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Kategorie: Účast na vzdělávací akci

Záznam 1

Název vzdělávací akce: Náš les

Pořadatel: Lipka

Datum konání vzdělávání:  12. 2. 2021
Název vzdělávací akce: Praktické aktivity při výuce geologie v digitální podobě

Datum konání vzdělávání:  12. 3. 2021

Název vzdělávací akce: Praktické aktivity při výuce geologie v digitální podobě - desková
tektonika
Datum konání vzdělávání:  16. 3. 2021

Název vzdělávací akce: Aby byla skupinová práce efektivní
Datum konání vzdělávání:  12. 4. 2021

Proškolený: Mgr. MIlada Barešová
Čím byla akce přínosná pro mne nebo moji školu: zjistila jsem, že jsem skupinovou práci
používala k jiným cílům, než je určená. Získané zkušenosti jsem již využila při dálkové
výuce, dále využiji při výuce prezenční a při přípravě studentů na soutěže či jejich dalším
rozvoji ve volném čase.

Jak získané zkušenosti ve vaší škole využijete nebo jste již využili:  Seznámení se s
projektem - co se má dělat a jakým způsobem, jak bude projekt probíhat (termíny
zpracování dílčích úkolů.. Obdrželi jsme pomůcky pro badatelskou činnost v projektu a
studijní materiály.
Praktické aktivity ve výuce geologie - především šlo o využití internetových aplikací
použitelných při dálkové výuce, které zapojují studenty (whiteboard fí, kahoot, a dal.). Také
jsme dostali tipy na webové stránky s informacemi využitelnými ve výuce (mapové podklady
a pod.) Skupinová práce - bylo to o metodách skupinové práce, o cílech, výhodách a
nevýhodách, jak to udělat aby byli všichni účastníci zapojeni a mělo to smysl, jak ji hodnotit.

Záznam 2

Název vzdělávací akce: MS Excel - pro mírně pokročilé
Pořadatel: Vzdělávací institut pro Moravu
Datum konání vzdělávání:  9. 6. 2021 - 16. 6. 2021
Čím byla akce přínosná pro mne nebo moji školu: Rozšiřujeme počítačovou zdatnost
našich učitelů. Proškoleno bylo 9 vyučujících.
Jak získané zkušenosti ve vaší škole využijete nebo jste již využili:  Získané zkušenosti
umožnily vyučujícím rozšířit svoje znalosti v oblasti třídnických prací, vyučujícím
přírodovědných předmětů pomohly pokročilé funkce a nové grafy. Zdatnější vyučující
využívají makra.



Záznam 3

Název vzdělávací akce: Kurz: Čtením a psaním ke kritickému myšlení - Ostrava

Pořadatel:Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických

pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Hybešova 253/15, 602 00

Brno.
Datum konání vzdělávání: 9. 9. 2021
Čím byla akce přínosná pro mne nebo moji školu: Jedná se o kurz, který je zaměřený na
kritické myšlení, zatím jsem se naučila několik metod, které mají vést žáky k práci s textem,
k lepšímu pochopení textu, aby do budoucna byli schopní pracovat s různými zdroji, uměli je
vyhodnotit a vybrat nejdůležitější informace. Tyto metody by měly vést k větší aktivizaci
žáků.

Záznam 4
Název vzdělávací akce: Kurz: Čtením a psaním ke kritickému myšlení - Ostrava
Pořadatel:KVIS Nový Jičín
Datum konání vzdělávání: 20. 9. 2021 - 21. 9. 2021
Čím byla akce přínosná pro mne nebo moji školu: Jedná se o kurz, který je zaměřený na
kritické myšlení, zatím jsem se naučila několik metod, které mají vést žáky k práci s textem,
k lepšímu pochopení textu, aby do budoucna byli schopni pracovat s různými zdroji, uměli je
vyhodnotit a vybrat nejdůležitější informace. Tyto metody by měly vést k větší aktivizaci
žáků.
Jak získané zkušenosti ve vaší škole využijete nebo jste již využili:  Získané zkušenosti,

nové metody práce a plánování hodin hodlám co nejdříve využít v obou předmětech, které

učím, tedy v českém jazyce a literatuře a v dějepise.



Kategorie: Akce se žáky
Záznam 1

Název:  Krocení literární můzy
Datum konání: 9. 3. 2021, 11. 3. 2021, online
Časová dotace:
Organizátoři: Mgr. Michaela Jančíková, lektorka: Mgr. Andrea Procházková, Ph.D.
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: individuální práce, práce s
námětem,
Počet účastníků: 30 žáků
Stručný popis akce, případně metodika: doprovodného programu literární soutěže Skrytá
paměť Moravy, ve spolupráci s Památníkem písemnictví v Rajhradu
Reflexe/přínosy pro žáky:
Reflexe učitele: Tradiční akce, která probíhá v naší škole. Snažíme se žáky přivést nejen ke
čtení, ale také k aktivní tvorbě.
https://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/cz/skryta-pamet-moravy/xv-rocnik-2020-2021

Záznam 2

Název:  Souboj čtenářů
Datum konání: jaro 2021
Časová dotace:
Organizátoři: Svět knihy, s.r.o., Mgr. Alena Honzáková,
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: skupinová práce,
Počet účastníků: prima, 13 žáků
Stručný popis akce, případně metodika:
Reflexe/přínosy pro žáky: Soutěž Souboj čtenářů 2021 zná 5 finalistů, kteří v online kole
nejpřesněji odpovídali na záludné otázky. Šesťáci a primáni museli prokázat nejen znalost
obsahu pěti soutěžních knížek, ale také předvést, že textu porozuměli, četli chytře a dokázali
vyvodit třeba i ne přímo zmíněné souvislosti a znalosti.

64 zúčastněných tříd svedlo pracovat samostatně, spolupracovat ve své čtenářské skupině,
ale také se koordinovat v rámci celého kolektivu. V časovém limitu zvládli někdy až
překvapivě přesně zodpovědět 25 otázek. Za naprosto přesné odpovědi bylo možné získat
až 99 bodů, avšak už 50 bodů je hodně dobrý výsledek a prokazuje, že děti pozorně četly,
vedly si dobře své poznámkové bloky a pečlivě se připravovaly.

Reflexe učitele: Souboj čtenářů je literární soutěž pro celou 6. třídu a primu
víceletého gymnázia. Žáci soutěží ve vytvořených čtenářských skupinách v analýze
textu zadaných 5 titulů. On-line kolo je vyřazovací, soutěžní porota vyhodnocuje
kvalitu odpovědí a využití omezené časové dotace. V on-line kole prima (školní rok
2020/2021) byla na 1. místě z 84 přihlášených škol. Následoval další zápas v Praze,
kde se sešlo 5 nejlepších týmů. Prima obhájila své prvenství a stala se absolutním
vítězem této literární soutěže. Soutěžní otázky čerpaly z knih: Já, Finis, Klub divných
dětí, Expedice badatele Věnceslava Brábka tentokrát do Svrchní Křídy, Tymián z

https://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/cz/skryta-pamet-moravy/xv-rocnik-2020-2021


Oxary a Safíroví ledňáčci a Glutaman. Soutěž má mj. za cíl motivovat žáky k čtení,
sdílení postřehů, schopnost analýzy, práci v týmu.

