá 
(okolo 10 000 Kč). RoboSumo je zápas LEGO 
robotů, kteří bojují na stole. Když se robot 
dotkne země, tak prohrál. 

Pokud vám informace o robokroužku 
nestačily, přijďte se na nás podívat. 

Sebastián Ryba 

Foto: Mgr. Ladislav 
Fedor 

Foto: František Březina 

Foto: Michal Kulhánek 
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KROUŽEK 3D MODELOVÁNÍ 

Letos je to již druhý rok, co zde na gymnáziu 
probíhá kroužek 3D modelování, který vede pan 
Ing. Robin Poul, Ph.D. Kroužek se minulý rok 
konal každou středu po vyučování od 13.20. 
Letos ještě nezačal, ale pravděpodobně bude 
opět každou středu. 

Zeptali 
jsme se žáka 
sekundy 
Kryštofa 
Satorieho, 
který na 
kroužek 
chodí už od 
minulého 
roku. 
Dozvěděli 
jsme se, co přesně znamená 3D modelování. 
Podle Kryštofa to je vytváření virtuálních 
předmětů v různých programech, ale ze začátku 
se učí jen jednoduché předměty. Také jsme se ho 
ptali, zda už tiskli v naší 3D tiskárně a zda už si 
odnesli nějaký výtvor domů. 

Na to vše se můžete těšit ve videu v naší 
školní televizi.  

Natálie Půroková 

BIOLOGICKÝ KROUŽEK 

Biologický kroužek probíhá každý čtvrtek 
v půl druhé odpoledne v učebně biologie. 
Kroužek je veden panem profesorem 
Ladislavem Fedorem.  

Na 
biologickém 
kroužku často 
zkoumáme 
pod 
mikroskopem 
velmi zajímavé 
živočichy, jako 
jsou například 
brouci, různý 
hmyz nebo 
pavouci. Občas také pozorujeme rostliny, 
květiny nebo houby. 
Většina členů našeho kroužku jsou děvčata z tercie A. 
Zeptali jsme se Adély, co ji na tomto kroužku zaujalo. 
Adéle se nejvíce líbí práce s mikroskopem a zkoumání 
živočichů. Kroužek ohodnotila pěti hvězdičkami z pěti. 

Nikol Babková, Sára Hrabová 

FYZIKÁLNÍ KROUŽEK 

Již druhým 
rokem probíhá na 
gymnáziu kroužek 
fyziky, který vede 
pan učitel Kolář. 
Stejně jako minulý 
rok začíná kroužek 
v pondělí od 13.40.  

Momentálně na 
kroužek chodí žáci 
sekundy a tercie, ale 
určitě by se zabavili 
i žáci z vyšších 
ročníků. Společně 
provádějí zajímavé 
pokusy, počítají 
příklady z fyzikální 
olympiády nebo 
hrají různé hry. 
Nejzábavnější hra je AZ kvíz junior, který 
najdete na stránkách Déčka. Zeptali jsme se 
Kláry Staňkové a Zuzany Pavelcové, jestli by 
chtěly na kroužku něco změnit. Klárka by chtěla 
méně počítat, ale Zuzka je opačného názoru. 
Podle ní je všechno super. 

A co vy, přidáte se? 
Adéla Ježková 
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KLÁRA STAŇKOVÁ 
Věk: 13 
Třída: III.A 
Zájmy: zpěv, atletika 
Nejoblíbenější předmět: dějepis 
Životní motto: Když už nemůžeš, 
tak přidej! 
Vysněné zaměstnání: právnička 

Sponzoři: 
Zdeňka Macová (Žihobce) 
Rostislav Ježek (Chmelná) 

Foto: Tereza Votrubová 

Foto: Zuzana Pavelcová 

Foto: Jaroslava Šnaiberková 


