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Slovo ředitele
Milí přátelé!
Je za námi první rok dalšího čtvrtstoletí existence Biskupského gymnázia, a proto se nabízí srovnání s rokem 1990, kdy škola zahájila svou
činnost. Dnes i tehdy panovala nejistota, jaká budoucnost čeká církevní
školství. Zatímco před pětadvaceti lety jsme si moc přáli, abychom obstáli v konkurenci se státními školami, dnes víme, že jsme krok s nimi
srovnali a snad je v něčem i předstihli. A veřejnost si toho je vědoma.
Avšak! Zatímco tehdy začalo být církevní školství vnímáno jako přirozená součást vzdělávacího systému, dnes je označováno jako „vhodný
doplněk“, abych jako očitý svědek citoval jednoho ministra školství.
Zatímco tehdy se podpora škol vztahovala na všechny bez rozdílu,
dnes je církevní škola finančně ostrakizována. A z úst mnoha politiků je
zřejmé, že církevní školství jako by nevnímali, jako by prostě neexistovalo. „Quo usque tandem abuteris patientia nostra!“, chtělo by se zvolat
s Ciceronem. V roce nedožitých osmdesátých narozenin Václava Havla
je nemožné nesrovnávat atmosféru oné doby s tou dnešní. Je nemožné
nevidět úpadek kultury u těch, kteří by měli být příkladem. Říká se, že
„corruptio optimi pessima“ – nejhorší je, když se pokazí ten, kdo by měl
být nejlepší. Jak lze usilovat o obecné blaho, a současně být obklopen
diletanty, samolibými hlupáky a nedouky.
Je tedy současný stav o to větší výzvou pro školy, aby tento civilizační pád zastavily. Aby vychovávali inteligentní studenty s evropským
rozhledem, kteří se nenechají zmanipulovat nenávistnou populistickou
rétorikou chytráků, kteří si nevidí na špičku nosu a kteří naší společnosti
škodí. Aby vzdělávaly generaci mladých lidí, kterým není lhostejný stav
věcí, kteří uchopí moc zdánlivě bezmocných a udrží naši zemi v civilizované evropské společnosti.
„Fluctuat nec mergitur“ – ač se zmítá ve vlnách, přece se nepotopí.
Zobrazení Paříže jako lodi ve vlnách je metaforou současného postavení
české společnosti i církevního školství. Biskupské gymnázium takovou
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Slovo ředitele

loď připomíná nejen tvarem, ale i svou historií a svým údělem. Loď,
která navzdory bouři drží pevný kurz. Do nového školního roku proto
přijměte pozvání ke společné plavbě!
Mgr. Karel Mikula
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Slovo spirituála
Uplynulý školní rok v životě církve se překrýval se Svatým rokem milosrdenství, který dne 8. prosince 2015 oficiálně zahájil papež František,
když otevřel Svatou bránu v bazilice sv. Petra v Římě. Jubilejní (svatý)
rok byl ve Starém zákoně vyhlašován každých 50 let. V tomto období
byla dávána svoboda otrokům a vracel se majetek původnímu majiteli.
Papež Jan Pavel II. uvedl, že „podle zákona Izraele spočívala spravedlnost
především v ochraně slabých“.
Katolická církev započala tradici svatých roků za papeže Bonifáce VIII.
v roce 1300, kdy stanovila jejich konání na období jednou za sto let.
Od roku 1475 bylo řádné jubileum vyhlašováno každých 25 let, aby je
mohly prožít všechny generace. Dosud bylo slaveno 26 řádných svatých
roků, poslední z nich proběhl v roce 2000. Církev dala starozákonnímu
jubileu nový duchovní význam. Milostivý rok spočívá v odpuštění, jež je
nabídnuto všem a v možnosti obnovit vztah s Bohem i s druhými lidmi.
Tuto boží blízkost jsme mohli v naší škole zakoušet různými způsoby.
Před Vánocemi a Velikonocemi jsme prožili den ztišení před boží
tváří v rámci celodenní adorace, která probíhala ve školní kapli. Během
celého dne byla možnost se smířit s Bohem ve svátosti smíření, které
využilo velký počet studentů i zaměstnanců školy. Účastí na pravidelných bohoslužbách měli studenti, učitelé i ostatní zaměstnanci školy
příležitost prožívat liturgický rok. Na slavnost těla a krve Páně se konal
eucharistický průvod ke dvěma oltářům v prostorách školy, kde jsme si
vyprošovali boží požehnání pro všechny zde ve škole. Duchovní obnovou na téma božího milosrdenství byla zakončena příprava 16 studentů
na přijetí svátosti biřmování.
Ve svých hudebních aktivitách pokračovala i školní schola. Také společenství bigystrantů, které přijalo řadu nových členů z prim i vyšších
ročníků, věrně plnilo své poslání. Koncem dubna prožili společný víkend
na faře v Netíně. Svoje pevné místo má i polední modlitba Anděl Páně.
A mohli bychom pokračovat dál.
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Slovo spirituála
Kéž toto všechno i to co, bylo nevysloveno, i všechny skryté oběti, poslouží k posílení naší víry a ve vnímání, že Bůh Otec je nám blízko. Potom
můžeme prožívat okamžiky pravého setkání s jeho milosrdenstvím. Jak
řekl papež František: „Buďme lidmi odpuštění, smíření a pokoje“.
P. Blažej Hejtmánek
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Výnosy a náklady

Výnosy a náklady
VÝNOSY (V TIS. KČ)

materiál pro úklid a údržbu

693

535

školní potřeby, učební pomůcky

195

959

učebnice , knihy, časopisy

939

dotace z jm kraje

275

kancelářské potřeby, ceniny

218

dotace z prostředků eu (comenius, erasmus)

347

pc (vč . modernizace), audio, video a příslušenství

766

ostatní dotace (scio)

221

ostatní ddhm

745

provozní dotace ze státního rozpočtu
ost. účel . dotace mšmt (asistent pedagoga , zvýšení mezd)
dotace

– šablony 2015

50 242

52 579

dotace celkem
dary od právnických osob

853

dary od fyzických osob

208
1 061

dary celkem

2 149

tržby z pronájmů
tržby ze strav. činnosti

– zaměstnanci a cizí strávníci

tržby ze strav. činnosti

– žáci a studenti

1 954
10 658

školkovné

308

ostatní tržby

810

tržby z vlastní činnosti
platby od studentů (nep. předměty, učebnice , zájezdy)

15 879
2 940

úroky z bankovních účtů

7

kurzové rozdíly

2

příjmy z plesu

92

ostatní příjmy

7

ostatní příjmy celkem

VÝNOSY CELKEM
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NÁKLADY (V TIS. KČ)

3 048
72 567

drobné nákupy a vybavení mš

20

inventář a vybavení kuchyně

349

ostatní nákupy

114

potraviny
spotřeba materiálu celkem

10 844
14 883

topení

1 622

elektřina

1 630

vodné a stočné
nafta do školního auta
spotřeba energie celkem

492
9
3 753

opravy a údržba budovy

343

opravy přístrojů a zařízení

208

opravy celkem

551

cestovné

941

náklady na reprezentaci

133

služby výrobní a nevýrobní povahy

1 947

služby pošt a telekomunikací

111

dopravní služby

527

pojistné

242
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Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně
NÁKLADY (V TIS. KČ)

PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2016

lvvz (náklady na zimní lyžařské kurzy)

323

správa pc a sítě

911

úklidové služby

482
1 684

nájemné
ostatní služby

245
6 472

služby celkem
mzdové náklady (hrubé mzdy celkem)
náhrada mzdy (nemoc)
zákonné odvody na sociálním a zdravotním pojištění
osobní náklady celkem

33 796
103
11 166
3

kurzové rozdíly
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finanční náklady (bank . poplatky)

237
70

školení a semináře

286

jiné náklady

241

dary

111,2

ostatní

453,7

z toho nocležné

170,8

kopírování

17,9

reklamní předměty

15,0
250,0

zápůjčka

VÝDAJE (V TIS. KČ)
sociální výpomoc

122,1

provoz fary v opatově

100,0

opravy fary v opatově

0,0
11,3

auto
bankovní poplatky

848

mzdové a administrativní náklady

odpisy dlouhodobého majetku

377

ostatní

– opravy kopírek

73 023

ostatní

– reklamní předměty

– bez daně z příjmu

hospodářský výsledek před zdaněním
daň z příjmu právnických osob

NÁKLADY CELKEM – VČETNĚ DANĚ Z PŘÍJMU

-456
124
73 147

ROZDÍL MEZI VÝNOSY A NÁKLADY (V TIS. KČ)
rozdíl

-580

40,5

příspěvek škole

ostatní náklady celkem

náklady celkem

3,4
37,8
41,0
306,0

Přehled o hospodaření za období 1. 1. – 31. 12. 2016
příjmy celkem

575 931 Kč

výdaje celkem

662 079,25 Kč

pokladna
bankovní účet
celkem
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11,0

členské příspěvky

45 065

daně a poplatky

náklady na kopírování

PŘÍJMY (V TIS. KČ)

28 059 Kč
187 135,70 Kč
215 194,70 Kč
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Projekt z financování EU
Projekty realizované na Bigy
V uplynulém období bylo na Biskupském gymnáziu vytvořeno, získáno a postupně řešeno několik projektů hrazených jak z regionálních
zdrojů, tak i ze zdrojů z Evropské unie. V přehledu je možné uvést:

Zrychlené šablony na Bigy
Ve školním roce 2015/2016 se díky spolupráci předmětových komisí
cizích jazyků a českého jazyka podařilo připravit projekt a získat dotaci
téměř 1 mil. Kč na krátkodobé zahraniční studijní pobyty pro učitele i studenty Bigy, a to jak v angličtině, tak i v dalších cizích jazycích
(němčina, francouzština, španělština). V rámci projektu byly realizovány
dvoutýdenní zahraniční kurzy pro vyučující jazyků a alespoň pětidenní
výukově-poznávací pobyty pro skupiny 10 studentů v každém jazyce.
Součástí projektu byl i rozvoj výuky českého jazyka formou tzv. čtenářských dílen, které byly ve školním roce 2015/16 začleněny do naší
knihovny – informačního centra.

Projekt z financování EU
Za zmínku stojí i to, že ve školním roce 2015/16 proběhla na Biskupském
gymnáziu celková kontrola projektu EU z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, kdy předmětem kontroly bylo nejenom plnění vytýčených cílů projektu, ale i účelné a přesné využívání dotace a s ním spojené účetnictví. Realizace i finanční stránka projektu proběhla v pořádku
a byla vyhodnocena zcela bez závad.
Za celý realizační tým
RNDr. Jan Taraba, Ph.D.,
koordinátor projektu

Renovace vybavení počítačové učebny
Bigy se s žádostmi o dotace zapojuje i do regionálních projektů vyhlašovaných Jihomoravským krajem. V tomto školním roce se nám podařilo
získat příslib na 200 tisíc Kč na obnovu vybavení jedné z počítačových
učeben na škole.

Rekonstrukce chemické laboratoře
Naše gymnázium bylo úspěšné také v získávání dotací i mimo běžnou
strukturu (MŠMT, JMK), kdy byl vytvořen a následně i schválen projekt
kompletní rekonstrukce chemické laboratoře s celkovými náklady přes
250 tisíc korun. Na financování rekonstrukce se finančně podílela i nadace Renovabis.
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Projekt Comenius
Biskupské gymnázium Brno se již od roku 2000 pravidelně zapojuje do
mezinárodních projektů v oblasti biologie a biotechnologií. Ve školním
roce 2014/15 jsme ukončili European Challenges in Innovative Research
Diagnostic Methods in Life Sciences, na kterém jsme pracovali společně
s učiteli a studenty 11 škol z 10 evropských zemí v průběhu let 2013–2015.
Za tento projekt jsme v tomto školním roce získali dvě ocenění. Prvním je
Pečeť kvality, kterou uděluje Dům zahraničních služeb (DZS) nejúspěšnějším projektům partnerství škol v programu Comenius. Tuto cenu získaly za
své projekty spolupráce škol celkem 3 střední školy z celé České republiky
– ceny byly předány na konferenci Comenius 2015 v Praze vedením DZS.
Druhým oceněním je titul Star Project, udělovaný pravidelně vysoce kvalitním projektům přímo Evropskou unií. Tento titul získal již třetí projekt, do
jehož realizace jsme se zapojili.
Díky patří všem zúčastněným vyučujícím, studentům za spoustu odvedené práce a vedení školy za podporu.
Projekt byl financovaný z programu Comenius – v rámci Programu celoživotního učení a dofinancovaný z výzvy Do světa 2015! Jihomoravským krajem.
V letošním školním roce jsme zahájili práci na dalším projektu, který se
týká udržitelné produkce energie s pomocí biotechnologií. Projekt s názvem European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology, který je realizován v programu ERASMUS+, KA2 – spolupráce
škol; bude probíhat až do konce příštího školního roku. V tomto projektu
spolupracujeme s dalšími 9 evropskými školami z Německa, Francie, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Litvy, Řecka a Turecka.
A co všechno jsme již uskutečnili? Na podzim jsme se zúčastnily schůzky
ve Vilniusu (4. 10.–10. 10. 2015) v sestavě Kateřina Krumpholcová, Věra Helceletová, Adéla Hajasová (3. B) a Helena Havelková (SxB). Na prvním setkání
jsme se seznámily s účastníky z partnerských škol i s jejich školami, připravily
jsme materiály pro první experiment a navštívily jsme elektrárnu, kde se
vyrábí teplo i elektřina z biomasy.
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Projekt Comenius
Následujícího setkání v německém Pforzheimu (21. 2. – 27. 2. 2016) se
zúčastnili tito studenti – Michal Bubeník (3. C), Veronika Bobová (3. A) a Klára
Enžlová (SpB) a další tři studentky (Kateřina Klimánková (OkA), Terezie Zichová (SpA), Helena Havelková (SxB) zde vystoupily v roli mentorek, které
společně s dalšími mentory z Německa a Litvy vedly celou teoretickou
i praktickou část experimentu. Experiment byl úspěšný, podařilo se nám
z odpadní kukuřičné směsi za pomoci bakterií vyprodukovat bioplyn.
V průběhu experimentu jsme prováděli kvalitativní i kvantitativní analýzu
produkovaného plynu pomocí plynové chromatografie a dalších metod.
Setkání ve Vídni (17. 4. – 23. 4. 2016) jsme absolvovali v sestavě Martin
Zavřel, Dominika Štefková – oba 1. C, Emma Barickmanová (1. A), Kateřina
Krumpholcová a Věra Helceletová. Setkání sloužilo k přípravě materiálů pro
další projektové setkání, které se uskuteční v říjnu 2016 ve francouzském
Evreux. Tématem bude produkce elektřiny ze starého papíru, a to pomocí
enzymů a bakterií. Také jsme navštívili biotechnologické provozy a odstavenou atomovou elektrárnu, diskutovali jsme o etických otázkách spojenými
s produkcí energií.
V příštím školním roce nás čeká (kromě schůzky v Evreux) setkání v maďarském Miskolci, budeme mj. organizovat velké setkání i u nás v Brně, kde
se budeme zabývat etickými otázkami produkce energie pomocí biotechnologií. Závěrečná schůzka proběhne v červnu 2017 v Aténách.
Naši studenti školu vždy skvěle reprezentují, jsou výborně připraveni
a zdatně používají komunikační jazyk projektu – angličtinu – i některé další
indoevropské jazyky. Daří se jim navázat kontakty, které udržují i dlouho po
setkání. Je velmi důležité, že máme možnost se potkat s kolegy z jiných evropských škol, vyměnit si názory a zkušenosti nejen v oblasti biotechnologií,
ale i na politiku a změny ve společnosti, což je důležité vzhledem k situaci
ohledně migrační krize.
Za celý realizační tým
Mgr. Kateřina Krumpholcová
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LIDÉ
VE ŠKOLE

Učitelé a zaměstnanci

Učitelé a zaměstnanci

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
Gymnázium
Trevor John Ayson, B.A.
Mgr. Jiří Bernkopf
Mgr. Alice Bílková
Mgr. Veronika Břečková
Ing. Andrea Buchtová
Mgr. Eva Daňková
PaedDr. Simoneta Dembická
Mgr. Eva Dobrovolná
Mgr. Lenka Dobrovolná
Mgr. Martin Doležel
Mgr. Ilona Doleželová
Mgr. Stéphanie Dufond
Mgr. Libuše Fediovičová
Mgr. Lucie Férová
Mgr. Jana Filípková
Mgr. Renata Fojtů
Mgr. Milan Haminger
Mgr. Magdaléna Hamingerová
Mgr. Petra Hanušová
Andrew Haydock, M.A.
P. Mgr. Blažej Hejtmánek
Ing. Věra Helceletová
Mgr. Marek Henc
Mgr. Jindřiška Horáková
Mgr. Hana Hrochová
Mgr. Blanka Hrušková
Mgr. Kateřina Hrušková
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Mgr. Jana Hubáčková, Ph.D.
Mgr. Jana Hynštová
Mgr. Alena Charvátová
Mgr. Nora Janečková
Mgr. Michal Javora
Mgr. Tomáš Juriga
Mgr. Marie Keprtová
Mgr. Filip Kirchner
Mgr. Veronika Kirchnerová, Ph.D
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
Mgr. Petr Koutný
PhDr. Petr Krátký
PhDr. Vladimír Krátký
Mgr. Kateřina Krumpholcová
Mgr. Michal Kubíček
Mgr. Pavel Kubíček
Mgr. Monika Machalová
Mgr. Martina Malinová
Mgr. Karel Mikula
Mgr. Juana Monreal, Ph.D.
PhDr. Irena Nekvindová
Mgr. Sylvie Němcová
PaedDr. Jolana Němcová
RNDr. Barbora Novotná
Mgr. Martina Obdržálková
PhDr. Zdeněk Papoušek
RNDr. Alena Pavlačková
Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D.

Mgr. Jitka Piskačová
RNDr. Miloš Winkler
Mgr. Eva Plechlová
Mgr. Jakub Zatloukal
Mgr. Bohumila Polusová
Mgr. Lucie Zavřelová
Bc. Zuzana Pospíšilová
Mgr. Martina Punčochářová
Mateřská škola
PhDr. Yveta Reiterová
Jitka Brtníková
Mgr. Dana Richterová
Mgr. Lucie Chytilová
PhDr. Zdeňka Růžičková
Bc. Marie Jelečková
Mgr. Veronika Řeháková, SDJ
Mgr. Hana Kosíková
Mgr. Jarmila Sedláková
Mgr. Vít Slíva
Počet stálých pedagogů: 79
Mgr. Michal Snopek
Počet externích pedagogů: 9
RNDr. Jana Stará
Mgr. Jana Šimíčková
Mgr. Kristýna Švorcová
RNDr. Jan Taraba, Ph.D.
Mgr. Jitka Tarabová
Mgr. Martina Tinková
Mgr. Lenka Valasová
Mgr. Josef Valenta
Mgr. Pavel Vaněk
Mgr. Petr Vaněk
Mgr. Tomáš Vaněk
Mgr. Kristýna Vaňková
Bc. Mynor Armando Vásquez Fuentes
Mgr. Jiří Vondra
Mgr. Marie Vrbová
Mgr. Paul Marcus Wallace
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Učitelé a zaměstnanci

Učitelé a zaměstnanci

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
Romana Bednářová
Bronislav Berník
Josef Břenek
Veronika Čechová
Jakub Dvoran
Marie Dvořáčková
Silvie Fantová
Jana Gregorovičová
Vlasta Hasoňová
Monika Hašlarová
František Herman
Lucie Hladíková
Lenka Hovorková
Ludmila Karásková
PhDr. Marie Karpíšková
Kamil Koláčka
Anna Kopřivová
Marcela Kouřilová
Kateřina Kovářová
Michaela Kovářová
Jana Kozlíčková
Helena Krmníčková
Zdeněk Kuchař
Vítězslav Kumr
Ludmila Lízalová
Alena Lojkásková
Kateřina Létalová
Petr Malík
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Michala Markusíková
Iva Maršálková
Karel Mikulášek
Milada Mikulová
David Nečas
Lenka Němcová
Eva Nováčková
Marie Novotná
Ing. Petr Onuca
Irena Paceltová
Jitka Pekáčová
Vlastimil Pitrocha
Olga Procházková
Jana Sedláčková
Renata Szczygielová
Ingrid Šabatová
Ing. Soňa Šmerdová
Miroslava Štýblová
Janka Tichá
Jitka Trávníčková
Pavel Trčka
Hana Trčková
Ing. Jan Vašta
Eva Vavrušová
Jarmila Večeřová
Bohumila Woffová
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Prima A

Prima B

Mgr. Pavel Kubíček
Ondřej Burda
Klára Čepičková
Kristína Čusová
Jan Matyáš Dvořáček
Marek Dytrt
Hana Hamingerová
Josef Hynšt
Klára Chudáčková
Tomáš Jakubčík
Jakub Julínek
Přemysl Klimeš
Ema Konečná
Tomáš Kotecký
Lýdie Kubíčková
Natalie Lambova

Mgr. Martina Punčochářová
Michaela Lunzarová
Alexandr Nikola Mašek
David Morávek
Barbora Pokorná
Jan Pospíšil
Karolína Přikrylová
Jolana Sedlářová
Tomáš Slezák
Vilém Spěvák
Julie Štejgerlová
Tereza Taslerová
Ellen Vališová von Sanger
Tadeáš Varga
Marie Závišková
Martin Zouhar

Ivana Bakešová
Nela Dospíšilová
Filip Andreas Fenkart
Veronika Foltýnková
Matyáš Galvas
Ivo Hartman
Zuzana Hofmanová
Samuel Hrazdira
Jakub Chládek
Johana Indrová
Petr Juřica
Markéta Kořínková
Veronika Kulhavá
Eliška Kunčáková
Lukáš Lejdar

Vojtěch Marek
Vít Němeček
Marie Niedobová
Vítězslav Nový
Alžběta Obrovská
Petr Piňos
Sabina Prosečová
Vladislava Siegelová
Susanna Slováková
Gabriela Staňková
Věra Staňková
Jan Strašák
Vojtěch Vašík
Anežka Vojtová
Veronika Žaludová

27

Sekunda A

Sekunda B

PhDr. Irena Nekvindová
Anežka Babáková
Aneta Báčová
Martin Bláha
Jana Cibulková
Filip Dvořáček
Barbora Hudečková
Anežka Hurtová
Markéta Kampánová
Petr Kobylka
Aneta Králová
Ondřej Theodor Krejčí
Eliška Kučerová
Jan František Levíček
Jan Mareček
Eva Müllerová

Mgr. Jakub Zatloukal
Štěpán Musil
Klára Palánová
Daniel Pečinka
Ondřej Podivínský
Šimon Pokorný
Matěj Pola
Klaudie Ráčková
Marek Ryšavý
Šimon Staněk
Filip Šebek
Eliška Štykarová
Klára Tomášková
Judita Trávníčková
Emma Vališová von Sanger
Ema Vícenová

Vojtěch Brdečko
Sabina Dospělová
Karolína Fejfušová
Veronika Hamplová
Sára Holíková
Michaela Hrouzková
Vendula Jančušová
Kryštof Jeřábek
Tadeáš Kamínek
Vojtěch Klapetek
Jiří Kohl
Ela Koulisiani
Hedvika Krejzová
Johana Křížová
Martin Kubíček

Radan Kuklínek
Otakar Mikulka
Teodor André Mišun
Kamila Motalová
Alžběta Novotná
Adam Oberajtr
Eliška Pospíšilová
Gabriela Prášková
Lukáš Pražák
Petr Soška
Anežka Švancarová
Anežka Tesařová
Julie Tichá
Jan Tylšar
Veronika Zelinková

Tercie A

Tercie B

Mgr. Milan Haminger
Alžběta Bagarová
Oskar Bařinka
Anežka Cihlářová
Matouš Coufal
Michal Čupr
Michaela Hofmanová
Jan Chlubný
Veronika Janíková
Anna Kunčáková
Antonín Lavička
Markéta Lejdarová
Jan Matoušek
Eliška Mezerová
Veronika Obdržálková
Ondřej Pelánek

PhDr. Vladimír Krátký
Tomáš Pisarčík
Tomáš Podivínský
Martina Pokorná
Jan Procházka
Johana Prudíková
Erika Skříšovská
Anna Slaná
Filip Slaný
Adam Stehlík
Klára Štěpánková
Marek Šudák
Dominik Vojta
Petr Zelenka
Kateřina Zemanová
Alena Zichová

Karel Asmus
Ema Bagarová
Samuel Čus
Veronika Grossová
Šimon Hajský
Milan Haminger
Tomáš Michael Hanus
Anežka Hlaváčová
Jan Hranička
Anna Chlupová
Martin Jakubčík
Anna Kameníková
Vendula Klíčníková
Zdenka Kolářová
Michaela Kovářová

Ondřej Liška
Petr Marek
Kateřina Matulová
Alan Mynář
Jindřich Popelka
Zuzana Přikrylová
Vít Puža
Julie Rubášová
Eliška Sáčková
Vladimír Sládek
Vít Sobotka
David Stankovič
Barbora Uhrová
Lucie Všianská

Kvarta A

Kvarta B

Mgr. Libuše Fediovičová
Veronika Bednářová
Karolína Blahová
Lucie Burešová
Magdaléna Cinková
Aleš Fojtík
Eliška Halouzková
Filip George Hanoun
Matyáš Hlavinka
Daniel Just
Jan Klíma
René Kuklínková
Timon Láska
Josef Michal
Josef Mikulčík
Jan Musil

Mgr. Renata Fojtů
Marie Němcová
Adam Novak
Maxmilián Novák
Matěj Pecl
Hedvika Procházková
Pavla Procházková
Magdaléna Rotreklová
Barbora Svobodová
František Szczepanik
Pavel Šebek
Ondřej Švejkar
Matyáš Tomšíček
Barbora Valešová
Jan Zeman
Anežka Zichová

Tomáš Bargel
Adéla Bláhová
Ondřej Brdečko
Vojtěch Bureš
Marek Duchaň
Adam Janík
Eliška Jeřábková
Emílie Karásková
Ivana Kintlerová
Eliška Kouřilová
Michaela Henryka
Klára Minářová
Ondřej Moutelík
Vendula Neužilová
Michaela Poláková