Přílohy:
https://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/souboj-ctenaru/
https://www.mall.tv/svet-knihy/svet-knihy-rosteme-s-knihou-souboj-ctenaru-15-6-11-00

Záznam 3

Název:  Prezentiáda
Datum konání: jaro 2021
Časová dotace:
Organizátoři: Mgr. Alena Honzáková,
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: skupinová práce,
Počet účastníků: 3 žáci
Stručný popis akce, případně metodika: postup jejich prezentace do finále, on-line kolo
finále - účast (bez obsazení 1. - 3. místa). Prezentiáda je soutěží v prezentačních
dovednostech pro všechny studenty středních a žáky základních škol. Touto soutěží
podporujeme týmového ducha, kreativní tvorbu, vyjadřování, vystupování a spoustu dalších,
v životě důležitých schopností člověka. Snažíme se ve studentech vzbudit zdravé
sebevědomí a zbavit je strachu z vyjadřování vlastních názorů.
Reflexe učitele:Prezentiáda je soutěž založená na komunikaci a originálním
zpracování i prezentaci zadaného tématu. Velkou roli hraje i schopnost improvizace
před porotou. Tým tercie ve složení Tomáš Klíma, Lukas Hlosta a Jakub Tomeš
vytvořil prezentaci na soutěžní zadání Tohle téma je tabu. Zpracování bylo v souladu
s podmínkami organizátorů, tým postoupil do on-line kola, kde měl možnost práci
před porotou a ostatními diváky prezentovat a obhájit. Přestože se tým v silné
konkurenci neumístil, jistě si odnesl cenné zkušenosti a má chuť se zúčastnit
letošního kola. V rámci zhlédnutých soutěžních prací máme představu o tom, že
šanci umístit se mohou mít šikovní žáci z celého NG.
Přílohy: https://prezentiada.cz/

Záznam 4

Název:
Datum konání: jaro 2021
Časová dotace:
Organizátoři: Mgr. Světlana Trefná
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: skupinová práce,
Počet účastníků: septima, 31 žáků
Stručný popis akce, případně metodika:
Třída plná nápadů je jednodenní výukový program pro žáky a učitele středních škol plný
inspirace a akce. Žáci si vyzkouší pohled na svět skrze řešení problémů. Tyto problémy a
výzvy žáci vyřeší pomocí vlastních nápadů, projektů a inovací. Žáci v sobě naplno objeví své
podnikavé kompetence, zamyslí se nad svými silnými stránkami a během programu v
týmech udělají první kroky k realizaci vlastních nápadů. Může jít o nápady podnikatelské,

https://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/souboj-ctenaru/
https://www.mall.tv/svet-knihy/svet-knihy-rosteme-s-knihou-souboj-ctenaru-15-6-11-00
https://prezentiada.cz/


neziskové i společensko-občanské. Žáci získají odvahu k realizaci vlastních projektů do
budoucna a k řešení problému a výzev kolem sebe.

Záznam 5

Název:  DR. ZDĚDIL A PAN ZDRAŽIL
Datum konání: 17. 6. 2021
Časová dotace: 3,5 hodin
Organizátoři: Lipka
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: skupinová práce,
Počet účastníků: 28
Stručný popis akce, případně metodika:
Reflexe/přínosy pro žáky: Vyzkoušeli jsme si projít živo během jednoho dopoledne. Zjistili
jsme, že je velice jednoduché se zadlužit a neuměli jsme se dostat z pasti. Velikou roli hrála i
náhoda a ta některým týmům opravdu nepřála. Naučili jsme se hospodařit s penězi a
prodávat nepotřebné věci. Je vždy lepší mít vlastní bydlení, než celý život platit nájem.

Reflexe učitele: Zajímavý projekt na finanční gramotnost. Rozhodně cením jako přínos
pohled lektora “z venčí” a faktor náhody ve hře. Snad jen nekritické vychvalování
elektromobility kazí dojem z celé akce.
Přílohy (např. fotodokumentace):

Záznam 6

Název:  Salon 2021 - Cesta
Datum konání: 1. 9. - 3. 9. 2021, jaro 2021 - online
Časová dotace: týden
Organizátoři: Septima/Oktáva
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: skupinová práce, samostatná
práce
Počet účastníků: žáci septimy (2020/2021) - oktáva (2021/2022)
Stručný popis akce, případně metodika:
Reflexe/přínosy pro žáky: Salon je prestižní záležitost pro třídu, která vyhraje jeho
pořádání. Musíme během roku do týdne po jarních prázdninách organizovat a realizovat
projektový týden pro celou školu a širokou veřejnost. Letošní ročník byl o to větší výzvou
vzhledem k epidemiologickým podmínkám. Museli jsme rychle reagovat a přesunou část



aktivit do kyberprostoru. Přesto hlavní těžiště akce se nám podařilo realizovat hned první
týden nového školního roku. Nejdůležitější na Salonu je setkávání a spolupráce jednotlivých
tříd.

Reflexe učitele: Salon je tradiční projektový týden na naší škole, který umožní studentům
realizovat svoje nápady na určité téma. Salon podporuje všechny dovednosti a návyky, které
budou naši žáci potřebovat v dalším studiu a životě. Od organizačních, přes finanční
gramotnost, až po spolupráci a vedení týmu.

Přílohy:
https://www.youtube.com/watch?v=Sv-OK9IVcPA
https://www.tiktok.com/@saloncesta2021?_d=secCgYIASAHKAESMgowhFHlS%2F%2
FrzQTMQHmKe8rk9ECJup8mZOeLzQs4wJQ%2BdhBpaXp91Vup9mNCL%2BA4ew3vG
gA%3D&language=cs&sec_uid=MS4wLjABAAAAx5zH0mMBlnpfj_ibt52dKXQpRqyizZL
OQ6PtMwSphTXUiPFJp-8X7Th8HEK9chsM&sec_user_id=MS4wLjABAAAATTHY3RQp
bS-YsWMmd2wO_4UG8QrZlZ5n8q6dGo7bWSoLoJ2NBRMSTRwlyMCCh3AD&share_a
pp_name=musically&share_author_id=6925880458991551493&share_link_id=753980b
7-a277-44a1-8a4a-d4afc002abf0&timestamp=1612730999&u_code=dh157eg0h7lkke&u
ser_id=6926195021843678214&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&u
tm_source=copy&source=h5_m&_r=1
https://www.facebook.com/watch/?v=861596877971228

