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 Klasifikované prověřování ve škole 
 - nutnost, nebo zbytečné zlo?               

        
 ADAM PECHAR 

 

 

GYMNÁZIUM PŘÍBRAM 

 

Už od dávných dob probíhá na všech základních,  

 středních a vysokých školách systém hodnocení 

 studentů   dle   známek   1-5.   Myslím   si,   že 

 známkování je dobrá věc, ale má své nevýhody.                                     

 Není   to  vždy  úplně   spravedlivé,  protože  se 

 studenti často stresují,  nebo  špatně  porozumí 

 otázce, a proto obvykle dostanou horší známku, 

 než  kterou  si  skutečně zaslouží. Navíc se také 

 poměrně  často  stává,  že  studentům  v testech 

 uteče lepší známka  pouze o  bod,  což  je velice 

 nespravedlivé, když dostanete trojku za 29 bodů 

 a spolužák za 23 bodů. Jak si s tímto problémem 

 tedy poradit?...více na straně 2 

 
 
 
 
 

 

                Volejbalistky 6. v republice 
Volejbalistky už nějakou dobu podávají 
výborné výkony a potvrdily to i v 
republikovém finále, kde obsadily krásné  
6. místo…více na straně 10 

                                  

 

Studenti ve Stavovském 
Studenti 2. ročníků, kteří studují hudební 
výchovu, shlédli 27. ledna operu Popelka 
ve Stavovském divadle… více na straně 3 

           

Rožmitálský, amatérský film bratrů 
Peštových Prach a broky,  
který byl v prosinci oficiálně uveden 
v kinech, studenti Gymnázia Příbram měli 
možnost shlédnout 28. ledna 2016 …více na 
straně 8. 
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Analytický článek: 

Je klasifikování spravedlivé? 
 

 
 VERONIKA MÍKOVÁ 

 

GYMNÁZIUM 

PŘÍBRAM  

Mnozí studenti si stěžují, 

jak učitelé nespravedlivě 

hodnotí. Uteče známka jen 

o půl bodu a ztratí tím 

výslednou známku, kterou 

si zaslouží. Je snad 1,5 to 

samé jako 2,4? A proč tedy 

studenti dostanou výsledně 

stejnou známku jako 

student „horší“, který na 

nějakou školu úplně kašle? 

Klasifikování ve škole by 

mělo být hodnocení žáka 

na základě jeho vědomostí 

o daném tématu. A ne na 

základě toho nejvíce ho 

zadusit u zkoušení. Neměli 

by spíše dostávat slovní 

vyjádření nebo by školy 

měly dále praktikovat 

současné hodnocení ve 

většině škol v ČR? A je 

vůbec klasifikování 

správné?  

Co to vůbec je 

kvantitativní hodnocení, 

jaké jsou jeho světlé a 

tmavé stránky? 

Za kvantitativní hodnocení 

je považováno hodnocení 

vyjádřené známkou. Učitel  

hodnotí nejen vědomosti a 

dovednosti žáka, zahrnuje i 

motivy, vyjadřovací 

schopnosti, chování, apod., 

což je problém, který vede 

k mnoha úskalím. Tito žáci 

nejsou většinou dostatečně 

motivováni k lepším 

výkonům, mysleli si, že 

naučení byli dostatečně, 

ale jeho známka tomu 

neodpovídá. 

Zápory kvantitativního 

hodnocení se hledají 

celkem snadno. Jeden ze 

zásadních je, že každý 

učitel má jiné požadavky, 

studenti se učí hlavně 

„kvůli známkám“, ale 

získané informace si sami 

nedoplňují a 

nezdokonalují. Oproti 

tomu stojí klady, nad 

kterými jednoznačně stojí 

zvyklost veřejnosti na 

klasické škále známek (1-

5), ve kterých je jasně 

vidět ne/úspěch dítěte. Ale 

ne vždy spravedlivě 

ohodnoceno. 

Přesným opakem je 

hodnocení kvalitativní, je 

ale vůbec správné? 

Kvalitativním hodnocením 

se rozumí slovní 

hodnocení, rozsáhlejší 

vyjádření o úrovni a 

možnostech studenta. 

Učitel usměrňuje žákovu 

činnost a navrhuje cestu ke 

zlepšení výkonu. Mezi 

negativa této formy 

hodnocení je řazena časová 

náročnost, může docházet 

k typizování žáků a 

neumožňuje porovnávání 

výkonů, což je možné 

chápat i jako klad, 

nediskriminuje 

výkonnostně slabší žáky. 

Mezi klady dále právě 

řadíme možnost 

doporučení cesty k lepšímu 

výkonu a pomoc při 

motivaci. Tyto praktiky 

jsou většinou prováděny na 

„speciálních“, 

Waldorfských 

školách…atd. 

Proč tedy kvalitativní 

hodnocení nebylo 

zařazeno mezi „oblíbené“ 

na většině škol? 

A vy byste chtěli o každém 

žákovi psát rozsáhlé slohy, 

jak je šikovný nebo 

lajdácký a psát dokola to 

samé? Ani studenti by si 

toho nevážili. Nedokázali 

by porovnat kdo je lepší 

např. v přírodopisu, komu 

jde čeština nebo tolik 

neoblíbená matematika. 

Nevěděli by, na jaké 

úrovní jsou, známky jsou 

prostě přehlednější a pro 

naší línou společnost i 

jednoduší. 

Na co by se především 

mělo dbát ve školách? 

Určitě na způsobu výuky, 

neměl by mluvit pouze jen 

učitel, měli by se zapojovat 

do hodin i studenti, ti by 

měli mít především hlavní 

slovo, nemělo by to být jen 

oddiktováno a zapsáno do 

sešitu, pak naučeno, 

oznámkováno a 

zapomenuto. 

Je vůbec nějaké 

východisko, nebo by se v 

klasifikování nic měnit 

nemělo? 

Určitě bych kvalitativní, 

tedy slovní hodnocení 

nezaváděla, a protože bez 

hodnocení by to nešlo, tak 

opět skončíme u známého 

a oblíbenějšího 

známkování 1-5. Jak říká 

má babička, mimochodem 

bývalá učitelka - 

„Známkování je jediný 

nástroj učitelé jak 

ohodnotit žáka. Je to 

nesnadnější a nejrychlejší 

způsob, ale záleží na 

učiteli, ke všem žákům 

musí přistupovat stejně 

spravedlivě“. 

 

INZERCE 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

                                                      Jsme tam, kde se učíte 
 

 
Výprodeje končí! Slevy až 70 % ! 
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Reportáž: 

Za vzděláním do Prahy 
 

 
 VERONIKA MÍKOVÁ 

 

PRAHA 

Ve středu 27.1.2016 v osm hodin ráno 

studenti druhých ročníků opustili 

brány školy a  odjeli autobusy směr 

Praha. Do Stavovského divadla, které 

mělo na dnešním repertoáru operu 

Popelka, se vypravili žáci studující 

hudební výchovu a cílem 

„výtvarkářů“ byla výstava ve 

Veletržním paláci. 

Příbramáci v Praze 

Po dlouhé hodině ve starém 

drncajícím, zřejmě hojně používaném 

autobuse, jsme dorazili na místo 

určení. Po půlhodinové procházce 

jsme přišli konečně k divadlu. Protože 

jsme byli prakticky v centru města, 

kde je obchod na každém kroku, snad 

každý uvítal krátký rozchod, než jsme 

se usadili v divadle. Někteří vyrazili 

na pozdní snídani do McDonald´s 

nebo na kávu do nedaleké kavárny, ale 

většina stejně čekala před budovou na 

otevření. 

Ne každý získal dobré místo  

Málokteří studenti měli to štěstí a 

dostali se do lóží nebo do nižších 

pater, ale většina měla smůlu a  

získala  vstupenky až do nejvyššího 

patra, a to do 2. galerie.  

Sedáme si pomalu na místa, ale 

znepokojivě zjišťujeme, že právě my 

nemáme zrovna nejvhodnější místa.  

