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KULTURNÍ EXKURZE V PRAZE 
Národní galerie nebo Popelka ve Stavovském divadle 
Ve středu 27. 1. 2016 druhé ročníky společně se sextou odjeli 

na kulturní exkurzi do Prahy. Doprovázely je paní učitelky 

Veronika Šedivá, Miloslava Šmolíková, Blanka Svobodová, 

Hana Štufková, Veronika Šimková a Světlana Hlaváčová. 

Ještě před odjezdem byli studenti rozděleni do dvou skupin a 

to na žáky s hudebním a výtvarným zaměřením. Výtvarnická 

skupina zamířila do Národní galerie a studenti hudební 

výchovy navštívili Stavovské divadlo, kde zhlédli operu Popelka.                 Viz strana 2 

DO PŘÍBRAMSKÉHO KINA ZAVÍTALY 
PRACH A BROKY MATURITNÍ PLES 

        4.A A 4.B 
 

        

Do kin právě přišla nová česká pohádka od 

společnosti Rosenthal s názvem Prach a broky. Je to 

film plný boje, loupežnické romantiky, zrady, 

napínavých a akčních zápletek, černého humoru a 

nechybí ani projev pohádkových postav v jejich 

pravé stránce – drsné, kruté a nelítostné.     Viz str. 4 

       

   
 

  

VIMP TIMES 
Čtvrtek 4.2.2016                     Dnes má svátek Jarmila 

Klasifikované prověřování 

ve škole 

– nutnost, nebo zbytečné 

zlo? 

Článek na straně 3 
Viz strana 6 

V kulturním domě v Příbrami se 

uskuteční v pořadí druhý maturitní 

ples Gymnázia Příbram. Konat se bude 

5.2.2016 od 19:00. Ples žáků 4.A a 4.B 

se ponese v zimním duchu. Poslední 

šance na koupi lístků jsou u studentů. 

Budeme se na vás těšit! 
                Miroslav Řezáč 2.A 
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Národní galerie nebo Popelka ve Stavovském divadle 
Ve středu 27. 1. 2016 druhé ročníky společně se sextou odjeli na kulturní exkurzi do 

Prahy. Doprovázely je paní učitelky Veronika Šedivá, Miloslava Šmolíková, Blanka 

Svobodová, Hana Štufková, Veronika Šimková a Světlana Hlaváčová. Ještě před odjezdem 

byli studenti rozděleni do dvou skupin a to na žáky s hudebním a výtvarným zaměřením. Od 

školy se odjíždělo v 7:50 dvěma autobusy a jedním mikrobusem. Výtvarnická skupina 

zamířila do Národní galerie a studenti hudební výchovy navštívili Stavovské divadlo, kde 

zhlédli moderní pojetí Rosinniho opery Popelka. 

 Cesta probíhala hladce a na místo jsme dorazili ještě s menší časovou 

rezervou. Autobus zastavil přímo před galerií, kde jsme dostali rozchod a mohli se jít občerstvit. V 10 hodin kdy 

exkurze začínala, nás rozdělili do tří skupin. Každá skupina měla svoje téma, které bylo spjato s výtvarnými 

styly, jako je Kubismus, Secese či Impresionismus. Naše skupina měla téma Kubismus a celý výklad se 

odehrával v jeho duchu. Nejdříve jsme si odložili bundy do šatny, kde nám také byla přiřazena průvodkyně. Po 

vzájemném představení jsme vyjeli výtahem do nejvyššího patra v galerii, kde jsme se zamysleli 

nad tím, jaké vidíme klady a zápory života této doby. V duchu jsem si představila, jak asi žil 

slavný Emil Filla či Josef Čapek, bratr Karla Čapka. Poté nám byly představeny jedny 

z nejznámějších kubistických obrazů, na kterých nám naše průvodkyně vysvětlovala znaky 

Kubismu, jako je temná stejnorodá barva, ostré hrany nebo 

pravidelné tvary. Od obrazů naše kroky vedli k sochám, kde 

jsme mohli vidět sochu s názvem „Poprsí“, na kterou se lze dívat 

z jakéhokoli úhlu. Kubismus má svoje zástupce i v užitečných předmětech, 

jako je kubistická židle nebo cukřenka, která je velmi nadčasová a hodí se i 

k dnešním trendům. Další částí výkladu byla kukátka a zrcátka, přes která 

jsme mohli sledovat dané obrazy a vidět je v dalších úhlech. Poslední část 

tvořila umělecká dílna, kde si každý z nás vytvořil svůj krystal, který si následně mohl prohlédnout v mnoha 

úhlech ve speciálním zrcadle. Když výklad skončil, dostali jsme hodinový rozchod po galerii. Celkem šest pater 

tvoří galerii a v každém patře je výstava s určitým tématem. Byly zde 

k vidění obrazy, staré psací stroje, starodávné počítače, knihy, 

zrcadla se zajímavými efekty a v neposlední řadě také móda, módní 

střihy, nadčasové oblečení a další umělecké projevy od začínajících 

umělců. Byla jsem uchvácena 

krásnou uměleckých děl a 

prostory galerie.  

Ve třináct hodin po skončení prohlídky jsme se všichni 

shromáždili venku před galerií a odjeli autobusem zpátky do Příbrami. 

Ke škole jsme dorazili kolem 14. hodiny a potkali se zde se skupinou 

hudebníků. Z jejich vyprávění jsme byli uneseni nádherou divadla, které tvořilo několik balkónů a i přesto, že 

právě na jednom z nich byli a neměli na jeviště přímý výhled, se jim opera velmi líbila a určitě stejně jako my by 

si celou exkurzi zopakovali znova.                  

                      Ilona Thomasová 2.A 

KULTURNÍ EXKURZE V PRAZE  

 

Foto: V.Andrejsková 

Foto: novinky.cz 

Foto: V.Andrejsková 

Foto: P.Janák 

Foto: P.Janák 
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 Klasifikované prověřování ve škole – 

nutnost, nebo zbytečné zlo? 
 Známkování je pro každého malého žáčka i dospělého studenta naprosto běžná 

věc. Avšak v dnešní době se stále ještě řeší problém, zda je správné známkovat výkony 

žáků. Zda není tento systém zastaralý a nevyhovující modernímu vzdělávacímu systému. V 90. letech 20. století se u 

nás věnovala velká pozornost slovnímu hodnocení, které mělo úplně nahradit známky. Nakonec se ukázalo, že 

známky většinou přežily až do nového tisíciletí.  

 V dnešní době jsou žáci klasifikováni známkami na stupnici od 1 do 5, přičemž 1 je nejlepší. Ale je to 

dostačující? Je pět stupňů tak akorát na to, aby bylo hodnocení spravedlivé? Často se stává, že výkon žáka je mezi 

dvěma stupni. Možná by bylo lepší bodovat, třeba od jedné do devíti, kde devět bodů by bylo nejlepší hodnocení. 

Když známka není úplně jednoznačná, je jenom na učiteli, jaký stupeň vybere. Bohužel ne vždy se ve známce objeví 

jenom výkon žáka, ale někdy i to, jestli žák v hodinách zlobí. Učitel také ne vždy přesně odhadne, jestli výkony u 

jednoho žáka jsou stejně dobré, jako u jiného a pak může být hodnocení nespravedlivé. Často se 

žáci mezi sebou hádají, že jejich trojka není zdaleka stejná jako trojka toho druhého. Vznikají tak 

spory nejen mezi samotnými žáky, ale i mezi učitelem a jeho studenty. Jak by se dal tento 

problém vyřešit? Dalo by se to vyřešit testy, které zajišťují pro všechny žáky stejné podmínky. Ale 

ani to není zcela spravedlivé, protože někteří žáci jsou u testů nervózní a kvalita jejich práce pak 

klesá. Slovní hodnocení má tu výhodu, že z něj by se žák měl dozvědět, co přesně mu v práci 

nejde a dokonce i to, jak to zlepšit. Zabránilo by tak neshodám mezi studenty. Ovšem složitá 

ústní vyjádření mohou být pro vyučující velmi pracná a pro některé žáky nesrozumitelná. Hodnocení zkrátka patří 

mezi nejobtížnější věci ve škole, jak pro učitele, tak pro žáky. V některých zemích však tento systém funguje. Dalším 

způsobem je rozšíření klasifikační stupnice. Například v Německu jsou děti zvyklé na 6 stupňů, desetistupňovou 

klasifikaci mají děti v Itálii, Mexiku a Brazílii a ve Francii je zavedena dokonce dvacetistupňová klasifikace. Učitelé 

tak mají jednodušší rozhodování a žáci se nemusí dohadovat o jejich známkách.  