Anna-Marie Pospíšilová
Tomáš Sedláček
Martina Střechová
Martin Svoboda
Filip Šalomon
Ondřej Šípek
Adam Škvrna
Vojtěch Špaček
Julie Šudáková
Jan Švejnoha
Filip Tedenac
Václav Valenta
Jan Vitha
Eva Vochozková
Vojtěch Žíla

Kvinta A
Mgr. Lenka Valasová
Karolína Burešová
Magdalena Bušová
Anna Danielová
Anna Drápalová
Michael Foltýn
Eleni Gurutidu
Anna Havlátová
Vojtěch Horký
Sebastian Janda
Anna Jarošová
Jakub Jiřikovský
Terezie Jouklová
Tereza Křístková
Jan Kulhánek
Jan Kummer

Kvinta B
Marián Lerche
Jakub Meixner
Veronika Mikulíková
Tomáš Obůrka
Filip Osvald
Jan Panovský
Tereza Pečinková
Gabriela Pechová
Štěpán Pikna
Vít Pokorný
Anežka Procházková
Ondřej Suchomel
Václav Škarda
Kamila Špringlová
Jakub Urban
David Vávra

Mgr. Alice Bílková
Pavel Asmus
Petra Dítětová
Ondřej Doffek
Lukáš Fuis
Jana Grombiříková
Adam Havlíček
Anna Homolová
Marie Hudcová
Olivie Ivančíková
Richard Knoz
Pavel Konopka
Jakub Kotek
Anna Lukášová
Vojtěch Man
Kateřina Maňáková

Kateřina Michenková
Tomáš Motyčka
Filip Nováček
Roman Oberfranc
Petr Pokorný
Daniel Polanský
Jakub Pospíšil
Tomáš Průša
Adam Schönwälder
Dana Skřičková
Alžběta Slámová
Barbora Šobová
Jakub Štrimpfl
Markéta Vechetová
Jiří Vlach

Sexta A

Sexta B

Mgr. Petr Koutný
Jan Bělohlávek
Michael Beneš
Petr Cigánek
Martin Čupr
Terezie Dvořáková
Adriana Hájková
Helena Hájková
Jan Horáček
Dominik Kaláb
Klára Kocmanová
Anna Kratochvílová
Václav Kunčák
Ekaterina Kustova
Jan Lorenc
Marie Lukášová

Mgr. Jarmila Sedláková
Mikuláš Merta
Klára Odehnalová
Jitka Peloušková
Klára Pisarčíková
Matěj Pokorný
Vojtěch Rozehnal
Zuzana Sluková
Marek Soška
Vojtěch Staněk
Zdena Staňová
Pavel Strmiska
Barbora Suchánková
Klára Trávníčková
Jana Veselá
Tomáš Vrbacký

Matěj Bagar
David Bargel
Johanka Brdečková
Alžběta Brothánková
Dorota Čápová
Břetislav Dančák
Jakub Daněk
Kristýna Davídková
Natálie Dlouhá
Petra Doležalová
Kateřina Drápalová
Kateřina Fabíková
Karolina Hádková
Helena Havelková
Barbora Hlavinková

Vojtěch Hranička
Alžběta Jeřábková
Václav Kolář
Tereza Kuklová
Matěj Moutelík
Alena Poláčková
Marek Pospíšil
Ludmila Roháčová
Filip Růžička
Vladimír Spurný
Patrik Steffel
Jan Šmiřák
Jiří Šťastný
Kateřina Vičíková
Markéta Zaplatilová

Septima A

Septima B

Mgr. Michal Kubíček
Pavel Balík
Ondřej Bílek
Klára Burešová
Tadeáš Cvrček
Gabriela Čižmářová
Anna Gabrielová
Veronika Helánová
Jan Hnátek
Ondřej Horký
Zdeněk Jaroš
Jakub Mach
Jan Menšík
Jana Mičková
Filip Michal
Ivo Oplatek

Ing. Věra Helceletová
František Osvald
Jaromír Prokop
Pavla Ryšavá
Petr Schuster
Jáchym Sláma
Vilém Stehlík
Adam Šlesinger
Veronika Šťastná
Anna Tichá
Dominik Turan
Tereza Urbánková
Barbora Vaňková
Barbora Zahradníčková
Terezie Zichová

Michaela Bohušová
Noemi Dvořáčková
Klára Enžlová
Ondřej Filip
Helena Gricová
Jakub Chyba
David Janoška
Dominik Klaška
Marta Koláčková
Klarisa Kyselková
Vojtěch Málek
Marie Margoldová
Marie Mlatečková
Michaela Muselíková
Anna Němcová

Helena Ohřálová
Jiří Pazdera
David Pelán
Barbora Popelářová
Anna Ročková
Anna Sáčková
Karolína Slachová
Václav Sobotka
Tereza Sovová
Jan Šebesta
Markéta Šobová
Michal Učeň
Viktor Valíček
Tadeáš Varaus
Natálie Zemanová

Oktáva A

Oktáva B

RnDr. Jana Stará
Barbora Babáková
Karolína Bláhová
Monika Burešová
Denisa Holasová
Hana Chladilová
Martina Jeřábková
Petra Jeřábková
Jiří Jež
Kateřina Klimánková
Anežka Kouřilová
Pavla Kvasnicová
Eva Malachová
Matteo Marchese
Karolina Michková
Ondřej Nečas

Mgr. Tomáš Vaněk
Tereza Nečasová
Ondřej Nováček
Štěpán Pařízek
Vendula Polová
Šimon Rous
Adéla Rozehnalová
Anna Sládečková
Sára Sládková
Prokop Szczepanik
Daniel Šimek
Ondřej Špaček
Gabriela Štětková
Jiří Vejmělek
Michaela Žáková

Anna Bártů
Eliška Císařová
Martin Eichler
Karel Fintes
Marie-Jana Foltýnová
Tomáš Fryčar
Zdeňka Grycová
Kateřina Havlátová
Michaela Kotásková
Ladislav Kozumplík
Monika Kulhánková
Monika Kummerová
Tomáš Lorenc
Marek Majda
Daniel Obdržálek

Tereza Odehnalová
Hedvika Ondráčková
Václav Peca
Anna Pivečková
Markéta Pokorná
Jana Přikrylová
Marie-Anna Sedlinská
Jakub Slavík
Dominika Ševelová
Ludmila Šikulová
Marek Šmerda
David Texl
Anna Viktorinová
Zuzana Zemanová

I. A

I. B

Mgr. Petra Hanušová
Jiří Balabán
Emma Barickmanová
Kateřina Bílková
Jan Caha
Sára Černochová
Lucie Doleželová
Monika Formanová
Petra Gašperčíková
Julie Charousová
Petra Chudáčková
Alžběta Indrová
Kateřina Juračková
Petr Kořenek
Štěpánka Kytnerová
Jan Lízal

Mgr. Michal Javora
Markéta Nečasová
Kateřina Peková
Sebastian Peška
Viktorie Pospíchalová
Barbora Prášilová
Kristýna Procházková
Mikuláš Přikryl
Veronika Ptáčková
Barbora Rutarová
Ondřej Srba
Ludmila Škodová
Veronika Vaculíková
Šimon Varaus
Vojtěch Werbitzký
Veronika Zejdová

Magdaléna Babáková
Daniela Bártková
Martin Böhm
Klára Bojanovská
Jiří Brtník
Veronika Coufalová
Adéla Coufalová
Filip Čižmář
Šimon Jáger
Jonáš Knetl
Jiří Kolář
Jan Kolka
Sára Koumalová
Markéta Krejčířová
Simona Kubová

Vivien Machková
Josef Melkus
David Menšík
Josef Pešek
Lucie Petrová
Anežka Přibylová
Lukáš Sedláček
Jakub Schuster
Klára Suchá
Terezie Šťastná
Anežka Šujanová
Jiří Urban
Hana Válková
Lucie Zdražílková
Ondřej Zeman

I. C

2. A
Mgr. Marek Henc
Petra Bělehradová
Joshua Blake
Kateřina Bradáčová
Aneta Černá
Michaela Daňková
Jakub Doležal
Klára Horáková
Karolína Imrišová
Markéta Korgerová
Marie Mádlová
Tadeáš Múdry
Dominik Němec
Pavlína Nováčková
Barbora Ondroušková
Kateřina Oppeltová

Markéta Pajerová
Vanda Patočková
Vilma Pazderová
Alexandra Pitelková
Marek Pokorný
Filip Poulík
Daniel Regueyra
Pavel Ryšavý
Tereza Studená
Zuzana Svobodová
Filip Šmerda
Dominika Štefková
Gabriela Šumová
Martina Urbánková
Jakub Zapoměl
Martin Zavřel

Mgr. Nora Janečková
Klára Čmelová
Klára Divišová
Anna Grabovská
Žaneta Grossová
Stela Houserová
Pavel Jelen
Marek Kolařík
Sára Konečná
Tereza Koutná
Anna Kroulíková
Veronika Kvapilová
Patrik Litschmann
Jana Matušková
Filip Michna
Kateřina Mittnerová

Hana Mlýnková
Kristýna Němcová
Eliška Nemčoková
Ivana Olmová
Adam Procházka
Tereza Růžičková
Vít Sapák
Alice Sovová
Tereza Šancová
Jakub Ševčík
Stanislav Špaček
Lada Šteflíčková
Kateřina Tichá
Tereza Vesselá

2. B
Mgr. Tomáš Juriga
Dominika Blažková
Kristýna Cahlíková
Anežka Fadrná
Lukáš Filka
Šimon Fouček
Ema Fridrichová
Marta Hermanová
Tereza Hladíková
Tomáš Hübner
Markéta Klímová
Klára Königová
Jindřich Kovanda
Anna Králová
Vojtěch Krejčík
Šimon Kvasnička

2. C
Dušan Lázniček
Barbora Machová
Ludmila Mašterová
Marek Mazuch
Blanka Moravcová
Eliška Muselíková
Lucie Neumannová
Kristýna Padalíková
Kateřina Pažourková
Magdaléna Robešová
Veronika Sabelová
Lenka Stejskalová
Veronika Svobodová
Eva Vejmělková
Klára Vičíková
Vlastimil Weiss

Mgr. Michal Snopek
Eliška Bodešínská
Dominika Bochníčková
Kateřina Buchlovská
Tereza Coufalová
Michal Gottwald
Nikol Hanáková
Jiří Holek
Barbora Chmelová
Jana Kalusová
Vojtěch Kovanda
Matěj Krajný
Alois Liška
Dalibor Mikolášek
Adéla Mitanová
Klára Mokrá

Jakub Moravanský
Štěpán Nechuta
Jakub Nevídal
Maria-Laura Novotná
Tereza Pazderová
Tomáš Pelikán
Šárka Portešová
Alžběta Rouzková
Hana Sobotková
Kateřina Stejskalová
Klára Šílová
Samuel Štěpán
Jan Švestka
Lukáš Trunkát
Lenka Valíčková

3. A

3. B

Mgr. Magdalena Hamingerová
Sára Abbasi
Radka Bartošová
Lenka Blahynková
Veronika Bobová
Barbora Bočková
Gabriela Bukáčková
Belinda Buličičová
Petr Drastil
Natálie Feitová
Kateřina Frecerová
Daniela Hálová
Kateřina Jahodová
Adriana Kabátová
Barbora Kabelková
Ondřej Kadaňka

PhDr. Yveta Reiterová
Patrik Končitý
Katka Kožinová
Adam Ledina
Judita Malůšková
Tereza Marečková
Oldřich Pekárek
Karolína Pešková
Anežka Plevová
Vojtěch Procházka
Zdeněk Soviš
Kristýna Šenkyříková
Eva Šimoníková
Zuzana Škopová
Karolína Valoušková
Ludmila Vavrová

Sebastian Bajgar
Šimon Beránek
Tereza Czelisová
Tereza Doležalová
Sylva Dvořáková
Daniel Fiala
Alžběta Granátová
Tereza Grolichová
Adéla Hajasová
Marie Hamplová
Magdalena Heroschová
Monika Jašková
Marie Laubová
Petr Matail
Kristýna Melkusová

Adam Nazarov
Jan Němec
Štěpán Plucar
Jiří Potáček
Eva Přehnalová
Jakub Slavík
Jakub Starý
Vendula Stehlíková
Lucie Šalomonová
Lucie Šlezingrová
Václav Šmatera
Veronika Švejnohová
Václav Tymočko
Michal Veselý
Matouš Vojtek

3. C

4. A

Mgr. Kateřina Krumpholcová
Ondřej Andrla
Petra Antlová
Luboš Bocian
Michal Bubeník
Patrik Buchta
František Buš
Jiří Čoupek
Martina Diblíková
Štěpán Dvořáček
Michael Dvořák
Jan Fasora
Jiří Gardoň
Tomáš Geryk
Gabriela Holcová
David Kaisler

Mgr. Jitka Piskačová
Štěpán Kallab
Anežka Kaňová
Martina Kolajová
Sára Kopecká
Barbora Lösslová
Terezie Novotná
Klára Olšáková
Anna Pillmayerová
Michaela Pujmanová
Anežka Slabíková
Markéta Strouhalová
Petr Šprta
František Tihlařík
Filip Trödler
Dagmar Vůjtová

Simona Bartoňková
Martina Bártová
František Brothánek
Monika Buchtová
Róza Fadrná
Lucie Harisová
Veronika Herodková
František Hynšt
Kateřina Chmelová
Andrej Ilič
Petra Jedličková
Michaela Kerberová
Martina Liedermannová
Karel Matoušek
Silvie Pěnčíková

Jan Pikna
Jan Pokorný
Jan Polášek
Karolína Racková
Pavla Suchomelová
Anežka Sýkorová
Andrea Šebelová
Tereza Šiprová
Markéta Šnajdrová
Kateřina Tomková
Jan Vičík
Veronika Vlnová
Matěj Vrábel
Kateřina Vrzalová
Anežka Vyskočilová

4. B

4. C

PaedDr. Simoneta Dembická
Veronika Andrlová
Klára Bartošová
Klára Blahová
Lucie Brychtová
Tomáš Cetkovský
Anna Cílečková
Vojtěch Dobeš
Anežka Doleželová
Anežka Gargalíková
Zlata Havelková
Veronika Hrabovská
Anežka Lavičková
Lucie Maršálková
Kristýna Maťašová
Vít Motyčka

Mgr. Alena Charvátová
Michal Nečas
Anna Novotná
Lukáš Novotný
Daniela Pichlerová
Kateřina Pokorná
Kamila Predná
Jakub Strejček
Nikola Střížová
Františka Suchá
Kristýna Šťástková
Denisa Tauberová
Markéta Ustohalová
Jan Vintr
Monika Waisová
Radim Zrebný

Jiří Bojanovský
Carol Tereza Dudová
Kateřina Ferbyová
Pavla Grycová
Megan Elizabeth Jensen
Jakub Kamenický
Martin Kašík
Milan Kohoutek
Aleš Konečný
Jakub Kožnárek
Anna Krejčí
Lukáš Krejčí
Pavel Loub
Lukáš Mareček
Miroslava Mrázová

Zdeněk Nekula
Pavel Ondráček
Kristýna Pokorná
Marie Pölzerová
Vít Procházka
David Prokš
Terezie Robešová
Jiří Severa
Alžběta Šedová
Martin Šípek
Robert Tomek
Kryštof Trávník
Otakar Valenta
Petr Zuziak

EVALUACE
ŠKOLY

Přijímací řízení – přehled
Průběh přijímacího řízení v roce 2016
Naše přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí.
První část tvoří testy CERMAT, které jsou z předmětu Český jazyk a Matematika.
Druhou část tvoří test ZKK (test ze základů křesťanské kultury), který
připravuje naše škola.
Termíny pro testy CERMAT byly v rámci celé republiky stanoveny CERMATEM takto:
15. 4. 2016 – testy pro čtyřleté studium
18. 4. 2016 – testy pro osmileté studium
Termíny pro testy ZKK byly naší školou stanoveny na 22. a 25. 4. 2016.
Po uplynutí zákonné lhůty jsme postupně obsazovali uvolněná místa
podle počtu neodevzdaných zápisových lístků dalšími uchazeči podle
výsledků přijímací zkoušky, pokud rodiče podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Se všemi uchazeči jsme byli v pravidelném kontaktu
(telefon a e-mail), takže obsazení uvolněných míst proběhlo bez jakýchkoliv komplikací.
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Přijímací řízení – přehled
POČTY PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V ROCE
2016 – ČTYŘLETÉ STUDIUM
CELKEM UCHAZEČŮ

205

PŘIJATI PO 1. KOLE

90

PŘIJATO NA ODVOLÁNÍ

15

CELKEM PŘIJATO

90

POČTY PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V ROCE
2016 – OSMILETÉ STUDIUM
CELKEM UCHAZEČŮ

305

PŘIJATI PO 1. KOLE

60

PŘIJATO NA ODVOLÁNÍ

21

CELKEM PŘIJATO

60
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství
Základy křesťanské kultury
Přijímací test pro osmileté gymnázium – 1. termín 2016

C) otrokem
D) správcem Egypta

1) V čele farnosti zpravidla stojí:
A) vikýř
B) farmář
C) akolyta
D) farář

6) Který z následujících znaků (symbolů) není křesťanský?
A) ryba
B) dobrý pastýř
C) kříž
D) půlměsíc

2) Kolik let bylo Pánu Ježíši, když se ztratil v chrámě?
A) 3
B) 8
C) 12
D) 18

7) Proti kterému přikázání se provinil člověk, který vyznává: „Pomlouval jsem svého kamaráda.“
A) Nevezmeš jména božího nadarmo.
B) Nepokradeš.
C) Nezabiješ.
D) Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.

3) Mezi knihy Nového zákona nepatří:
A) Evangelium podle Lukáše
B) Druhý list Janův
C) Zjevení svatého Jana
D) Proglas
4) Izajáš byl:
A) starozákonní prorok
B) židovský král
C) autor evangelia
D) nejsilnější bojovník proti Pelištejcům
Čím se stal Josef poté, co faraonovi vyložil jeho sny?
A) prorokem
B) nejvyšším knězem
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

8) V češtině používáme pojem převzatý z latiny, který označuje dobu
před Vánocemi. Jak zní tento pojem (slovo, sousloví) odkazující na
příchod Spasitele?
Advent, adventní doba
9) Kdy se v kostele čtou následující slova z Janova evangelia:
Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: „Chápete,
co jsem vám učinil? Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně
jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému
nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.“
A) na slavnost Zjevení Páně
B) na svátek Křtu Páně
C) na Zelený čtvrtek
D) na svátek Očišťování Panny Marie
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství
10) Jakou starozákonní postavu charakterizuje následující popis?
Byl izraelským soudcem. Od dětství byl zasvěcen Bohu a měl dar obrovské
síly. Úspěšně bojoval proti Filištýnským, kteří z něho měli strach. Ale zatímco
vítězil nad nepřáteli, nedokázal zvítězit nad sebou. Přelstila ho filištínská
žena Dalila, která na něm vylákala tajemství jeho síly.
Jedná se o: Samsona

15) Napiš jméno a příjmení libovolného katolického biskupa působícího v České republice:
Dominik Duka, Miloslav Vlk, Václav Malý, Karel Herbst, Jan Graubner, Josef Hrdlička, Vlastimil Kročil, Pavel Posád, Jan Vokál, Josef
Kajnek, Jan Baxant, František Radkovský, Vojtěch Cikrle, Petr
Esterka, František Lobkowicz, Ladislav Hučko, Ján Eugen Kočiš

11) Ke které novozákonní knize se vztahuje zkratka Žd?
A) Evangelium Židům podle Matouše
B) List Židům
C) Židovské starožitnosti
D) k žádné knize

16) Aby Bůh odpustil nám tak, jak my odpouštíme ostatním, prosíme
v modlitbě:
A) Otče náš
B) Zdrávas Maria
C) Vyznání víry
D) Sláva Otci

12) Podtrhni příběh, který v Písmu svatém popisuje Starý zákon:
Zvěstování Panně Marii, Ježíšovo narození, zničení Sodomy a Gomory, Jidášova zrada
13) Na jakém zvířeti uskutečnil Pán Ježíš svůj slavný vjezd do Jeruzaléma? Tuto událost slavíme na Květnou neděli.
A) na koni
B) na velbloudovi
C) na oslátku
D) na ovečce
14) Slova Pozdravte se pozdravením pokoje říká kněz nebo jáhen ve
mši:
A) po dočtení evangelia
B) během podávání eucharistie (přijímání)
C) mezi modlitbou Otče náš a modlitbou Beránku Boží
D) na začátku mše k poděkování za ukončení války
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

17) Podtrhni svátost, která má být přijímána jako první ze všech:
křest – biřmování – eucharistie – svátost manželství – svátost
kněžství – svátost smíření – svátost nemocných
18) Latinská slova Gloria in excelsis Deo (Sláva na výsostech Bohu) můžeme často vidět:
A) nad vstupem na hřbitov
B) jako svítící nápis, který označuje, že je volno ve zpovědnici
C) v rukou anděla nad Betlémem
D) v hromadných dopravních prostředcích
19) Doplňte chybějící slova z dialogu během mše svaté:
„Jděte ve jménu Páně.“ – „ Bohu díky.“
20) Tento člověk byl synem bohatého obchodníka v Itálii. Tváří v tvář
přepychu otcovského domu se rozhodl žít v naprosté chudobě. Jako
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

Přijímací testy z minulého roku – náboženství

laický bratr založil první žebravý řád. Napsal známou Píseň bratra
Slunce. Jeho řád se rozšířil do celého světa. Zemřel roku 1226.
Je to: sv. František

25) Napiš, jak se nazývá stát, v němž sídlí a jehož představitelem je
papež:
Vatikán

21) Kdo je opat?
A) poradce papeže
B) ředitel církevní školy
C) představený kláštera
D) technický správce kostela

26) Kdo je to ministrant?
A) světící biskup
B) svědek na svatbě
C) křestní kmotr
D) pomocník kněze při bohoslužbě

22) Mistr Jan Hus kázal:
A) ve Vídni
B) na hoře Říp
C) v Betlémské kapli
D) v Palestině
23) Komu je zasvěcena brněnská katedrála?
A) sv. Cyrilu a Metoději
B) sv. Prokopu a Vítovi
C) sv. Petru a Pavlovi
D) sv. Filipu a Jakubovi
24) Jak se nazývá církevní sněm, na kterém zasedají biskupové?
A) senát
B) parlament
C) koncil
D) potlach
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Maturitní zkoušky 2016

Maturitní zkoušky 2016

Počet žáků v maturitních třídách: 147 žáků (k tomu 1 žák – opravná
zkouška z minulého roku)
K maturitě připuštěno: 147 žáků (k tomu 1 žák – opravná zkouška z minulého roku)
Maturitní zkoušku konalo: 146 žáků (k tomu 1 žák – opravná zkouška
z minulého roku)
Z maturitní zkoušky omluveno: 1 žák z důvodu nemoci
Prospělo s vyznamenáním: 85 žáků
Prospělo: 61 žáků
Neprospěli: 3 žáci (2 z matematiky a 1 z českého jazyka)
Vyloučen od písemné zkoušky: 0 žák
Opravná zkouška z minulého roku: 1 žák
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Maturitní zkoušky 2014

Ocenění studenti naší školy
Pochvaly ředitele školy ve školním roce 2015/2016
1. pololetí
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Štěpán Plucar 3.B – za školní video k 25. výročí školy
Michal Veselý 3.B – za školní video k 25. výročí školy
Jakub Slavík 3.B – za 2. místo v okresním kole soutěže Bible
a my a za postup do celostátního kola
Dan Fiala 3.B – za 2. místo v okresním kole soutěže Bible a my
a za postup do celostátního kola
Veronika Bednářová KA – za 2. místo v celostátním kole literární soutěže SPUSA v anglickém jazyce
Magdaléna Cinková KA – za obětavou nezištnou pomoc při
vedení sportovního kroužku v mateřské škole
Magdaléna Rotreklová KA – za obětavou nezištnou pomoc
při vedení sportovního kroužku v mateřské škole
Hedvika Procházková KA – za obětavou nezištnou pomoc při
vedení sportovního kroužku v mateřské škole
Pavla Procházková KA – za obětavou nezištnou pomoc při
vedení sportovního kroužku v mateřské škole
Jan Vintr 4.B – za pomoc při konání Tříkrálové sbírky
Anežka Fadrná 2.B – za pomoc při konání Tříkrálové sbírky
Martina Jeřábková OKA – za vystoupení na školním plese
Anežka Kouřilová OKA – za vystoupení na školním plese

2. pololetí
»»
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»»

Jakub Julínek PA – za práci spojenou se ztvárněním hlavní
role v divadelní hře Anglického divadla
Hana Hamingerová PA – za 1. místo v okresním kole matema-

»»

tické olympiády
Josef Hynšt PA – za 2. místo v okresním kole matematické
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Ocenění studenti naší školy

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»

68

olympiády
Jolana Sedlářová PA – za 2. místo v okresním kole matematické olympiády
Klára Čepičková PA – za 3. místo v okresním kole matematické
olympiády
Ellen Vališová PA – za 3. místo v okresním kole matematické
olympiády
Jan Matyáš Dvořáček PA – za 3. místo v okresním kole Pythagoriády
Markéta Kampánová SA – za 2. místo v městském kole matematické olympiády
Filip Slaný TA – za úspěšné umístění v recitační soutěži
Marek Šudák TA – za úspěšné umístění v recitační soutěži
Petr Zelenka TA – za úspěšné umístění v recitační soutěži a za
2. místo v okresním kole Pythagoriády
Dominik Vojta TA – za 1. místo v okr. kole Pythagoriády
Klára Štěpánková TA – za 1. místo v okr. kole Pythagoriády
Anežka Kouřilová OKA – za vzornou reprezentaci školy ve
sportovních soutěžích
Ondřej Nováček OKA – za vzornou a dlouhodobou reprezentaci školy
ve sportovních soutěžích
Pavla Kvasnicová OKA – za vzornou reprezentaci školy – získala 7. místo v celostátním kole konverzační soutěže ve španělštině
Martin Eichler OKB – za vzornou a úspěšnou reprezentaci
školy ve fotbale a atletice během celého studia
Ladislav Kozumplík OKB – za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy ve fotbale a atletice během celého studia
Karel Fintes OKB – za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy

Ocenění studenti naší školy

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»

»»
»»
»»

v silovém čtyřboji po celou dobu studia
David Texl OKB – za vzornou aúspěšnoureprezentaci školy ve
fotbale po celou dobu studia
Tomáš Fryčar OKB – za vynikající výsledky po celou dobu
studia
Kateřina Havlátová – OKB – za vynikající výsledky po celou
dobu studia
Michaela Kotásková OKB – za vynikající výsledky po celou
dobu studia
Tomáš Lorenc OKB – za vynikající výsledky po celou dobu
studia
Zdeňka Grycová OKB – za vzornou a úspěšnou reprezentaci
školy ve florbale po celou dobu studia
Marek Šmerda OKB – za vzornou a úspěšnou reprezentaci
školy ve florbale po celou dobu studia
Monika Kummerová OKB – za vynikající studijní výsledky po
celou dobu studia a dlouhodobou úspěšnou reprezentaci
školy ve florbale
Marek Majda OKB – za vynikající studijní výsledky po celou
dobu studia a dlouhodobou úspěšnou reprezentaci školy ve
fotbale
Markéta Pokorná OKB – za vynikající studijní výsledky po celou dobu studia a dlouhodobou úspěšnou reprezentaci školy
v atletice
Martin Zavřel 1.C – za reprezentaci školy v krajských kolech
biologické a astronomické olympiády
Lukáš Pražák SB – za mimořádnou reprezentaci školy v recitační soutěži a BIO olympiádě
Zuzana Škopová 3.A – za mimořádnou reprezentaci školy
v recitační soutěži
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Ocenění studenti naší školy
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
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Nikol Hanáková 2.C – za mimořádnou reprezentaci školy v literární zahraniční soutěži CEMACH – 1. místo
Tereza Vesselá 2.A – za mimořádnou reprezentaci školy v literární zahraniční soutěži
Stanislav Špaček 2.A – za mimořádnou reprezentaci školy
v literární zahraniční soutěži
Adéla Mitanová 2.A – za mimořádnou reprezentaci školy v literární zahraniční soutěži
Jana Matušková 2.A – za mimořádnou reprezentaci školy v literární zahraniční soutěži
Anna Grabovská 2.A – za mimořádnou reprezentaci školy
v literární zahraniční soutěži
Patrik Lichtman 2.A – za mimořádnou reprezentaci školy v literární zahraniční soutěži
Tereza Šancová 2.A – za mimořádnou reprezentaci školy v literární zahraniční soutěži
Dominik Turan SPA – za mimořádnou reprezentaci školy v literární zahraniční soutěži
Martin Šípek 4.C – za vzornou sportovní reprezentaci školy
Aleš Konečný 4.C – za vzornou sportovní reprezentaci školy
Kristýna Pokorná 4.C – za vzornou reprezentaci školy po celou dobu studia ve sportovních a biologických soutěžích
Tomáš Bargel KB – za reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách
Alžběta Brothánková SXB – za reprezentaci školy na Celostátní
přehlídce zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách
Ondřej Horký SPA – za reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách
a za 2. místo v krajském kole dějepisné soutěže
Barbora Zahradníčková SPA – za celoroční vedení Scholy Bigy

Ocenění studenti naší školy

»»

»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Brno a za reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové
umělecké činnosti církevních škol v Odrách
Tereza Sovová SPB – za celoroční organizační práci pro Scholu Bigy Brno a za reprezentaci školy na Celostátní přehlídce
zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách
Ondřej Bílek SPA – za sportovní reprezentaci školy
Jan Hnátek SPA – za 7. místo v celostátním kole olympiády
v latinském jazyce
Jan Menšík SPA – za 1. místo v turnaji církevních středních škol
ve florbale
Pavel Šebek KA – za 2. místo v krajském kole dějepisné soutěže studentů gymnáziíČeskéa Slovenské republiky
Dominik Klaška SPB – za dlouholetou reprezentaci školy
v atletice a za 8. místo v celorepublikovém koleJuniorského
maratonu
Marie Margoldová SPB – za vzornou reprezentaci školy
v krajském kole SOČ a za 3. místo v krajském kole v soutěži ve
francouzském jazyce
Jakub Slavík 3.B – za 3. místo v celostátním kole soutěže Bible
a my
Sebastian Bajgar 3.B – za 1. místo v celorepublikové soutěži
ve florbale
Jan Němec 3.B – za 1. místo v celorepublikové soutěži ve florbale
Václav Šmatera 3.B – za 1. místo v celorepublikové soutěži ve
florbale
Marie Hamplová 3.B – za 1. místo v celorepublikové soutěži
ve florbale
Patrik Končitý 3.A – za pomoc při realizaci anglického divadelního festivalu
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»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Štěpán Plucar 3.B – za pomoc při realizaci anglického divadelního festivalu
Sára Abbasi 3.A – za pomoc při realizaci anglického divadelního festivalu a za úspěšné umístění v literární soutěži
Adéla Hajasová 3.B – za pomoc při realizaci anglického divadelního festivalu
Anna Homolová QB – za 3. místo v krajském kole v konverzační soutěži ve španělském jazyce
Emma Barickmanová 1.A – za pomoc při organizaci charitativního projektu
Veronika Zejdová 1.A – za pomoc při organizaci charitativního projektu
Sára Černochová 1.A – za pomoc při organizaci charitativního
projektu
Kateřina Bílková 1.A – za pomoc při organizaci charitativního
projektu
Soňa Kališová 1.A – za pomoc při organizaci charitativního
projektu
Petra Chudáčková 1.A – za pomoc při organizaci charitativního projektu
Veronika Ptáčková 1.A – za pomoc při organizaci charitativního projektu
Jiří Balabán 1.A – za 2. místo v krajském kole dějepisné soutěže studentů České a Slovenské republiky
Markéta Klímová 2.B – za reprezentaci školy ve florbale v turnaji církevních středních školČR
Klára Königová 2.B – za reprezentaci školy ve florbale v turnaji
církevních středních školČR
Lenka Stejskalová 2.B – za reprezentaci školy ve florbale v turnaji církevních středních škol ČR

Ocenění studenti naší školy
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Klára Vičíková 2.B – za reprezentaci školy ve florbale v turnaji
církevních středních školČR
Jindřich Kovanda 2.B – za vzornou reprezentaci školy ve sportovních hrách
Michal Beneš SXA – za excelentní projekt v německém jazyce
a za spolupráci v anglickém divadelním představení
Jitka Peloušková SXA – za spolupráci v anglickém divadelním
představení a za reprezentaci školy v okresních kolech soutěží
v angličtině a němčině
Vojtěch Rozehnal SXA – za vzornou reprezentaci školy v krajském kole logické olympiády, v matematické soutěži Náboj, za
1. místo v matematické soutěži Klokan aza spolupráci v anglickém divadelním představení
Zdena Staňová SXA – za 5. místo v krajském kole matematické
olympiády kategorie B
Klára Trávníčková SXA – za spolupráci v anglickém divadelním představení a za reprezentaci školy v dějepisné soutěži
Ondřej Brdečko KB – za 3. místo v kategorii Z9 Matematické
olympiády
Adan Janík KB – za úspěšnou reprezentaci školy v krajskémkole Dějepisné olympiády
Tomáš Bargel KB – za reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách
Adam Škvrna KB – za vzornou reprezentaci školy v celostátním kole Zeměpisné olympiády
Mikuláš Přikryl 1.A – za 2. místo ve výtvarné soutěži IBÉRICA
CREATIVA
Ondřej Andrla 3.C – za reprezentaci školy v celostátním kole
soutěže Eurorebus a krajských kolech SOČ a olympiády z českého jazyka
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Ocenění studenti naší školy
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
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Michal Bubeník 3.C – za vzornou reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích na krajské(BIO) a republikové úrovni (OČJ
Eurorebus) a na práci na mezinárodním projektu
Michal Dvořák 3.C – za reprezentaci školy ve florbale a fotbale
Jiří Gardoň 3.C – za reprezentaci školy v celostátním kole soutěže Eurorebus a za práci na projektu Stuttgart
Anežka Kaňová 3.C – za vzornou reprezentaci školy v silovém
čtyřboji a atletice
Terezie Novotná 3.C – za 3. místo v krajském kole španělské
konverzační soutěže
Kateřina Vičíková SXB – za výbornou reprezentaci školy v matematické soutěži
Marek Pospíšil SXB – za výbornou reprezentaci školy v matematické soutěži na EKO olympiádě v Krásensku
Patrik Steffel SXB – za výbornou reprezentaci školy v matematické soutěži
Václav Kolář SXB – za výbornou reprezentaci školy v matematické soutěži na EKO olympiádě v Kásensku
Jiří Šťastný SXB – za výbornou reprezentaci školy v matematické soutěži na EKO olympiádě v Kásensku
Kristýna Davídková – SXB – za výbornou reprezentaci školy
na Celostátní přehlídce zájmové umělecké činnosti církevních
škol v Odrách
Alžběta Jeřábková SXB – za výbornou sportovní reprezentaci
školy
Břetislav Dančák SXB – za 1. místo v turnaji středních církevních škol ve florbale v Kutné Hoře
Jan Hranička TB – za úspěšnou reprezentaci školy v Pythagoriádě
Karolína Valoušková 3.A – za úspěšné umístění v literární
soutěži

Ocenění studenti naší školy
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Natálie Feitová 3.A – za 2. místo v celostátním kole ve francouzské konverzační soutěži
Dominika Bochníčková 2.C – za výbornou sportovní reprezentaci
Vojtěch Kovanda 2.C – za výbornou sportovní reprezentaci
Šárka Portešová 2.C – za výbornou sportovní reprezentaci
Adéla Mitanová 2.C – za 4. místo v literární soutěži CEMACH
Hedvika Krejzová SB – za reprezentaci školy v anglické konverzační soutěži
Vojtěch Brdečko SB – za reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách,
v matematické olympiádě, v Pythagoriádě, Archimediádě
a Technoplanetě
Jiří Kohl SB – za reprezentaci v matema tickéolympiádě, Pythagoriádě, Archimediáděa Technoplanetě
Vojtěch Klapetek SB – za reprezentaci školy v BIO olympiádě,
matematické olympiádě a Technoplanetě
Jan Tylšae SB – za účast v celorepublikovém finále Technoplanety
Gabriela Prášková SB – za 1. místo na Mistrovství České republiky v judu
Dominik Vojta TA – za 1. místo v okresním kole Pythagoriády
Klára Štěpánková TA – za 1. místo v okresním kole Pythagoriády
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Anglický jazyk

Anglický jazyk
2. Vzdělávání a školení učitelů

1. Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Mgr. Alena Charvátová (předsedkyně)
Trevor Ayson, B.A.
Mgr. Alice Bílková
Mgr. Eva Daňková
PaedDr. Simoneta Dembická
Mgr. Libuše Fediovičová
Mgr. Magdalena Hamingerová
Mgr. Petra Hanušová
Andrew F. Haydock, M. A.
Mgr. Michal Javora
Mgr. Marie Keprtová
Mgr. Jarmila Sedláková
Mgr. Jana Šimíčková
Paul Marcus Wallace, B. A.

Mgr. Magdalena Hamingerová, Mgr. Libuše Fediovičová, Mgr. Alice
Bílková (17.–28. 8. 2015), Mgr. Alena Charvátová (2.–13. 11. 2015) – General English Course at Dublin City University
Mgr. Jarmila Sedláková – Life in Britain – Bringing Culture into the
Classroom, International House London, 3.–14. 8. 2015
Mgr. Libuše Fediovičová – Webinar: The Importance of Teaching Content to young learners, with Kay Bently, Cambridge ELT, červenec 2015
PaedDr. Simoneta Dembická, Mgr. Alena Charvátová – Proč je důležitá správná anglická výslovnost?, Brno, 18. 3. 2016
Mgr. Alice Bílková, Mgr. Jana Šimíčková – English in Focus (Pearson,
17. 3. 2016): Focused on Maturita and students with dyslexia
Mgr. Jana Šimíčková – The Recycling Conference (ILC Brno, 12. 3. 2016):
Inspiring activities for English lessons
Life is Good: (Bridge, 31. 3. 2016): Improvisation in lessons, common
mistakes in English made by Czech students

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
The BiGy Players – první ročník Anglického divadelního festivalu, divadlo Barka
Tematické dny: Harry Potter Day, English Literary Competition, Pancake
Day – literary characters, Poppy Day, Saint Patrick´s Day
Partnerství s JŠ Park – příprava studentů k Cambridgeským zkouškám
FCE, CAE
Global Outreach – roční studijní pobyty v USA pro vybrané studenty
Zájezd do Velké Británie v červnu 2016 – tercie

SOUTĚŽE
Konverzační soutěž – v lednu 2016 se konalo školní kolo konverzační
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soutěže v anglickém jazyce. Soutěž proběhla ve třech kategoriích.
V okresním kole nás úspěšně reprezentovaly:
»» Jitka Peloušková (SxA) – 2. místo (kategorie IB)
»» Hedvika Krejzová (SB) – 3. místo (kategorie IIIA)
SPUSA – literární soutěž
»» Veronika Bednářová (KA) – 2. místo
»» Timon Láska (KA) – 4. místo

První ročník anglického divadelního festivalu
V týdnu od 24.–29. 4. 2016 se v bezbariérovém divadle Barka konalo
5 představení, kterých se aktivně účastnilo téměř 200 studentů a jejich
8 učitelů.
Studenti vyššího gymnázia se představili v multižánrovém představení Moss on a Rolling Stone. Prima A zahrála moderní pohádku Rapunzel
a studenti sekund a tercií zdramatizovali Gulliverovy cesty. Celý festival
zakončili ostřílení divadelníci z kvarty B poetickou detektivkou Wo(men)
Troubles.

Anglický jazyk
svou milou atmosférou trhů a pouličních vystoupení. Potom jsme odjeli
Londýna do Bath – překrásného městečka s římskými lázněmi, kde jsme
přespali tři noci v anglických rodinách. Wells a Glastonbury nás přenesli
do dob před Jindřichem VIII. V Bathu jsme obdivovali důmyslný systém
lázeňské péče, kterou sem přivezli již Římané. Do ještě starší doby jsme
se dostali u Sillbury Hill, Kennet Long Barrow a v Avebury. A abychom
tomu všemu rozmuměli, zajeli jsme do Oxfordu, kde jsme si obhlédli,
kam někteří z přítomných účastníků půjdou studovat. Londýnem celý
zájezd i skončil, když jsme prošli nádherným palácem Hampton Court
a potom vlakem odjeli do centra, kde nás překvapil přívalový déšť.
Celé naše putování jsme skončili na lodi do Greenwiche, ze které jsme
se úžasným výhledem s naším putováním rozloučili.
Mgr. Alice Bílková a Mgr. Magdalena Hamingerová

Poznávací zájezd do Anglie – tercie
První červnový týden 2016 se studenti tercií spolu se svými učiteli anglického jazyka vydali do Velké Británie. Cílem bylo nejenom seznámit
se s památkami a reáliemi, které znají z učebnic angličtiny, ale především
vyzkoušet si znalost angličtiny v praxi.
Program byl koncipován tak, aby se studenti stihli za tuto krátkou
dobu podívat na nejznámější památky Anglie, ale také si „projít“ historií
této krásné země.
A co jsme všechno viděli? Londýn – řečníky na Speaker´s corner v Hyde
Park, z London Eye jsme vyhlíželi do dálky, na stadioně Chelsea jsme
vyzkoušeli, jak se cítí hráči i diváci při zápasu. Covent Garden okouzlila
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Geologie Země, PřF MU Brno, 4. 6. 2016
Mgr. Kateřina Krumpholcová – seminář e-Twinning, Mobility Tool a seminář k průběžné zprávě o projektu – vše DZS Praha
Erasmus – projektová setkání ve Vilniusu, Pforzheimu a ve Vídni – v výše
Hodnocení ve třídě – FRAUS, jaro 2016
PhDr. Yveta Reiterová – SOČ – seminář pro koordinátory středoškolské
odborné činnosti na středních kolách – JCMM, jaro 2016
Porotce hodnotící komise SOČ v městském i v krajském kole

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích

1. Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Mgr. Kateřina Krumpholcová (předsedkyně)
Mgr. Veronika Břečková
Ing. Věra Helceletová
Mgr. Martina Punčochářová
PhDr. Yveta Reiterová
Mgr. Jitka Tarabová

2. Vzdělávání a školení učitelů
Ing. Věra Helceletová – Přírodovědecká terénní a metodická praxe, Jeseníky a Rychlebské hory, pořádá Česko-Slovinská společnost, 8. 8. – 15.
8. 2015
Erasmus +: Projektové setkání ve Vilniusu, 4. 10. – 10. 10. 2015
Erasmus +: Projektové setkání ve Pforzheimu, 21. 2. – 27. 2. 2016
Kurz poznávání nerostů, PřF MU Brno, 2. 4. 2016
Kurz poznávání hornin: PřF MU Brno, 9. 4. 2016
Erasmus +: Projektové setkání ve Vídni, 17. 4. – 23. 4. 2016
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V průběhu školního roku probíhá výuka podle školního vzdělávacího
plánu a plánů práce jednotlivých vyučujících, které z tohoto základního
dokumentu vycházejí. Toto vyjádření zní poněkud nezajímavě, a proto
ho doplníme o několik podstatných informací.
Školní rok jsme zahájili projektovými týdny. Kvartám jsme nabídli téma
Krásy chráněných území JMK a sextám a druhým ročníkům Moravský Kras
a jeho tajemství – ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy (SEV)
v Kaprálově mlýně.
Během školního roku spolupracujeme s centrem BIOSKOP, jehož
workshopy navštívili studenti sekund a studenti nepovinného předmětu Molekulární biologie (MOB). Kromě tohoto pracoviště spolupracujeme také s Masarykovou univerzitou; vyučující se studenty
navštěvují sbírky geologické a paleontologické, botanickou zahradu,
skleníky a zahradu léčivých rostlin, anatomické muzeum a další pracoviště.
V rámci výuky jsme se studenty byli také v Ústavu soudního lékařství
a Mendelově muzeu, Zoologické zahradě Brno, Národním tkáňovém
centru, Moravském zemském muzeu a pavilonu Anthropos a na dalších
zajímavých místech. V rámci Akademického tridua proběhlo několik
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přednášek na biologická témata a v rámci MOB přednáška na téma
Máme se bát geneticky modifikovaných organismů.
Výuku se snažíme zpestřit a přiblížit studentům praktické využití studovaného předmětu. Praktickou aplikaci si žáci mohli vyzkoušet i v rámci projektu HOBIT (Hodina biologie pro život), ve kterém naše družstva
získala významné ocenění, a to ve vědomostní soutěži i v běhu FAST,
který byl s projektem HOBIT spojený. Vědomosti nabyté ve výuce také
studenti tercií prakticky využili v projektu Nervová onemocnění 21. století, kdy se snažili ostatním studentům a zaměstnancům školy vysvětlit
příčiny a důsledky vybraných onemocnění.
Studenty se snažíme motivovat k účasti v mnoha soutěžích a na aktivitách Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM), které
každoročně pořádá tzv. T-exkurze a T-kurzy pro zvídavé studenty a také
v projektech financovaných EU a JMK.
V průběhu školního roku zařazujeme mnohé environmentální aktivity. V letošním roce jsme začali malou úpravou školní zahrady, proběhla
oprava několika ptačích budek a sledování školního jezevce pomocí
fotopasti. Čtete správně – školního jezevce – na pozemku školy se totiž
zabydlel jezevec – velice nenápadné zvíře s noční aktivitou, které se
nám podařilo zachytit právě pomocí fotopasti. Zdá se, že jeho přítomnost povede některé ze studentů k hlubšímu zkoumání a následně
výzkumu, který by mohl vyústit v práci v rámci Středoškolské odborné
činnosti (SOČ).
Jezevec přibyl do skupiny zvířat, která můžeme v bezprostředním
okolí školy najít, ptáci – pěvci, šplhavci – v okolí školy a námi vyvěšených budkách, rorýsi a poštolky – na budově školy, netopýři – v blíže
neurčených místech v prostorách školy, čolek obecný – školní jezírko
u bylinkové spirály, kde se vyskytuje i ještěrka obecná a spousta jiných
druhů hmyzu. Máme štěstí, že sídlíme v klidném místě obklopeném
lesoparkem a zahrádkami u rodinných domků a v průběhu roku máme
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možnost toto pestré prostředí využít a prozkoumávat i ve výuce biologie.
V rámci výuky realizujeme terénní exkurze na zajímavá místa v Brně
a okolí a studenti absolvují výukové programy na SEV Lipka či ve spolupráci s hnutím Brontosaurus.
Jako každý rok i letos proběhl Den Země pro primy a sekundy, jehož
přípravy se iniciativně chopili studenti 3. C. V době přijímacích zkoušek
pro své mladší spolužáky nachystali vědomostní soutěž ve Wilsonově
lese, která byla doplněna praktickou aktivitou. Tentokrát ve spolupráci
se zaměstnanci údržby a pod dohledem prof. Zatloukala a prof. Punčochářové primáni a sekundáni vyráběli hmyzí domečky a krmítka pro
ptáky, které byly následně umístěny v okolí školy. Zjistili také, proč je
pro nás hmyz důležitý, jakou má roli v ekosystémech a jak „hmyzákům“
pomoci se na našich zahradách zabydlet.
V průběhu roku potom následovaly další environmentální aktivity.
Proběhla dvě kola soutěže ve sběru papíru, kdy se nám podařilo nasbírat celkem 2614 kg starého papíru, tj. zachránili jsme asi 37 vzrostlých
stromů, místo kterých se použije na výrobu papíru recyklát. Soutěže se
zúčastnilo 13 tříd a zapojila se i mateřská škola.
Výsledková listina: 1. místo – PA: – nasbírala 1072 kg, 2. místo – 1. B
– nasbírala 496 kg, 3. místo – SpA – nasbírala 373 kg. Vítězné třídy byly
odměněny na Dni Bigy.
Již od roku 2010 jsme zapojeni do soutěže Recyklohraní. Letos jsme
odevzdali celkem 39 kg vysloužilých baterií, 102 kg drobného elektrozařízení a 57 ks starých počítačů. Za získané body jsme pořídili nové míče
na basketbal a florbal. Ve škole také sbíráme a odevzdáváme k recyklaci
plasty, papír, sklo, hliník, úsporné žárovky a zářivky, cartridge do tiskáren
a věříme, že tato aktivita má smysl nejen výchovný.
Domníváme se, že výuka biologie na Bigy je velmi kvalitní a každý
rok nás o tom přesvědčují pozitivní ohlasy absolventů, kteří se úspěšně
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hlásí na obory, kde jsou znalosti biologie vyžadovány (lékařská fakulta,
přírodovědecká fakulta – různé biologické obory, farmacie, medicínská
technika na VUT aj.).
Celý tým vyučujících biologie se snaží zaujmout i ty, pro které biologie není předmětem první volby a snaží se propojit tento předmět
s reálným životem kolem nás. Snad se nám to daří.
Mgr. Kateřina Krumpholcová

Biologická olympiáda
Kategorie A: Kristýna Pokorná (4.C) – postup do krajského kola, zde
3. místo, postup do ústředního kola, zde úspěšná řešitelka; Michal Bubeník (3.C) – postup do krajského kola, zde 9. místo; Kateřina Klimánková
(OkA) – postup do krajského kola, zde 13. místo
Kategorie B: Martin Zavřel (1. C) – postup do krajského kola, zde 12. místo; Jakub Pospíšil (QB) – postup do krajského kola, zde 17. místo
Kategorie C: Anna Marie Pospíšilová (KB) – postup do krajského kola,
zde 9. místo; Pavla Procházková (KA) – postup do krajského kola, zde
11. místo
Kategorie D: Vojtěch Klapetek (SB) – postup do krajského kola, zde
21. místo; Veronika Hamplová (SB) – postup do krajského kola, zde
17. místo; Lukáš Pražák (SB) – postup do krajského kola, zde 22. místo

Středoškolská odborná činnost (SOČ)
Do městského kola SOČ postoupili:
Marie Margoldová (SpB) – 2. místo, postup do krajského kola s prací
v oboru zdravotnictví (Stanovení faktoru XIII.: Srovnání manuální a automatizované metody); Ondřej Andrla (3.C) – 6. místo – postup do krajského kola s prací v oboru informatiky (Segmentace cévního řečiště ze snímků
očního pozadí )
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Další soutěže
Bohatství Země
Studenti 3.C – Jiří Gardoň, Filip Trödler, Jan Fasora, Ondřej Andrla, Luboš Bocian – získali 3. místo.
YPEF
V této lesnické soutěži (s teoretickou a praktickou částí) získali v oblastním kole studenti SxB (1. družstvo – Marek Pospíšil, Václav Kolář,
Patrik Steffel, 2. družstvo – Jiří Šťastný, Vojtěch Hranička, Filip Růžička)
1. a 2. místo a postoupili do regionálního kola, kde se umístili hned za
středními lesnickými školami.
Ekologická olympiáda
SxB ve složení Marek Pospíšil, Václav Kolář a Patrik Steffel reprezentovala školu i v Ekologické olympiádě v Krásensku.
FAST běh – v rámci projektu HOBIT
Rychlost a účinnost při zásahu u lidí, kteří utrpěli infarkt nebo mozkovou mrtvici, prokázali studenti našeho gymnázia, když přesvědčivě získali
1. a 2. místo v této soutěži. Rozdílem 0,5 bodu zvítězili chlapci z KB (Ondřej
Brdečko, Tomáš Sedláček, Ondřej Šípek, Marek Ducháň) nad dívkami z KA
(Lucie Burešová, Anežka Zichová, Eliška Halouzková, Karolína Bláhová).
ŽIRAFA 2015 = život + radost + fantazie
Družstvo KB ve složení Adam Janík, Eva Vochozková, Ondřej Brdečko,
Marek Ducháň a Vojtěch Bureš získalo 2. místo a družstvo KA (Magdaléna Cinková, Magdaléna Rotreklová, Pavla Procházková, Hedvika Procházková a Lucie Burešová) vybojovalo 4. místo v konkurenci 30 týmů.
Den přírodních věd – přírodovědná soutěž pořádaná ZOO Brno
Naše gymnázium reprezentovalo družstvo dívek z kvarty A ve složení
Magdalena Cinková, Magdalena Rotreklová, Pavla Procházková, Hedvika Procházková a Lucie Burešová. Děvčata skončila na 4. místě – z 80
družstev.
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MENDEL FORUM
Adéla Mitanová (2. C) vyhrála v literární soutěži s tématem Jak byste si
představovali Mendela. Napsala práci s názvem Mendel podle mě a umístila se na 1. místě ze 40 soutěžících.
Ing. Věra Helceletová

Reprezentace školy v biologických soutěžích
Již pátým rokem naši školu reprezentují studenti současné sexty B
ve složení Václav Kolář, Marek Pospíšil, Vojtěch Hranička, Jiří Šťastný,
Filip Růžička a Patrik Steffel. Tito žáci naši školu zastupovali v soutěžích
v Ekologické olympiádě, YPEF (Lesnická soutěž pro středoškoláky), Dnu
ptactva, Dnu přírodních věd a na jiných akcích.
Největších úspěchů dosáhlo družstvo ve složení Václav Kolář, Marek Pospíšil a Patrik Steffel v soutěži YPEF a na Ekologické olympiádě.
V těchto letech se podařilo našemu družstvu postoupit do krajského
kola soutěže. Neměli bychom opomenout zmínit také dřívější „biologické reprezentanty“ naší školy, kteří inspirovali žáky sexty B k účastem na
různých biologických soutěžích.
Na závěr bych chtěl poděkovat paní profesorce Helceletové, díky
které se naše škola účastní biologických soutěží, za podporu a vzorné
vedení týmů.
Václav Kolář (SxB)
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1. Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

PhDr. Zdeňka Růžičková (předsedkyně)
Mgr. Jana Filípková
Mgr. Nora Janečková
Mgr. Tomáš Juriga
PhDr. Vladimír Krátký
Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D.
Mgr. Lucie Férová
Mgr. Dana Richterová
Mgr. Vít Slíva
Mgr. Lenka Valasová
Mgr. Josef Valenta

2. Vzdělávání a školení učitelů
Prof. Richterová, Janečková a Růžičková si doplnily všechna školení
s on-line testy pro hodnotitele písemné i ústní maturitní zkoušky žáků
s PUP (SPUO, ZP, SP, TP).
Prof. Valasová absolvovala školení DofE (mezinárodní projekt Cena
vévody z Edinburghu), školení Práce se žáky se SPU a e-learning Hodnotitel písemné práce z ČJ k MZ.
Prof. Pavlasová se zúčastnila konference Škola v muzeu (MZM Brno); semináře Chceme dětem číst VII (KJM Brno); pracovního setkání s literaturou pro
děti a mládež (Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.K. Praha) – zde
vystoupila s přednáškou Knihovna a informační centrum Biskupského gymnázia
Brno; semináře Současná slovenská literatura (Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín); semináře Zkratkou ke knihovnické angličtině (MZK Brno) a semináře
Příručka pro školní knihovníky: Modely, nástroje a praktické příklady ze Švédska
(Národní knihovna Praha); semináře Moderní technologie v knihovnách (KJM
Brno) – o uvedeném semináři rovněž referovala v příspěvku do časopisu Impulzy. Časopis vydává Knihovna J. Mahena, je zaměřen na dětskou literaturu.
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3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Mezinárodní (česko-slovenský) projekt Cemach
Projekt je každoročně pořádán Ministerstvem zahraničních věcí Státu
Izrael a je zaměřen na novodobé dějiny Izraele. Účastníci soutěže nejprve vyslechnou několik přednášek o historii země a pak zpracují některé
ze zadaných témat ve zvolené kategorii (literární, výtvarné nebo internetové). Studenti naší školy (z 2. A a 2. C) pod vedením prof. Janečkové
se zúčastnili literární kategorie a byli velmi úspěšní. Ve finále za ČR i SR
se v první desítce umístilo devět studentů našeho gymnázia: 1. místo
Nikol Hanáková z 2. C, 2. místo Tereza Vesselá z 2. A a 3. místo Stanislav Špaček z 2. A; první dvě poletí na poznávací zájezd do Izraele.
Olympiáda v českém jazyce
Školního kola se zúčastnilo celkem 112 studentů; do obou kategorií
okresního kola postoupilo 8 studentů.

Michal Bubeník z 3.C – vítěz celostátního kola Olympiády v českém jazyce
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Michal Bubeník z 3. C získal 1. místo v celostátním kole, konalo se na
týdenním soustředění soutěžících 23.–29. 6. 2016.
Zapojení do olympiády v českém jazyce zajišťuje prof. Richterová,
zasedala také v odborné porotě okresního i krajského kola.
Recitační soutěže
Školní recitační soutěž pro vyšší gymnázium vyhrála Zuzana Škopová
z 3. A.
Recitační přehlídka Čtvrtlístek – Zuzana Škopová z 3. A získala
1. místo v krajském kole i v celostátním kole v Děčíně.
Wolkrův Prostějov – Zuzana Škopová z 3. A vyhrála městské (krajské)
kolo a reprezentovala nás v celostátním kole v Prostějově.
Školní recitační soutěž pro nižší gymnázium – uskutečnila se letos poprvé. Do městské soutěže Dětská scéna postoupili: Sabina Dospělová
ze SB – získala cenu publika, Lukáš Pražák ze SB – vyhrál a postoupil do
krajského kola.
Recitační soutěže studentů Biskupského gymnázia i recitační soutěže
Čtvrtlístek a Wolkrův Prostějov zajišťuje a studenty na ně doprovází
prof. Janečková, recitační soutěž pro nižší gymnázium společně s prof.
Férovou. Ve školní porotě zasedli prof. Janečková, Doležalová, Ströbingerová, Valasová a Slíva.
Literární soutěže
Letos proběhl 13. ročník školní literární soutěže. 10. 2. 2016 byl završen slavnostním vyhlášením výsledků s přehlídkou vítězných prací, při
níž se soutěžilo ještě o cenu publika. Soutěžících se sešlo 11 z 9 tříd,
mnozí přispěli několika texty (poezie, próza i drama).
Výsledky:
poezie – 1. místo Alžběta Brothánková, SxB, 2. místo Tereza Šiprová, 4. A,
3. místo Helena Gricová, SpB, cena publika Helena Gricová, SpB;
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próza a drama – 1. místo Karolína Valoušková, 3. A, 2. místo Sára Abbasi,
3. A, 3. místo Tereza Šiprová, 4. A, čestné uznání Anna Pivečková, OkB,
a Štěpánka Kytnerová, 1. A, cena publika Štěpánka Kytnerová, 1. A.
Nejzdařilejší práce byly zaslány do literárního oboru městské soutěže
Brněnské kolo. Brněnské kolo je tradiční brněnská víceoborová soutěžní
přehlídka a studenti naší školy v ní byli opět úspěšní. Alžběta Brothánková ze SxB získala 2. místo v kategorii poezie za soubor básní Doutnající nádechy; Karolína Valoušková z 3. A získala 2. místo v kategorii
prózy za povídku Nakresli mi život.
Z oceněných soutěžních výtvorů byl sestaven další ročník Sborníku
literárních prací, je umístěn také na webových stránkách ČJL.
Literární soutěže zajišťují a školní porotu tvoří prof. Růžičková, Valasová a Slíva.
Návštěvy divadelních představení v brněnských divadlech
Prof. Janečková, Růžičková, Valasová, Richterová, Filípková a Pavlasová
se svými třídami hojně navštěvují divadelní představení v brněnských
divadlech:
HaDivadlo – Vyhnání Gerty Schnirch, Doma u Hitlerů
Divadlo Husa na provázku – Balada pro banditu, Amadeus
Divadlo U stolu – Teď na krk oprátku ti věší, Celý svět je scéna
Buranteatr – Faust, Skleněný zvěřinec, Pan Polštář, Univerzální sci-fi
Mahenovo divadlo – Král Oidipús, Petrolejové lampy, Je třeba zabít
Sekala, Game over, Betlémská hvězda
Reduta – Běsi
Divadlo Bolka Polívky – Růže pro Algernon (divadelní spolek Kašpar
z Prahy)
Městské divadlo – Mrtvé duše
Janáčkovo divadlo – Made in USA, Petit Mort, Nederlands Dans Theater
II, Sněhurka a sedm trpaslíků (balety), Carmen
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Kulturní a vzdělávací akce (exkurze, přednášky, výstavy, projekty,
soutěže apod.)
Maturitní třídy absolvovaly literární a historickou exkurzi do Prahy:
OkA s prof. Růžičkovou zhlédla divadelní představení Bratři Karamazovi a Tramvaj do stanice Touha v Činoherním klubu a Audience
v bytovém divadle Divadla v Celetné, dále navštívila Senát ČR, Židovské
muzeum aj.
OkB s prof. Richterovou zhlédla divadelní představení Audience v bytovém divadle Divadla v Celetné, dále navštívila Senát ČR, Památník
heydrichiády, Černínský palác aj.
4. A s prof. Valasovou zhlédla hru Davida Mameta Glengarry Glen Ross
v Činoherním klubu a hru Romulus Veliký v Divadle ABC, navštívila Muzeum Fr. Kavky, Muzeum Kampa aj.
4. C s prof. Janečkovou zhlédla představení Léda v Činoherním klubu
a Dioptrie růžových brýlí ve Švandově divadle, navštívila Knihovnu Václava Havla, Památník heydrichiády aj.
4. B s prof. Mikulou a prof. Richterovou absolvovala poznávací zájezd
do Itálie (Padova, Mantova, Benátky, Verona, Treviso).
Prof. Janečková se SpB uskutečnila procházku po secesních památkách města Brna, s 2. A navštívila výstavu Warhol v Muzeu města Brna
na Špilberku a s 2. C výstavu Gabriela Preissová v Památníku písemnictví
v Rajhradě (na tuto výstavu se navíc jelo na kolech).
Prof. Růžičková uskutečnila s 3. C a s 1. A exkurzi Významné osobnosti
pochované na Ústředním hřbitově města Brna.
Prof. Juriga absolvoval s 2. B exkurzi v Moravské zemské knihovně.
Prof. Janečková zorganizovala pro druhé ročníky a sexty přednášku vyslance státu Izrael Erana S. Yuvana v angličtině o novodobých
dějinách státu Izrael a dále pro septimy přednášku Miloše Šenkýře,
programového ředitele a novináře Českého rozhlasu Brno, o praktické
žurnalistice v mediích, v rámci tridua přednášku Radomíry Keršnerové
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S roztroušenou sklerózou na Kilimandžáro a pro studenty vyššího gymnázia scénické čtení (Listování) z povídkového souboru Michala Viewegha
Zpátky ve hře.
Prof. Slíva uskutečnil seminář o současné poezii na Pedagogické fakultě MU a se studenty literárního semináře navštívil v Moravském muzeu
výstavu Pocta Ludvíku Kunderovi.
Prof. Janečková a Valasová zorganizovaly pro několik tříd vyššího gymnázia zhlédnutí filmových představení v kině Lucerna – Rodinný film
a adaptace hry Macbeth.
Prof. Filípková připravila filmovou noc pro studenty 3. A a 3. B.
Prof. Pavlasová absolvovala se SB v Památníku písemnictví v Rajhradě
v rámci soutěže Skrytá paměť Moravy workshop tvůrčího psaní a besedu o Titanicu.
Prof. Janečková zapojila studenty septim do literárních soutěží Cena
Maxe Broda (soutěž o nejlepší esej pořádá Společnost a centrum Franze Kafky) a Jom ha-šoa (IV. ročník soutěže pro školy, pořádá Institut
Terezínské iniciativy).
Studenti SB se s prof. Pavlasovou zúčastnili literární a výtvarné soutěže s
tématem Děti na cestách, Gabriela Prášková, Julie Tichá a Anežka Tesařová
byly oceněny a získaly hezké ceny (pořádalo mateřské centrum Kuřátka).
Prof. Férová připravila pro PB Noc s Andersenem. Se studenty PB
se také zúčastnila celodenního programu v Knihovně Jiřího Mahena
v Brně: vyhlášení výsledků literární soutěže Na cestě (1. místo Samuel
Hrazdira, 3. místo Ivana Bakešová) a interaktivního workshopu pro studenty o migraci.
Čtenářská dílna – do projektu se zapojili se svými třídami na nižším
gymnáziu profesoři Pavlasová, Férová, Valenta, Valasová.
Studenti čtou a píší noviny (MF Dnes) – zúčastnilo se 10 studentů,
zapojení studentů do soutěže zajišťují vyučující ve třídách vyššího gymnázia, koordinuje prof. Juriga.
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Záložky do knih spojují školy – účastnily se SB s prof. Pavlasovou
a PB s prof. Férovou; česko-slovenský projekt proběhl ve spolupráci
s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou v Praze a Slovenskou pedagogickou knihovnou v Bratislavě. Do projektu přihlásily prof.
Pavlasová a Valasová na příští školní rok i budoucí primy, uskuteční se ve
spolupráci s Knihovnou J. Mahena.
Prof. Janečková se zúčastnila přednášky v Buranteatru o jeho dalším
působení určené pro pedagogy středních škol.
Prof. Růžičková vedla pedagogickou praxi Barbory Ševčíkové z FF UP
v Olomouci a Jiřího Bernkopfa z FF MU.
PhDr. Zdeňka Růžičková

Cemach 2016
Studenti Biskupského gymnázia se už po čtvrté zúčastnili literární
soutěže Cemach (hebrejsky kořínek) vyhlášené Ministerstvem zahraničních věcí Státu Izrael. Zadáním je napsat esej nebo povídku, ve které se
její autor zaměří na novodobou podobu této země. Ve všech ročnících
získávají nejvyšší místa právě naši studenti. V letošním roce jejich úspěšnost byla opravdu mimořádná. Z necelé stovky literárních prací bylo
vyhodnoceno deset nejlepších, devět z nich patřilo Bigy! První místo
získala Nikol Hanáková z 2. C, místo druhé Tereza Vesselá z 2. A. Obě
za mimořádný literární přínos vyhrály poznávací zájezd do Izraele. Třetí
místo obsadil Stanislav Špaček, taktéž z 2. A, za odměnu dostal tablet.
Na dalších místech se umístili Adéla Mitanová (2. C), Jana Matušková
(2. A), Anna Granobská (2. A), Patrik Litschmann (2. A), Tereza Šancová
(2. A) i Dominik Turan (SpA). Ten loni vyhrál první místo a letos se dostal
do první desítky.
Na oficiálním předávní cen v rezidenci velvyslance Státu Izrael byli
studenti Biskupského gymnázia vítáni s nehraným uznáním, v literární
oblasti přebírali ceny ze všech studentů České republiky a Slovenska
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jako jediní. Osobně jim poblahopřál velvyslanec Státu Izrael Jeho Excelence Gary Koren.
Mgr. Nora Janečková

Vítězná práce ze soutěže Cemach
Tři generace
Pohled Aaliyah
Vaří se mi voda na polévku a do toho mám v troubě bábovku. Pobíhám
po bytě jak splašená a snažím se upravit každý detail našeho skromného
příbytku. Načechrat polštářky, vytřepat rohožku či utřít nádobí. Po pár
nekonečných minutách zaslechnu klíč v zámku a naposledy si uhladím
zářivě bílou sukni. Pak už na nic nečekám a s možná až přehnaně milým
úsměvem vcházím do předsíně přivítat svoji maminku.
„Jak to bude dál? Copak můžeme takhle žít? Člověk aby měl strach vyjít
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za bílého dne na ulici. A slyšela jsi, že tu vraždu rabína spáchali osmiletí
chlapci? Osmiletí! Představ si, psal mi bratranec Albert z Belgie. Všichni
se tam za nás prý modlí! No, to je mi, páni věc. Oni se tam můžou držet
za ručičky a modlit za mír jak chtěj, ale k čemu mi to tady bude? Jakobe
to myslí dobře, když chce s tebou a dětmi odjet.“ Já věděla, že se k tomu
dostane. Můj muž už na mě dlouho tlačí s tím, ať se přestěhujeme do
Evropy. Izrael se stává čím dál víc nebezpečným, a já nechci nic víc než
bezpečí pro své děti, přesto však nedokážu opustit svůj domov. Kromě
majetku, práce a přátel tu mám čestné místo. Zatímco v Evropě bych
byla jen vetřelec. Odpad, který je všem na obtíž.
Dívám se z okna na hejno ptáků. V tu chvíli jim opravdu závidím. Kéž
bych mohla alespoň na jeden jediný den mávnout křídly a odletět od
všech těch starostí. Vtom mě z myšlenek vytrhne matčin pronikavý hlas,
který tím tragickým hysterickým tónem pokračuje ve svém monologu.
„Panenko na nebi, radši ani nezapínej televizi! Včera, zrovna včera, jsem
tu chybu pro jednou udělala a tos neviděla – zrovna vysílali Obamův
proslov! Taková fraška…“
Byla jsem tak bláhová, když jsem čekala, že mi třeba maminka povykládá, jak se měla v lázních, co její zahrádka, optá se mě na práci,
muže a děti nebo třeba jen tak v tichu budeme usrkávat čaj. Dnes už
tu lidé neřeší nic jiného, tak proč by ona měla být výjimkou? Vždy jsem
byla hrdá na to, že žiji v Izraeli. Vlastně stále jsem, ale zdá se mi, jako
by tu lidský život ztratil smysl. Nevím, možná to není naše chyba, ale
zkrátka už nežijeme, jen přežíváme.
Při loučení jsem mamince dala zabalený zbytek bábovky a lehce ji
políbila na tvář. Při odchodu mi mezi dveřmi řekla: „Aaliyah, buď statečná a neboj se jich. Ani je neposlouchej, máš právo na život stejně jako
každý jiný.“ Nevím přesně, co tím myslela, ale jsem si jistá, že ta slova
mi budou v hlavě hrát až do konce života. Možná i proto, že to byla její
poslední.
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Pohled Melanie
Při cestě domů mě trošku hryzalo svědomí. Ani jsem se dcery při
tom všem nadávání nezeptala, jak se daří Ester, mé popravdě nejmilejší
vnučce. Nebohá dívka místo toho, aby jako většina dívek v Evropě, řešila
šaty a chlapce, zabývá se politikou a tím hrozným terorem od Palestinců. A však já si to také prožila, kolik let už nás tu sužují a kolik ještě
budou. Nejspíš je to zkrátka věčné prokletí Židů. Často přemýšlím nad
tím, jak bych se teď měla, kdybych tehdy zůstala s Richardem v Anglii
a nevrátila se ke svým kořenům zpět do Jeruzaléma. Já vím, že bych to
měla nechat být, přece jen je to třicet let, ale nedá mi to. Mohla jsem
pro dcery zajistit lepší život, dalo se čekat, co se bude dít. Doba se mění,
ale lidé ne. Vždy se na Zemi bude válčit, i když je to zbytečné. Už několik
let si říkám, že kolem sebe vidím tolik lidí, ale téměř žádnou lidskost.
Myšlenky se mi honí hlavou mezitím, co nastupuji do metra. Já to ještě
netuším, ale mladý muž s plnovousem ve velkém černém kabátu ví, že
nás čeká poslední jízda.
Pohled Ester
Je pátek patnáctého prosince. Možná to hezky zní, ale hezký den to
opravdu není. Sedím v potemnělém pokoji a rukou si pročísám vlasy.
Z vedlejší místnosti slyším hlasy. Vysoký uplakaný matčin a hluboký,
ale neméně zoufalý otcův. Dnes mi zemřela babička. Přišla o život při
dalším teroristickém útoku, tentokrát v metru. Kdyby nastoupila do
vedlejšího vagónu, měla by šanci přežít. Ale to se nestalo, takže zahynula společně s dalšími čtyřiceti třemi cestujícími. Neplakala jsem,
ještě pořád si to neuvědomuji. Místo toho, aby si teď rodina zapálila
svíčku a společně se modlila za babiččinu duši, je každý sám ve svém
pokoji, až na rodiče dohadující se v kuchyni. Ano, hádají se, jestli odjet
či zůstat. Jako poslední dobou už téměř každý den. Napadne mě, že
si svíčku za babičku mohu zapálit sama, ale pak si uvědomím, že by
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to nejspíš ani nechtěla. I přesto, že babička Melanie nikdy existenci
Boha nepopřela, tvrdila, že lidé musí vzít osud do svých rukou a né se
spoléhat na pomoc vyšší síly.
Otevírám oči. Na digitálních hodinách z nočního stolku jasně září
00:00. Vstanu. Přistupuji k šatní skříni, otevírám ji a vyndávám tři jednoduchá trička, dva svetry a jednu košili. Zpoza postele vylovím starý
špinavý kufr. Není velký, ale to mi nevadí. Přistoupím k židli a sundám
z ní tmavě modré rifle. Poskládám je i s tričky, svetry a košilí do kufru.
Šaty. Potřebuji šaty. Probleskne mi hlavou a ze skříně vytáhnu pomačkané černé šaty, zdobené krajkou. Složím je a opatrně přiložím
k dalšímu oblečení. Obvykle nejsem pečlivá. Nikdy nejsem pečlivá. Ale
teď je to jiné. Co dál? Je toho tolik! Musím toho sebou vzít ještě tolik!
Ne. Nic už nepotřebuji. Jediné, co s sebou ještě musím vzít, mají oni.
Proč jim to dělám? Nezaslouží si to. Nikdy mi nic neudělali. Tiše
se vplížím do jejich pokoje. Paprsky měsíce v úplňku prosvítají přes
tenoučkou blankytnou záclonu a osvěcují jejich tváře. Vypadají najednou klidně a šťastně. Jen tak bezstarostně nic netušíce ponořeni do
hlubokého spánku. Jak se asi budou tvářit zítra, až to zjistí. To se už nikdy nedozvím. Opatrně se přiblížím k mahagonovému nočnímu stolku
a ze spodní zásuvky vytáhnu obálku s několika bankovkami. Z peněženek v kabátech také. Nakonec i ze zdobeného hrnečku na nejvyšší
polici v kuchyni. Není to moc, ale na nějakou dobu mi to vystačí. Chci
už odtud vypadnout. Odejít a nikdy se nevrátit. Ale to nesmím. Už
jenom kvůli sobě ne. Napíšu jim. Krátký dopis. Ale co v něm? Sama
nevím, proč chci odejít. Lžu. Nedokážu tu už dál žít. Na papír malým
tiskacím písmem napíšu: Je mi to líto. Mám Vás ráda. Žijte šťastně a
nedělejte si o mě starost. Sbohem. Ester To je vše? Hnusím se sama
sobě. Jsem si jistá, že kdyby se dávala cena za nejhloupější dopis na
rozloučenou, bezkonkurenčně bych zvítězila. Ale už tu prostě dál žít
nemohu. Cítím se tu jak v kleci. Můj život tu zcela postrádá smysl. Ta
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prázdnota ve mně, mě jinak pohltí. Nikdy tu nebudu šťastná. S touto
myšlenkou a slzou na tváři se vytrácím. Ven, do černé chladné noci.
Nikol Hanáková (2. C)

Projektový týden latiny a dějepisu. Verona, říjen 2015

1. Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

PhDr. Irena Nekvindová (předsedkyně)
Mgr. Martin Doležel
PhDr. Petr Krátký
PhDr. Vladimír Krátký
Mgr. Dana Richterová
PhDr. Zdeňka Růžičková
Mgr. Lucie Zavřelová

2. Vzdělávání a školení učitelů
PhDr. Petr Krátký – Ústav klasických studií, FF MU – vzdělávání učitelů
latiny a dějepisu (přednášky)
Mgr. Dana Richterová – konference Doba Karlova, Brno, březen 2016

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Dějepisná soutěž studentů gymnázií České a Slovenské republiky
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Ve středu 6. dubna 2016 se v sále B5 Biskupského gymnázia uskutečnilo krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií České a Slovenské republiky.
Soutěž se konala pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského
kraje Ing. Stanislava Juránka. Své síly ve znalostech z období tzv. třetí
československé republiky (léta 1945–1948) změřily trojčlenné týmy
z 16 jihomoravských gymnázií. Na 1. místě se umístil tým z gymnázia
Klobouky u Brna s celkovým počtem 129 bodů, na 2. místě tým Bigy
ve složení Ondřej Horký (SpA), Jiří Balabán (1A) a Pavel Šebek (KA)
s počtem 121 bodů, na 3. místě pak skončil tým gymnázia z Velkých
Pavlovic (118 bodů). Právě tyto první tři týmy postupují do finále, které
se uskuteční v listopadu 2016 v Chebu.
Dějepisná olympiáda
Adam Janík (KB)
školní kolo – 1. místo
okresní kolo – 2. místo
krajské kolo – 17. místo
Projektový týden
říjen 2015 – poznávání severní Itálie: Padova, Verona, Mantova, Benátky,
Treviso
Exkurze, výstavy
Památník Mohyla míru, slavkovské bojiště, Stará pošta
Třebíč – židovská čtvrť, bazilika sv. Prokopa
Olomouc – katedrála sv. Václava, Arcibiskupské muzeum, historické
centrum města
Vídeň – katedrála sv. Štěpána, císařská hrobka, Hofburg
Anthropos – Země na obzoru (Objevujeme Ameriku)
Muzeum města Brna – Měnínská brána (Historie hraček)
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Muzeum města Brna – Špilberk (Lucemburské opráski)
Brno středověké – hradby, brány, podzemí
Veveří – prohlídka hradu a kaple Matky Boží; prohlídka obrazu Madony
z Veveří
PhDr. Irena Nekvindová

Výročí 700 let od narození Karla IV.
Z odpovědí studentů na dotaz, zda pro ně byl Karel IV. „největším
Čechem“:
Myslím, že je na místě oslavovat jeho velké výročí, protože to byl panovník,
který se svými činy zapsal výrazně do naší historie.
Podle mne je Karel IV. Čechem jako každý z nás, protože pro českou zemi
vykonal mnoho dobrého. A i kdyby původem Čech nebyl, srdcem ano.
Není studenta, který by ho neznal. A to je co říct, když vezmu v potaz,
kolik toho současní studenti nevědí. Ve škole je nám to předkládáno tak, že
byl jedním z nejvýznamnějších panovníků. To zajisté. Všechny ty univerzity,
mosty a kláštery… Ale víme, jaký to byl člověk? Osobnost? Charakter? A to je
přece důležitý aspekt.
Já osobně považuji za úspěch, že k nám přinesl novou odrůdu vína. Tou je
podle mne Müller Thurgau. Nevím, jestli se jedná přesně o toto víno, ale jsem
si jist, že nějakou odrůdu k nám přinesl.
Karla IV. bych za největšího Čecha neoznačila. Netuším, kým skutečně byl.
A víme vůbec, zda existoval? Třeba se ve středověku vyskytli Smoljak a Svěrák
a stvořili Karla IV.:)
Karel IV. není de facto Čech. Ohromuje mě to, že když si přečteme Machiavelliho Vladaře, tak se náš Karel jeví jako silně vypočítavý. Musíme ocenit, že
nám vládl císař římský.
Nejsem rozhodně proti. Nechal postavit několik památek a měl čtyři manželky.
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3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích

1. Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»

Mgr. Kristýna Švorcová (předsedkyně)
Mgr. Martina Tinková
Mgr. Stéphanie Dufond
Mgr. Kristina Vaňková
Paní profesorka Martina Tinková odešla v prosinci na mateřskou dovolenou, místo ní nastoupila k 1. lednu 2016 Mgr.
Kristýna Švorcová.

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Martina Tinková – L’enseignement du FLE en République Tchèque
– Quels sont les défis actuels ? – XXIe symposium de la SUF, Poděbrady,
22. 11. 2015
Mgr. Kristýna Švorcová – Grammaire ludique, Alliance française Pardubice, 12. 3. 2016
Mgr. Kristina Vaňková – Personnalités célèbres françaises, Alliance française Pardubice, 21. 5. 2016
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Konverzační soutěž ve francouzském jazyce
Naši studenti dosáhli skvělých výsledků v konverzační soutěži ve
francouzském jazyce. Dne 16. března 2016 se konalo krajské kolo soutěže, v něm Julie Šudáková z KB získala 5. místo v kategorii A1, Marie
Margoldová ze SpB obsadila 3. místo v kategorii B2. Natálie Feitová ze
3. A ve své kategorii B1 krajské kolo vyhrála a postoupila tak do kola
celostátního. V něm dne 9. května 2016 v konkurenci studentů francouzštiny z celé České republiky obsadila 2. místo, což představuje historicky
nejlepší umístění studentů naší školy v této soutěži.
Jazykově vzdělávací pobyt ve Štrasburku
Ve dnech 18.–23. října 2015 se uskutečnil jazykově vzdělávací pobyt
studentů Bigy ve Štrasburku. Akce byla realizována v rámci programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Investice do rozvoje vzdělávání.
Akce se zúčastnilo 10 studentů z vyšších ročníků s doprovodem paní
profesorky Tinkové. V rámci pobytu studenti absolvovali týdenní intenzivní kurz francouzštiny na Alliance française Strasbourg, vedle toho byl
pro ně na každý den připraven pestrý doprovodný program: prohlídka
města z lodi, návštěva evropských institucí s výkladem, kurz francouzské
kuchyně s degustací francouzských specialit, návštěva Muzea Alsaska.
Pobyt ve Štrasburku byl studenty velmi pozitivně hodnocen, byl pro
ně velkým přínosem jak v oblasti jazykového vzdělávání, tak v oblasti
poznávání reálií a kultury Francie.
Projektový týden: poznávání regionu Rhône-Alpes
V rámci projektového týdne pro sexty a druhé ročníky, konaného ve
dnech 5.–8. října 2015, se skupina čtrnácti studentů pod vedení paní
profesorky Tinkové zaměřila na poznávání francouzského regionu Rhône-Alpes. Studenti získali o regionu základní informace, především ale

105

Francouzský jazyk
měli možnost zakusit region opravdu všemi smysly: účastnili se tematicky zaměřeného divadelního ateliéru, pod vedením zkušeného horského
vůdce si vyzkoušeli lezení na umělé stěně a také navštívili Francouzskou
alianci v Brně, kde se naučili připravovat gastronomické speciality typické pro daný region.
Mezinárodní zkoušky DELF Scolaire
I ve školním roce 2016/17 se na našem gymnáziu uskutečnily mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka DELF Scolaire. Zůstáváme tak
jedním ze dvou center v Brně, kde je možné tuto zkoušku vykonat.
Zkoušky se konaly v listopadu 2015, zúčastnilo se jich 32 studentů našeho gymnázia, dále zde zkoušku skládalo dalších 17 studentů z jiných
škol. Zastoupeny byly všechny úrovně, tedy A1, A2, B1 a B2, všichni naši
studenti zkoušku složili úspěšně. Diplomy DELF byly slavnostně předány
dne 19. února 2016 ve studovně Bigy za přítomnosti ředitelky Alliance
française paní Aude Martin.

Francouzský jazyk
Prezentace studia na francouzských lyceích
V úterý 20. října 2015 byla pro studenty kvart a kvint připravena přednáška o možnostech studia na francouzských lyceích v Dijonu nebo
v Nîmes. Přednášejícím byl bývalý absolvent česko-francouzské sekce
Vavřinec Havlíček, který studentům pustil krátký dokument o česko-francouzských sekcích. Studenti se dozvěděli, jaké jsou podmínky studia, co je potřeba k tomu, aby na studijní pobyt odjeli, jaké jsou výhody
a nevýhody studia na střední škole ve Francii.
Soutěž o nejhezčí Vánoční přání
V prosinci vyhlásila předmětová komise FRJ soutěž o nejhezčí vánoční
přání ve francouzštině. Všem účastníkům soutěže byly předány drobné
odměny a přání byla rozeslána do Francouzské aliance, Francouzského
institutu a dalším.
Ubytování studentů z Landerneau
V březnu se několik našich studentů zapojilo do spolupráce s gymnáziem Lycée Saint-Sébastien z města Landerneau z Bretaně, jehož
divadelní spolek přijel do Brna uvést své nové představení inspirované
příběhem o Pinocchiovi. Naši studenti se podíleli na ubytování mladých
francouzských divadelníků, navštívili jejich divadelní představení.
Mgr. Kristýna Švorcová
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Mgr. Jana Hynštová, Mgr. Jitka Piskačová – Konference projektu Elixír
do škol, Hradec Králové 13.–15. 5.2016
Mgr. Pavel Koukal – Fyzikální kavárna, PřF MU Brno, v průběhu celého
roku, 1× měsíčně
Mgr. Jana Hynštová, Mgr. Martina Obdržálková, Mgr. Jitka Piskačová
– Aktivizující výuka fyziky, Příprava a provedení demonstračních experimentů

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích

Sekundáni představují elektronovy mikroskop na Den otevřených dětí

1. Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Mgr. Jitka Piskačová (předsedkyně)
Mgr. Renata Fojtů
Mgr. Marek Henc
Mgr. Jana Hynštová
Mgr. Pavel Koukal
Mgr. Martina Obdržálková
RNDr. Miloš Winkler
Mgr. Jiří Vondra

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Jitka Piskačová – Konference s mezinárodní účastí, Veletrh nápadů
učitelů fyziky 20, Praha, 28.–30. 8. 2015
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Astronomická olympiáda
Školního kola se zúčastnilo celkem 52 studentů nižšího gymnázia a 16
studentů vyššího gymnázia.
Krajského kola se zúčastnilo 10 studentů.
V kategorii GH (prima, sekunda) byli úspěšní: Věra Staňková (PB) –
6. místo, 81 b; Vojtěch Klapetek (SB) – 9. místo, 77 b; Vojtěch Marek
(PB) – 16. místo, 61 b.
V kategorii EF (tercie, kvarta) velmi dobře uspěli Adam Janík (KB) –
13. místo, 66,5 b; Václav Valenta (KB) – 21. místo, 42,5 b.
V kategorii CD (kvinty, sexty, 1. a 2. roč.) se na 7. místě s 54 body umístil
Martin Zavřel (1. C)
Fyzikální olympiáda
Krajské kolo
kategorie C (sexta, 2. ročníky): Kristýna Davídková (SxB), 11. místo,
18,5 bodu
Okresní kolo
Kategorie F (tercie): Petr Zelenka (TA) – 8. místo, 26,5 bodu, Kateřina
Matulová (TB) – 13. místo, 19,5 bodu, Julie Rubášová (TB) – 14. místo,
18,5 bodu, Milan Haminger (TB) – 17.–18. místo, 15,5 bodu
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Kategorie G (sekundy): Jiří Kohl (SB) – 2. místo, 32,2 bodu, Vojtěch Brdečko (SB) – 3. místo, 29,8 bodu
Náboj Junior
Matematicko-fyzikální soutěž, ve které čtyřčlenné týmy řeší postupně
zadané úlohy. Studentky TB Kateřina Matulová, Julie Rubášová, Zdeňka
Kolářová a Michaela Kovářová se umístily v brněnském kole na 15. místě,
když za 2 hodiny vyřešily 18 úloh.
Technoplaneta
Šifrovací soutěže pro studenty nižšího gymnázia se letos zúčastnilo
už šest týmů. Tři týmy postoupily do finále, které se konalo 2. 6. 2016
v Praze.
V konkurenci 53 týmů z celé republiky se tým KAVKA, ve složení
Michaela Kovářová, Zdeňka Kolářová, Veronika Grossová, Anežka Hlaváčová a Petr Marek umístil na 21. místě, tým Nanazvujsmeseneshodli,
ve složení Vojtěch Klapetek, Lukáš Pražák, Jiří Kohl, Jan Tylšar, Vojtěch
Brdečko obsadil 26. místo a tým ZABŽA ve složení Anežka Vojtová, Zuzana Hofmannová, Marie Niedobová, Sabina Prosečová a Věra Staňková
obsadil 39. místo.
Celoročně probíhal kroužek Elektronová mikroskopie, který vedl
RNDr. Miloš Winkler, navštěvovalo jej 15 studentů ve třech skupinách
věkově od sekundy až po oktávu.
Vedli jsme souvislou pedagogickou praxi studentů Miroslava Šnírera
(PřF MU) a Lucie Krézkové (UPOL).
11. 9. 2015 se studenti nižšího gymnázia zúčastnili Festivalu vědy
s RWE na Hvězdárně v Brně.
Projektový týden kvart 14.–17. 9. 2015 připravila Mgr. Renata Fojtů
program na téma Polovodiče – základní elektronické součástky a jejich vy-
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užití v elektronických obvodech, pájení obvodů, vytvoření vlastního výrobku.
Projektový týden sext a druhých ročníků v říjnu 2015 zajistili Mgr.
Pavel Koukal, Mgr. Jiří Vondra a Mgr. Marek Henc s tématem Hrajeme
si s fyzikou – návrh, provedení a zdokumentování vybraného fyzikálního
experimentu.
Vybraní studenti maturitních ročníků se zúčastnili didaktického semináře na PřF MU, v 1. pololetí na téma Mechanické kmitání a ve 2. pololetí
na téma Atomová fyzika.
V listopadu v rámci Týdne vědy zajistil Mgr. Pavel Koukal exkurzi na
Ústav přístrojové techniky pro zájemce se třídy 4. C a Mgr. Jiří Vondra
exkurzi na Ústav fyziky materiálů pro zájemce ze tříd SxB a SxA.
Na Dny otevřených dveří připravil RNDr. Miloš Winkler experimenty
z historie poznávání elektřiny a magnetismu i ukázku elektronového
mikroskopu. Rodiče i studenty provázeli účastníci kroužku elektronové
mikroskopie z řad nižšího gymnázia.
Na konci ledna 2016 jsme na naší škole přivítali přes dvě desítky
učitelů fyziky z ČR a SR v rámci víkendového semináře Heuréky, jehož
program zajistila Mgr. Jitka Piskačová. Na programu byla přednáška prof.
Winklera o elektronové mikroskopii, inspirativní návštěva na ZŠ Novolíšeňská s představením fyzikálního kroužku, přednáška prof. Tomáše
Tyce o fyzice v kuchyni a návštěva science centra VIDA.
V rámci Akademického tridua v únoru 2016 RNDr. Miloš Winkler přednesl příspěvek o historii poznatků o světle s názvem Via lucis.

Zajímavá fyzika?
Dostal se mi do ruky starší odborný časopis, který se téměř celý zabýval fyzikálním vzděláváním. Jeden z článků začínal slovy: „Úspěšné
vyučování vyžaduje nejen učitele, který umí a chce vyučovat, ale také
žáka, který se chce učit.“
Chce se dnešní žák učit? V primě se setkáte u většiny žáků s velkou
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aktivitou a dychtivostí po nových poznatcích. Fyzika je prostě baví. Ale
postupně jejich nadšení vyprchává. Čím to? Je chyba v nás, učitelích?
Fyzika není jenom hrou a provozováním zajímavých pokusů. Postupně
začne být náročnější, vyžaduje systematickou a soustavnou práci. A tím
se stává méně oblíbenou. Brzy získáte dojem, že některým žákům se nechce přemýšlet. Přemýšlení bolí. Raději zůstanou jen na povrchu, naučí
se něco odříkat zpaměti, aniž by to pochopili.
Naším úkolem je učit žáky přemýšlet. K tomu je fyzika jako stvořená.
Jenom jak „donutit“ žáka, aby přemýšlel? Musí sám chtít. To se stane,
když ho něco zaujme. A věřte, někdy není vůbec snadné žáky zaujmout!
Hledáme, zkoušíme, vymýšlíme. Jestli se nám to daří? Někdy ano, někdy
ne. Letos se například přihlásilo do maturitního semináře z fyziky 45
a maturovalo z fyziky 30 studentů. To vzbuzuje mírný optimismus.
Jedním z pokusů, jak přiblížit studentům fyziku na nižším gymnáziu,
byl projektový týden kvart, který se zabýval elektronickými součástkami.
Studenti si sami vyrobili jednoduchý elektronický obvod. Jejich starší
kolegové z vyššího gymnázia zase připravili řadu pokusů, které potom
snímali kamerou nebo fotoaparátem. Seznámili se tak nejen s teorií, ale
i s praktickými problémy fyzikálního pokusu.
Dále jsme připravili přednášku Cesta světla v rámci letošního tridua.
Přednáška byla spojena s řadou pokusů, které si studenti mohli sami
odzkoušet.
Další možností, jak seznámit studenty s vědeckým bádáním, bylo
využití elektronového mikroskopu na naší škole. Elektronový mikroskop
máme od firmy FEI zapůjčený již druhý rok. Od září 2015 opět pracoval
kroužek elektronové mikroskopie, do kterého se přihlásilo 10 studentů
vyššího gymnázia. Letos jsme také otevřeli možnost pracovat na mikroskopu i mladším studentům (do kroužku chodilo 6 studentů ze sekund
a tercií). Naučili jsme se připravovat preparáty (těch jsme připravili asi
150) a nafotografovali jsme okolo 3 500 fotografií.
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V únoru 2016 jsme navštívili mezinárodní výstavu psů Duo Cacib Brno
a získali jsme 150 vzorků psí srsti různých plemen. Čeká nás příprava
preparátů a vytvoření databáze snímků. Získali jsme také srst ledního
medvěda a na snímcích jsme objevili napadení keratinolytickými houbami a bakteriemi.
Při hledání odpovědí na mnohé otázky, které vyvstaly, jsme kontaktovali odborníky zahraničních špičkových pracovišť. Byli jsme potěšeni
nejen tím, že nám odpověděli, ale zejména tím, že pochválili naši práci.
Dovolím si alespoň dva krátké úryvky z jejich e-mailů:
In my 30 yrs as a forensic hair and wildlife examiner, I have not seen such
clear, high resolution from SEM such as yours; in addition to great technical
skills, you also have a very good eye for detail.
Dr. Silvana R. Tridico
Consultant
Forensic Science & Wildlife Matters
Thank you very much for your enquiry and your interest in our work. You
have produced some exemplary photomicrographs of some very interesting
fungal/microbial interactions with polar bear hair. I particularly congratulate you on your longitudinal cross-section that very clearly shows a completely digested medulla. How did you manage to prepare such a wonderful
ceoss-section?
Dr. K. Paul Kirkbride
Professor of Forensic Science
School of Chemical and Physical Sciences
Flinders University
Další zajímavá spolupráce na odborném poli se rýsuje s Kriminalistickým ústavem v Praze. Chtěli bychom zkusit snímkovat zvířecí chlupy pro
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databázi, kterou vytváří pro potřeby ústavu RNDr. Hana Eliášová, Ph.D.
Chceme-li změnit obraz fyziky v představách našich studentů, budeme někdy muset změnit i náš pohled a bude to běh na hodně dlouhé
trati. Důležité je, že osazenstvo kabinetu fyziky neztrácí nadšení a optimismus a chce dále hledat nové cesty.
RNDr. Miloš Winkler

Hudební a výtvarná výchova
1. Složení společné předmětové komise hudební výchovy
a výtvarné výchovy
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

PaedDr. Jolana Němcová (předsedkyně VV)
Mgr. Ilona Doleželová
Mgr. Jiří Bernkopf
Mgr. Monika Machalová
Mgr. Blanka Hrušková (předsedkyně HV)
Mgr. Jana Hubáčková, Ph.D.
Mgr. Marie Vrbová
Mgr. Sylvie Němcová
Mgr. Kateřina Hrušková

Školení
Mgr. Blanka Hrušková – semináře a kurzy: keramika, ilustrace

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
výtvarný kroužek – 3. místo v soutěži Napiš obraz
15.–17. 3. 2016 – hodnotící hudební semináře 23. ročníku Celostátní
přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách (prof.
Doleželová a prof. Němcová).
Volné večery – návštěvy vybraných hudebních představení nejen v Národním divadle Brno společně se žáky z řad zájemců (prof. Doleželová,
prof. Němcová).
Pedagogické vedení (praxe) u prof. J. Němcové:
PdF MU Brno – zimní semestr: studentky Bc. Veronika Bílková, Bc. Markéta Böhmová a Bc. Tereza Palátová; letní semestr: studentky Bc. Radka
Těšíková, Bc. Veronika Bílková a Bc. Markéta Böhmová.
Maturity z HV – všechny studentky složili maturitní zkoušku na výbornou: Karolína Bláhová (OkA, klarinet), Anna Bártů (OkB, klavír), Eliška
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Císařová (OkB, příčná flétna), Marie-Jana Foltýnová (OkB, housle), Ludmila Šikulová (OkB, zobcová flétna altová), Veronika Vlnová (4. A, klavír),
Veronika Anderlová (4. B, harmonium) a Anna Krejčí (4. C, sólový zpěv).

Kulturní kalendář kabinetu hudební výchovy 2015/2016
– vybraná večerní představení především z repertoáru
Národního divadla Brno (opera, balet, činohra):
Marek Svobodník, Adam Sojka a Martin Svobodník – Game Over „Shořet mladý aneb Proti proudu“ (b); N. V. Gogol/H. Burešová – Mrtvé duše
v Městském divadle Brno (č); L. Janáček/M. Glaser – Její pastorkyňa (o);
Podzimní koncert Kantilény v Besedním domě Brno; J. Zástěra/D. Kříž
a R. Fraizová: Casanova nebo Trautzl?! Divadlo 2-15 v Divadle na Orlí (o);
G. Balanchine, O. Wevers a Moses: Made in USA (b.); E. Künneke/J. Štych
ml.: Bratránek z Batávie (op.); B. Martinů/ V. Osvaldová: Mirandolina v Divadle na Orlí (o); D. G. Boymann a T. Kahry/ S. Moša a I. Ondříček: Vrabčák
a anděl v Městském divadle Brno (č); B. Martinů/J. Heřman: Hry o Marii
(o); Vánoční koncert Mladých madrigalistů v Konventu milosrdných bratří Brno; G. Puccini/J. Heřman: Tosca (o); Z. Jirotka/J. Nvota: Saturnin (č);
J. Kylián, L. Timulák a M. Radačovský: Petite Mort (b); K. Poláček/V. Peška:
Bylo nás pět; V. Peška: Krkonošské pohádky aneb Trautenberk a Krakonoš;
J. K. Tyl/V. Peška: Strakonický dudák – vše v Divadle Radost; B. Smetana/L. Keprtová: Hubička (o); Koncert Filharmonie Brno v Janáčkově divadle
Čáry a okouzlení; Koncert mužského pěveckého sboru Láska opravdivá
v Českobratrském evangelickém kostele J. A. Komenského, Brno; J. Havlíček, O. Šubrtová/M. Glaser: Petrolejové lampy (č); F. M. Dostojevskij/M.
Čičvák: Běsi (č); Koncert Filharmonie Brno a Kantilény k 60. výročí obou
těles: B. Martinů – Špalíček (sál Stadionu, Kounicova ul. Brno); T. Ades/T. Studený: Power Her Face (o); B. Martinů/; J. A. Pitínský: Otvírání studánek Alfréda Radoka (č); P. Štěpán, M. Ondra a L. Janota: Figarka v Divadle
na Orlí (m.); G. Bizet/T. Pilař: Carmen (o); B. Smetana/O. Havelka: Prodaná
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nevěsta; B. Martinů/J. Heřman: Epos o Gilgamešovi a H. Purcell/J. Heřman:
Dido a Aeneas (o). Se zájemci z řad našich studentů je navštívili střídavě
prof. Doleželová, Němcová, Sedláková, Valasová a Řeháková.
Povídání o historickém vývoji melodických hudebních nástrojů
se zaměřením na strunné a dechové Mgr. Pavla Macků, PhD., (společně
s oddělením výtvarné výchovy) proběhlo dne 14. 9. v 1. A a v QB, dne 15.
9. ve třídě 1. B a v QA, dne 16. 9. ve třídě 1. C (za pedagogických dohledů
prof. Doleželové, Němcové, Hruškové, Hubáčkové a Vrbové).
Předmětová komise HV se podruhé zapojila do projektových dnů
2. ročníků a sext, a tak jsme ve dnech 5.–8. října 2015 byli na dopoledním
představení O pejskovi a kočičce v Divadle Radost a potom nás manažer
Radosti provedl zákulisím divadla, v Ústavu hudební vědy FF MU Brno na
přednášce Mgr. Jana Špačka – Leoš Janáček a Brno, v Divadle Reduta na
dopoledním představení Brněnské pověsti a potom nás garderobiérka provedla zákulisím divadla a také v Besedním domě se nám věnoval emeritní
dramaturg Dr. Jiří Beneš a zde jsme byli přítomni zkoušce 12 violoncellistů
Filharmonie Brno k večernímu koncertu v rámci MHF Moravský podzim.

117

Hudební a výtvarná výchova
Vánoční hudební matiné se uskutečnilo dne 22. 12. 2015 v sále B5,
výzdoba sálu a drobné keramické dárečky byly od prof. Hruškové.
Nazvučení zajistil Jakub Marek z radia Proglas a Daniel Polanský (QB),
moderovali Kateřina Vičíková a Patrik Steffel ze SxB, v úvodu se představila obě oddělení naší mateřské školy, a to Berušky a Broučci s pěti
písničkami, dále účinkovali: Václav Valenta (KB) – klavír, Anna Slaná (TA)
– housle za klavírního doprovodu Veroniky Obdržálkové (TA), Vojtěch
Staněk (SxA) – klavír, Pavel Loub (4. C) – akustická kytara, Vojtěch Rozehnal (SxA) – klavír a ve čtyřruční hře s Kateřinou Rektorovou (j. h.),
se dvěma vlastními písněmi Alžběta Brothánková (SxB) – zpěv, klávesy
a ukulele s Markétou Chmelíkovou (j. h.) – zpěv, kytara, Marian Lerche
(QA) – violoncello s klavírním doprovodem Patrika Buchty (3. C), Otakar
Valenta (4. C) – klavír, Petr Šprta (3. C) – housle s klavírním doprovodem
Patrika Buchty (3. C) a vokální kvarteto: Anna Krejčí (4. C) – zpěv – soprán, Kateřina Švejnohová (absolventka BiGY 2015) – zpěv – alt, Ondřej
Julíček (j. h.) – zpěv – tenor a Richard Ředina (j. h.) – zpěv – bas.

Spolupráce s kabinetem výtvarné výchovy
Vánoční matiné – dárečky, výzdoba sálu B5; koncert k ukončení školního
roku Den Bigy – hudební matiné – bonbónky našich studentů – výzdoba,
dárečky.
Společně s kabinetem VYV proběhlo povídání terénního pracovníka
Zdeňka Pokorného z mezinárodní organizace ACET na téma Mezilidské
vztahy, láska, sex a drogy dne 27. 1. 2016 ve třídě SxB a 2. A, dne 4. 2. ve třídě
SxA a 2. B, dne 8. 2. ve 2. C (domluvu koordinovala prof. Hrušková s prof.
Němcovou).
Na pozvání našich studentů byly prof. I. Doleželová a A. Bílková účastny
absolventského koncertu Ondřeje Doffka (QB) – varhany – dne 27. 4.
v Kapli Svaté rodiny Brno – Kohoutovice. Dne 2. 5. na varhanním absolventském koncertu Anežky Šujanové a Terezy Šťastné (obě 1. B) v Kostele
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Nanebevzetí Panny Marie v Jezuitské ulici, Brno – střed byla prof. J. Němcová a dne 3. 5. na absolventském koncertě Barbory Vaňkové (SxA) – klavír
v sále ZUŠ V. Kaprálové v Brně – Králově Poli prof. I. Doleželová, J. Němcová,
J. Stará, J. Sedláková, H. Hrochová, J. Piskačová a J. Valenta.
Ve spolupráci s kabinetem výtvarné výchovy jsme pořádali s aktivním
pěveckým zapojením (a s instrumentálním doprovodem žáků) tříd sext
a 2. ročníků dne 7. června 2016 závěrečnou školní vernisáž Punto musicale v sále školy B5 od 14 hodin. Hudební doprovod písní: SxA – Vojtěch Staněk a Jan Lorenc – nácvik a akustické kytary, Zuzana Obrusníková a Zdena
Staňová – zobcové flétny, mluvené slovo: Klára Odehnalová a Martin Čupr;
SxB – Natálie Dlouhá a Tereza Kuklová – nácvik, Johanka Brdečková – akustická kytara, Břetislav Dančák – altsaxofon, mluvené slovo Kateřina Vičíková;
2. A – Tereza Vesselá – nácvik, Adam Procházka – elektrická kytara, Anna
Grabovská – mluvené slovo; 2. B – Vlastimil Weiss a Jindřich Kovanda –
nácvik, klavírní doprovod a cajon, Markéta Klímová – akustická kytara, Barbora Machová – klavírní doprovod, Blanka Moravcová – housle, mluvené
slovo – Tomáš Hübner; 2. C – Vojtěch Sobotka – nácvik a akustická kytara,
Jiří Holek – basová kytara, Vojtěch Kovanda – cajon, mluvené slovo Matěj
Krajný. Ozvučoval Jakub Marek z radia Proglas a Daniel Polanský (QB), foto
pořídil Bronislav Berník.
Na Dnu Bigy 29. června 2016 jsme opět ve spolupráci s oddělením
výtvarné výchovy pořádali dopoledne v sále školy B5 Hudební matiné –
bonbónky našich studentů.
Ve dnech 15.–17. března 2016 pořádala Střední pedagogická a zdravotnická škola sv. Anežky České v Odrách 23. ročník Celostátní přehlídku církevních škol v zájmové umělecké činnosti, které se letos zúčastnilo více
než 400 žáků z 27 škol z celé České i Slovenské republiky. Mezi nimi také
již tradičně naše Schola Bigy Brno pod uměleckým vedením studentky
Barbory Zahradníčkové ze SpA (s manažerkou Terezou Sovovou ze SpB). Ve
středu 16. března zpívala naše Schola na Večeru chval v místním kostele sv.
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Bartoloměje, živě přenášela TV NOE. Přehlídky se také zúčastnila autorsky
s názvem Klesla hvězda Alžběta Brothánková (SxB, zpěv, klavír) a Tomáš
Bargel (KB, housle) a ještě seskupení Break Falls: Alžběta Brothánková (SxB,
zpěv, kytara) se dvěma kamarádkami z CMGaSOŠPg Lerchova, Brno. Odborná hodnotící porota vybrala do slavnostního galavečera v Dělnickém
domě v Odrách dne 17. března dvojici Alžběta Brothánková a Tomáš Bargel.
Na galaprogram se přijel podívat pan ředitel Mgr. Karel Mikula a zástupce
ředitele Mgr. Pavel Vaněk.
PaedDr. Jolana Němcová

Výtvarný a keramický kroužek – mateřská škola
Výtvarný a keramický kroužek vznikl jako další možná výtvarná a kreativní aktivita pro děti z MŠ při Biskupském gymnáziu Brno. Kroužek děti
navštěvují pod vedením Mgr. Kateřiny Hruškové a Mgr. Blanky Hruškové již druhým rokem a je zaměřen především na kreativní rozvoj dětí,
zlepšení jemné motoriky a na práci s nejrůznějšími výtvarnými materiály
a technikami, které si děti mohou vyzkoušet. Kroužek probíhal jednou
za 14 dní ve výtvarných učebnách Biskupského gymnázia.
Kromě modelace s hlíny děti běžně pracovali s glazurami, malbou na
mokrou (nevypálenou) hlínu a s dalšími keramickými postupy. Letos
jsme si vyzkoušeli dále také kresbu, malbu, prstovou malbu, prostorovou tvorbu nebo například experimentální malbu tvořenou pískem, tvarohem a přírodninami, kterými jsme ve skupinkách malovali na plátno.
Věříme, že děti výtvarný a keramický kroužek bavil, rozvíjel jejich
schopnosti a dovednosti, naučil je pracovat jak ve skupinách, tak samostatně a pomohl jim rozvíjet jejich kreativní myšlení a cítění.

Hudební a výtvarná výchova
SCHOLA A JEJÍ PŮSOBENÍ
Nedílnou součástí hudebního dění školy je naše schola, pro školní rok
2015/2016 pod vedením Barbory Zahradníčkové ze SpA a Terezy Sovové
ze SpB. Již tradičně členové zahájili a ukončili školní rok hudebním doprovodem slavnostní mše svaté na Petrově.
Během celého školního roku schola vytrvale doprovázela pondělní
mše, pořádala koncerty, vystupovala na vánočních trzích, hrála na chválách a v neposlední řadě se stejně jako v minulých letech zúčastnila
celostátní přehlídky v Odrách (15.–18. 3. 2016), kde kromě přehlídkového
programu vystoupila i v rámci Večeru chval v místním kostele.
Všem těmto akcím samozřejmě předcházela mnohá soustředění
a dlouhé zkoušky, výsledkem poté byla radost z dobře nacvičeného
repertoáru. To vše by však nebylo možné bez ochoty a schopností jednotlivých členů, kterých tento rok zase několik přibylo.
Schola rozšířila své řady nejen o studenty prvních ročníků a prim,
ale taktéž o další studenty gymnázia a díky rozdílnosti každého z nich
vznikla výjimečná přátelství, která snad budou i do budoucna součástí
jejich životů. Celý rok by se tedy dal zhodnotit velmi kladně. Jak sama
řekla jedna ze scholistek: „Byl to rok plný náročných akcí, ale i mnoha
úžasných momentů se skvělými lidmi, které spojuje jedna víra.“
Členové Scholy Bigy

Mgr. Blanka Hrušková a Mgr. Kateřina Hrušková
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1. Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»

RNDr. Jan Taraba, Ph.D. (předseda)
Mgr. Jitka Tarabová
Mgr. Milan Haminger
RNDr. Eva Dobrovolná

2. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Chemická olympiáda 2015
Předmětová komise chemie umožnila studentům 1., 2. ročníků, kvint
a sext vyzkoušet si jak po teoretické, tak po praktické stránce práci na
úkolech Chemické olympiády nad rámec běžné výuky a porovnat si tak
své znalosti a dovednosti nejen se spolužáky, ale i v rámci města či kraje.
Chemické olympiády se v jednotlivých kategoriích zúčastnilo 8 studentů Bigy, kdy mj. skupinu „C“ (1.–2. ročníky, kvinty a sexty) jednoznačným způsobem ve výsledku opanovali studenti QA (Janda, Suchomel,
Meixner), kdy mezi 1. a 3. místem byl nejtěsnější rozdíl několika bodů.
Za zmínku stojí i velmi slušný výsledek Martina Zavřela (1. C), který jen
s mírnou bodovou ztrátou na vedoucí trojici obsadil 4. místo a je tak
také úspěšným řešitelem Chemické olympiády. Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na další skvělé výkony.
Chemiklání
Předmětová komise Chemie nominovala do celostátní soutěže Chemikání – pořádané Univerzitou Pardubice – tým složený ze studentů 3. B
(Šimon Beránek, Eva Přehnalová) a 3. C (František Buš). Naši studenti se
i při účasti velkého počtu týmů z různých středních škol z ČR i Slovenska
rozhodně neztratili, ba naopak výborným způsobem reprezentovali naši
školu.

122

Nově rekonstruovaná chemická laboratoř na Bigy

Vytvoř si svou Periodickou soustavu prvků
Předmětová komise uspořádala pro studenty 1. ročníků a kvint školní tvořivou soutěž s názvem Vytvoř si svou PSP, kdy studenti měli dle
svého uvážení zpracovat periodickou tabulku netradičním způsobem.
Od studentů se sešlo celkem 9 prací, které byly vystaveny na nástěnce
u odborné učebny a o vítězi bylo rozhodnuto internetovým hlasování.
První místo obsadila z velkým náskokem Zuzana Svobodová (1. C).
Technologie čištění vody – ČOV Modřice – určeno pro 1. ročníky a kvinty
Biotechnologie čištění brněnské přehrady – 3. ročníky
Biotechnologie a zpracování potravin – AW Loštice, pivovar Litovel, AMD
Olomouc, Rudolf Jelínek Vizovice – určeno pro 3. ročníky a septimy
Předmětová komise se v letošním roce zaměřila zejména na zkvalitnění prostředí výuky (laboratoř), kdy se i za pomoci dotačních prostředků
podařila zrealizovat kompletní rekonstrukce laboratorních prostor. Tato
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úprava s investicí přes čtvrt milionu korun přinese studentům Bigy
odpovídající pracovní prostředí pro praktickou výuku a přispěje tak ke
zvýšení kvality zejména praktických znalostí z chemie.
RNDr. Jan Taraba, Ph.D.

1. Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ing. Andrea Buchtová (předsedkyně)
Mgr. Renata Fojtů
RNDr. Alena Pavlačková (ICT koordinátorka)
Mgr. Jiří Vondra
Stanislav Oborný (správa počítačové sítě)
Ing. Vít Synek (správa počítačové sítě)
Mgr. Vojtěch Maša (správa www stránek)

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Jiří Vondra – dokončeno rozšiřující studium (aprobace IVT).
Ing. Andrea Buchtová – účast na semináři Google Classroom a Flubaroo.
RNDr. Alena Pavlačková – 2× školení SASu.
Mgr. Renata Fojtů – účast na přednášce Arduino a Raspberry Pi.

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Ve dnech 4.–6. 12. 2015 se naši studenti zúčastnili 6. ročníku české
znalostní soutěže zaměřené na IT, internet a sociální sítě s názvem Benq
školní ajťák, kde z 500 účastníků obsadil Matěj Bagar 25. místo (SxB) a Šimon Rous (OkA) 101. místo.
V květnu 2016 studenti ze Semináře z informatiky navštívili studentskou konferenci inovací, technologií a vědy Excel@FIT 2016 na Fakultě
informačních technologií VUT v Brně. Na této konferenci se seznámili
s projekty, které řeší studenti na vysoké škole, s technickým zázemím
školy a potkali se se studenty i s odborníky z oblasti IT technologií.
Studenti kvarty B se zúčastnili dne 15. 4. 2016 workshopu Animování
v Artu. Studenti se seznámili s principy, na kterých je založené vnímání
pohyblivého obrazu, dozvěděli se, jakým způsobem funguje klasická
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Latina

animace, viděli různé optické vynálezy z 19. století i ukázky animovaných filmů. Pak si vyzkoušeli některé animační techniky, např. clay-motion nebo objektovou animaci a vytvořili krátké videoklipy.

Aktivity studentů
Letní počítačová škola – probíhá každý rok na konci prázdnin v kampusu Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Škola je určena primárně pro dívky, ale mohou se jí zúčastnit i chlapci. Škola je pořádaná
FIT VUT Brno. V loňském roce o prázdninách se školy účastnily studentky
Dominika Ševelová a Monika Kulhánková z OkB.
Firma Microsoft nabízí talentovaným studentům SŠ již po několik
let program STC (studentské trenérské centrum). Je určen studentům
druhých až posledních ročníků, probíhá po dobu tří let. V prvním roce
se studenti intenzivně učí aplikace Microsoft Office, a to především
formou online školení. Mohou složit zkoušku a získat tak certifikát MOS
(Microsoft Office Specialist). Ve druhém roce si studenti volí zaměření
buď na vývoj softwaru nebo podnikové technologie. Zakončením
programu je obhajoba absolventské praktické práce. Z naší školy se
do tohoto programu v roce 2015 po úspěšném složení zkoušek dostal
Tadeáš Cvrček ze SpB.
Vybraní studenti z vyššího gymnázia po celý školní rok navštěvovali
kurz programovaní mobilních aplikací pro Android na Fakultě informatiky na Masarykově univerzitě v Brně.
Ing. Andrea Buchtová

Čtyři generace latinářů, zleva: starší učil mladšího...
(„praotec“ Vít Slíva, „otec“ Karel Mikula,
„syn“ Martin Doležel, „vnuk“ Josef Valenta)

1. Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»

Mgr. Martin Doležel (předseda)
Mgr. Karel Mikula
Mgr. Vít Slíva
Mgr. Lenka Valasová
Mgr. Josef Valenta

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Karel Mikula – Den latiny, 24. 11. 2015, Filozofická fakulta UK, Praha
Mgr. Josef Valenta – Den latiny, 24. 11. 2015, Filozofická fakulta UK, Praha; Středověká komika (Interdisciplinární kolokvium medievistů), 19.–20.
1. 2016 Filozofická fakulta UK, Praha; Den s jezuitským divadlem, 17. 5.
2016, Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, Praha
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3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Olympiáda v latinském jazyce Certamen Latinum
Ze školního kola postoupili do zemského klání Jan Bělohlávek (SxA)
v kategorii A a Jan Hnátek (SpA) v kategorii B. Jan Hnátek se probojoval
do celostátního kola, v němž obsadil výborné 7. místo.
Projektový týden
V rámci projektového týdne sext a 2. ročníků se v říjnu 2015 uskutečnil
společný projekt předmětové komise latiny a dějepisu – zájezd do severní Itálie (Padova, Benátky, Verona, Mantova, Treviso). Z řad učitelů se
poznávacího zájezdu zúčastnili Mgr. Karel Mikula, Mgr. Martin Doležel,
Mgr. Josef Valenta, Mgr. Tomáš Juriga a PhDr. Zdeněk Papoušek.

Matematika
1. Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Mgr. Milan Haminger (předseda)
Mgr. Ilona Doleželová
Mgr. Eva Plechová
RNDr. Barbora Novotná
RNDr. Jana Stará
Mgr. Jitka Piskačová
Mgr. Marek Henc
Mgr. Magdalena Hamingerová
Mgr. Markéta Klangová
Mgr. Jana Hynštová
Mgr. Martina Obdržálková

2. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Matematický klokan – mezinárodní matematická soutěž v řešení logických úloh.
18. 3. 2016 proběhl na naší škole už 10. ročník. Soutěž se těšila velkému
zájmu studentů hlavně na nižším gymnáziu a mezi studenty prvních
ročníků a kvint. Soutěžilo 93 žáků v kategorii benjamin, 87 žáků v kategorii kadet, 131 žáků v kategorii junior a 71 žáků v kategorii student.
Matematická olympiáda
Naši studenti se zúčastnili všech kategorií Matematické olympiády
v Brně. Velkého úspěchu se nám podařilo dosáhnout v primách, kde
jsme obsadili všechna medailová umístění v městském kole. Rovněž se
dařilo terciím a kvartám.
Pythagoriáda
Studenti se opět zúčastnili populární matematické soutěže Pythagoriáda. Dopadli jsme velmi dobře ve všech kategoriích. Naši šikovní
studenti vyhráli městské kolo v kategorii 6. a 8. ročníků.
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Homo špekulus
Soutěž koordinuje Mgr. Marek Henc a Mgr. Milan Haminger. Pravidelně každých 14 dní dostávají studenti trojici úloh, které pak mohou řešit
a odpovědi vhazují do připravených schránek. Poslední 112. kolo vyhrála
třída 4. C. Soutěže se pravidelně se zúčastňují třídy SpB, obě tercie, 2. C
a 4. C.
Státní maturita
Naše gymnázium dosáhlo velkého úspěchu, kdy se v silné konkurenci
170 škol České republiky umístilo na 1. místě v počtu nejlepších přijatých absolventů středních škol v České republice do 1. ročníku na VUT
v Brně v akademickém roce 2015/2016. V předchozích letech jsme se
pravidelně umísťovali v první desítce.
Kritériem hodnocení byla maturita z matematiky a anglického jazyka. Preferováni byli rovněž studenti, kteří úspěšně absolvovali v rámci
nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pilotní zkoušku
„matematika +“.
Velká většina studentů letošních maturitních ročníků, kteří si zvolili ve
státní maturitě matematiku, prospěla výborně nebo chvalitebně.
Sextáni reprezentovali Bigy na matematické soutěži Náboj. 15. 4. 2016
se konala v Praze mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy
středoškoláků. Naši školu letos v kategorii Junior reprezentoval tým ve
složení Kateřina Vičíková (SxB), Patrik Steffel (SxB), Marek Pospíšil (SxB),
Zdena Staňová (SxA) a Vojtěch Rozehnal (SxA).
V rámci ČR soutěžilo celkem 133 týmů, naše družstvo se umístilo na
pěkném 38. místě. V mezinárodním měřítku (ČR, Slovensko, Maďarsko,
Polsko) soutěžilo celkem 414 týmů, zde jsme skončili na 126. místě.
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Výsledková část Matematické olympiády
V kategorii Z6 se umístili
»» 1. místo – Hana Hamingerová (PA), Vojtěch Marek (PB), Věra
Staňková (PB)
»» 2. místo – Josef Hynšt (PA), Jolana Sedlářová (PA)
»» 3. místo – Klára Čepičková (PA), Ellen Vališová (PA)
V kategorii Z7 se umístili
»» 2. místo – Vojtěch Brdečko (SB), Markéta Kampánová (SA)
»» 3. místo – Jiří Kohl (SB)
V kategorii Z8 se umístili
»» 2. místo – Julie Rubášová (TB), Barbora Uhrová (TB)
»» 3. místo – Milan Haminger (TB)
V kategorii Z9 se umístili
»» 3. místo – Ondřej Brdečko (KB)
»» 5. místo – Pavla Procházková (KA)

Městská kola pythagoriády
Kategorie 6. třída
»» 1. místo – Vojtěch Marek (PB), Anežka Vojtová (PB)
»» 3. místo – Jan Matyáš Dvořáček (PA)
Kategorie 7. třída
»» 2. místo – Jiří Kohl (SB)
»» 3. místo – Vojtěch Brdečko (SB)
Kategorie 8. třída
»» 1. místo – Dominik Vojta (TA), Klára Štěpánková (TA)
»» 2. místo – Petr Zelenka (TA)
»» 3. místo – Jan Hranička (TA)

Matematický klokan – kategorie benjamin
»»

1.–2. místo – Marek Vojtěch (PB) 114 b

»»
»»

1.–2. místo – Petr Soška (SB) 114 b
3. místo – Judita Trávníčková (SA) 109 b
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Matematický klokan – kategorie kadet
»»
»»
»»

1. místo – Filip Šalomon (KB) 120 b
2. místo – Pavla Procházková (KA) 116 b
3. místo – Josef Michal (KA) 102 b

Třeba matika zdá se složitá.
Tak běž jí do očí pohledět,
vždyť matematika je svět.
Pavla Procházková (KA)

Matematický klokan – kategorie junior
»»
»»
»»

1. místo – Vojtěch Rozehnal (SxA) 102 b
2. místo – Marek Pospíšil (SxB) 99 b
3. místo – Marián Lerche (QA) 90 b

Matematický klokan – kategorie student
»»
»»
»»

1. místo – Ondřej Filip (SpB) 67 b
2.–3.místo – Viktor Valíček (SpB) 66 b
2.–3. místo – Tadeáš Varaus (SpB) 66 b
Mgr. Milan Haminger

Co je Matematika
Co matematika znamená?
Celý svět – například, že se hýbá,
že můžou být čísly písmena,
je to systém, kde není žádná chyba.
Tak proč chybujeme na papíře?
Jasně, i to může být,
však uč se stále a ve víře,
že jde tu všechno pochopit.
Proč se tak těžko počítá?
My lidé nejsme dokonalí
a myšlení nepomohou svaly.
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Náboženská výchova
1. Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»

P. Mgr. Blažej Hejtmánek (předseda)
Mgr. Veronika Řeháková, SDJ
Mgr. Jana Filípková
Mgr. Pavel Vaněk
Mgr. Filip Kirchner
Mgr. Pavel Kubíček

Náboženská výchova
prezentoval student Jakub Slavík ze 3. B, který obsadil výborné 3. místo.
V adventní a postní době měli studenti a zaměstnanci možnost k ztišení spojenou s případným přijetím svátosti smíření a celodenní adorací.
Pomoc potřebným je obecně jedním z témat naší školy. Za koordinace Mgr. Filipa Kirchnera proběhla mj. v červnu 2016 sbírka na pomoc
uprchlíkům v Řecku.

Z prací našich studentů
2. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Výuka ve školním roce byla doplněna přednáškami a besedami s odborníky. V primách realizuje prof. Vaněk v rámci náboženské výchovy
program Osobnostní a sociální výchova.
Od října 2015 byla zahájena příprava na svátost křesťanské dospělosti.
Pravidelně se scházelo 7 studentů. Jejich příprava byla na konci května
zakončena společnou duchovní obnovou na faře v Netíně. První večer
byl pozván jako host P. Pavel Habrovec, který promluvil o prožívání víry.
Druhý den všichni účastníci vyrazili na pěší pouť ze Svaté u Křižanova,
místa kam se podle tradice chodila modlit sv. Zdislava. Cílem byl mariánský poutní kostel v Netíně. Během cesty byla příležitost přemýšlet o Božím milosrdenství, poznat blíže život sv. Faustyny, společně pohovořit
nebo příležitost se společně pomodlit korunku k Božímu milosrdenství
či přijmout svátost smíření. V neděli 12. 6. 2016 tito studenti přijali z rukou otce biskupa Vojtěcha v kostele sv. Augustina svátost biřmování.
Jako každý rok na podzim proběhla soutěž Bible a my. V této soutěži
se úspěšně umístili studenti Filip Šebek (SA), Lukáš Pražák (SB), Vojtěch
Brdečko (SB), Pavla Procházková (KA), Václav Valenta (KB), Ondřej Brdečko (KB), Tadeáš Múdry (1. C), Jakub Slavík (3. B) a Daniel Fiala (3. B). Tito
studenti postoupili do okresního kola. Celostátní kolo se konalo ve středu 16. března 2016 v prostorách Biskupského gymnázia. Naši školu re-
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Stvoření světa z pohledu hada
Otevřel jsem oči. Je tu zvláštně a nechápu, jak jsem se sem dostal. Není tu
žádný jiný had, asi se schovávají pod jiným kamenem. Je tu kolem spousta
věcí. Nic nechápu, vidím slunce a stromy s rostlinami. Je tu hezky. Cítím tu
přítomnost něčeho velkého, nejde to přehlédnout. Já vím, že je to Bůh. Potkal jsem se s jiným hadem, rád poslouchám, jak vypravuje o Bohu, o světle
a o kouzle stvoření celého světa. Čím dál tím víc se mi tu líbí. Líbí se mi tu
vše a nechci, aby se cokoliv změnilo. Nejpodivnější ze všech zvířat je Adam.
Bůh si ho velice oblíbil, nemohu pochopit proč. Já mám tvrdší kůži a lépe
se vlezu pod kámen. Tak proč on a ne já? A teď ještě ona! Jmenuje se Eva
a Bůh ji stvořil pro Adama. Aby nebyl sám. Nechci, aby tu byli. Chci Boha jen
pro sebe! A potom mě napadne, že bych mohl zařídit, aby je Bůh vyhnal. Už
mám plán a je to dobrý plán. Přemluvil jsem Evu, aby porušila boží zákaz,
Bůh je vyžene a můj plán vyjde. Jistě, už si strká do pusy a Adam taky, vidí, že
jsou nazí, že nemají oblečení a Bůh se na mě zlobí. „Hade, navedl jsi Adama
a Evu ke hříchu, a to je veliká špatnost. Odteď se budeš plazit jen po zemi
a ohýbat si hřbet a už nikdy mě nespatříš. Jdi! Nemáš tady v ráji co pohledávat!“ Protože jsem byl závistivý a hamižný, tak mě Bůh potrestal a já už nikdy
neuvidím místo, které jsem si tolik zamiloval.
Julie Rubášová (TB)
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První hodina náboženství (René Goscinny: Mikulášoy
patálie)
Na Bigy jsem se dostal já i mí kamarádi – Vendelín, který se v jednom kuse
cpe, Augustýn, který má děsně bohatého tatínka, Fridolín s dlouhýma nohama s příšerně špinavými koleny, Viktorín, jehož tatínek je strážník, Albín, co
rád rozdává rány pěstí do nosu, bohužel i ten ošklivý mazánek paní učitelky
Celestýn, a dokonce i Kryšpín, který byl vždy nejhorší ve třídě, a protože na
učení už bylo pozdě, začal se modlit a asi mu to vyšlo.
První den jsme si dělali starosti, jestli nám nebude chybět náš bývalý dohlížitel Polívka, ale Vendelín nás uklidnil že ne, jelikož když se byl před týdnem
podívat, co všechno bude první týden k obědu, potkal ve škole tolik podivínů,
že nám Polívku určitě vynahradí.
V učebně náboženství jsme se posadili všichni blízko sebe, jak jsme byli
zvyklí a Celestýn si sedl sám do první lavice, jak je zvyklý zase on. Nevěděli
jsme, jestli není v učebně náboženství hřích prát se a křičet na sebe, jak jsme
to dělali až doteď, a dokonce i Vendelín prskal drobky ze svých namazaných chlebů o trochu méně, protože pochází ze zbožné rodiny. Albín vytáhl
z kapsy růženec a chlubil se, že ho vzal tatínkovi ze zrcátka z auta, a že by se
v hodině náboženství mohl hodit. Augustýn se ho zeptal, jestli jeho tatínek
řídí nohama, když se v autě modlí růženec a Albín dal Augustýnovi šlupku
do nosu a odpověděl mu, že se za něho na svém růženci nikdy nepomodlí.
Augustýn odpověděl, že mu jeho bohatý tatínek koupí růženců kolik bude
chtít, a k tomu mu přikoupí i nějaké odpustky, a v tom vešla paní učitelka.
„Posaďte se,“ řekla paní učitelka a Celestýn jí odpověděl „I s tebou,“, protože
se chtěl stát mazánkem paní učitelky i na nové škole, ale nevšiml si, že teď
není mše svatá. „Budu vás učit náboženství,“ řekla nám paní učitelka trochu
zbytečně, „řekněte mně teď něco vy o sobě.“
Radši jsme neříkali nic, jen Celestýn se hlásil. Paní učitelka se na nás povzbudivě usmála a pokračovala: „Můžete mně říct, co víte o Pánu Bohu, jestli
rádi chodíte do kostela, nebo něco takového.“ Celestýn se hlásil, jako kdyby
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na jeho vyvolání závisela spása třídy, a Albín pro jistotu vytáhl svůj růženec.
„Bůh je actus purus,“ křičel Celestýn, který nevydržel čekat na okamžik, až
ho paní učitelka vyvolá. „Já mám nejraději druhou polovinu mše, protože
ta aspoň trochu připomíná jídlo“ řekl Vendelín. „Vadí mně ale, že se hodinu
před přijímáním nesmí jíst, takže z tohoto důvodu moc často k přijímání
nechodím.“ Fridolín naopak řekl, že on tuto část mše rád nemá, protože ho
z ní bolí kolena. Viktorín se paní učitelky zeptal, proč se po II. vatikánském

koncilu pořád zvoní na zvonky, když je ze zkušenosti strážníků zřejmé, že
je píšťalka slyšet daleko lépe. Kryšpín řekl, že neví, že se nestihl na dnešní
hodinu připravit, a rovnou se odešel postavit do kouta, jak je zvyklý z předchozích let. Já jsem nevěděl, co říct, tak když na mě došla řada, řekl jsem
„amen“, a protože se na mě paní učitelka podívala dost divně, přidal jsem
rychle „krleš“ a „aleluja“, neboť si tato slova pamatuji z přijímacích zkoušek.
Báječně jsme se v hodině náboženství bavili, jenom nám bylo trochu líto,
že paní učitelka už neřekla vůbec nic, její barva stále více připomínala tabuli
vepředu ve třídě, a tak nebylo skoro ani slyšet, jak nás při odchodu ze třídy
pozdravila křesťanským pozdravem „Potěš Pán Bůh, to zas bude rok.“
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1. Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Mgr. Hana Hrochová (předsedkyně)
Mgr. Bohumila Polusová
Mgr. Lucie Zavřelová
Mgr. Pavel Kubíček
Mgr. Tomáš Vaněk
Mgr. Petr Koutný

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Hana Hrochová – jazykový kurz v Berlíně (C2) – 4 týdny (září 2015)

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
»»

Melk – půlroční studijní pobyt studentů na Stiftsgymnasium
Melk
Návštěva partnerské školy ve Stuttgartu
Soutěž s Ackermann – Gemeinde
Spolupráce s Německým kulturním centrem v Brně
Konverzační soutěž
Cena pro učitele němčiny
Pouť smíření – žurnalistický workshop
Workshop Slam – poetry pro učitele/učitelky i žáky/žákyně

Kopecká und mich – hierher geschickt, nach Melk, um unsere Deutschkenntnisse zu verbessern und neue Erfahrungen zu erwerben. Am achten Februar
haben wir uns in der Schule angemeldet und da hat unser Aufenthalt begonnen. Als wir das Stift zuerst gesehen haben, waren wir begeistert. Das ist
vielleicht die schönste Schule, die wir je gesehen haben. Eine Überraschung
war für uns auch, wie viele Touristen hier nach Melk kommen, um das Stift
zu sehen. Es war ganz komisch, aus dem Fenster zu schauen und so viele
Leute dort zu sehen…
Terezie Zichová (SpA)

Melk
V letošním roce se do Melku vydaly tři studentky. Sára Kopecká (3. C),
Sylva Dvořáková (3. B) a Terezie Zichová (SpA).

Návštěva partnerské školy ve Stuttgartu
11 studentek /studentů se pod vedením prof. Tomáše Vaňka a prof.
Michala Snopka vydala objevovat krásy hlavního města spolkové země
Baden – Würtenberg. Navštívili naši partnerskou školu Albertus Magnus
Gymnasium a s ní i jedenáct svých kamarádů, s nimiž se seznámili v loňském roce, při jejich návštěvě našeho gymnázia.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Vier Monate in Österreich
Dieses Schuljahr haben wir eine tolle Möglichkeit bekommen. Unsere
Schule (Bischöfliches Gymnasium Brno) hat uns – Sylva Dvořáková, Sára
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Melk
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Německý jazyk
Soutěž o čtyřdenní pobyt ve Stuttgartu
Katolická společnost Ackermann–Gemeinde letos, stejně jako loni,
zorganizovala soutěž pro studentky a studenty středních církevních škol,
kteří se učí němčinu. Odměnou pro vítěze je vždy čtyřdenní pobyt ve
Stuttgartu. Tématem letošního eseje, kterou museli studenti napsat, bylo
„Gesellschaftliches Engagement“. Z naší školy se zúčastnili Michal Beneš
(SxA) a Jiří Gardoň (3. C). Čekají je nyní nezapomenutelné čtyři dny ve
Stuttgartu v doprovodu osoby, kterou si každý z nich může „vzít s sebou“.

Německý jazyk
Rotreklová a Hedvika Procházková. Na projektu pracovali také následující studenti a studentky: René Kuklínková, Marie Němcová, Eliška Halouzková, Barbora Svobodová, Barbora Valešová, Pavel Šebek, Josef Michal,
Josef Mikulčík, Daniel Just, Jan Klíma, Filip Georg Hanoun a Matěj Pecl.

Spolupráce s Německým kulturním centrem v Brně
Již sedm let spolupracuje předmětová komise německého jazyka
s Německým kulturním spolkem sdružujícím německou menšinu v Brně.
19. 4. 2016 – při návštěvě poslanců německého parlamentu – si třída
QA připravila jednu píseň „a capela“ a jednu s doprovodem violoncella,
příčné flétny a kytary. Obě písně se setkaly s velmi vřelým přijetím.
Konverzační soutěž
V mladší kategorii se za naši školu zúčastnila Pavla Procházková (KA),
kteráze školního kola postoupila přímo do krajského a vybojovala
vynikající 4. místo. Ve starší kategorii Jitka Peloušková (SxA) soutěžila
v okresním kole a umístila se na 6. místě.
Cena pro učitele němčiny
V rezidenci Rakouského velvyslanectví v Praze byly 7. 6. 2016 slavnostně předány ceny vítězkám soutěže o nejlepší učitele/učitelky němčiny.
Čtvrté místo v této celostátní soutěži obsadila profesorka Hrochová,
která s třídou KA (třídní paní profesorka Fediovičová) zpracovala projekt
s názvem Kochshow, v rámci něhož studenti a studentky přepravovali
jídla, která jedí rádi a zaznamenávali průběh fotograficky nebo vytvořili
krátký film. Předávání cen se zúčastnily Magdalena Cinková, Magdalena
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Pouť smíření – rozhovor s pamětnicí

Pouť smíření
Letos se u příležitosti připomenutí násilného vyhnání německého
obyvatelstva z Brna na konci druhé světové války konal festival Meeting
Brno s podtitulem Ztracené – nalezené domovy, který spojil vzpomínku
s událostmi velmi aktuálními. Jeho součástí byl i žurnalistický workshop,
jehož se zúčastnily i tři naše studentky. Markéta Korgerová z 1. C, Tereza
Vesselá a Eliška Nemčoková z 2. A, které v průběhu Pouti vedly rozhovory s účastníky a účastnicemi a také jednou z posledních pamětnic
pochodu. Výsledkem jejich velmi intenzivní víkendové práce budou
česko–německé noviny, které po redakčních úpravách zveřejníme.
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Španělský jazyk
1. Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»

PaedDr. Simoneta Dembická (předsedkyně)
Mgr. Petr Koutný
Mgr. Juana Monreal, Ph.D.
Armando Mynor Vasquez Fuentes

2. Vzdělávání a školení učitelů
PaedDr. Simoneta Dembická – El cine y las nuevas tecnologías como
instrumento de enseñanza y aprendizaje en ELE
El teatro como recurso en la clase de ELE, Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, Santander ve Španělsku, 10.–21. 8. 2015

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
V listopadu jsme za finanční podpory z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT zorganizovali pro studenty
španělštiny dva týdenní jazykově-vzdělávací pobyty v mezinárodní
jazykové škole Tandem v Madridu. Každého se zúčastnilo deset studentů v doprovodu jednoho učitele španělštiny. Na dopolední výuku
navazovala řada kulturních aktivit pořádaných jazykovou školou i doprovázejícími pedagogy (komentovaná procházka královským Madridem, prohlídka mnoha zajímavých muzeí či lekce flamenka). Jeden den
byl vyhrazen pro výlet mimo hlavní město (navštívili jsme středověká
kastilská města Toledo a Segovii). Všichni zúčastnění byli pobytem ve
Španělsku nadšeni, a to jak tím, kolik se toho za tak krátkou dobu naučili,
tak zábavnou a zajímavou formou výuky a velmi pozitivním přístupem
všech španělských lektorů.

Španělský jazyk
olympiády ve španělštině, která prověřuje nejen znalosti jazyka, ale
také reálie španělsky mluvících zemí. V silné konkurenci se podařilo do
první desítky proklouznout v kategorii A1/A2 Vojtěchu Krejčíkovi z 2. B
(7. místo) a v kategorii B1 Gabriele Štětkové z OkA (9. místo).
Konverzační soutěž v španělském jazyce
V letošním školním roce jsme dosáhli úspěchu nejen v krajském kole
(ve 2. kategorii určené pro pokročilé studenty se na 1. místě umístila
Pavla Kvasnicová (OkA) a na 3. místě Anna Homolová (QB). V 1. kategorii
získala 3. místo Terezie Novotná (3. C), ale i v kole celostátním, kde naši
školu výborně reprezentovala Pavla Kvasnicová (OkA). V konkurenci
vítězů krajských kol z celé ČR se umístila na vynikajícím 7. místě! Soutěž
se konala v Praze v prostorách Institutu Cervantes a hosty při slavnostním vyhlášení výsledků byli také velvyslanci Argentiny a Venezuely,
ředitel pražské pobočky Institutu Cervantes, zástupkyně španělského

Olimpiada de Mundo Hispano
V listopadu se už tradičně konalo na Filozofické fakultě MU finále
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ministerstva školství a ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání.
Ibérica Creativa
Naši studenti se letos zapojili do výtvarné soutěže pořádané v rámci
každoročního festivalu Ibérica ve spolupráci s FF MU, kde měli libovolnou
technikou znázornit reálie původních kultur Latinské Ameriky. Mikuláš
Přikryl (1. A) získal skvělé 2. místo v kategorii od 16 do 18 let a práce
Belindy Buličičové (3. A) byla porotou oceněna čestným uznáním.
Nejlepší zážitky z kurzu v Madridu
Považuji se za velkého milovníka jídla, takže zde je krátké pojednání o španělské kuchyni. Ve Španělsku se jí hlavně maso. Jeden den jsme šli do muzea
Reina Sofia a po cestě jsme se stavili v malé tržnici, kde jsem si koupila balené
chorizo, které bylo fenomenální – když už jste ve Španělsku, chorizo prostě
musíte ochutnat. Výborné je ve Španělsku i veškeré pečivo, moc mi chutnaly
i plněné taštičky s masem.
Den před výletem do Toleda jsme se vydali na tapas, což je zvyk téměř
každého Španěla. Celá naše skupina zaplula do nádherného baru, kde jsme
si dali sangríu a k tomu nám každému přinesli nádherné chlebíčky, jeden
s grilovaným masem, další s krabí a rajčatovou pomazánkou. K tomu nám
na stůl naservírovali také teplé maso s domácími hranolky. A protože jít
na tapas znamená jít do různých takovýchto hospůdek či barů, po tomto
gurmánském zážitku jsme navštívili velmi proslulý bar, kde jsme si objednali
claru (něco jako radler).
Jinak v rodině nám všem vařili moc dobře, „naše paní“ nám dělala každý
den teplé večeře, nejčastěji nějaké luštěniny s masem; ke všemu se podával
bílý chléb. Moc mi chutnala její quesadilla – něco jako omeleta s bramborami a cibulkou. Dále jsme se všichni shodli, že ve Španělsku je prvotřídní
ovoce, mně tam chutnalo moc kaki.
A v Toledu jsme samozřejmě ochutnali typický mazapán, který kupodivu
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chutná o dost jinak, než ten náš – není tak sladký a chutná víc „marcipánově“, tedy po mandlích.
Helena Havelková (SxB)
V den našeho příjezdu do Madridu jsme se s kamarádkou vydaly na večerní procházku historickým centrem města. Šly jsme směrem k Plaza Mayor
a narazily jsme na malou cukrárnu. Objednaly jsme si typickou španělskou
pochoutku – churros con chocolate. Je to zahnutý váleček ze smaženého
těsta a spolu s poctivou horkou čokoládou tvoří výbornou chuťovou kombinaci. Pro nasátí madridské večerní atmosféry není nic lepšího než ochutnat
tradiční španělské jídlo a kochat se krásně osvětlenými uličkami.
Kristýna Davídková (SxB)
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Když se zamyslím, co všechno jsem ve Španělsku zažil... Vzpomínám si na
přílet do „města slunce“, kde si ono slunce zrovna dávalo sprchu. Čím víc
dní jsem však v Madridu trávil, tím více chmurné české počasí, které jsme
dovezli, mizelo v úsměvech našich profesorů, rodin, u kterých jsme bydleli
či jen lidí kolem nás na ulicích. Prostředí připomínalo malby od Picassa.
Vše bylo hravé a nerovné, ale po bližším prozkoumání to získávalo čím dál
větší hloubku a smysl. U nás máme naučené povinnosti co dělat ve škole; ve
Španělsku z nás byli „paf“, kdykoliv jsme slušnost tak, jak jsme na ni zvyklí
u nás, projevili.
I když jsem předtím španělsky moc neuměl, po návratu ze studijního pobytu jsem zjistil, že díky potu ve tváři a námaze, kterou jsem v ulicích Madridu vynakládal, rozumím v hodinách španělštiny více než kdy jindy a dokážu
i mluvit. A říkám s úsměvem: „Jazyk musí žít!“
Vojtěch Procházka (3. A)

Tělesná výchova
1. Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Mgr. Pavel Vaněk (předseda) – fotbal, nohejbal a snowboard
Mgr. Alice Bílková – atletika a kinball
Ing. Věra Helceletová – stolní tenis a aerobic
Mgr. Jindřiška Horáková – volejbal
Mgr. Kateřina Krumpholcová – zdravotní TV a gymnastika
dívek
Mgr. Michal Kubíček – lyžování a turistika
Mgr. Martina Punčochářová – atletika a badminton
Mgr. Michal Snopek – úpoly, posilování a gymnastika chlapců
Mgr. Tomáš Vaněk – florbal a vodácké sporty
Mgr. Jakub Zatloukal (správce webových stránek předmětové
komise) – plavání a košíková

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Kateřina Krumpholcová – Začni s badmintonem, 17. 11.2015, Brno
Ing. Věra Helceletová – Začni s badmintonem, 17. 11.2015, Brno
Mgr. Alice Bílková – Školení startérů lehké atletiky, 12. 3.2016, Brno

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
V letošním roce se opět uskutečnilo během ledna a února 2016 šest
lyžařských výcvikových kurzů a také tři vodácké kurzy v květnu a červnu
na řece Vltavě.

Kroužky
Letos se mohli studenti zapojit do dvou kroužků sebeobrany, kin-ballu,
odbíjené, kopané dívek a kopané chlapců.
Mgr. Michal Kubíček
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Juniorský maraton
Dne 8. 5. 2016 se uskutečnil finálový závod Juniorského maratonu,
který byl součástí slavného Pražského mezinárodního maratonu. Jelikož družstvo studentů Biskupského gymnázia obsadilo v krajském kole
druhé místo, mohlo se tohoto závodu zúčastnit. Naše štafeta vybíhala
v pořadí Dominik Klaška, Martin Šípek, Anežka Kaňová, Jakub Kamenický, Alžběta Jeřábková, Pavel Ondráček, Markéta Pokorná, Ondřej Bílek,
Ondřej Nováček a Aleš Konečný a umístila se na 8. místě z celkem 29
škol z celé České republiky. Každý z nás absolvoval čtyřkilometrový úsek,
pouze poslední člen týmu běžel přes šest kilometrů, protože součet
celé štafety musel dávat délku maratonu – tedy 42,195 kilometru.
Na startovní čáru na Staroměstském náměstí se postavilo 10 600 běžců
z více než 70 zemí světa, kteří se za zvuku Smetanovy Vltavy rozeběhli do
ulic našeho hlavního města. Začátek závodu byl velmi náročný, protože
nás, běžce Juniorského maratonu, postavili dopředu mezi elitní keňské,
etiopské a české atlety. Prvních pár set metrů závodu se běželo ve velmi
vysokém tempu, protože bylo důležité utéct několikatisícovému davu
a vyhnout se kolizím s ostatními běžci. Diváci povzbuzovali a dotvářeli
skvělou atmosféru po celé délce trati, která vedla okolo známých pražských památek. Běželi jsme přes Karlův most, okolo Pražského hradu,
Prašné brány i podél nábřeží Vltavy. Během celého závodu nám nad
hlavami létala helikoptéra, jelikož celý závod vysílala přímým přenosem
Česká televize.
Dlouho v nás zůstanou vzpomínky na nádhernou atmosféru Pražského maratonu. Dík za to patří také vedoucí družstva, paní profesorce
Punčochářové, která do Prahy jela s námi a my jsme tak mohli dosáhnout historického školního úspěchu.
Dominik Klaška (SpB)

Kin-ball: co to je?
Kin-ball je akční hra pro 12 hráčů. Je známý také jako omnikin, je to
týmový sport vytvořený v roce 1986 v Québecu. Po 15 minutovém
vysvětlení a vyzkoušení základních úderů můžete hrát. Bigy je prvním
gymnáziem v Jihomoravském kraji, které začalo tuto hru hrát.
Hrajeme ji od ledna 2012 a naše škola byla zapojena do pilotního projektu pro seznámení škol s kin-ballem organizovaným Českým svazem
kin-ballu. Míč se skládá z duše a obalu. Má průměr 122 cm a je překvapivě lehký, proto se s ním hraje jen v tělocvičně. Pro venkovní hru se používá menší a těžší míč. Je to sport, ve kterém proti sobě hrají současně
tři barevně odlišená družstva. Každé z družstev má v poli 4 hráče. Míč je
odehráván s hláškou, na které družstvo míří. Dotyk míče země (podlahy)
znamená bod pro družstvo.

Republikové finále Poháru ZŠ a SŠ v Praze 13. a 14. 4. 2016
Dvě družstva našich kin-ballistů se zúčastnila republikového finále
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v kin-ballu. Mezi konkurencí nejlepších týmů celé České republiky jsme
v kategorii IV. obsadili 6. místo. Družstvo hrálo ve složení: Eliška Halouzková (KA) – kapitánka, Magda Rotreklová (KA), Magda Cinková (KA), Vít
Puža (TB), Karel Asmus (TB).
V kategorii V. (SŠ) naše družstvo vybojovalo 4. místo. Velké finále o medaili nám uniklo o jeden bod. Družstvo hrálo v tomto složení: Jan Menšík
(SpA) – kapitán, Jakub Mach (SpA), Tomáš Průša (QB), Pavel Asmus (QB),
Markéta Klímová (2. B), Barbora Machová (2. B), Lenka Stejskalová (2. B),
Ludmila Mašterová (2. B).
Všem hráčkám a hráčům děkujeme za reprezentaci. Děkujeme také
za finanční podporu Sdružení, díky které můžeme na turnaj do Prahy
jezdit.
Mgr. Alice Bílková,
patronka Kin-ballu

Výsledky sportovních akcí 2015/2016
Září
17. 9. 2015
Corny pohár – atletika: družstva Brno
Dívky – 3. místo v okresním kole (16 družstev)
»» Alžběta Jeřábková (SxB), Kristýna Pokorná (4. C), Anna Drápalová (QA), Magdalena Bušová (QA), Anna Jarošová (QA), Dominika Bochníčková (2. C), Magdalena Heroschová (3. B), Kateřina
Tichá (1. A), Vivien Machková (1. B), Kateřina Bílková (1. A)
»» Jednotlivci: 2. místo – 800 m: Alžběta Jeřábková (SxB), 3. místo
– 200 m: Magdalena Heroschová (3. B)
»» 3. místo – štafeta (100–200–300–400m): Bochníčková, Heroschová, Jeřábková a Kaňová
Corny pohár – atletika: družstva Brno
Hoši – 6. místo v okresním kole (19 družstev)
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»»

»»

Aleš Konečný (4. C), Martin Šípek (4. C), Kotek Jakub (QB),
Šimon Varaus (1. A), Ondřej Nováček (OkA), František Tihlařík
(3. C), Martin Eichler (OkB), Ondřej Bílek (SpA), Dominik Klaška
(SpB), Daniel Šimek (OkA), Štěpán Pařízek (OkA), Vojtěch Kovanda (2. C)
Jednotlivci: 1. místo – 1500 m: Aleš Konečný (4. C)

Říjen
1. 10. 2015
Přespolní běh – atletika: družstva Brno
Dívky – 3. místo v okresním kole (16 družstev)
Postup do krajského kola
»» Markéta Pokorná (OkB), Kristýna Pokorná (4. C), Kateřina Tichá
(2. A), Tereza Zichová (SxA), Anežka Kaňová (3. C)
»» Jednotlivci – 2. místo: Markéta Pokorná (OkB)
Hoši – 1. místo v okresním kole
»» Aleš Konečný (4. C), Martin Šípek (4. C), Pavel Ondráček (4. C),
Ondřej Nováček (OkA), Ondřej Bílek (SpA), Dominik Klaška
(SpB), Jakub Kamenický (3. C)
»» Jednotlivci – 1. místo: Aleš Konečný (4. C)
3. 10. 2015
Fotbalový turnaj o Pohár sokolů 2015: Brno, Bigy
»» 1. místo – GRUZA UNITED EMIRATES: kapitán – Václav Tymočko
Pribula
»» 2. místo – TARDIGRADA: kapitán – David Mareček
»» 3. místo – KIDI Z TARTANU: kapitán – David Chobola
8. 10. 2015
Přespolní běh – atletika družstva: Hodonín
Dívky 4. místo v krajském finále
»» Markéta Pokorná (OkB), Kateřina Tichá (2. A), Anežka Kaňová
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(3. C), Terezie Zichová (SpB), Magdalena Bušová (QA), Anna
Drápalová (QA)
»» Jednotlivci – 5. místo: Markéta Pokorná (OkB)
Hoši – 1. místo v krajském finále
»» Aleš Konečný (4. C), Martin Šípek (4. C), Pavel Ondráček (4. C),
Ondřej Nováček (OkA), Ondřej Bílek (SpA), Dominik Klaška
(SpB), Jakub Kamenický (3. C)
»» Jednotlivci – 2. místo: Aleš Konečný (4. C)
20. 10. 2015
Stolní tenis: Brno
Postup do okresního kola
»» Michal Nečas (4. B), Jiří Gardoň (3. C), Štěpán Dvořáček (3. C),
Jakub Slavík (3. B)
22. 10. 2015
Stolní tenis: Brno
3. místo v okresním kole
»» Michal Nečas (4. B), Jiří Gardoň (3. C), Štěpán Dvořáček (3. C)
Listopad
10. 11. 2016
Středoškolská futsalová liga: Brno
Postup do krajského kola
»» Pavel Ondráček (4. C), Jakub Kamenický (4.C), Martin Eichler
(OkB), Ladislav Kozumplík (OkB), Marek Majda (OkB), Jiří Pazdera (SpB), Jan Šebesta (SpB), Jan Panovský (QA), Jan Kummer
(QA), Michal Dvořák (3. B), Michal Dvořák (3. C), Tomáš Hubner
(2. B), Tomáš Pelikán (2. C), Adam Havlíček (QB), Ondřej Srba
(1. A)
19. 11. 2015
Šachy – hoši: Brno

152

Tělesná výchova
5 . místo
»» Petr Zuziak (4. C), Šimon Rous (OkA), Daniel Šimek (OkA), Štěpán Pařízek (OkA)
24. 11. 2015
Středoškolská florbalová liga dívek: Brno
Postup do dalšího kola
»» Zdeňka Grycová (OkB), Monika Kummerová (OkB), Pavla Suchomelová (4. A), Pavla Grycová (4. C), Marie Hamplová (3. B),
Klára Byčíková (2. B), Markéta Klímová (2. B), Klára Konigová
(2. B), Barbora Machová (2. B), Lenka Stejskalová (2. B), Šárka
Portešová (2. C)
26. 11. 2015
Plavání středních škol dívek: Brno
Čestná reprezentace
»» Kristýna Šenkyříková (3. A), Barbora Bočková (3. A), Tereza Zichová (SpA), Markéta Pokorná (OkB), Monika Kulhánková (OkB),
Marta Koláčková (SxA), Vendy Stehlíková (3. B)
27. 11. 2015
Středoškolská florbalová liga hochů: Brno
Postup do dalšího kola
»» Ondřej Nováček (OkA), Marek Šmerda (OkB), Jan Polášek (4. A),
Jakub Strejček (4. B), Jiří Severa (4. C), Ondřej Bílek (SpA), Jan
Menšík (SpA), Sebastián Bajgar (3. B), Jan Němec (3. B), Břetislav
Dančák (SxB), Jan Kulhánek (QA), Petr Kořenek (1. A)
Prosinec
3. 12. 2015
Aerobic Master Class
Čestná reprezentace
»» Lucie Petrová (1. B), Jana Veselá (SxA)
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Březen
8. 3. 2016
Přebor Brna a Jihomoravského kraje ve šplhu – dívky: Brno
8. místo
»» Lucie Petrová (1. B), Daniela Bártková (1. B), Klára Suchá (1. B)
Přebor Brna a Jihomoravského kraje ve šplhu – hoši: Brno
Soutěž jednotlivců
»» Ondřej Nováček (OkA) – 12. místo, Daniel Šimek (OkA) –
21.místo
16. 3. 2016
Pódiové skladby: Brno
Školní kolo – nižší gymnázium: primy + sekundy
»» 1. místo – SB
»» 2. místo – SA
»» 3. místo – SA
tercie + kvarty
»» 1. místo – TB
»» 2. místo – TA
»» 3. místo – KA
31. 3. 2016
Krajské kolo pohybových skladeb: Brno
4. místo
»» SB (Veronika Hamplová, Sabina Dospělová, Karolína Fejfušová,
Sára Holíková, Vendula Jančušová, Anežka Švancarová)
Duben
6. 4. 2016
Silový čtyřboj hochů SŠ: Brno
5. místo – okresní kolo a 5. místo – krajské kolo
»» Ondřej Nováček (OkA), Karel Fintes (OkB), Šimek Daniel (OkA),
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Lorenc Jan (SxA), Štěpán Samuel (2. C)
»» Jednotlivci – 2. místo: Ondřej Nováček (OkA)
Čtyřboj zdatnosti dívek SŠ: Brno
3. místo – okresní kolo a 3. místo krajské kolo
»» Anežka Kouřilová (OkA), Anežka Kaňová (3. C), Markéta Klímová (2. B), Markéta Pajerová (1. C)
11. 4. 2016
Juniorský maraton: Brno
2. místo – postup do finále
»» Aleš Konečný (4. C), Martin Šípek (4. C), Pavel Ondráček (4. C),
Markéta Pokorná (OkB), Anežka Kaňová (3. C), Ondřej Nováček
(OkA), Alžběta Jeřábková (SxB), Ondřej , Bílek (SpA), Dominik
Klaška (SpB), Jakub Kamenický (4. C)
13.–14. 4. 2016
Mistrovství ČR v Kin–ballu: Praha
4. místo – SŠ
»» Jan Menšík (SpA) – kapitán, Jakub Mach (SpA), Tomáš Průša
(QB), Pavel Asmus (QB), Markéta Klímová (2. B), Barbora Machová (2. B), Lenka Stejskalová (2. B), Ludmila Mašterová (2. B)
6. místo
»» Eliška Halouzková (KA) – kapitánka, Magda Rotreklová (KA),
Magda Cinková (KA), Vít Puža (TB), Karel Asmus (TB)
15. 4. 2016
Turnaj církevních škol ČR ve florbale hoši: Ostrava
1. místo
»» Marek Šmerda (OkB), Ondřej Nováček (OkA), Jakub Strejček
(4. B), Jiří Severa (4. C), Ondřej Bílek (SpA), Jan Menšík (SpA),Sebastián Bajgar (3. B), Jan Němec (3. B), Václav Šmatera (3. B),
Michael Dvořák (3. C), Břetislav Dančák (SxB)
25. 4. 2016
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Turnaj církevních škol ČR ve florbale dívek: Kutná Hora
1. místo
»» Pavla Grycová (4. C), Zdeňka Grycová (OkB), Pavla Suchomelová (4. A), Mirka Mrázová (4. C), Marie Hamplová (3. B), Žaneta
Grossová (2. A), Markéta Klímová (2. B), Klára Königová (2. B),
Lenka Stejskalová (2. B), Klára Vičíková (2. B), Šárka Portešov.
(2. C)
Květen
8. 5. 2016
Juniorský maraton finále: Praha
8. místo
»» Aleš Konečný (4. C), Martin Šípek (4. C), Pavel Ondráček (4. C),
Markéta Pokorná (OkB), Anežka Kaňová (3. C), Ondřej Nováček
(OkA), Alžběta Jeřábková (SxB), Ondřej Bílek (SpA), Dominik
Klaška (SpB), Jakub Kamenický (4. C)
14. 5. 2016
Rodinný turnaj v nohejbalu: Brno, Bigy
»» 1. místo Kometa B: kapitán Josef Frecer
»» 2. místo Mýmy: kapitánka Sylva Beránková
»» 3. místo 1+1: kapitán Martin Horák
18. 5. 2016
FAST běh projektu Hobit
1. místo
»» Ondřej Brdečko, Tomáš Sedláček, Marek Duchaň, Ondřej Šípek
– všichni KB
2. místo
»» Lucie Burešová, Anežka Zichová, Eliška Halouzková, Karolína
Bláhová – všichni KA

156

Tělesná výchova
Červen
2. 6. 2016
Celorepublikový fotbalový turnaj církevních škol – hoši: Kroměříž
4. místo
»» Pavel Ondráček (4. C), Jakub Kamenický (4.C), Martin Eichler
(OkB), Ladislav Kozumplík (OkB), Marek Majda (OkB), Jiří Pazdera (SpB), Jan Šebesta (SpB), Jan Panovský (QA), Jan Kummer
(QA), Michal Dvořák (3. B), Michal Dvořák (3. C), Tomáš Hubner
(2. B), Tomáš Pelikán (2. C), Adam Havlíček (QB), Ondřej Srba
(1. A)
24. 6. 2016
Míčové hry
Nižší gymnázium
»» 1. místo – KA 31
»» 2. místo – KB 39
»» 3. místo – SA 39
Vyšší gymnázium
»» 1. místo – 3. B 33
»» 2. místo – 2. B 43
»» 3. místo – QA 46
Atletika
Nižší gymnázium
»» 1. místo – SB 63
»» 2. místo – TB 68
»» 3. místo – KB 70
Vyšší gymnázium
»» 1. místo – 3. B 188
»» 2. místo – 2. C 305
»» 3. místo – SpB 312
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Nejsportovnější třída Bigy 2015–2016
Nižší gymnázium
»» 1. místo – KB 106
»» 2. místo – TB 108
»» 3. místo – SB 109
Vyšší gymnázium
»» 1. místo – 3. B 221
»» 2. místo – 2. B 358
»» 3. místo – 2. C 361

1. Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Mgr. Filip Kirchner – sociologie (předseda)
Mgr. Zuzana Pospíšilová – humanitní cvičení
Mgr. Pavel Vaněk – psychologie
Mgr. Tomáš Juriga – právo, správce odborné učebny
PhDr. Zdeněk Papoušek – filozofie, správce kabinetu
Mgr. Pavel Kubíček – politologie, ekonomie

Základy společenských věd na Biskupském gymnáziu využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí
studenty zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Její součástí
jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné
rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností studenta
gymnázia. Studenti se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost,
posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové ope-
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race, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity studenta. Při tvorbě
výuky vyučující zohledňují aktuální poznatky z jednotlivých sociálních
věd i požadavky probíhající školské reformy a nejnovějších trendů ve
vzdělávání.
V rámci výuky na nižším gymnáziu probíhá osobnostní a sociální výchova podle projektu etické výchovy. Pro studenty kvart, sext a druhých
ročníků pořádáme Projektové týdny aneb Výuka v terénu. Pro studenty
druhých a třetích ročníků a sext a septim otevíráme speciální předmět –
Humanitní cvičení (HUC), což je povinně volitelný (případně nepovinný)
předmět, ve kterém si rozšíří a prohloubí znalosti z dějepisu, zeměpisu
a základů společenských věd. Pro studenty oktáv a čtvrtých ročníků
otvíráme volitelný předmět Společensko-vědní seminář (SVS) zaměřený
na témata: rozšíření znalostí z oborů filosofie, politologie a ekonomiky,
všeobecný historicko-společenský přehled.
Všichni učitelé využívají kromě klasických metod frontální výuky
i množství alternativních aktivizačně-motivačních metod, které pomáhají k aktivnějšímu zapojení studentů do procesu výuky.

2. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
5.–8. 102015 – projektový týden pro sexty a druhé ročníky
2. 2. 2015 – přednáška pana Pavla Frieda o holokaustu
15.–17. 2. 2016 – XVIII. Akademické triduum
19. 3. 2016 – filmový festival Jeden svět
1.–31. 5. 2016 – projekt Do práce (školy) na kole
9. 6. 2016 – Mediální den: Laboratoř mediální gramotnosti

K novele školského zákona
Pruský filosof osmnáctého a devatenáctého století Georg Friedrich
Hegel si představoval, že celek je víc než jednotlivec. Každý člověk,
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jako nositel subjektivního ducha, aby získal svoji cenu, musí se podřídit
nějakému nadindividuálnímu, kolektivnímu útvaru, tedy objektivnímu
duchu a vše pak má být podvoleno absolutnímu duchu, tedy nějaké
soustavě idejí, čili ideologii. Výjimečné osobnosti, podle Hegela, nejsou
vynikající samy ze sebe, ale proto, že na nich spočinul duch doby, tedy
objektivní duch, který táhne dějinami. Hegel tak vyrobil model totality.
Nepřekvapí, že v jeho úvahách našel zalíbení Karel Marx, o něhož se
jako o svého vrchního ideologa opíraly komunistické režimy 20. století ve své zrůdné totalitní praxi. Člověk se měl stát člověkem, až když
se kolektivizoval a celá společnost pak byla prosáknuta všeobjímající
a všedrtící vedoucí úlohou komunistické strany vyznávající ideologii
marxisticko-leninského náboženství. Mimochodem není pravdou, že
Marxovy myšlenky byly v praxi překrouceny. Marx viděl princip vývoje
a fungování společnosti v nenávisti a nenávist logicky vede k prolévání
krve, což komunisté naplnili beze zbytku.
Musím říci, že s Hegelem a Marxem hluboce nesouhlasím a vše, co se
blíží jejich koncepcím, je mi cizí. Jsem přesvědčen, že opak je pravdou.
Dav je omyl. Člověk nenachází svoji identitu v neosobním kolektivu či
anonymním davu, ale naopak jestliže usiluje vymanit se z jejich chřtánu.
Otec existencialismu Sören Kierkegaard to řekl jasně: „Člověk musí vírou
udělat krok do prázdna sám za sebe, poněvadž nikdo to za něj neudělá.“ Jean-Paul Sartre pak prohlásí, že jsme odsouzeni ke svobodě. Můžu
život prožít ve falešné víře, že jsem predestinován, anebo v pravé víře,
že tomu tak není, a že co ze sebe udělám, záleží zcela na mně. A Albert
Camus zjišťuje, že člověk, aby našel sama sebe, musí jít do revolty.
Svět posouvají dál elity. To jsou ti, kteří se umějí o sebe postarat, jsou
vynalézaví a kreativní a nepotřebují ke svému životu příliš mnoho berliček. Stát je od toho, aby jim dával prostor. Bohužel často je zadupává
do země. Mnohé příkazy a zákazy, jež podporují průměrnost, jsou proti
nim. Jsou jimi svazováni, a jestliže chtějí udělat něco, co se vymyká běž-
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ným představám, nezbývá, než je přestoupit. Kdo umí a chce rozdělat
v lese oheň, aby u něho ulehl pod nebeskou klenbu hvězd, nedbá na
zákaz. Kdo chce nasprejovat výtvarné sdělení na šedou nudnou zeď,
udělá to navzdory potenciálním sankcím.
Novela školského zákona omezuje ty zodpovědné rodiče, kteří chtějí
vychovávat svoje děti po svém a nechtějí je cpát do povinného erárního servisu. Sešněrovává ty, kteří se chtějí vyhnout kolektivizaci svých
dětí do poslední chvíle a chtějí je mít co nejdéle doma. Stresuje ty, kteří
vědí, že souznějící rodiče, dědečci, babičky, strýcové a tetičky jsou lepší
než sebekvalitnější učitelky v mateřské škole a umí touto širší rodinou
zabezpečit péči svých dětí. Znervózňuje ty, kteří vědí, že harmonická
rodina posiluje intelekt a jejich děti na tom budou v základní škole lépe
než děti, které byly uvrženy do systému předškolního vzdělávání.
Rodičové toho přístupu by měli být oceňováni, vyzdvihováni a vynášeni, ochraňováni a hýčkáni. Měli by být chloubou a výkladní skříní každého státu. Zatím jsou však marginalizováni a zatěžováni nadbytečným
břemenem povinné předškolní docházky.
A ještě poznámka ke směřování k povinné maturitě z matematiky.
Když už by měl být zaveden nějaký povinný maturitní předmět, tak
by to měly být základy společenských věd. Člověk vzdělán ve filosofii, sociologii či politologii chápe výrok Bena Parkera, že s velkou mocí
přichází velká odpovědnost, umí snadněji rozlišit, co se jakým duchem
nese a nesedne na lep kdejakému demagogovi, kterých po světě chodí
víc než dost.
PhDr. Zdeněk Papoušek
(proneseno na 22. schůzi Senátu 20. 4. 2016)

Zěmepis
1. Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»

Mgr. Michal Kubíček (předseda)
Mgr. Jindřiška Horáková
Mgr. Jakub Zatloukal
Mgr. Michal Snopek
RNDr. Barbora Novotná

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Michal Kubíček – Letní geografická škola, 18.–20. 8. 2015, Brno

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
I letos se konala Zeměpisná olympiáda. Ve školním kole se zúčastnilo
55 studentů, do městského kola postoupili a umístili se takto:
Kategorie A: 14. místo – Sabina Prosečová (PA)
Kategorie B: 1. místo – Vojtěch Klapetek (SB) – postupuje do krajského
kola
kategorie C: 1. místo – Adam Škvrna (KB) – postupuje do krajského kola
kategorie D: 4. místo – Jakub Urban (QA)
V celostátním kole se umístil Adam Škvrna (QB) na krásném 12. místě.
V září a říjnu 2015 organizovala předmětová komise spolu s dalšími
komisemi Projektový týden pro studenty kvart, sext a druhých ročníků.
Mgr. Michal Kubíček

Expedice Podkarpatská Rus
»»
»»
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Našlapaná vzdálenost: 120 km
Výškové metry: cca 4000 m
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Zeměpis
»»
»»
»»

Zeměpis
Teplota: −5 °C až +20 °C
Vlhkost vzduchu: 53–98 %
Síla zážitků: 100 %

toho prožít a dozvědět se. Naše pocity jsou přesně takové, jak sliboval:
„Pořádně jsme si mákli, ale do smrti smrťoucí na to nezapomeneme!“
Anežka Kaňová (3. C) a Petra Antlová (3. C)

Je pátek 4. 9. 2015, 17 hodin odpoledne a parta 13 neohrožených
expedičníků již hodinu netrpělivě očekává červený Regabus, jenž je
má dopravit na místo desetidenního dobrodružství v ukrajinských
vrcholcích. Po noci strávené v Regabusu nám svalstvo promasírovaly
ukrajinské cesty, když jsme jimi projížděli v místním autobusu, který nás
vysadil před četnickou stanicí v Koločavě, kde jsme strávili noc a byli
jsme navštívit nebožtíka Nikolu Šuhaje na místním hřbitově pro zlotřilce.
Počasíčko nám dopřálo tu radost, že jsme nenesli své pršipláště nadarmo. Ovšem nás neohrožené nic neodradí, a tak jsme i přes nepřízeň
počasí vyrazili do hor. Procházeli jsme Rachivské hory a Poloniny Krásnou a Svidovec. A jelikož máme nejraději vše po ruce, tak jsme nadšeně
šlapali 25 km denně s plnou polní.
Dobrá večeře či oběd nás vždy posilnily a nadchla nás jejich rozmanitost – nudle s mákem, nudle s kečupem, nudle se sýrem či jen tak
s cukrem, zkrátka každý si přišel na své. Večery jsme trávili v příjemné
atmosféře při sálajícím ohni, za zvuku našich lidových písní, mnohdy ne
přímo záměrně vícehlasých. Ale i v noci si musejí svaly zvykat na námahu, a proto jsme je aktivně procvičovali třasem celého těla při příjemné
teplotě −5°C.
Viděli jsme toho mnoho, včetně výjimečného výhledu na hory v mlze
z nejvyšší hory Ukrajiny – Hoverly (2060 m. n. m.) a nebylo by tomu tak
bez hesla „Když nemůžeš, přidej!“. Avšak z každého hesla se může jednou za čas slevit, a přesto je zážitek silný. O tom jsme se přesvědčili při
vyhlídkové jízdě z korby místního náklaďáku. Každé dobrodružství však
bohužel někdy končí… To naše skončilo návštěvou tržnice v Rachivu.
Velký dík patří panu profesorovi Michalu Kubíčkovi za příležitost tolik
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VZDĚLÁVACÍ,
KULTURNÍ AKCE
A VOLNÝ ČAS

Přehled akcí v minulém školním roce
1. září
4.–13. září
8. září
14. září
14.–17. září
15. září
23. září
4. října
5. října
7. října
16. října
29.–30. října
20. listopadu
26. listopadu
30. listopadu
4. prosince
22. prosince
23. prosince – 3. ledna
24. prosince
16. ledna
23. ledna
27. ledna
28. ledna
29. ledna
3. února
13. února
15.–17. února
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Mše svatá na Petrově
Zahajovací kurzy 1. ročníků a prim
Expedice Podkarpatská Rus
Imatrikulace – vyšší gymnázium
Opravné maturitní zkoušky
Projektový týden kvart
Imatrikulace – nižší gymnázium
Oslava 25. výročí obnovení Biskupského gymnázia Brno
Erasmus + European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology
Projektový týden sext a 2. ročníků
Projektový týden – Zájezd do severní Itálie
Národní eucharistický kongres
Podzimní prázdniny
Veletrh středních škol
Den otevřených dveří
Consours de la meilleure carte de Noel
Mikuláš ve škole
Vánoční besídka a hudební matiné
Vánoční prázdniny
Mše svatá v kostele u sv. Michala
24. Reprezentační ples Bigy
Lyžařský kurz SB
Vydání vysvědčení
Divadelní představení
Pololetní prázdniny
Den otevřených dveří
Přechod Jeseníků na sněžnicích
XVIII. Akademické triduum

Přehled akcí v minulém školním roce
16. března
19. dubna
24. dubna
29. dubna
2.–5. května
16.–26. května
7. června

24. a 27. června
28. června
29. června
30. června

Celostátní soutěž Bible a my
Setkání s poslanci německého parlamentu
First English Theatre Festival in honour of
William Shakespeare
Poslední zvonění na Bigy
Písemné maturity
Ústní maturity
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení
Závěrečná školní vernisáž výtvarných prací
sext a 2. ročníků, Punto musicale
Sportovní dny
Burza učebnic
Den Bigy a Hudební matiné
Mše svatá v katedrále na Petrově, vydání vysvědčení
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24. reprezentační ples Biskupského gymnázia
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24. reprezentační ples Biskupského gymnázia
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24. reprezentační ples Biskupského gymnázia

Akademické triduum

Mgr.et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
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Akademické triduum
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Akademické triduum

prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.

RNDr. Miloš Winkler

Mgr. Radka Keršnerová

PhDr. Petr Krátký
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Den Bigy

176

Den Bigy
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Den Bigy

Knihovna – informační centrum
Naše školní knihovna v současnosti nabízí k výpůjčce přes 20 000 knižních
a audiovizuálních jednotek. Knihy půjčujeme prezenčně i absenčně. Služeb
knihovny využívají jak studenti gymnázia, tak i velká část pedagogického
sboru, včetně správních zaměstnanců.
Knihovna byla ve školním roce otevřena 26 hodin týdně. Během roku se
uskutečnilo 2878 výpůjček. Knihovnu navštěvovalo celkem 945 uživatelů.
Prostory knihovny se nacházejí ve 2. patře ve čtyřech místnostech (studovna, počítačová studovna, centrální výpůjční pult, knihovna beletrie).
Prostor knihovny využívají také učitelé pro pořádání různých kulturních
akcí (např. Literární soutěže, Recitační soutěže). V letošním roce se v březnu
konala v knihovně tradiční celorepubliková akce – Noc s Andersenem. Studenti primy A v knihovně tvořili básničky, hráli divadlo a dokonce v knihovně
i přespali.

Jaké služby naše školní knihovna nabízí?
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
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půjčování knih a elektronických dokumentů
barevná tiskárna, kopírka a skener v jednom
deník Mladá fronta Dnes
bezdrátová síť wi-fi ve studovně a v knihovně
studovna humanitních a přírodních věd
informační služby – vývěska kulturních akcí ve městě Brně
a v okolí (programy divadel, koncerty, autorská čtení a besedy), vývěska přednášek pro studenty, nabídky soutěží pro
studenty
beletrie v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině
lze si přinést vlastní flash disky
pomoc s formální úpravou seminární práce (bibliografický
záznam, citace literatury)
vyhledávání literatury v katalogu
CD disky a knižní publikace o možnostech pomaturitního studia
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Knihovna – informační centrum
»»
»»
»»
»»
»»
»»

rezervace/ upomínka knih e-mailem
barevný i černobílý tisk z flash disků ze všech počítačů
absenční výpůjčky také ze studovny
divadelní programy brněnských divadel
vědomostní hry
bibliobox (na vrácení knih)

Knihovna – informační centrum
»»
»»

Pokud nevracíte knihy včas, děláte záslužný skutek a přispíváte
na svou oblíbenou knihovnu.
Inhalace knih může způsobovat silnou návykovost!
Berte vše s rezervou. A zastavte se v knihovně!

Proč vlastně chodit do knihovny?
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
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„Jdu do knihovny“ – bude vždycky znít lépe než –„Jdu do
hospody.“
Takže vás nikdo nebude otravovat větou: „Ty už jdeš zase do
knihovny?!“
V knihovně vás obvykle nezaskočí otázky typu: „Co si dáte, už
máte vybráno, budete platit?“
V knihovně se můžete schovat před deštěm, i když jste „švorc“.
Nikdy nevíte, na koho zrovna mezi regály narazíte (někdy doslova).
Důkladná návštěva knihovny vám procvičí zrak, bicepsy i orientační smysl.
Nákupy oblečení jsou povrchní, knihami živíte duši.
Půjčovat si knihy je samozřejmě mnohem levnější než je kupovat. Místa budete mít doma pořád dost a ušetřené penízky
utratíte za tolik potřebné hadříky.
Návštěva knihovny vás nezruinuje (pokud vracíte knihy včas).
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Festival anglického divadla

Festival anglického divadla

1. ročník Anglického divadelního festivalu
Jak je známo, školní divadelní hry jsou oblíbené již několik století.
Ostatně velkým propagátorem této formy výuky byl samotný Jan Ámos
Komenský. Není tedy divu, že i my jsme se této metody pokusili využít.
V dubnu 2016 jsme uspořádali 1. ročník Anglického divadelního festivalu na počest velikána Williama Shakespeara.
V týdnu od 24.–29. dubna 2016 se v bezbariérovém divadle Barka
konalo 5 představení, kterých se aktivně účastnilo téměř 200 studentů
a jejich 8 učitelů.
Studenti vyššího gymnázia se představili v multižánrovém představení Moss on a Rolling Stone. Prima A zahrála moderní pohádku Rapunzel
a studenti sekund a tercií zdramatizovali Gulliverovy cesty. Celý festival
zakončili ostřílení divadelníci z kvarty B poetickou detektivkou Wo(men)
Troubles.
Dle pozitivních ohlasů od diváků, herců i jejich rodičů se náš záměr
podařilo naplnit a na jedné lodi jsme dopluli do cíle v divadle Barka.
A již nyní se můžeme těšit na 2. ročník Anglického divadelního festivalu.
Mgr. Magdalena Hamingerová
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MATEŘSKÁ
ŠKOLA

Mateřská škola
V současné době má naše mateřská škola 2 třídy s kapacitou 40 míst.
V obou třídách MŠ je věkové složení dětí od 3–6 let, proto jsme se snažily
pracovat s dětmi individuálně i skupinově. Individuální práce probíhala
v dopoledních hodinách během scházení dětí, ale i odpoledne v době
klidového režimu dětí a odpočinku, a zaměřovala se na rozvoj těch oblastí,
které bylo potřeba podporovat a stimulovat.
Specifickou skupinu v naší mateřské škole tvoří děti těsně před nástupem do ZŠ, které měly pravidelně v úterý předškolní přípravu. Děti pracovaly se třemi pracovními sešity – matematika, písanka a svět předškoláka.
Koncem května dostávaly týdenní úkoly domů, aby si postupně zvykaly
i na domácí plnění úkolů s podporou rodičů.
U všech dětí jsme prováděly pedagogickou diagnostiku. Do osobních
listů jsme zaznamenávaly pokroky, rozvoj, dovednosti po celou docházku
dítěte do školy a vyhodnocovaly jsme písemnou formou do předtištěných
záznamových listů.
Celoroční program a činnost školy jsme se snažily v maximální míře
zpestřovat nejrůznějšími akcemi. Nechyběla ani spolupráce s Bigy, např.
při realizaci kroužku keramiky a Sportíku. Taktéž byla podnětná a
pro děti zajímavá ukázka chemických pokusů v laboratoři, práce ve školní kuchyni a práce na údržbě školy v rámci probíraného tématu povolání.
25. listopadu jsme slavnostně otevřeli – za přítomnosti Mons. Jiřího Mikuláška – školní zahradu, kterou jsme
od jara využívali. Děti si v ní nejen hrály, ale seznamovaly se i s prací
na záhoncích. Sely semínka, sázely plodiny, které poté pravidelně zalévaly,
sledovaly růst rostlin a sklízely plody.

Seznam akcí a doprovodných programů

186

»»

divadelní představení – Kouzelná píšťalka

»»
»»

katecheze o sv. Františku, Dušičky
mobilní planetárium

Mateřská škola
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

svatomartinský den – pečení rohlíčků
divadelní představení v MŠ – Paleček
adventní tvoření pro rodiče s dětmi
návštěva knihovny
Mikuláš v MŠ
vánoční besídka
katecheze na Petrově s prohlídkou katedrály
výlet na Špilberk
návštěva CMCZŠ s předškoláky
dopravní hřiště Riviéra – program Koblížek
malá technická univerzita – hrajeme si na stavitele, hrajeme si
na architekty
karneval
velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi
hudební pohádka – Perníková chaloupka
rodinná pouť na Vranov
dentální prevence
nemocnice zvířátek
ukázka práce hasičů
dravci
divadlo dětí z CMCZŠ – O zvonivém království
besídka pro maminky
loutkové divadlo
návštěva DPMB – Komín
společné focení tříd
výlet – zámek Rájec nad Svitavou
otevřená zahrada
Lamacentrum – Hády
mše svatá na ukončení školního roku a rozloučení s předškoláky
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Mateřská škola

Mateřská škola

Většina dětí udělala velké pokroky, dozrála a vyspěla. Do ZŠ odchází
5 dětí, 2 děti mají odklad školní docházky. Jedno dítě odchází z důvodu
stěhování.
V závěru školního roku jsme se ponořili do prázdninového tématu
o moři, které děti velmi zaujalo, dozvěděly se zajímavosti o námořnících, kapitánovi lodi, cizích zemích a při plavbě oceánem prožily velké
dobrodružství.
Školní rok ukončujeme společnou mší svatou v aule Bigy, kde se rozloučíme s předškoláky a poté posedíme s rodiči a přáteli školy u táboráku na naší školní zahradě.
Těšíme se na nový školní rok.

Perličky dětí
„Paní učitelko, Češi prohrajou a Švédové vyhrajou, o ou!“
„Já nepotřebuji jíst mrkev, já vidím i v mlze.“
„Namaluji slona, slon je láska moja.“
„Už se mi jazýček chvěje na tu dobrotu.“ (dukátové buchtičky k obědu)
„Viděl jsem v televizi, že Pán Ježíš pije čaj.“ „Kecáš, on přece pil víno!“
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016
Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85, 602 00 Brno
Textovou část zpracovali učitelé a studenti Bigy
Jazykové korektury Markéta Pavlasová
Design obálky a sazba Jan Delmar
Vlastním nákladem vydalo Biskupské gymnázium v Brně roku 2016
Náklad 200 výtisků
Tisk Arch–polygrafické práce, spol. s r. o., Charbulova 3a
618 00 Brno-Černovice