Záznam 7

Název:  Veletrh vzdělávání a Den otevřených dveří
Datum konání: 17. 9. 2021
Časová dotace: 9 hodin
Organizátoři: Gymnázium Boskovice, MAS Boskovicko, VOŠ a SŠ Boskovice, město
Boskovice, Boskovický Majáles
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: skupinová práce, PR školy,
Počet účastníků: žáci septimy a 3. B, návštěvníci akce
Stručný popis akce, případně metodika:
Veletrh vzdělávání letos poprvé představuje střední školy v Boskovicích jinou formou než jen
dnem otevřených dveří. Dopoledne jsou pro žáky ZŠ z celého boskovicka připraveny
prohlídky škol a kulturní akce v Sokolovně města Boskovice.Cílem akce je přiblížit žákům
základních škol možnosti dalšího studia v nejbližším okolí.
Co vás čeká?
- představení škol z regionu
- výborné občerstvení
- studentské kapely - Pružiny, MissMofet, Mol, Flying South, NELL aj.
- zajímavé přednášky a workshopy
- speciální host - Pevnost poznání Olomouc
- účastníci budou zařazení o slosování o tablet, školní pomůcky a další zajímavé ceny,
- a další bohatý doprovodný program

https://www.youtube.com/watch?v=Sv-OK9IVcPA
https://www.tiktok.com/@saloncesta2021?_d=secCgYIASAHKAESMgowhFHlS%2F%2FrzQTMQHmKe8rk9ECJup8mZOeLzQs4wJQ%2BdhBpaXp91Vup9mNCL%2BA4ew3vGgA%3D&language=cs&sec_uid=MS4wLjABAAAAx5zH0mMBlnpfj_ibt52dKXQpRqyizZLOQ6PtMwSphTXUiPFJp-8X7Th8HEK9chsM&sec_user_id=MS4wLjABAAAATTHY3RQpbS-YsWMmd2wO_4UG8QrZlZ5n8q6dGo7bWSoLoJ2NBRMSTRwlyMCCh3AD&share_app_name=musically&share_author_id=6925880458991551493&share_link_id=753980b7-a277-44a1-8a4a-d4afc002abf0&timestamp=1612730999&u_code=dh157eg0h7lkke&user_id=6926195021843678214&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1
https://www.tiktok.com/@saloncesta2021?_d=secCgYIASAHKAESMgowhFHlS%2F%2FrzQTMQHmKe8rk9ECJup8mZOeLzQs4wJQ%2BdhBpaXp91Vup9mNCL%2BA4ew3vGgA%3D&language=cs&sec_uid=MS4wLjABAAAAx5zH0mMBlnpfj_ibt52dKXQpRqyizZLOQ6PtMwSphTXUiPFJp-8X7Th8HEK9chsM&sec_user_id=MS4wLjABAAAATTHY3RQpbS-YsWMmd2wO_4UG8QrZlZ5n8q6dGo7bWSoLoJ2NBRMSTRwlyMCCh3AD&share_app_name=musically&share_author_id=6925880458991551493&share_link_id=753980b7-a277-44a1-8a4a-d4afc002abf0&timestamp=1612730999&u_code=dh157eg0h7lkke&user_id=6926195021843678214&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1
https://www.tiktok.com/@saloncesta2021?_d=secCgYIASAHKAESMgowhFHlS%2F%2FrzQTMQHmKe8rk9ECJup8mZOeLzQs4wJQ%2BdhBpaXp91Vup9mNCL%2BA4ew3vGgA%3D&language=cs&sec_uid=MS4wLjABAAAAx5zH0mMBlnpfj_ibt52dKXQpRqyizZLOQ6PtMwSphTXUiPFJp-8X7Th8HEK9chsM&sec_user_id=MS4wLjABAAAATTHY3RQpbS-YsWMmd2wO_4UG8QrZlZ5n8q6dGo7bWSoLoJ2NBRMSTRwlyMCCh3AD&share_app_name=musically&share_author_id=6925880458991551493&share_link_id=753980b7-a277-44a1-8a4a-d4afc002abf0&timestamp=1612730999&u_code=dh157eg0h7lkke&user_id=6926195021843678214&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1
https://www.tiktok.com/@saloncesta2021?_d=secCgYIASAHKAESMgowhFHlS%2F%2FrzQTMQHmKe8rk9ECJup8mZOeLzQs4wJQ%2BdhBpaXp91Vup9mNCL%2BA4ew3vGgA%3D&language=cs&sec_uid=MS4wLjABAAAAx5zH0mMBlnpfj_ibt52dKXQpRqyizZLOQ6PtMwSphTXUiPFJp-8X7Th8HEK9chsM&sec_user_id=MS4wLjABAAAATTHY3RQpbS-YsWMmd2wO_4UG8QrZlZ5n8q6dGo7bWSoLoJ2NBRMSTRwlyMCCh3AD&share_app_name=musically&share_author_id=6925880458991551493&share_link_id=753980b7-a277-44a1-8a4a-d4afc002abf0&timestamp=1612730999&u_code=dh157eg0h7lkke&user_id=6926195021843678214&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1
https://www.tiktok.com/@saloncesta2021?_d=secCgYIASAHKAESMgowhFHlS%2F%2FrzQTMQHmKe8rk9ECJup8mZOeLzQs4wJQ%2BdhBpaXp91Vup9mNCL%2BA4ew3vGgA%3D&language=cs&sec_uid=MS4wLjABAAAAx5zH0mMBlnpfj_ibt52dKXQpRqyizZLOQ6PtMwSphTXUiPFJp-8X7Th8HEK9chsM&sec_user_id=MS4wLjABAAAATTHY3RQpbS-YsWMmd2wO_4UG8QrZlZ5n8q6dGo7bWSoLoJ2NBRMSTRwlyMCCh3AD&share_app_name=musically&share_author_id=6925880458991551493&share_link_id=753980b7-a277-44a1-8a4a-d4afc002abf0&timestamp=1612730999&u_code=dh157eg0h7lkke&user_id=6926195021843678214&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1
https://www.tiktok.com/@saloncesta2021?_d=secCgYIASAHKAESMgowhFHlS%2F%2FrzQTMQHmKe8rk9ECJup8mZOeLzQs4wJQ%2BdhBpaXp91Vup9mNCL%2BA4ew3vGgA%3D&language=cs&sec_uid=MS4wLjABAAAAx5zH0mMBlnpfj_ibt52dKXQpRqyizZLOQ6PtMwSphTXUiPFJp-8X7Th8HEK9chsM&sec_user_id=MS4wLjABAAAATTHY3RQpbS-YsWMmd2wO_4UG8QrZlZ5n8q6dGo7bWSoLoJ2NBRMSTRwlyMCCh3AD&share_app_name=musically&share_author_id=6925880458991551493&share_link_id=753980b7-a277-44a1-8a4a-d4afc002abf0&timestamp=1612730999&u_code=dh157eg0h7lkke&user_id=6926195021843678214&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1
https://www.tiktok.com/@saloncesta2021?_d=secCgYIASAHKAESMgowhFHlS%2F%2FrzQTMQHmKe8rk9ECJup8mZOeLzQs4wJQ%2BdhBpaXp91Vup9mNCL%2BA4ew3vGgA%3D&language=cs&sec_uid=MS4wLjABAAAAx5zH0mMBlnpfj_ibt52dKXQpRqyizZLOQ6PtMwSphTXUiPFJp-8X7Th8HEK9chsM&sec_user_id=MS4wLjABAAAATTHY3RQpbS-YsWMmd2wO_4UG8QrZlZ5n8q6dGo7bWSoLoJ2NBRMSTRwlyMCCh3AD&share_app_name=musically&share_author_id=6925880458991551493&share_link_id=753980b7-a277-44a1-8a4a-d4afc002abf0&timestamp=1612730999&u_code=dh157eg0h7lkke&user_id=6926195021843678214&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1
https://www.tiktok.com/@saloncesta2021?_d=secCgYIASAHKAESMgowhFHlS%2F%2FrzQTMQHmKe8rk9ECJup8mZOeLzQs4wJQ%2BdhBpaXp91Vup9mNCL%2BA4ew3vGgA%3D&language=cs&sec_uid=MS4wLjABAAAAx5zH0mMBlnpfj_ibt52dKXQpRqyizZLOQ6PtMwSphTXUiPFJp-8X7Th8HEK9chsM&sec_user_id=MS4wLjABAAAATTHY3RQpbS-YsWMmd2wO_4UG8QrZlZ5n8q6dGo7bWSoLoJ2NBRMSTRwlyMCCh3AD&share_app_name=musically&share_author_id=6925880458991551493&share_link_id=753980b7-a277-44a1-8a4a-d4afc002abf0&timestamp=1612730999&u_code=dh157eg0h7lkke&user_id=6926195021843678214&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1
https://www.tiktok.com/@saloncesta2021?_d=secCgYIASAHKAESMgowhFHlS%2F%2FrzQTMQHmKe8rk9ECJup8mZOeLzQs4wJQ%2BdhBpaXp91Vup9mNCL%2BA4ew3vGgA%3D&language=cs&sec_uid=MS4wLjABAAAAx5zH0mMBlnpfj_ibt52dKXQpRqyizZLOQ6PtMwSphTXUiPFJp-8X7Th8HEK9chsM&sec_user_id=MS4wLjABAAAATTHY3RQpbS-YsWMmd2wO_4UG8QrZlZ5n8q6dGo7bWSoLoJ2NBRMSTRwlyMCCh3AD&share_app_name=musically&share_author_id=6925880458991551493&share_link_id=753980b7-a277-44a1-8a4a-d4afc002abf0&timestamp=1612730999&u_code=dh157eg0h7lkke&user_id=6926195021843678214&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1
https://www.facebook.com/watch/?v=861596877971228