 Na závěr je nutno dodat, že ať jsou známky jakkoliv otravné či nahánějí strach, jsou potřeba. Upřímně, kolik 

z vás by se chtělo učit bez motivace na dobrou známku? Kolik z vás by se učilo, kdyby se nepsali testy a nezkoušelo 

se? Zkrátka pokud chodíme do školy, tak právě prověření našich znalostí zabraňuje, aby čas strávený ve školní lavici, 

nebyl zbytečný.                 

    Vendula Němečková 2.A 
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Prach a broky 

Do kin právě přišla nová česká 

pohádka od společnosti Rosenthal s názvem 

Prach a broky. Jedná se o amatérskou skupinu, 

která natočila tento film. Natáčení probíhalo 15 dní a to v těchto 

lokacích: zámek Březnice, zámek Blatná, jezuitský konvent v Březnici, 

Olbertovic stodola, stáje Xaverov, Brdy, třemšínská hřebenovka a 

přírodní park Hřebenec. Film je plný boje, loupežnické romantiky, 

zrady, napínavých a akčních zápletek, černého humoru a nechybí ani 

projev pohádkových postav v jejich pravé stránce – drsné, kruté a 

nelítostné.  

Sedm loupežníků známých z různých literárních děl - Rumcajs, 

Vilém, Lotrando, Jánošík, Grassel, Ronia a Záhoř – se představí v této 

pohádce pro dospělé jako skupina pořádných zabijáků. Vedou 

vzájemný spor s hraběnkou Amálií von Edelreich, která touží po jejich 

duších, aby získala věčnou krásu, a oni zase po té její. Jenže i 

loupežnická banda má svá přísná pravidla, která nelze porušit.  

Jako nejlepší bych na filmu vyzdvihla námět a scénář. Děj byl 

originální a nápaditý. Přestože film byl natočen amatérskou skupinou, 

myslím, že se jim povedlo najít téma, které tu ještě nebylo a i ho 

kvalitně zpracovat. Například prostředí, ve kterém se scény 

odehrávají, jsou zvoleny velmi vhodně tematicky. Také bych chtěla 

poukázat na skvěle vybrané kostýmy, především ty loupežnické. 

Mnohé jistě nadchne i chytlavá hudba, která se k tomuto žánru hodí. 

Jako velké plus hodnotím filmové efekty a dobrou práci s kamerou.  

V neposlední řadě bych pozitivně zhodnotila i herecké výkony, 

především dvou z hlavních postav – Viléma a Záhoře.  
Slabé stránky filmu se projevují ve vedlejších hereckých 

rolích, kde je někdy vidět větší amatérismus některých herců. Také mi 

přijde, že snímek obsahuje až příliš bojových scén, na to, jak poměrně 

krátký film je. Jinak toho není mnoho, co by se dalo vytknout. 

Film bych doporučila hlavně těm, kteří mají rádi trochu 

akčnější pohádky. Mně osobně se nejvíce líbil děj a hudba. Občas mi 

vadily přílišné vulgarismy, které mi někdy přišly až nevhodné. Celkově 

ale hodnotím snímek velmi kladně a již se těším na další film od 

společnosti Rosenthal.  

 

 

 

    

            

                Petra Rožcová 2.A 

Předpověď počasí 

v Příbrami 

DNES 4.2. 

 2°C  
        noc -1°C 

ZÍTRA 5. 2. 

 2°C  
        noc -1°C 

SOBOTA 6. 2. 

 8°C  
        noc 0°C 

NEDĚLE 7. 2. 

 8°C  
        noc 3°C 

PONDĚLÍ 8.2. 

 5°C  
        noc 1°C 

ÚTERÝ 9.2. 

 4°C  
        noc 3°C 

STŘEDA 10. 2. 

 2°C  
        noc 0°C 

ČTVRTEK 11. 2. 

 7°C  
        noc 0°C 

 

 

 

 

Foto: Rosenthal 
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Trable studenta gymnázia 

Na první pohled se může zdát nevinně a mile. 

