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Vážení čtenáři, právě držíte ve svých rukou první číslo 

školního magazínu v tomto školním roce.  Doufáme, že vás výsledky činnosti 
novinářského kroužku v uplynulém období  potěšily, pobavily a také poučily. 
Rovněž věříme, že se i nadále budeme těšit vaší přízni a zájmu. Naše redakční 
rada se již rozrůstá o nové členy a tak se můžete těšit na nové nápady a zajímavé 
příspěvky.  
 Za celý redakční tým vám přejeme do nového školního roku všechno 
nejlepší a hlavně hodně spokojenosti s naším časopisem! 

          Vaše redakce 
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Naše škola získala vynikající 
umístění v soutěži O nejúspěšnější 
školu v předmětových soutěžích  za 

školní rok 2013/2014 

 

 
 

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech obhájilo loňské prvenství a umístilo se za školní 
rok 2013/14 opět na 1. místě mezi gymnázii Plzeňského kraje. 

Hodnoceny byly všechny hlavní předmětové i sportovní soutěže. 

Dík patří všem studentům, kteří se o tento významný úspěch zasloužili a jejich 
pedagogům, kteří je vedli. 

 



  4

Výuka s iPady 
     - zkušenosti a postřehy  
Ve školním roce 2014/15 pokračuje v naší škole projekt 
komplexního využití tabletů ve výuce. Již v loňském roce, v září 
2013 došlo na klatovském gymnáziu k razantnímu kroku vpřed 
s ohledem na modernizaci výuky. Gymnázium se zařadilo mezi 
několik málo škol v republice, které začaly ve výuce používat 
ipady. Na rozdíl od některých ostatních škol se ovšem ipady 
díky výhodnému splátkovému kalendáři po roce stanou 
majetkem studentů samotných. 

Společně s loňskými prvními ročníky čtyřletého studia se 
projektu zúčastní již 5 tříd, tedy asi 140 studentů. Jde o třídy 
2.A, 2.B, 1.A, 1.B a KA. Všichni budou mít tablety trvale k 
dispozici pro školní i domácí přípravu. 

Tablety (Apple iPad) představují moderní přenosný počítačový 
systém, který přesvědčuje svými výhodami. Studenti budou 
využívat elektronické učebnice se širšími možnostmi. Dále 
budou ve všech učebních prostorech moci využít Wi-Fi připojení 
s dostatečnou kapacitou a zjišťovat tak aktuální informace. 

Nejdůležitější však je, aby si zvykli na tablet jako na 
univerzálního pomocníka. 

Nebude se samozřejmě učit za ně, ale výuku značně zefektivní. 
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Naše škola se stala první školou v Plzeňském kraji, která 
výuku s iPady zavedla. Tento fakt vzbudil značnou pozornost i 
celostátních médií, jako příklad otiskujeme článek 
z Hospodářských novin: 

 

Prváci gymnázia v Klatovech se budou učit z tabletů. Škola má i 
vlastní e-learningové projekty 
 

 

Lavice s pětašedesáti vyrovnanými tablety, ve kterých budou 
nahrané elektronické učebnice pro jednotlivé předměty, čekaly v 
pondělí na studenty dvou prvních ročníků čtyřletého gymnázia v 
Klatovech. 

Škola se 630 studenty jako jedna z prvních v kraji přechází 
komplexně na výuku, kdy klasické papírové učebnice nahrazují 
elektronické knihy v tabletech. S projektem začala loni, tablety zatím 
dostávají studenti prvních ročníků čtyřletého studia, v následujících 
dnech přibude ještě jedna třída kvartánů. 

Postupně chce škola nabídnout tuto možnost i dalším zájemcům, 
uvedl ředitel školy Jiří Šlégl. 
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Gymnázium v Klatovech poskytne studentům tablety iPad nejen pro 
školní výuku, dostanou je i domů. "Budou je mít, a to je smyslem 
projektu, v držení ve škole i doma tak, aby si na ně zvykli. V 
žádném případě nám nešlo o to, aby se tablety rozdaly jen na 
hodinu a po ní se zase vybraly," řekl Šlégl. 

Během jednoho školního roku zaplatí studenti v měsíčních 
splátkách zvýhodněnou cenu přístroje a tablet bude jejich.  

 

I když elektronických učebnic je nejvíce pro základní školy a nižší 
stupeň gymnázií, v Klatovech s nimi začínají od čtyřletého studia. 
Pokud nebude vhodná elektronická učebnice k dispozici, budou 
studenti podle ředitele dostávat materiály vytvořené učiteli. 

Gymnázium má už na 1500 prezentací a elektronických projektů 
zpracovaných vlastními kantory. 