Jsme úplně nahoře ve 2. galerii 

napravo a jen stěží vidíme na jeviště.  

Málem se mi z té výšky zamotala 

hlava, je to dost nepříjemný pocit, ale 

pomalu si začínám zvykat. Postupně si 

prohlížím prostor divadla. 

Sál nedělá Praze ostudu 

Sál sice nejde srovnat s úžasně 

vyzdobeným Národním divadlem, ale 

přesto nedělá Praze žádnou ostudu. Je 

vymalován zelenou a modrou barvou 

a v každém ze svých pater najdeme 

zlatem ozdobené sochy, erby, 

lustry….  Celému sálu dominuje strop 

s groteskními motivy v pompejském 

stylu s obrovským, bílým lustrem snad 

s 10 000 žárovkami. Jeviště zakrývá 

velký černý závěs. Bohužel původní, 

originální opona, kterou kdysi navrhl 

Josef Bergler, se nikdy nezachovala.  

Mávnutím taktovky opera začíná 

Prakticky jediné, co vidím, je orchestr 

Národního divadla v čele s dirigentem 

Davidem Ševcem. Právě on přesně 

v 10:00 hodin mávl svou taktovku a 

představení mohlo začít. Zhruba po 3 

minutové předehře se opona začala 

zvedat a pomalu odkrývala celé 

jeviště.  

Velkým překvapením pro všechny 

bylo, když zahlédli „obydlí“,  ve 

 kterém žila Popelka se svými 

sestrami, matkou a otcem. Byl to 

kontejner.  Po otevření  kontejneru, 

nebo co to vlastně bylo,  jsme zjistili, 

že to asi nebude ta pohádka, co známe 

z dětství, vznešenou a romantickou.  

Bylo to velice moderní pojetí a celé 

divadelní provedení zkazilo nádherný 

zpěv.  

Zklamání z opery 

Hned jsem zjistila, že to není to, co 

jsem očekávala. Navíc celá opera byla 

zpívaná v italštině, z čehož jsem byla 

velmi překvapená. Na tabuli nad 

jevištěm běžel překlad v angličtině a 

češtině, ale z mého úhlu jsem zároveň 

na oboje neviděla.  

Zpěv přesto stál za to 

Po chvilce mě začalo bolet za krkem 

z neustálého naklánění se přes nízké 

zábradlí, tak jsem se pohodlně 

posadila a opřela do sedadla.  

Poslouchala jsem krásný operní zpěv 

umělců, který se  rozléhal do všech 

koutů sálu, podložen orchestrem 

převážně složeného z vynikajících 

houslistů.  

Představení trvalo celkem 3 hodiny, i 

s krátkou přestávkou, kterou jsme 

vyplnili sdělením svých  prvních 

dojmů nebo na prohlídku divadla. 

Někteří navštívili předražený bufet. 

Z divadla do školní jídelny 

Po konci představení jsme co 

nejrychleji došli k autobusu, abychom 

stihli zajíst tento kulturní zážitek ve 

školní jídelně. 

Tento den pro nás zorganizovaly paní 

učitelky Blanka Svobodová, Hana 

Štufková  a Miloslava Šmolíková. 

 

 



4 I 3. února 2016                                                                                                                                                                        2.C   TD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

Krátce: 

Završení půlročního učení 
 

 
 

 JANA BÝČKOVÁ 

 

GYMNÁZIUM PŘÍBRAM I Dne 28.1.2016 proběhlo na 

naší škole předávání pololetních vysvědčení. Pro někoho to 

bylo vysvědčení na gymnáziu první, pro někoho poslední 

před maturitními zkouškami. Každý žák ráno usedl do své 

lavice ke svému sousedovi, popřípadě sousedce a netrpělivě 

čekali na své vysvědčení. Zazvonilo, do třídy vešel třídní 

učitel, žáci si poslechli jeho monolog o uplynutém půlroku a 

přišlo na to hlavní - rozdávání pololetního vysvědčení.  

 

                                                                                                                                         

 

 

 

Možná nějaké to vysvědčení nebylo zrovna dokonalé, ale na 

konci roku to jistě bude lepší.  

Po předání se žáci odebrali do kina na film Prach a Broky, 

který byl natočen poblíž Příbrami. Film žákům představil 

jeden z autorů, řekl jim, jak tento film vznikl a inspiroval je, 

aby si taky plnili své sny. Poté se každý pohodlně usadil do 

svého sedadla a pozorně sledoval film.   

Bohužel nic netrvá věčně, takže i film skončil a žáci se 

museli vrátit zpět do školních lavic. Pokračovalo se ve 

vyučování, ale spíše v takovém mírnějším tempu.   

 
 

 
 
 
 

 JANA BÝČKOVÁ 
 
PŘÍBRAM 
  

Po úspěšném maturitním plese tříd  4.C a oktávy, který se konal v pátek 15. ledna 2016 v Kulturním domě Příbram, se bude 

konat druhý a zároveň poslední ples v tomto školním roce Gymnázia Příbram. Pořádají ho třída 4.B a 4.A., bude se odehrávat  

pod   názvem : Maturitní „zimní“ ples a to 5.února 2016. Slavnostní zahájení proběhne v 19:00 také v Kulturním domě. Můžete 

se těšit na předtančení maturantů, jejich šerpování, tancování s rodiči a učiteli ....  samozřejmě nesmíme zapomenout na jejich 

půlnoční překvapení. Celým večerem nás bude provázet moderátor  Ondřej Urban a o hudební stránku se postará oblíbená kapela 

Bosáci. Lístky na stání stojí 130 Kč, za lístek na sezení si připlatíte 30 Kč, tedy 160 Kč. 

 

 

                                                                    Jsme tam, kde se učíte 
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Interview: 

Přirozeně inteligentní princezna 
 

 VÁCLAV NOVÝ 
 
GYMNÁZIUM PŘÍBRAM 

 
Veronika Šůnová. Také známá jako Verunka. Všemi milovaná. Každý ji zná, každý chce 

být jako ona. Její andělský vzhled vyváží jedině její ďábelská povaha. S nasazením 

vlastního života jsem získal její pozornost a položil jí několik otázek. 

 
Václav: Jsi první z rodiny, kdo studoval na gymnáziu?  

Veronika: Ne, moje sestra sem chodila taky. 

 

Václav: Řekni nám něco o své sestře. 

Veronika: Jmenuje se Lucka, je jí 21 let a studuje veterinu. 

 

Václav: Baví tě studium? 

Veronika: Nijak extra … spíš vůbec. 

 

Václav: Byla jsi jediná ze třídy, kdo měl vyznamenání. Jak jsi toho dosáhla? 

Veronika: Asi přirozená inteligence. 

 

Václav: Tvůj nejoblíbenější předmět? 

Veronika: Nic. 

 

Václav: Musíš mít oblíbený předmět, je to povinný … 

Veronika: Tak třeba výtvarka. 

 

Václav: Jaké máš koníčky? 

Veronika: Jídlo, spánek, čtení, sledování filmů a seriálů … a taky spánek. 

 

Václav: Jaká je tvá nejoblíbenější knížka? 

Veronika: Vampírská akademie. Je to knižní série 

 

Václav: A seriál? 

Veronika: Team Wolf. 

 

Václav: Kolik knížek přečteš? 

Veronika: O prázdninách až 12 za měsíc. 

 

Václav: Jaký je tvůj velký sen? 

Veronika: Chtěla bych být princeznou.  

 

Václav: Jaké je tvé životní motto? 

Veronika: Hmm … nic chytrýho mě nenapadá.                               

 

Václav: Je něco, co nesnášíš? 

Veronika: Uřvaný malý děti. 

 

Václav: Je něco, co by jsi chtěla říct na závěr? 

Veronika: Už mi vrátíš tu knížku ?! 
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Fejeton: 

Oranžovo - žlutá past 
 

 
 ADAM PECHAR 

 

GYMNÁZIUM PŘÍBRAM 

 

Z dálky působí nevinně a sympaticky. 

Nachází se blízko divadla a roste 

okolo něj mnoho zeleně, dokonce tak 

nenápadně pokukuje. Z blízka a 

hlavně uvnitř je pěkná přetvářka v 

milou a pěkně vypadající školu, která 

ale dokáže mnohým znepříjemnit 

život a kdo se jednou dostane do jejich 

pařátů, tak se jeho život  promění v 

něco velice příbuzné peklu. Koho 

peklo jednou dostane, toho už nikdy 

zpátky nikdo ven nedostane. 

Gympl. Tvrdý oříšek skrývající 

skutečné bohatství.  Prý "budoucnost 

národa". Ale ve skutečnosti to student 

gymnázia nemá vůbec snadné. Jedna z 

nejhorších věcí je ranní vstávání. 

Přeprava do školy pro některé také 

není vůbec jednoduchá. Už když 

vstupujeme do budovy, tak si musíme 

dávat pozor na jazyk, protože i stěny 

mají uši a vše co řekneme, se nakonec 

může otočit proti nám. Poté samotný 

transport ve škole bývá složitý, těch 

schodů co musíme překonat, je to 

opravdu namáhavé. Nejdříve jsme u 

nás ve třídě v prvním patře, poté 

musíme nahoru do třetího do učebny 

hudební výchovy, poté zase úplně 

dolů do tělocvičny a nakonec zpátky 

do učebny ruštiny ve třetím poschodí. 

Ale měli bychom být za to vděční, 

protože většinu věcí co se naučíme, 

později určitě využijeme.... Jak se 

říká:"Co se v mládí naučíš, ve stáří 

jako když najdeš." Také je velice 

důležitá ostražitost, protože kdykoli se 

může stát, že přilítne nějaká nečekaná 

písemka nebo zkoušení. Pohotovost je 

v životě studenta velice důležitá, 

protože jakmile je písemka, hodíme 

všechno za hlavu a snažíme se 

vymyslet odpovědi na záludné otázky. 

A jaké skrýše na taháky dokážou 

kreativní studenti vymyslet! Je také 

velice dobré, že se nám dostává 

zdravého pohybu. Hodiny tělocviku 

mě velice baví a je to asi jeden z mých 

oblíbenějších předmětů na škole, ale i 

kdyby nebyly hodiny tělocviku, tak 

máme díky přesunu do učeben a 

neustálému transportu po schodech 

opravdu dostatek pohybu. 

Zkrátka a dobře my studenti to 

nemáme vůbec lehké. Často se nám 

pletou dohromady odmocniny, 

logaritmy, kdo je autorem onoho díla, 

či co napsal Alexandr Puškin. Je to 

opravdu velice složité, ale věřím, že to 

zvládneme, protože i v přírodě 

zůstávají jenom ti nejsilnější. 

Jedno přísloví praví:"Co tě nezabije, 

to tě posílí". Dle mého názoru by to 

mělo být:"Co tě nezabije, to se tě 

pokusí zabít znova". Ale doufejme, že 

nás naše milované gymnázium posílí a 

naplní vědomostmi a zkušenostmi do 

našeho budoucího života. A kdo ví, 

třeba se z nás opravdu stane/ou (j)elita 

národa! 

 

 
    
 

                                                                                                                                                                                       Jsme tam, kde se učít 
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Trocha zamyšlení … 
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Recenze:         
 

Doslova prach a broky 
 

 

 FILIP DRECHSLER 

GYMNÁZIUM PŘÍBRAM 

Prach a broky je jeden z úspěšných 

amatérských filmů, za kterým stojí 

spolek Rosenthal v režii s Šimonem 

Peštou. Děj balancuje mezi mnoha 

žánry, pohádkou, historickou 

dobrodružnou fikcí, historickou 

fantasy komedií a fantasy horrorem. 