Reflexe/přínosy pro žáky: Poznali jsme naši školu do větší hloubky a dozvěděli se více
informací o práci učitelů. Získali jsme k naší škole větší vztah a máme ji více za svoji,
Reflexe učitele: Žáci se naučili lépe argumentovat a prezentovat. Získali ke škole hlubší
vztah a mají snahu více se zapojit do života školy mimo výuku.



Záznam 8
Název:  Výstava hub na chodbě školy - třetí ročník
Datum konání: od 20. 9. 2021
Časová dotace: volně dostupné
Organizátoři: Vojtěch Hrabal, Jan Vašíček
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: skupinová práce, individuální
prohlídka během přestávek.
Počet účastníků: žáci školy
Stručný popis akce, případně metodika:
Každoroční výstava hub prezentuje skoro všechny houby, které můžete najít v okolních
lesích. Houby jsou vystaveny včetně popisek

Reflexe/přínosy pro žáky: Můžeme se seznámit s houbami, které běžně nesbíráme a
neznáme je. Překvapilo nás, kolik různých druhů teď v sudém a studeném období ještě
roste.
Přílohy (fotodokumentace):



Záznam 9
Název:  Výstava hub na chodbě školy - třetí ročník
Datum konání: od 20. 9. 2021
Časová dotace: volně dostupné
Organizátoři: Vojtěch Hrabal, Jan Vašíček
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: skupinová práce, individuální
prohlídka během přestávek.
Počet účastníků: žáci školy
Stručný popis akce, případně metodika:
Každoroční výstava hub prezentuje skoro všechny houby, které můžete najít v okolních
lesích. Houby jsou vystaveny včetně popisu.

Reflexe/přínosy pro žáky: Můžeme se seznámit s houbami, které běžně nesbíráme a
neznáme je. Překvapilo nás, kolik různých druhů teď v sudém a studeném období ještě
roste.

Záznam 10
Název: JedoBot 2021
Datum konání: 23. 9. 2021
Časová dotace: celý den
Organizátoři: JedoBoti, z. s a SPŠ Jedovnic
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: týmová práce
Počet účastníků: 8
Stručný popis akce, případně metodika:
Reflexe/přínosy pro žáky: Ve čtvrtek 23. září se kroužek robotiky po roce a půl vydal na
soutěž JedoBot, která probíhá v Jedovnicích. Celá výprava byla vybavena pěti roboty, z
nichž dva byli sledovače čáry, a zbylé tři zápasníci suma. Žáci byli rozčlenění do tří týmů, v
prvním z nich byli Vojtěch Pala a Martin Talla, dále pak Jakub Tomeš a Adam Šperka a
Radim Peterka se Štěpánem Tichým tvořili poslední tým.
Naši roboti bojovali do posledního procenta baterie a atmosféra v hale by se dala krájet. V
sumu nakonec naše týmy vybojovaly pět výher a čtyři soutěže jsme jen o fousek prohráli.
Jedna z výher byla dokonce nad absolutním vítězem soutěže, a to se taky počítá. Jeden ze
sledovačů čáry projel složitější dráhu za pěkných 110 sekund, druhý bohužel kvůli
technickým potížím čáru neprojel. Ze soutěže jsme si odnesli spoustu nových nápadů,
informací a hlavně zážitků, takže si myslím, že za všechny členy kroužku robotiky můžu říct,
že už se těšíme na příští ročník.

Záznam 11
Název: Gymnázium Boskovice celebrates Halloween the American way
Datum konání: 20. 10. 2021
Časová dotace: 2 hodiny
Organizátoři: studenti anglického jazyka na vyšší gymnáziu
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: přednáška a diskuze
Počet účastníků: 20
Stručný popis akce, případně metodika:



Reflexe/přínosy pro žáky: October is nearing its end, which means Halloween is around the
corner! In many classes, students are learning about practices related to Halloween in many
countries, especially those in the English-speaking world. Students in English courses with Fulbright
English Teaching Assistant Victoria Cattelona have, for instance, studied popular children’s costumes
such as witches, ghosts, zombies, superheroes, and American celebrities. Historically common
games include bobbing for apples and “face the cookie,” a contest during which the players attempt to
move a cookie from their foreheads to their mouths without using their hands. Americans decorate
their homes with hay, scarecrows, corn stalks, carved pumpkins, and wooden or plastic cutouts of
scary creatures. On Halloween night, children trick-or-treat while wearing costumes around their
neighborhoods.

This year, Gymnázium Boskovice will host a Halloween party for NG during school on 26 October
2021, the last day of classes before the autumn holiday. Students and teachers will wear costumes
and participate in fun activities in the gymnázium’s auditorium. Mark your calendars for this exciting
day and remember to wear your costume to school!

Sincerely,

Victoria Cattelona

Fulbright English Teaching Assistant 2021-2022

Záznam 12
Název: Projekt Krokus
Datum konání: listopad 2021
Časová dotace:
Organizátoři: sexta
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: skupinová práce



Počet účastníků: 26
Stručný popis akce, případně metodika:
Reflexe/přínosy pro žáky: Naše škola se v listopadu 2021 v rámci výuky dějepisu zapojila do
mezinárodního projektu Krokus. Cílem projektu je připomenout lidem jeden a půl milionu židovských
dětí, které zahynuly během holokaustu, a tisíce dalších dětí, jež se staly oběťmi nacistické brutality.
Žluté krokusy symbolizují židovskou Davidovu hvězdu, kterou Židé museli nosit během 2. světové
války.Před budovou školy jsme vysázeli cibulky krokusů, pokusili jsme se z krokusů vytvořit právě
Davidovu hvězdu, první květy by se měly objevit na začátku jara.

Záznam 13
Název: Vacances en France!
Datum konání: listopad 2021
Časová dotace: 2 hodiny
Organizátoři: 1. B, 1. C
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: přednáška
Počet účastníků: 26
Stručný popis akce, případně metodika:
Adriana Ožvoldíková ze sexty prožila letošní prázdniny v Savojských Alpách ve Francii v městečku
Pralognan-la-Vanoise. O své zážitky a zkušenosti se podělila se svými spolužáky a přišla i mezi
francouzštináře z 1. a 2. ročníku.
Reflexe/přínosy pro žáky:Fotky nádherné oblasti doplnily poutavý a kultivovaný projev Adriany a
na chvíli nás přenesly do francouzské kavárny, kde o prázdninách pracovala.

Záznam 14
Název: Día de los Muertos
Datum konání: listopad 2021
Časová dotace: 2 hodiny
Organizátoři: kvarta
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: skupinová práce
Počet účastníků: 26
Stručný popis akce, případně metodika:



Mexický svátek el Día de los Muertos má na našem gymnáziu už dlouholetou tradici. Španělštináři z
kvarty letos skvěle a s velkou chutí přiblížili svým spolužákům zvyky, kostýmy, výzdobu i dobroty,
které jsou pro tyto dny v Mexiku typické…

Moderní technologie a tradice

Při přípravách na svátek el Día de los Muertos jsme se jako třída poprvé rozhodli zapojit
moderní technologie. Rozhodli jsme se využít laserovou řezačku a vyřezat na ní
ozdobné lebky typické pro tento mexický svátek. S pomocí pana profesora Mikuláška
jsem lebky vyřezal a následně na ně vygravíroval nejrůznější motivy a dekorace.
Konečný výsledek stál zaručeně za to a na rozdíl od lebek z cukru, které se už dávno
snědly, ty dřevěné zůstanou i na mnoho dalších let. Tomáš Klíma, kvarta

Záznam 15
Název: Učíme je navzájem
Datum konání: 26. 10. 2021
Časová dotace: 4 hodiny
Organizátoři: prima, sekunda
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: skupinová práce
Počet účastníků: 26



Stručný popis akce, případně metodika:

Podle pyramidy učení si žáci nejvíce zapamatují to, co sami udělají a prožijí. Příležitost
vyzkoušet si tuto aktivní metodu výuky tentokrát dostali žáci primy a sekundy v hodinách
občanské výchovy a českého jazyka.

Primáni se v hodinách občanské výchovy pod vedením paní učitelky Juřekové nejprve učili o

státních svátcích obecně, blíže se pak věnovali 28. září. Nejdříve formou skupinové práce

zjistili podstatné informace o sv. Václavovi, pak se rozhodli jeho život a smrt ztvárnit na

jevišti. Ukázalo se, že naši noví žáci jsou velmi šikovní, a tak vzniklo milé představení.

Jelikož se zhruba ve stejné době probírá tato látka i v hodinách literatury v sekundě, o

publiku bylo rozhodnuto.

Sekundáni nechtěli zůstat pouze pasivním publikem, proto si na oplátku připravili

představení pro primu. V první části komponovaného pásma tak seznámili primány s

Němcovou, Borovským, Erbenem, na jevišti tak nechyběly pohádkové postavy – princezny,

čerti, vodník, polednice, Otesánek a mnohé další. V druhé části pásma žáci sekundy ztvárnili

Borovského Krále Lávru. Během hudebního vystoupení muzikantů si na housle zahrála i

vyučující českého jazyka – paní učitelka Honzáková.

Záznam 16
Název: Je libo Kubu?
Datum konání: 5. 11. 2021
Časová dotace: dopolední hodiny španělského jazyka
Organizátoři: sexta, pozvali bývalou absolventku
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: přednáška
Počet účastníků: 40



Stručný popis akce, případně metodika: V hodinách španělštiny v pátek 5. listopadu
jsme byli na Kubě! Díky naší bývalé absolventce Anetě Krajíčkové, dnes pedagožce
Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity, jsme opravdu na chvíli mohli mít
dojem, že jsme v Karibiku……

Aneta absolvovala studijní pobyt v Dominikánské republice a vydala se i na Kubu. Své
cesty, zážitky a zkušenosti prezentovala maturantům a studentům španělštiny ze sexty a
septimy.

Zájem byl mimořádný a přednáška jistě inspirující k cestám do hispanofonních zemí.
Díky za krásné hodiny a fotografie.

Záznam 17
Název: Mediální výchova na Gymnáziu Boskovice v praxi.
Datum konání: 21. 10. 2021
Časová dotace: celodenní exkurze
Organizátoři: Mgr. Světlana Trefná
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: přednáška/exkurze
Počet účastníků: 60
Stručný popis akce, případně metodika, přínos pro žáky: Studenti společenskovědního
semináře se 21.října 2021 vypravili na exkurzi do České televize Brno, kde si nejen
vyslechli zajímavé přednášky z oblasti mediální výchovy, ale dostali také možnost
prohlédnout si prostory televizního studia.



Záznam 18
Název: Volba povolání v tercii
Datum konání: září - listopad 2021
Časová dotace: 10 hodin
Organizátoři: Mgr. Radka HLaváčková
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: samostatná/skupinová práce
Počet účastníků: 30

Od září jsme se v předmětu svět práce začali seznamovat s internetovou stránkou

www.karierko.cz. První hodina vypadala tak, že jsme poprvé pracovali s tímto webem a

dostali první pracovní list s aktivitou. V následujícím měsíci, tj. v říjnu, jsme postupně

rozšiřovali své dovednosti, během hodin jsme vyplňovali pracovní listy o nás a našem

budoucím studiu.

V poslední hodině, která byla tomuto tématu věnovaná a která připadla na pondělí 8.

listopadu, jsme odpovídali na dotazník o profesní a studijní orientaci. Podle odpovědí každý

z nás zjistil svůj psychologický profil. Data nám ukázala, v jakém oboru bychom mohli hledat

své budoucí uplatnění. Někteří z nás objevili, že jsou zvídavý, badatelský či vědecký typ. Jiní

zase přišli na to, že patří k uměleckému, sociálnímu nebo podnikatelskému typu. Bylo

zajímavé se o sobě něco nového dozvědět a zjistit směr možného budoucího studia a

zaměstnání.

Za třídu tercie Nela Tioková a Simona Kieselová

Záznam 19
Název: Vánoční jarmark
Datum konání: 22. 12. 2021
Časová dotace: 5 hodin
Organizátoři: třídní učitelé na nižším gymnáziu
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: skupinová práce

http://www.karierko.cz/


Počet účastníků: 119
Stručný popis akce, případně metodika, přínos pro žáky: Tradiční vánoční jarmark
pořádáme na nižším gymnáziu pravidelně. Vždy se jako žáci domluvíme na podpoře nějaké
dobročinné akce, nebo podpoříme svého znevýhodněného spolužáka, nebo někoho
potřebného v našem okolí.
Musíme se domluvit, jaké výrobky, nebo občerstvení budem každá třída nabízet a v
předvánočním čase ve škole vybíráme peníze, které pak předáme podpořené osobě.
Je to vždy o spolupráci mezi námi a finančním zhodnocením akce mezi náklady a výnosem
z celé akce.

Záznam 20
Název: Vánoční jarmark
Datum konání: 21. 12. 2021 - 22. 12. 2021
Časová dotace: 10 hodin
Organizátoři: sexta
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: skupinová práce
Počet účastníků: vyšší gymnázium
Stručný popis akce, případně metodika, přínos pro žáky: Ve dnech 21. a 22. prosince
pořádala v aule třída sexta vánoční program pro vyšší gymnázium. Z důvodu vládních
opatření se však musel odehrát v netradiční podobě, třídy byly do auly zvány jednotlivě. Tam
na ně již čekala sexta, která příchozí studenty přivítala úvodním tanečkem. Následoval
hlavní bod celého programu – vědomostní soutěž Na lovu, při které se skupinka tří studentů
postavila proti učiteli – lovci. Třída, která zvládla uhrát nejvíce bodů, obdrží od sexty jako
výhru vynikající dort. Po otestování znalostí žáků i profesorů přišel čas na nákup ve stánku s
občerstvením. Utržené peníze poputují na školní projekt Jedlá zahrada. Když se čas chýlil
ke konci, přišla na řadu židličkovaná. Poté se již studenti za zvuku vánočních písní odebrali
do svých tříd.
Jan Vašíček a Justýna Foretová, sexta

Záznam 21
Název: Princové jsou na draka - divadlo
Datum konání: 31. 1. 2022



Časová dotace: 1 hodina (vlastní divadlo)
Organizátoři: tercie, Mgr. Honzáková
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: skupinová práce
Počet účastníků: žáci školy
Stručný popis akce, případně metodika, přínos pro žáky: Příprava divadelního
představení pro žáky školy.
Popis akce očima žačky tercie:

„Tady je křik! Tady je rambajs! Tady je nepokojno!“ zakřičel zvučným hlasem král a všichni
rázem utichli.

Věřte tomu, nebo ne, ale přesně těmito slovy by se dala velice výstižně popsat situace v

prostorách auly na našem boskovickém gymnáziu dne 31. 1. 2022. Tuto krásnou, leč k velké

nelibosti všech zúčastněných nevytápěnou místnost, totiž na celý den obsadila třída tercie v

čele s paní profesorkou Honzákovou. Těm zvídavějším z vás již jistě víří hlavou spousta

otázek:

Proč se třída tercie vytratila z vyučování právě sem? Co se za těžkými dveřmi naší auly
odehrávalo? A proč se celá tato prapodivná akce vlastně konala?

Nemusíte se však vůbec ničeho obávat, všechny tyto nejasnosti vám budou vzápětí
osvětleny.

Jak nejspíše víte, každý rok se na naší škole, konkrétně na nižším gymnáziu, koná akce
Prima hraje primě. Při ní si ti nejmladší ze žáků s paní profesorkou Honzákovou v pozici
režisérky nacvičí divadelní představení pohádkového charakteru, které posléze zahrají na
uvítanou těm, kteří je již další rok vystřídají na pozici školních benjamínků. Teď vám možná
vrtá hlavou, proč to vůbec zmiňuji. Doteď to vypadalo jako zpráva o tercii, tak proč sem tahat
primu?

Tady nastává čas vysvětlit si, že nic není tak jednoduché, jak by se zpočátku mohlo zdát. Do
dlouhé řady divadelních vystoupení v rámci projektu Prima hraje primě totiž razantně
zasáhla pandemie koronaviru, a tak se stalo, že z původních primánů se najednou stali
odrostlí terciáni. I přes to se však své pohádky nechtěli vzdát a paní profesorka Honzáková
to viděla podobně. Všichni tušili, že pohádka nesoucí název Princové jsou na draka v
poněkud netradičním podání tercie bude jistě nezapomenutelný zážitek. A také se nemýlili.

Přípravy začaly již na samotném začátku měsíce listopadu, kdy se všichni začali
seznamovat se scénářem a celkovým průběhem představení. Zdálo se, jako by uplynulo jen
pár dní, a leden byl tu. Významný den, kdy mělo dojít k velkolepé akci, se neúprosně blížil.
Snad jen díky neuvěřitelné trpělivosti všech vyučujících i herců se nakonec podařilo pohádku
odehrát, a to nejen třídě sekundě, ale i třídě primě.

Pokud jste nemohli na vystoupení dorazit, můžete si určitý obrázek vytvořit dle přiložených
fotografií. Během hry došlo jak na živou hudbu, tak také na tanec i zpěv, zkrátka, dalo by se
říci, že program byl věru nabitý. Ohlasy z publika složeného z žáků i učitelů byly velmi
pozitivní a ne jinak na tuto akci pohlížejí herci, kteří si odnášejí spoustu skvostných zážitků a



zkušeností. Díky jistě patří nejen jim, ale i paní profesorce Honzákové, že to s tou naší tercií
dotáhla až do konce.

Marie Davidová

Záznam divadelního představení: https://youtu.be/k6YxCHFZwGo

Záznam 22
Název: Pomoc Ukrajině
Datum konání: 2. 3. 2022 - 4. 3. 2022
Časová dotace:
Organizátoři: žáci septimy
Ve středu ráno jsme postavili na stolek v mezipatře kasičku z láhve od medu a vhodili
jsme do ní první peníze. Doufali jsme, že to nebude to jediné, co se za tento týden na
pomoc Ukrajině vybere. Teď je pátek, sbírka skončila před pár hodinami a právě jsme
uklidili poslední zbytky nepořádku, který v předaulí zůstal po zabalení spousty věcí, které
jste darovali. Trvanlivými potravinami, spacáky, dekami a dalším jste naplnili dvě auta a
naší kasičkou z láhve od medu a dalšími menšími kasičkami prošlo za ty 3 dny víc než
50 tisíc korun.

Záznam 23
Název: Projekt Chytrý skleník
Datum konání: 4. 3. 2022
Časová dotace: 8 hodin
Organizátoři: Mgr. Petr Drahoš, Mgr. Izabela Štěpánková
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: skupinová práce
Počet účastníků: žáci 1. B
Od září minulého roku pracujeme na projektu Chytrý skleník. Jak už název napovídá,
snažíme se zmodernizovat a usnadnit zahradničení za pomoci IT technologií. Když
může být chytrá domácnost, proč by nemohl být chytrý skleník?
Sestavili jsme tým, ve kterém se pravidelně scházíme, domlouváme se a rozdělujeme
práci. Náš první krok, bylo sepsaní projektové žádosti. Opravdu to nebylo jednoduché,
ale o to větší radost jsme měli ze schválení. Mohli jsme tedy přejít k dalšímu kroku,
realizaci. Po důkladném prozkoumání trhu jsme objednali skleník. S tím však přišla
otázka: „A co do něj zasadíme?“. Velkou pomocí nám byla DiS. Lucie Němečková, které
tímto děkujeme.
Také děkujeme našim sponzorům Arboretum Šmelcovna a Zahradnictví Lebiš s.r.o. za
poskytnutí semínek a substrátu, dále firmě LÁNÍK s.r.o. a AGROSPOL, Knínice u
Boskovic.
4.3. 2022 se uskutečnil projektový den, kdy jsme zaseli semínka do našich sesbíraných
kelímků a začali se stavbou skleníku. Náš projekt získal viditelnou tvář.
Stále je před námi mnoho práce a rozhodování, na které se ale velmi těšíme.
Členové realizačního týmu, 1.B

https://youtu.be/k6YxCHFZwGo




Záznam 24
Název: SALON 2022 - Civilizace
Datum konání: 4. 4. - 8. 4. 2022
Časová dotace: celý týden
Organizátoři: Mgr. Iveta Juřeková, septima
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: skupinová práce, samostatná práca
Počet účastníků: celá škola
Salon probíhá od roku 1989 a je neoddělitelnou součástí života školy. Každý rok se na
jeden týden změní škola k nepoznání. Letošní ročník měl téma Civilizace a
organizátorem byla třída septima. Celý týden probíhaly soutěže, přednášky a další
doprovodný program. Přesah celé akce a zapojení všech žáků a učitelů nejlépe poznáte
na YouTube, nebo Unstagramu.
https://www.youtube.com/channel/UCWwQH4aDArpgt9WVoeILBZQ