Vždy nás vítá s otevřenou náručí. Ale ve skutečnosti je to 

vypočítavá intrikánka, která vás s radostí lapí do svých 

spárů. A jak se říká: „Co škola schvátí, to už nenavrátí!“ 

Nebo tak nějak. To platí zejména pro naše Gymnázium 

Legionářů v Příbrami. Zdi této školy ukrývají ten 

nejcennější poklad, ELITU našeho národa. Avšak takový 

student gymnázia to nemá vůbec lehké. 

Po příchodu do školy se musíme prodírat davy 

jiných studentů, abychom se dostali ke svým skřínkám. 

Něco jako osobní prostor? Tak na to se tu nehraje. A 

pokud máte haptefobii neboli fobii z dotyku, nezbývá 

vám nic jiného než zatnout zuby a snést pár těch 

nechtěných dotknutí. Když se mermomocí protlačíme se 

své skřínce, po jejím otevření se na nás vyvalí cosi 

připomínající lavinu na Mount Everestu. Tuny učebnic a 

sešitů se roztrousí po zemi a v tom náhle zazvoní. Se 

šokem zjišťujeme, že nezvoní poprvé nýbrž podruhé a 

tedy na hodinu. Nezbývá nám nic jiného než posbírat 

rozházené věci a ty nepotřebné opět strčit do skřínky 

s vědomím, že po jejím otevření nás čeká další lavina. 

Utíkáme do posledního patra na hodinu matematiky. 

Ano, bojujeme o naše vzdělání a nic nás nezastaví. Na 

posledním schodě celý rozčarovaní zjistíme, že potřebné 

rýsovací pomůcky jsme zapomněli položené na skřínce. 

Jsou dvě možnosti, buď jít do hodiny bez pomůcek a 

vyslechnout si, jak podprůměrná je naše inteligence 

nebo doběhnout pro rýsovací pomůcky a dorazit do 

hodiny o dalších 5 minut déle. Ať tak či tak, vždy nás paní 

profesorka uvítá s milým úsměvem a nadšením, že jsme 

se uráčili dorazit na její hodinu matematiky. 

Následující hodinu se dozvídáme, že naše 

intelektuální schopnosti a dovednosti se podobají 

tukanům. Když své nicotné znalosti obohatíme o 

informace, jak to opravdu bylo s Lucemburky, můžeme si 

prohlédnout pravý a nefalšovaný životopis Karla IV.,

 

  

o kterém si podle slov nejmenovaného profesora 

dějepisu prostomyslní archiváři Národního muzea myslí, 

že originál mají v archivu., ale přitom ho má se svém 

držení on. Po výkladu dějin českých zemí v pozdním 

středověku zakončí náš profesor hodinu se slovy: „Tak a 

to je konec našeho příběhu se vším, co k tomu patří!“ 

Tato zdánlivě nevinná věta však znamená, že příští 

hodinu nás čeká test z 20 plně popsaných papírů. Ale 

co? Vždyť je to jen desetiminutovka. 

Ale buďme vděční! Škola nás učí i věci opravdu 

nezbytné pro život. Třebaže se nám to občas nezdá. 

Víme, že vše co řekneme, můžeme být použito proti 

nám. Například pokud při zkoušení z biologie zmíníme, 

že houby žijí ve střevech a zámek (při popisu měkkýšů) 

je honosná budova pro princezny, budeme naší mylnou 

poznámkou pronásledování po zbytek života. Jedno 

zaváhání a za chvíli se celý pedagogický sbor baví nad 

úlovky z testu dějepisu. Ale popravdě, komu se nikdy 

nestalo, že by se spletl, jestli rodiči Ježíše Krista byli 

Marie a Josef anebo Marie Terezie a Josef II., či jestli 

Kryštof Kolumbus náhodou neobjevil Ameriku, když 

projížděl Hedvábnou stezkou. Jsme přece jen lidé. 

  Škola nás také učí ostražitosti. Tu a tam může na 

našich lavicích přistát nejedna neohlášená písemka. Dále 

také předvídavosti, je jedno co se učíme na písemku, 

vždy tam bude něco, co jsme nebrali. Škola nás také učí 

týmové práci zejména při testech a zkoušeních. Díky 

škole si udržujeme kondičku v chození po schodech a 

v závodech o přední příčky fronty na oběd.  

   My studenti to opravdu nemáme lehké. 

Každodenní stres, obrovské nároky a nekončící nával 

nových informací. Často už nevíme ani jak se jmenuje, 

pletou se nám archaismy s historismy, odmocniny s 

logaritmy, státy Afriky se státy v Asii, Dostojevskij 

s Lvem Nikojevičem Tolstojem od Anny Kareniny. Nebo 

to bylo naopak? Jednou jeden mladík řekl: „Účelem 

vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji.“ Tak doufejme, 

že se naše zaplněná mysl jednou opravdu otevře. A z nás 

se ta (J)ELITA národa stane! 

                Vendula Němečková  2.A 
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Poprosili jsme naší bývalou třídní paní učitelku Zákouckou o zodpovězení pár otázek. Zajímal nás nejen současný 
stav, ale i to jak vzpomíná na školu. 

 
1.) Jak si užíváte těhotenství? 
Budu opakovat již mnohokrát vyřčenou pravdu, že 
těhotenství se oprávněně nazývá „jiným stavem“. 
Exploze hormonů, které velmi snadno vyvolají změny 
nálad, smíření se s tím, že kila strmě stoupají nahoru, 
zatímco aktivita se postupně snižuje až do úplného 
útlumu. Přesto jsem vděčná, že tohle všechno mohu 
prožívat a těším se na každý den, který přijde a přinese 
něco nového. 

2.) Jak jste prožívala odchod na mateřskou? 
Odchod na mateřskou dovolenou byl relativně rychlý a 
náhlý, protože jsem musela řešit zdravotní komplikace 
spojené s těhotenstvím a byla jsem vděčná vedení školy 
za maximálně vstřícný přístup k této situaci. Nejvíce 
mne mrzelo, že opouštím svou třídu a tři třídy 
maturantů, protože jsem se těšila, že ty společné roky 
zakončíme úspěšným složením maturitních zkoušek. Ale 
život nás mnohdy zavede do neznámých uliček, kterými 
musíme projít, abychom nabrali jiný směr, který nám 
může přinést mnoho pozitivního. 

3.) Stýská se Vám po škole? 
Ano, nejvíce po atmosféře školy, po neustálém dění, 
hovoru a snad i zvonění. A přiznávám, že opravdu hodně 
mi chybí naše skvělá školní jídelna. Bála jsem se 
prázdných dnů doma, ale opět zafungovalo štěstí a já 
jsem ve svém nejbližší okolí měla (a mám) čtyři těhotné 
kamarádky, takže jsme společně absolvovaly různé 
těhotenské aktivity – jógu, předporodní kurz apod. Sdílení 
jakýchkoliv starostí i radostí je velká psychická vzpruha! 

4.) A co po nás?  
Po mé třídě se mi samozřejmě stýská ze všeho nejvíce. 
Třídnictví jsem brala jako odměnu, jako bonus, který do 
našeho povolání vnáší prvek větší sounáležitosti učitele a 
studentů. Jsem si ale jistá, že paní profesorka Veronika 
Šedivá je báječnou novou třídní a přeji jí hodně sil a 
pozitivní energie. 

5.) Uvažujete po MD o návratu na učitelský post? 
Samozřejmě budu opravdu ráda, pokud se budu moci po 
mateřské dovolené vrátit zpět na své učitelské místo, 
protože o jiné profesi jsem nikdy neuvažovala, ale každá 
životní etapa si žádá svůj čas a nyní se budu plně 
soustředit na nastávající mateřské radosti. 

6.) Na co ráda vzpomínáte ze svých školních 
let? 
Pokud mám vzpomenout na léta prožitá na našem 
gymnáziu, nemohu se ubránit úsměvu. Studovala 
jsem zde v letech 1997 – 2005, takže letos 
odpočítávám již jedenáctý rok od maturity, přesto si 
dobře vzpomínám na fajn kolektiv naší třídy, různé 
školní i mimoškolní společné akce, kterým korunoval 
maturitní ples a samozřejmě samotná maturita, 
která nás všechny posunula o další krok kupředu do 
života. Každoročně se na srazech probíráme fotkami, 
kterých bohužel nemáme tolik, jako bychom jich 
pořídili dnes, ale přesto nás si nikdy nepřestane 
bavit sledovat změny nejen na našem zevnějšku. Za 
mnohé zážitky, lásky, vzpomínky a životní rozhled 
vděčíme právě studiu na gymnáziu. 

7.) Dala byste na gymnázium studovat své dítě? 
Tohle rozhodnutí je ještě opravdu daleko, ale po svých 
zkušenostech studijních i profesních bych naše 
gymnázium mladým inteligentním lidem se zájmem o 

hlubší všeobecné vzdělání vřele doporučila. 

  

Foto: Zákoucký 
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8.) Sledujete současné 
dění ve škole? 
O aktuální dění ve škole se 
zajímám i nyní, pravidelně si 
na začátku měsíce pouštím 
zprávy GymTv a těším se z 
úspěchů studentů. Moc ráda 
se setkám s kolegy, přes 
sociální sítě jsem v kontaktu 
s některými z bývalých 
studentů a je vždy příjemné se 
alespoň tímto způsobem do 
školy vrátit. 

 
 
 

9.) Co byste vzkázala studentům do dalších let? 
Všem studentům přeji, aby si dokázali užít každý den, aby 
se jim podařilo skloubit své studijní povinnosti s osobním 
životem, ostatními aktivitami a rodinou, protože to nebývá 
vůbec snadné a mnohdy si jako učitelé nedokážeme 
představit, co děti prožívají mimo školní lavice. 
Maturantům zvlášť přeji úspěch u maturitních zkoušek, 

který bude podložen svědomitou přípravou a trochou 

štěstí při obávaném losování 

Děkujeme paní učitelce Lence Zákoucké za rozhovor. 

Miroslav Řezáč 2.A 

  

Foto: L. Zákoucká 

Foto: A.Němcová 
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Dne 15. 1. 2016 proběhl v kulturním domě v Příbrami maturitní ples. Tentokrát se to týkalo třídy 

oktávy a třídy 4. C z Gymnázia Příbram.  

Postupně se všichni blízcí, přátelé a učitelé začali shromažďovat v hlavním sálu. Vše bylo krásně 

vyzdobené a přichystané. Zahájení celého večera vypuklo v 19:00 hodin, kdy nás maturanti přivítali slavnostním 

předtančením. Celou akci moderoval Jaromír Kalčic a večerem hudebně provázela kapela Party Leaders. Nechyběly 

ani slavností projevy od zástupců maturantů z obou tříd ani projev paní ředitelky Ivy Kadeřábkové. Prostředkem 

sálu se rozbalil červený koberec a už jsme všichni pozitivně naladění sledovali příchod třídních učitelů - Jaroslavy 

Benešové a Bedřicha Rotha, také jejich zástupkyň – Blanky Svobodové a Libuše Fořtové, po nich nastoupili i všichni 

maturanti. Každý obdivoval, jak jim to moc sluší. Po předávání šerp a květin následoval přípitek. Velký obdiv a 

potlesk získala i Tereza Velebilová, která zazpívala naživo studentskou hymnu. Dále jsme také shlédli vlastní tvorbu 

obou tříd, a to maturitní videa. Oktáva to pojala ve formě „pozpátku“ a 4. C ve stylu High School Musical. Obě byla 

velice nápaditá. Poté došlo i na tradiční zlatý déšť. Ples se neobešel ani bez tanečních sól s učiteli a rodiči. V půlnoci 

vypukl zlatý hřeb večera. Ztlumila se světla a utvořil se prostor uprostřed sálu. Přišel čas na půlnoční překvapení, 

které měla každá třída zvlášť, a jako každý rok sklidila obrovský úspěch.  

Večer byl zakončen závěrečnou diskotékou, po které maturanti pokračovali ještě na afterparty. 

  

Petra Rožcová 2.A 

Akce na měsíc únor 

 Pátek 5. února – Maturitní ples 4.A a 4.C 

Úterý 9. února – Olympiáda ve francouzském jazyce 

 Středa 10. února – Klub mladého diváka – představení Jeptišky 

 Čtvrtek 11. února – Olympiáda v biologii a zeměpise 

 15. – 19. února – Jarní prázdniny 

 22. – 26. února – Výměnný pobyt studentů z partnerské školy v Lachendorfu 

Foto: Lukáš Kozel Foto: Lukáš Kozel 