Film mapuje bandu sedmi 

legendárních loupežníků, kteří 

vzdorují kruté hraběnce a jejím 

poskokům. Záhoř (nejobávanější 

loupežník, vůdce bandy), Vilém 

(šarmantní milovník a nedostižný 

šermíř, co miluje riskantní kousky), 

Rumcajs (šílený divous, co láduje do 

pistole žaludy), Ronia (dcera 

loupežníka z dalekého severu, rychlost 

její šavle je pověstná), Lotrando (lotr-

intelektuál, který byl svým otcem 

poslán do učení k zakázanému 

řeholnímu řádu), Jánošík (psanec až z 

dalekých Uher) a Grassel (vraždění 

miluje víc, než cokoli jiného a je to 

největší veterán z celé bandy). 

Hraběnka chce být navždy krásná a 

tak se s ďáblem, který se zjevuje z 

kouzelného zrcadla domluví na tom, 

že mu přinese 2 hříšné duše 

loupežníků a ďábel ji pak omladí. 

Vyšle tedy své poskoky hledat 

loupežníky. Ronia a Jánošík si 

jednoho večera užívají ve stodole, 

patřící vesničance. Vesničanka je 

prozradí hradní gardě. Ve stodole 

začne bitva. Královské vojsko díky 

hrbáčovi Fickovi sloužícímu hraběnce 

vyhraje a odvede Roniu s Jánošíkem 

na hrad, kde je hraběnka vězní. 

Jánošíka pak obětuje ďáblovi. 

Loupežníci se to rychle dozví a jdou 

na pomoc. Na hradě se strhne velká 

bitva, kde loupežníci využívají svých 

schopností a v bitvě nad královskou 

stráží převažují. Dostanou se až k 

Ronie, ale musí se vypořádat s velmi 

silným hrbáčem Fickem. Ficko se 

chce stát členem loupežníků, a proto si 

losuje, s kým bude soupeřit o místo v 

bandě. Vybral si Viléma, kterého v 

souboji zabil. Ronja ho tajně milovala. 

Zabila proto Ficka ale pak ji postihl 

trest smrti od Záhoře kvůli jejich 

dohodě. Záhoř mezitím zabije 

hraběnku, rozbije zrcadlo a stává se 

vládcem. 

Navzdory drobným nedostatkům se 

tomuto amaterskému filmu nedá 

takřka nic moc vytknout. Velice 

věrohodně a efektně působí kostýmy, 

nábytek i lokace. Hudba je poutavá a 

zapadající do kontextu, bitvy jsou 

propracované a působí také velmi 

dobře. 
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Sport: 
 

Volejbalistky na 6. místě v republice 
 

 

 FILIP DRECHSLER 

 

 

GYMNÁZIUM PŘÍBRAM 

 

Ani republiková kvalifikace 

nezastavila tažení volejbalistek 

Gymnázia Příbram. Po vítězství v 

okresním a krajském kole totiž 

dominovaly i v této fázi a postoupily 

na mistrovství republiky. 

V Jindřichově Hradci v krajském kole 

družstvo Gymnázia Příbram sice 

poprvé při svém postupu ztratilo set, 

ale i tak se stalo vítězem své 

kvalifikační skupiny. V ní se mistryně 

Středočeského kraje utkaly s 

vítězkami z Plzeňského a Jihočeského 

kraje. Klatovy porazily 2:1 a České 

Budějovice 2:0. 

Postupnými vítěznými koly se v pátek 

29. ledna studentky z Gymnázia 

Příbram probojovaly do 

republikového finále. Finále se konalo 

ve Žďáru nad Sázavou, kde narazily 

na silné soupeřky z celé republiky. Po 

dramatických zápasech podlehly 

soupeři v boji o páté místo a obsadily 

celkově krásné šesté místo v 

republice. 

Gymnázium ve finále reprezentovaly 

Hana Dropová, Barbora Obrazová, 

Aneta Koubková (1.A), Karolína a 

Kateřina Šťastná (2.A), Daniela 

Podzimková (1.C), Dominika 

Rozmajzlová (septima) a Pavlína 

Dědinová (2.C). 
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