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/salongymbos/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1502336043339723&set=a.308775858146
4120

https://www.youtube.com/channel/UCWwQH4aDArpgt9WVoeILBZQ
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/salongymbos/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1502336043339723&set=a.3087758581464120
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1502336043339723&set=a.3087758581464120


Záznam 25
Název: Divadelní představení - Toman a lesní pana
Datum konání: 25. 3. 2022
Časová dotace: 6 hodin
Organizátoři: tercie
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: skupinová práce,
Počet účastníků: nižší gymnázium

Je pravda, že nějaký Toman a lesní panna se v tento den v učebně 106 vážně vyskytli,
problémem je, že se tak úplně nehádali o otoman. Tady šlo spíše o příběh milostný.
Pohledný a statný vesnický mládenec Toman se za jasné svatojánské noci vydává za svou
milou. Když však zjistí, že ta má hlavu zamotanou někým jiným, nenapadne jej nic lepšího
než se vydat doubravou, ačkoliv ho před ní jeho sestra důkladně varovala. Tam si našeho
Tomana už vezme do parády lesní panna, tedy krásná a svůdná dívčina, které není cizí ani
magie. To ale švarný hoch netuší, nechá jejími sladkými řečmi ukojit a než se naděje, ocitá
se v ohrožení života. A když Čelakovský píše: Tomanovi srdce klesá, uzdu pouští, s koně
klesá, pod skalami, prostřed lesa, je nám všem již jasné, že to s ním nedopadlo tak úplně
dobře.

I přes tento tragický konec se dramatizace básně v podání žáků tercie obecenstvu líbila a
odměnilo tak všechny herce vřelým potleskem. Tímto ale nabitý program rozhodně nekončil.

Ve službách krále Artuše

Z doby romantismu jsme se pomalu odebrali a podívali jsme se ještě dále do minulosti a
dokonce za hranice naší země, do Anglie. Konkrétně do doby krále Artuše a rytířů kulatého
stolu. Jejich příběh byl stručně shrnut do vypravování, jež bylo ozvláštněno občasnou
přímou řečí postav, které tam účinkovaly. Publikum se tedy dle libosti mohlo ponořit do vod
jezerní panny Nymuen, obdivovat dovednosti Artuše nebo se pousmát nad kousky rytíře
Lancelota a Guiniviery. Nesmíme také zapomenout na starého čaroděje Merlina, který
daroval našemu králi jeho nejmilejší zbraň, tedy meč Excalibur.



Balada o Tristanovi a Isoldě

Z prostředí Anglie jsme ale nevycouvali tak rychle a zůstali jsme tu rovnou na další ukázku,
také z doby velkých rytířů. Formou vyprávění byl shrnut i tento tragický příběh. Proč
tragický? Je to prosté. Silou nápoje lásky se dá dohromady pár Tristan a Isolda, vůlí krále se
jejich vztah však rozpadne. Když Tristan leží na smrtelné posteli, vyřkne své poslední přání,
vidět znova Isoldu. Jeho žárlivé manželce se ale úplně nezamlouvá, proto mu zalže, že
Isolda už není mezi živými. To Tristanovi zasadí smrtelnou ránu a skoná tak se jménem
Isolda na rtech. Ta, když se to dozví, nedokáže tuto krutou pravdu snést, proto po jeho boku
umírá také.

Píseň o Rolandovi

A aby těch tragických příběhů nebylo málo, rozhodlo se, že žáci tercie odehrají i tuto ukázku.
Ta zůstává v podobné době, přesouvá se však do jiné lokace, do Francie. Zase šlo o
vypravování, tentokrát bylo ale doplněnou o zajímavé scény z bitevního pole. Zaangažovali
se chlapci, kteří měli dnes jedinečnou příležitost se dle libosti bít meči, dokonce před zraky
paní ředitelky. Brali tuto akci však seriózně, takže se naštěstí dokázali držet trochu zpátky,
aby se nikdo nemusel obávat, že by propukla vážná rvačka.

Příběh o rýzmberské paní

Jak byli naši drazí terciáni poněkud rozjívení z předchozí bitvy se Saracény, byla ideální
příležitost předvést se s ukázkou humornou. Šlo o vypravovaný příběh o rýzmberské paní,
které bylo prokládané častými přímými řečmi snaživého rytíře: „Hořím, hořím!“ nebo „Umíral
bych pro tvou nohu, rci že mohu, pro tvůj hlásek, konipásek, pro tvou ruku, kuku! Pro tvůj
dech padnu v mech! Ech… Ach, já tak hořím!“ A korunu tomu zasadil hláškami: „Topím se,
ale hořím! … Né, pomoc! Já se fakt topím!“

To když na něj služebné Kunhuta vychrstla kýbl fiktivní vody. Nesmíme také zapomenout na
arogantní postavu rýzmberské paní, která v průběhu celého představení stihl schroustat
takřka tři jablka, a na mladého myslivce, který také usiloval o její srdce, naštěstí však
nezpíval jako topící se rytíř.

Účinkující i publikum si ukázku velmi užili a odnášejí si z dnešního dne úsměv na rtech a
nové herecké zkušenosti. Za to všechno vděčíme paní profesorce Honzákové, jež měla celý
projekt v režii, a dotáhla to s námi až do úplného konce.

Marie Davidová, tercie

Záznam 26
Název: Logická olympiáda
Datum konání: 4. 5. 2022
Časová dotace:
Organizátoři: tercie
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: samostatná práce,
Počet účastníků: 10



Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických
úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené
znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická
olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o
soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

V kategorii C jsme měli zástupce až ve finále této soutěže. Vojtěch Ochmanský se umístil na

krásném 25. místě, když v základním kole této kategorie soutěžilo 14 963 žáků. Vojtovi

gratulujeme a těšíme se na další ročník.

Záznam 27
Název: Robosoutěž 2022
Datum konání: 29. 4. 2022
Časová dotace: celoroční práce
Organizátoři: FEL ČVUT
Použité metody/formy výchovně vzdělávací práce: samostatná a týmová práce,
Počet účastníků: 8

V pátek 29. 4. 2022 se naši žáci z robotického kroužku účastnili Robosoutěže v Praze. Měli

za úkol sestavit a naprogramovat robota tak, aby v časovém limitu 90 sekund samostatně

bez jakékoliv další pomoci (ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth či jiných komunikačních

kanálů) přešel co nejrychleji horský hřeben, který je představován rozmístěnými překážkami.