"Po zprovoznění iPadů dostanou žáci pokyny, jak se bude v 
konkrétním předmětu postupovat. Tam, kde elektronické učebnice 
nejsou, budou dostávat elektronické materiály od vyučujících - 
prezentace, úlohy k procvičování a další věci. Budou moci 
komunikovat a tyto věci sdílet," informoval ředitel. 
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Přechod na interaktivní formu vyučování je podle něj světový trend. 
Výhoda tabletů, v nichž mají studenti nahrané učebnice, slovníky i 
atlasy, nespočívá jen v odlehčení školních tašek od papírových 
knih. Tablet, který je dnes pro současnou generaci nedílnou 
součástí života, mají studenti neustále u sebe, nabízí interaktivní 
formu výuky a díky školní wi-fi síti mohou studenti okamžitě 
vyhledávat potřebné věci na internetu, vyjmenoval Šlégl. 

"Za hlavní považuji to, aby se iPad stal jejich normálním 
pomocníkem, nikoliv mozkem, nenahradí učení, nenahradí domácí 
práci, ale zefektivní ji," doplnil. 

        

 

 

 

 

 

 

IPady jistě nelze chápat jako všemocný nástroj, díky kterému 
se studenti budou rádi a lépe učit, ale musíme je chápat jako 
užitečného pomocníka při výuce. Studenti jistě ocení i fakt, že 
nemusí do školy nosit tašku plnou klasických učebnic, ale 
většina učebnic je již nahrána právě v ipadech.    
 Přínos ipadů je zcela neoddiskutovatelný a pevně věříme, 
že naši studenti dokáží zkušenosti nabyté při práci s nimi v 
budoucnu jistě využít.  

 

 

 

 
 

 

"Myslím si, že výuka s 
tablety je pokrok v učení ve 
školách. Je to lehčí batoh, 
bude to interaktivní, 
učebnice budou v nové 
formě, bude to nová 
zkušenost pro žáky," 
souhlasí s ředitelem 
student prvního ročníku 
Michal Moudrý. 
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V SOČ 2014 byli studenti naší školy velmi úspěšní 

	

K nejúspěšnějším studentům patřili: 

Lukáš Bešta : Významné lokality Klatovska; zaměření na čeleď modráskovitých (Gy) 

Jana Mazánková: Moje praktické zkušenosti s kontinuálním měřením koncentrace 
glukózy, monitorování změn koncentrace glukózy v intersticiu v závislosti na různých 
vnějších podnětech (Gy) 

Hana Soukupová, Tomášková: Brainstorming (OA) 

Jana Hrnčířová: Sledování obsahu kyseliny benzoové v hořčici pomocí kapilární 
elektroforézy (Gy) 

Renata Petříková, Radim Muchna: Bezkontaktní platby (OA) 

Výsledky krajského kola: 

1. místo Jana Hrnčířová (chemie) 

1. místo Lukáš Bešta (biologie) 

1. místo Jana Mazánková (zdravotnictví) 

2. místo Lucie Sedláčková (kultura) 

5. místo Anežka Hromířová (dějepis) 

Výsledky celostátního kola: 

2. místo Lukáš Bešta (biologie) 

3. místo Jana Mazánková (zdravotnictví) 

14. místo Jana Hrnčířová (chemie) 

Všem úspěšným studentům srdečně blahopřejeme. 
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Díky umístění studentů končící 4.A Lukáše Bešty a Jany 
Mazánkové v ústředním kole Středoškolské odborné činnosti (2. 
místo v kategorii biologie a 3. místo v kategorii zdravotnictví) 
získalo naše gymnázium v dotačním programu Plzeňského kraje 
TALENT šek na nákup pomůcek v hodnotě 33 tisíc korun. 
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Kdo jsme a proč 
jsme 

Klub je členem 
Asociace 
středoškolských klubů 
České republiky, o. s. 
(www.askcr.cz) a nabízí 
našim studentům i 
zájemcům z řad 
veřejnosti odborné a 
zájmové aktivity. 
Naše škola prostě není jen (m)učení. Přesvědčte se sami! 

Členství 

Členem klubu se student naší školy stává zaplacením členského 
příspěvku 100,- Kč na školní rok. Všichni členové klubu budou 
mít vstup zdarma na všechny přednášky a u ostatních akcí 
budou čerpat slevu, jejíž výše se bude odvíjet od charakteru a 
nákladů konkrétní akce. Vložená stokoruna se aktivním členům 
klubu za školní rok v těchto slevách bohatě vrátí. 

Klub mladého diváka 

Osmkrát za školní rok 2013/14 mají zájemci možnost navštívit 
divadelní představení v některém z plzeňských divadel. Jedná 
se o představení různých žánrů vybraných tak, aby dospívající 
zaujaly. Doprava do Plzně bude zajištěna najatým autobusem. 
Členům klubu bude část jízdného hrazena. 

 

 

Støedoškolský 
klub 
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Projekt Edison přinesl změnu do 
zaběhnutého chodu školy 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Díky spolupráci s plzeňskou organizací AIESEC naši školu navštívilo 
sedm stážistů z různých koutů světa – Mexika, Austrálie, