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Vstupní evaluace 

V době realizace vstupní analýzy1 se v naší škole vzdělávalo 21 studentů s odlišným mateřským 

jazykem a 13 studentů s kulturní odlišností. Pro studenty s OMJ zajišťujeme výuky češtiny jako 

cizího jazyka v rozsahu 2 hodiny týdně. Ve škole působilo 9 pedagogů s odlišným mateřským 

jazykem/pocházejících z jiné země.  

V rámci třídnických hodin jsou dlouhodobě a systematicky realizovány aktivity zaměřené na 

osobnostně-sociální výchovu, která je pilířem třídnických hodin. Osobnostně-sociální výchova 

a stejně tak i multikulturní výchova jsou do ŠVP zařazeny jako průřezové téma, jako 

samostatné předměty vyučovány nejsou. Při realizaci projektů zaměřených na MKV 

spolupracujeme s řadou institucí - Nová škola, o.p.s. (Literární a výtvarná soutěž Romano 

suno), Romano džaniben, z. s., Židovské muzeum v Praze (Biblické dějiny Židů), Památník 

Terezín (vícedenní exkurze do Terezína, přednášky, setkání, workshopy),  Diplomatická 

akademie (přednášky o multikulturalitě), Slovo21,  Merkádo, AFS (mezikulturní projekt 

výměny studentů), Člověk v tísni, o. p. s. (Jeden den na školách), mezinárodní vzdělávací 

projekt Svět kolem nás (videoprojekce spojená s debatou). Ve výuce také angažujeme rodiče 

žáků pocházející z jiných zemí.  

Z metodických materiálů využíváme metodiky a lekce OSV z projektu, Katalog podpůrných 

opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění, 

Metodika ke Katalogu podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z 

důvodu sociálního znevýhodnění, metodické materiály vydané organizací Člověk v tísni, o. p. 

s. a metodické materiály Multikulturního centra Praha. Využíváme také metodické zdroje 

platformy Občankáři.cz. Se zavedením systému podpory vzdělávání žáků s odlišným 

mateřským jazykem využíváme podporu organizace Člověk v tísni, o. p. s. a z mezinárodního 

projektu Svět kolem nás. 

V rámci výuky cizích jazyků se studenti učí angličtině, němčině, francouzštině, japonštině a 

španělštině. 

Škola má zpracovanou strategii zaměřenou na podporu potřeb studentů a pracovníků 

pocházejících z jiných kulturních a etnických skupin a aktivně ji využívá. Máme také 

zpracovanou strategii zaměřenou na prevenci interkulturního konfliktu mezi našimi studenty 

(pracovníky). Studenty informujeme o potřebách studentů a pracovníků naší školy 

pocházejících z jiných kulturních a etnických skupin ve třídnických hodinách. příkladem 

pedagogů jejich postoji a otevřeností k diskuzi; vnášením těchto témat do výuky. Speciálními 

třídnickými hodinami a na úvod studia i adaptačním kurzem pro nové studenty. Naše studenty 

vedeme k bezpředsudečnému jednání a postojům realizací projektů a přednášek na toto téma. 

Ve výuce jsou žáci mimo jiné také seznamováni s významnými osobnostmi (věda, umění, sport, 

významní občané Prahy aj.) pocházejícími z jiných zemí, kulturních či etnických skupin. Dále 

                                                           
1 školní rok 2017/2018 
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realizujeme výměnné pobyty, vzdělávací zájezdy a při vhodných příležitostech zveme 

osobnosti s autentickými zkušenostmi (např. s holocaustem) do školy. 

 

 

Akční plán na školní rok 2019/2020 

Září  

Aktivita Popis aktivity Téma MKV Cílová 
skupina 

Garant 

Přednáška a 

workshop od 

organizace Slovo 

21 

 

Přednáška 

spojená 

s interaktivním 

workshopem 

vedeným dvěma 

lektory formou 

zážitkové 

pedagogiky 

 

Kulturní diference  

Mezilidské vztahy 

Předsudky, 

stereotypy a 

možnosti jejich 

překonávání 

Rasismus a 
xenofobie 

učitelé, 
studenti 
kvinty, 
veřejnost 

Klára 
Spáčilová 

Návštěva 
Osvětimi 

Třídenní výjezd 
do Památníku 
holocaustu v 
Osvětimi 

Předsudky, 

stereotypy a 

možnosti jejich 

překonávání 

Rasismus a 

xenofobie 

 

Studenti 
sexty a 
septimy 

Martin Černý 

 

Říjen 

Aktivita Popis aktivity Téma MKV Cílová 
skupina 

Garant 

Výměnný pobyt Zajištění 
týdenního pobytu 
studentů 
z Německa   
(Hamburk a  
Norimberk)  
v rodinách našich 
studentů 

Mezilidské vztahy 

Kulturní diference 

Společenské 

hodnoty a tradice 

Studenti  
kvarty a kvinty 

Alena 
Michalová 
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Identita a kulturní 
zakotvení 

Návštěva 
Památníku Terezín 

Jednodenní výjezd 
do památníku 
Terezín  

Příčiny a důsledky 

diskriminace 

Předsudky, 

stereotypy a 

možnosti jejich 

překonávání 

Rasismus a 

xenofobie 

 

Studenti 
kvarty a kvinty 

Martin Černý 
Michal Řezáč 

Vyučovací blok 
zaměřený na 
migrační politiku 

Pětihodinový blok 
výuk zaměřený na 
téma migrace a 
přístupu k ní 
v rámci předmětu  
Mediální výchova 

Migrace 

Mezilidské vztahy 

 

Studenti kvinty Tereza 
Vodičková 

 

Listopad 

Aktivita Popis aktivity Téma MKV Cílová 
skupina 

Garant 

Připomenutí 
výročí Sametové 
revoluce v roce 
1989 

Měsíční celoškolní 
projekt zaměřený 
na problematiku 
lidských práv a 
přerodu totalitní 
společnosti v 
demokratickou 

Kulturní diference 

v historickém 

kontextu 

Společenské 

hodnoty 

Identita a kulturní 
zakotvení 

Všichni 
studenti 

Michael Řezáč 

Návštěva 
Knihovny Václava 
Havla – Rok 
revoluce 

Návštěva výstavy 
a navazující 
přednášce o 
osobnostech 
disentu 

Kulturní diference 

v historickém 

kontextu 

Společenské 

hodnoty 

Identita a kulturní 
zakotvení 

Studenti 
kvinty, sexty a 
septimy 

Martin Černý 
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Prosinec 

Aktivita Popis aktivity Téma MKV Cílová 
skupina 

Garant 

Individuální 
projekty studentů 

Tříměsíční 
individuální 
projekt, jehož 
cílem je 
samostatně pod 
systematickým 
vedením 
pedagoga 
zpracovat zadané 
téma; vytyčit si cíl 
práce, 
sumarizovat 
faktografii, 
provést 
samostatný 
výzkum (průzkum, 
srovnání…) a 
vyvodit závěry 
 
Rozsah práce: 
Nižší gymnázium 
(3-5 normostran + 
zdroje) 
Vyšší gymnázium 
(5-10 normostran 
+ zdroje) 
 

Nabízená témata 
podle zaměření 
projektu: 

Kultura a kulturní 

diference 

Společenské 

hodnoty 

Společenská 

pravidla a normy 

Identita a kulturní 

zakotvení  

Mezilidské vztahy 

Předsudky, 

stereotypy a 

možnosti jejich 

překonávání 

Rasismus a 

xenofobie 

Příčiny a důsledky 

diskriminace 

Migrace 

Globální rozvojová 
témata 

Všichni 
studenti 

Zadavatelé 
projektů 

Dny romské 
kultury  

Týdenní projekt 
realizovaný ve 
spolupráci 

Kulturní diference Studenti 
kvarty 

Martin 
Chadima 
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s organizací 
Romano Džaniben 
zaměřený na 
seznámení 
s romskou 
kulturou  

Mezilidské vztahy 

Příčiny a důsledky 

diskriminace 

Předsudky, 

stereotypy a 

možnosti jejich 

překonávání 

Rasismus a 

xenofobie 

Bloková výuka 
zaměřená na 
náboženské sekty  

Tříhodinový blok 
výuky zaměřený 
na náboženské 
sekty a jejich 
působení v rámci 
předmětu 
Společenské vědy 

Kulturní a 

náboženské 

diference 

Hodnoty 

Identita a kulturní 
zakotvení 
 
Extremismus 

Studenti sexty 
a septimy 

Martin 
Chadima  
Tereza 
Vodičková 

 

Leden 

Aktivita Popis aktivity Téma MKV Cílová 
skupina 

Garant 

Návštěva 
obvodního soudu  

Jednorázová 
jednodenní 
exkurze na 
pracoviště 
obvodního soudu 

Společenské 

normy a hodnoty 

 

Tercie, kvarta Martin Černý 

Únor 

Aktivita Popis aktivity Téma MKV Cílová 
skupina 

Garant 

Návštěva Domu 
národnostních 
menšin 

Jednorázová 
jednodenní 
exkurze do Domu 
národnostních 
menšin spojená 
s účastí na 
aktuálním 
programu 
(výstava, 
přednáška, 

Kulturní diference 

Společenské 

hodnoty 

Identita a kulturní 
zakotvení 

 Studenti 
sekundy, 
tercie a kvarty 

Martin Černý 
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workshop aj.) 
v době návštěvy Předsudky, 

stereotypy a 

možnosti jejich 

překonávání 

Rasismus a 

xenofobie 

Příčiny a důsledky 

diskriminace 

Migrace 

Bloková výuka 
zaměřená Fake 
news v aktuálních 
celospolečenských 
tématech  

Čtyřhodinový blok 
výuky zaměřený 
na rozpoznání 
fake news a 
ověřování 
informací ve 
vztahu 
k aktuálním 
celospolečenským 
tématům 
(migrace, globální 
klimatická změna 
aj.) v rámci 
předmětu 
Mediální výchova 

Kultura 

Hodnoty 

Identita a kulturní 
zakotvení 

Předsudky, 

stereotypy a 

možnosti jejich 

překonávání 

Rasismus a 

xenofobie 

Příčiny a důsledky 

diskriminace 

Migrace 

Studenti kvinty Tereza 
Vodičková 

 

Březen 

Aktivita Popis aktivity Téma MKV Cílová 
skupina 

Garant 

Enviromentální 
kurz 

Týdenní výjezd Globální rozvojová 
témata 
 

Příčiny a důsledky 
migrace 

Studenti sexty Michal Miko 

Výměnný pobyt Týdenní výjezd 
našich studentů 
do Norimberku 
spojený 

Mezilidské vztahy Studenti 
kvarty a kvinty 

Alena 
Michalová 
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s pobytem 
v rodinách   

Kulturní diference 

Společenské 

hodnoty, pravidla 

a tradice 

Identita a kulturní 
zakotvení 

 

 

Duben 

Aktivita Popis aktivity Téma MKV Cílová 
skupina 

Garant 

Skupinové 
projekty 

Týdenní skupinový 
projekt, jehož 
cílem je ve 
skupině pod 
systematickým 
vedením 
pedagoga 
zpracovat zadané 
téma v kratším 
časovém úseku – 
intenzivní práce, 
spolupráce, 
netradiční výstupy 
(film, prezentace, 
konkrétní 
realizace…) 

Témata podle 
konkrétních 
projektů: 

Kultura a kulturní 

diference 

Společenské 

hodnoty 

Identita a kulturní 
zakotvení 

Mezilidské vztahy 

Předsudky, 

stereotypy a 

možnosti jejich 

překonávání 

Rasismus a 

xenofobie 

Příčiny a důsledky 

diskriminace 

Migrace 

Globální rozvojová 
témata 

Všichni 
studenti 

Zadavatelé 
projektů 



                                                                           

Tento Strategický plán MKV byl připraven v rámci projektu „Kultura na dotek“ 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000340 

 

Květen 

Aktivita Popis aktivity Téma MKV Cílová 
skupina 

Garant 

Běh pro SIRIRI  Jednorázová 
akce, charitativní 
běh pořádaný 
Francouzským 
Lyceem v Praze 

Globální rozvojová 
témata 

Předsudky, 

stereotypy a 

možnosti jejich 

překonávání 

 

 Michal Miko 

Běh pro Paraple Jednorázová 
akce, charitativní 
běh 
organizovaný 
Centrem Paraple 

Předsudky, 

stereotypy a 

možnosti jejich 

překonávání 

 

 Michal Miko 

 

Červen 

Aktivita Popis aktivity Téma MKV Cílová 
skupina 

Garant 

Bazar na dvoře Jednorázová akce, 
prodej použitého 
šatstva studentů a 
učitelů, finanční 
prostředky budou 
věnovány na 
humanitární 
aktivity, zbylé kusy 
darovány do 
azylového domu 

Mezilidské vztahy 

Globální rozvojová 
témata 
 

Předsudky, 

stereotypy a 

možnosti jejich 

překonávání 

Studenti, 
učitelé, 
veřejnost 

Studenti sexty 
a septimy 

 

Aktivity uvedené v plánu budou průběžně aktualizovány a vyhodnocovány. 
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Ohlédnutí za aktivitami MKV ve školním roce 2018/2019 

 

KVĚTEN 

Běh pro Siriri 

Stalo se pěknou tradicí zahájit maturitní týden hodinovým charitativním během studentů 

v Riegerových sadech, kdy je každý uběhnutý kilometr proměněn v desetikorunu věnovanou 

školou na podporu charitativního projektu. Naši studenti  se nezalekli májového deštíku a 

krátce po desáté hodině se vydali na trať. Běh startovním praporem a hlavně úvodním slovem 

zahájil milý host z organizace Siriri, paní Ludmila Böhmová, která přinesla dvě školní pomůcky 

ze Středoafrické republiky, aby studenti na vlastní oči viděli význam jejich dnešního snažení. 

Jednou byla dřevěná tabulka na psaní a druhou slabikář v jazyce sango, který v rámci projektu 

„Škola hrou“  Siriri vytvořila, aby si prvňáčci ve Středoafrické republice také mohli pamatovat 

svoji „Emu s mísou“, ale po jejich. A právě nákup těchto slabikářů jsme se rozhodli podpořit. 

Vyměřená hodina stačila k tomu, aby studenti, každý dle svých možností urazili dohromady 

726 kilometrů, což v přepočtu znamená 104 slabikářů. Celé 2 slabikáře, tedy 14 koleček, stihl 

za hodinu naběhat 

student sekundy Štěpán 

Dvořák a stal se letošním 

rekordmanem, co se 

sportovní stránky akce 

týče. 
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DUBEN 

Výměnný pobyt Hamburku 

V dubnu jsme se s paní prof. Michalovou zúčastnili výměnného pobytu v Hamburku.  Program byl 

opravdu nabitý. V úterý dopoledne jsme 

viděli film Denial – o člověku, který popírá 

holocaust. Odpoledne jsme si 

vyzkoušeli, jak vypadá komunikace, 

když je člověk hluchoněmý. Ve 

středu 3.4. jsme se spolu se 

studenty z Polska, z Kosova a 

z Hamburku zúčastnili velké hry na Evropský parlament a večer jsme se sešli na společném večeru, na 

který všichni něco navařili a taky něco předvedli. Viděli jsme polské taneční a hudební vystoupení, sbor 

gymnázia Blankensee zazpíval několik písní, Kosované předvedli tanec v národních krojích, přidali jsme 

se i ke španělské verzi písně Waka Waka. A my jsme strhli téměř všechny ke společnému zpěvu titulní 

písně k seriálu Včelka Mája ve třech jazycích. Pro všechny jsme s i také připrav ili kahoot na téma „How 

t o say…in Czech?“  
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DUBEN 

 

 

 

Přednáška Dr. Martina Chadimy o Tomáši G. Masarykovi  

a jeho vztahu k náboženství 

Náš kolega Martin Chadima pro nás připravil přednášku na téma vztahu TGM k náboženství, o 

kterém hovořil ve speciálu televizního Křesťanského magazínu. 

 

 

 

 

 

 

 

BŘEZEN 

Fokus 

Václava 

Moravce 

Díl č. 39 

publicistického 

pořadu Fokus 

Václava 

Moravce se  
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natáčel v Národní technické knihovně a byl věnován tématu „Umělá inteligence“. Publikum  Fokusu 

VM tvoří tradičně studenti středních škol.  Naši školu reprezentoval na natáčení přímého přenosu výběr 

studentů sexty a maturitního ročníku. A ti se nezdráhali odborným kapacitám v závěru pořadu položit 

pár záludných otázek. Posuďte sami….https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-

vaclava-moravce/219411030530003/video/682792 

 

 

 

 

 

Odpoledne s japonskými 

studenty 

Návštěvy žáků z japonské školy v Praze jsou 
na Sázavské již několik let tradicí. Na podzim 
jsou naši studenti japonštiny ze Sázavské i 
Jižního Města pravidelnými návštěvníky 
v japonské škole v pražských Řepích, kde 
pro nás připravují zajímavé aktivity. A na 
jaře pak zveme hostitele k nám na 
Sázavskou. 

Letošní aktivity pro naše hosty jsme trochu 
obměnili – nesoustředili jsme se tolik na 
představení českých kulturních zvyklostí a 

spíše jsme nechali studenty, aby v malých skupinkách spolupracovali a navazovali kontakty 
mezi sebou. Díky paní profesorce Janečkové a Mikovi byly aktivity všechny zajímavé a 
podněcující vzájemnou komunikaci. Všichni si vyzkoušeli, jaké to je, když je na tematický 
rozhovor omezený čas a je nutné vybrat jen to nejdůležitější. A při další aktivitě také jak vypadá 
naše planeta směrem na západ i východ od Česka i Japonska. 

 

 

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/219411030530003/video/682792
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/219411030530003/video/682792
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ÚNOR 

Výměnný pobyt v Dánsku 

V lednu jsme se zúčastnily výměnného pobytu v Dánsku s internátní školou ve městě Rejsby. Po příjezdu 
nás ihned zaujal interiér a vybavení školy. Výměnní studenti nás mile přivítali a hned nás přijali do 
kolektivu. Bydlely jsme s našimi výměnnými partnery na pokoji a trávily s nimi veškerý čas. Ve škole 
panovala přátelská atmosféra jak mezi jednotlivými studenty, tak i mezi studenty a učiteli. O víkendu 
jsme jely k výměnným partnerům do rodin, kde vládla velmi přátelská atmosféra. Rodiče nám vařily 
tradiční dánské jídlo, které nám všem velmi chutnalo. Program byl velmi pestrý, navštívily jsme 
například nejstarší město Ribe a druhé největší město Aarhus. Také nás zaujala dánská muzea, která 
byla interaktivní. Dánská kultura nás hodně zaujala, v mnohém se od české lišila, ale v něčem se jí 
podobala a některé “zvyky” byly úplně stejné. Celkově jsme si výměnu moc užili a jsme rády, že jsme 
takto mohli získat nové zážitky a zkušenosti.  

(Ivana Havlenová, Johana Kotková, Josefína Topolová, Kristina Dvořáková) 

Dánští studenti oslovují všechny své učitele, včetně pana ředitele, křestním jménem. Umíte si 
to představit? Ráno v Rejsby začíná společnou snídaní v 7:30 formou švédských stolů. 
Nejoblíbenější je toast se sýrem a marmeládou. 

Studenti obývají malé dlouhé pokojíky, z nichž jsou některé součástí školní budovy a některé 
jsou v samostatně oddělených domcích. Dánové si navzájem natolik věří, že své pokojíky 
nezamykají a nechávají své věci volně přístupné, stejně tak jako kola na ulicích měst. Pokud 
jsme je chtěli zamknout my, nevěděli jsme jak. Nejinak tomu bylo i o víkendu, kdy naši studenti 
se svými dánskými partnery odjeli na víkend do rodin. Vzhledem k tomu, že má škola mnoho 
zahraničních studentů, odjíždělo pár našich studentů zpět do Německa. 

V neděli po návratu 
z rodin čekal 
studenty dlouhý 
večer v duchu 
amerického 
fotbalu. Zlatý hřeb 
večera bylo 
sledování finále, 
tzv. Super Bowl, 
které začalo 
patnáct minut po 
půlnoci. 
Nejodolnější z nás, 
v čele s naším 
průvodcem 
Jamesem, 
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fanouškem amerických Patriotů, vydrželi 
do časných ranních hodin. 

Za poznáním jsme vyráželi autobusem do 
blízkých i vzdálenějších dánských měst. 
Hodně se nám líbila procházka po střeše 
musea moderního umění ve druhém 
největším městě Dánska Aarhusu. 
Vyhlídkový koridor hraje všemi barvami a 
proto se jmenuje Rainbow. 

Zajímavé bylo i museum Tirpitz umístěné 
v bunkru z druhé světové války, kde měl být 
podle původního plánu umístěn jeden ze 
dvou gigantických kanónů, které měli za 
úkol bránit dánské pobřeží před vyloděním 
spojenců. 

A teď je řada na nás, budeme se snažit, aby 
z Prahy odjížděli stejně spokojení jako my 
z Rejsby! 

(Petra Ostrolucká, Karolína Janečková a Daniel Petrok) 
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PROSINEC 

Exkurze za uměním do Vídně 

Předvánoční umělecké exkurze do Vídně patří do stabilního repertoáru akcí GEVO Sázavská. 
Ani letos tomu nebylo jinak, bývalé hlavní město monarchie je opět plné lákadel. Albertina 
nabízela velkou výstavu Jeanna Moneta, Uměleckoprůmyslové muzeum unikátní 
retrospektivu Pietra Brueghela. A pak jsou tady tradiční lákadla jako Hofburg, Pavilón secese, 
Kunstkammer, Belvedere a další.  Paní profesorka Smolková se ujala výkladové části a paní 
profesorka Michalová organizačního zajištění na místě. Prostě jsme u toho nemohli chybět. I 
přes veskrze zimní počasí, které panovalo venku. A náležitě jsme si to užili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop Post Bellum 

V prosinci se konal workshop „Tak tohle neprojde“ zaměřený na tematiku lidských práv, 
zejména svobody projevu a cenzury. Dotýká se problematiky cenzury a autocenzury, a to jak 
v době normalizace, tak i v současném světě široce dostupných internetových médií. Studenti 
zažili na vlastní kůži tři ilegální schůzky během osmdesátých let minulého století a přípravu 
vlastního samizdatového časopisu. 

A jak si seminář užila kvinta A?  

Margarita:  



                                                                           

Tento Strategický plán MKV byl připraven v rámci projektu „Kultura na dotek“ 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000340 

Od tohoto workshopu jsem nic neočekávala, ale byla jsem překvapená, jak moc se mi líbil. 
Lektoři byli velmi příjemní a byla s nimi zábava. Hra, která pro nás byla připravená, byla 
zajímavá a hodně mě bavila. Byla neobyčejná a ukázala nám, jaké to zhruba bylo za 
komunismu. Změnil se mi pohled na některé věci a pochopila jsem (aspoň přibližně), jak to 
muselo být těžké pro lidi.  

 

 Návštěva v japonské škole 

V prosinci jsme s panem prof. Jurkovičem a studenty japonštiny z GEVO Jižní Město vyrazili do 
japonské školy v Praze, se kterou pořádáme vzájemné pravidelné akce.  Tentokrát si pro nás 
studenti z japonské školy připravili dvě aktivity. Při první jsme společně hledali klady a zápory 
jak ČR tak Japonska a následně jsme z nich utvořili žebříček těch nejvýznamnějších. Jak dopadla 

Česká republika a Japonsko se můžete podívat 
na fotografiích. 

Při druhé jsme se zúčastnili fyzikálního 

experimentu, který se týkal vody a jejího 
vypařování. Do nádoby s vodou byla umístěna další, menší nádobka vzhůru nohama. Poté byla 
zespoda zahřívána a zkoumalo se zda vyplave na horu či zůstane na dně. Po skončení jsme ve 
skupinách o tomto experimentu diskutovali ve skupinkách. 
T. Buchtele 
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V porotě výtvarné a literární soutěže Romano Suno 

Jako každoročně i v uplynulém školním roce naše gymnázium oslovili pořadatelé romské 
literární a výtvarné soutěže Romano suno (Romský sen), kterou pořádá organizace Nová škola, 
o. p. s. s tím, aby naši studenti přečetli vybrané literární příspěvky a vybrali svého vítěze. 

Soutěže se účastní nejen romské děti a studenti, ale může to být kdokoli. Jedinou podmínkou 
je, že text musí být napsán v romštině. Cílem této akce je uchovat romskou literární tradici. 
Studenti sexty vybrali příběh Rudy Damy, z něhož uvádíme krátkou pasáž: 

„Jeden čas snad nebyl ani jeden zápas, kdy mě soupeř nenazval ty černochu, cikáne, a někdy i 
hůř. A jelikož je hokej dost tvrdý sport, zažil jsem hodně bitek. Ani nevím kdy, ale časem jsem 
prostě pochopil, že je zbytečné se kvůli takovým věcem hádat, nebo dokonce prát. Dneska, když 
se mi někdo tímto způsobem vysměje, otočím se k němu zády a neřeším to.“ 
 
Na začátku prosince pak malá delegace studentů vyrazila do Amerického centra, kde probíhalo 
předávání cen, a to pod záštitou amerického velvyslance Stephena Kinga, který také pronesl 
úvodní řeč, v níž nám všem připomněl, jak moc musí být někdy člověk silný, aby si dokázal za 
svými sny jít. 
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ŘÍJEN 

Oslavy stého výročí vzniku Československa 

Pátek 26. října 2018 jsme se věnovali stému výročí nezávislosti samostatného českého státu. 
Studenti si v rámci prvního celoškolního projektu připravili výstavu s téměř čtyřmi desítkami 
panelů věnovanou nejrůznějším tématům první světové války a české cestě k samostatnosti. 
Některé z nich byly skutečně mimořádně zdařilé a těšíme se, že se stanou součástí trvalejší 
výzdoby školy. Dopoledne jsme také promítali dokumentární filmy, volili 7 největších Čechů 
uplynulého století a psali vzkazy do roku 2118. 
Po programu ve škole jsme se všichni sešli v parku na Folimance, kde jsme společně zasadili 
lípu studentů a učitelů Gymnázia Evolution Sázavská. 
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Návštěva primánů v kostele 

Žáci primy navštívili husitský kostel na Vinohradech. Architekt Pavel Janák vytvořil zajímavou 
stavbu, v jejichž útrobách již několik desítek let probíhají bohoslužby. 

Věřící se mohou kochat 
sochami starozákonních 
proroků či významných postav 
české reformace (Hus, 
Komenský). S historií i 
současností Husova sboru nás 
seznámil místní duchovní, Filip 
Sedlák, absolvent našeho 
gymnázia. A taky jsme si 
zazpívali a viděli kolumbárium 
(úložiště zesnulých). Rozloučili 
jsme se u malé kašny, která se 
nalézá v útrobách kostela. 

Žáky je třeba pochválit. Z jejich 
chování jsem měl radost já (učitel) i 
Pán Bůh (Stvořitel).  

Martin „sanctus“ Chadima 
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Výměnný pobyt v Norimberku 

Studenti Kvinty AB v říjnu vyrazili s paní profesorkou Michalovou a profesorem Černým na 
výměnný výjezd do Norimberka.  Po pondělní náročné cestě z Prahy a zběžné večerní 
procházce Norimberkem následovala opravdu poctivá úterní prohlídka místních 
pamětihodností s velmi milou průvodkyní. Tolik hrázděných domů pohromadě jsme ještě asi 
nikdy neviděli! Dostali jsme se i do jejich útrob, ve dvoře jednoho z nich jsme pak ze studny 
vytahovali rumpálem vodu. Zajímavé a v mnohém poučné byly i místní pověsti o ochmelcích, 
stejně tak prohlídka místní plzeňské hospody (zvenku), která nám dala v jednom ze zdejších 
zákoutí hrdě vzpomenout na naši domovinu a na to, co dala Evropě a lidstvu. Do dvorků 
místních hrázděných domů jsme se dostali díky paní průvodkyni i ve Weissgerbergasse, kde ve 
středověku sídlili především řemeslníci. A po prohlídce norimberských Benátek na řece Pegnitz 
jsme došli až … ke Karlovu mostu, přesněji tedy ke Karlovým mostům, protože tady mají hned 
dva mosty toho jména. Megalomanství stavitele Alberta Speera, který na Hitlerovo zadání 
postavil obrovský areál pro  oslavu nacistických triumfů, jsme na vlastní kůži zažili na 
Zeppelinově pláni za městem. Místo dnes slouží jako památník a díky výkladu pana prof. 
Černého a nedalekému dokumentačnímu středisku pak bylo možné se s jeho osudem 
seznámit podrobněji. Navštívili jsme také Muzeum Albrechta Dürera, který se v Norimberku 
narodil a strávil zde celý svůj život. Studenti byli úžasně soustředění a projevili neobyčejný 
zájem . Viděli jsme praktickou ukázku tvorby tisku a mědirytiny tak, jak se prováděly v 16. 
století. Tuto ukázku bohužel nemáme zdokumentovanou, protože jsme všichni byli tak 
zabráni, že jsme si nestihli udělat ani jednu fotku. 
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