Robot postupuje ze startovní do cílové pozice, o vítězství rozhoduje počet získaných bodů,

které robot získává průjezdem jednotlivými poli hracího hřiště.

Z naší školy se soutěže zúčastnilo osm studentů: Vojtěch Pala, Štěpán Tichý, Jakub Tomeš,
Metoděj Ženata, Daniel Bureš, Martin Pospíšil, Martin Talla a Jan Bradáč, kteří byli rozděleni
do tří týmů. Nejlepšího úspěchu dosáhl tým ve složení Martin Pospíšil a Štěpán Tichý. Ti
obsadili krásné sedmé místo.

https://youtu.be/CaLlunF2KBs

https://youtu.be/CaLlunF2KBs


Kategorie: Stínování

Název: Spolupráce s lídrem podnikavosti
Datum konání: 8. 6. 2022
Kde: Gymnázium Tišnov
Počet hodin celkem: 4
Zapojené osoby: Mgr. Drahoš, Mgr. Rohlínková (Gymnázium TIšnov)
Konkrétní přínos pro mě: Domluvili jsme spolupráci na konferenci pro podnikavost na
podzim 2022.
Doporučení, jak nastavit spolupráci s lídrem: Došli jsme ke shodě, že na našich školách
probíhá podnikavost velice podobně a liší se v drobnostech, které jsou dány charakteristikou
školy. Moji návštěvu jsme naplánovali tak, abych mohl vidět netradiční dopoledne, které
naplánovali žáci kvarty pro tercii. Akce byla na bázi hry pevnost Boyard.



Kategorie: Příspěvky, metodiky, recenze

Záznam 1

Název příspěvku: Vědecké kladivo (naučně popularizační titul s fyzikálními tématy určený
pro žáky 2. stupně ZŠ) nakladatelství Edika.
Autor: Stanislav Sedláček

Odkaz na příspěvek nebo printscreen příspěvku:
Knižní zpracování nejzajímavějších dílů ze známého stejnojmenného YouTube kanálu
Martina Roty. Věnuje se především běžným jevům, které jsou pro nás přirozené, a přesto je
málokdo umí jednoduše objasnit.
Vědecké kladivo | Albatros media (edika.cz)

https://www.edika.cz/tituly/78250032/vedecke-kladivo/


Kategorie: Koncepce VkP pro vlastní školu

Sem vložíte nejlépe proklik na finální verzi koncepce zpracované v průběhu studia nebo
aktualizovaný roční program.



Kategorie: Další

Záznam 1

Nabídka vzdělávání pro veřejnost

Dějiny kultury
Lektor: PhDr. Josef Pros
Místo: učebny Gymnázia Boskovice
Program
1. Počátky kultury a umění v pravěku (leden)
2. Starověká Mezopotámie a Persie (únor)
3. Starověký Egypt (březen)
4. Starověká a středověká Indie (duben)
5. Starověká a středověká Čína (květen)
6. Starověká Palestina (červen)
7. Antické Řecko (září)
8. Antický Řím (říjen)
9. Raně křesťanská a románská kultura v Evropě (listopad)
10. Raně křesťanská a románská kultura v českých zemích

Intenzivní angličtina
Frekvence: 1 x měsíčně
Start: leden 2021
Dny a časy: po domluvě
na informační schůzce
Počet účastníků: 10 a více
Lektorky: Mgr. Kateřina Spoustová, Mgr. Barbora Chlupová

Intenzivní kurz angličtiny pro středně pokročilé zájemce. Kurz je koncipován jako celoroční s
přípravou na zkoušku Cambridge English: First (FCE). Cambridge zkoušky jsou
mezinárodně uznávané a mají časově neomezenou platnost. Zkouška FCE ověřuje znalost
angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Výuka probíhá podle učebnic speciálně určených pro přípravu na Cambridge zkoušky.
Studenti dostávají také doplňkové materiály na zpestření hodin, rozšíření učiva nebo pro
samostudium. FCE je určen pro mládež i dospělé. V kurzovném nejsou zahrnuty cena
učebnice a poplatek za vykonání zkoušky.

Astronomie pro laiky
Frekvence: 8 setkání za rok
Dny a časy: po domluvě na informační schůzce



Počet účastníků: 10 a více
Lektor: Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.
Místo: učebny Gymnázia
Boskovice s návštěvou Hvězdárny Boskovice

Témata:
● “Obloha v kalendáři” - objekty severní oblohy, hvězdné mapy a souhvězdí, čas a

kalendář.
● Slunce je také hvězda - vznik, život a zánik hvězd.
● Sluneční soustava - nejen v kruhu rodinném.
● Objekty mimo naši sluneční soustavu - Mléčná dráha na talíři.
● Kosmologie, okna do vesmíru aneb technické možnosti zkoumání vesmíru.
● Pozorování hvězdné oblohy na Hvězdárně Boskovice.

Cestovatelské večery
Detaily kurzu: Frekvence: 1x měsíčně, 6 setkání, možnost hlásit se i na jednotlivé přednášky
Dny a časy: po domluvě na informační schůzce
Počet účastníků: 10 a více
Lektoři: pedagogové Gymnázia Boskovice
Místo: učebny Gymnázia Boskovice
Program:
Září: Malta – křižovatka kultur (Mgr. et Mgr. Petr Buchal, M.A.)
Říjen: Austrálie – Brisbane a pobřeží Queenslandu (Mgr. Jaromír Dvořák)
Listopad: Spojené arabské emiráty (Mgr. Alena Svanovská)
Prosinec: Argentina a Chile (Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.)
Leden: Thajsko po vlastní ose (Mgr. Marie Boudová)
Únor: Fotografie a makrofotografie (Mgr. David Tvardík)

Francouzština
Frekvence: 1 x 2 vyučovací hodiny týdně (1 x 90 minut)
Dny a časy: po domluvě na informační schůzce
Počet účastníků: 6 - 10
Lektorka: Mgr. Iveta Juřeková
Místo: učebny Gymnázia Boskovice
V ceně nejsou zahrnuty učebnice.
Kurz francouzštiny pro všechny zájemce. Úroveň a další podmínky budou dohodnuty na
první informační schůzce. Kurz je připravován spíše pro menší počet zájemců, aby byl
umožněn individuální přístup s maximální efektivitou.

Němčina
Frekvence: 1 x 2 vyučovací hodiny týdně (1 x 90 minut)



Dny a časy: po domluvě na informační schůzce
Počet účastníků: 6 - 10
Lektorka: Mgr. Věra Venerová
Místo: učebny Gymnázia Boskovice
Kurz němčiny pro všechny zájemce s alespoň minimální znalostí jazyka – úroveň a další
podmínky budou dohodnuty na první informační schůzce. Kurz je připravován spíše pro
menší počet zájemců, aby byl umožněn individuální přístup s maximální efektivitou.

Španělština
Frekvence: 1 x 2 vyučovací hodiny týdně (1 x 90 minut)
Dny a časy: po domluvě na informační schůzce
Počet účastníků: 6 - 10
Lektorka: Mgr. Eliška Kudláčková
Místo: učebny Gymnázia Boskovice
Kurz španělštiny pro všechny zájemce. Úroveň a další podmínky budou dohodnuty na první
informační schůzce. Kurz je připravován spíše pro menší počet zájemců, aby byl umožněn
individuální přístup s maximální efektivitou.


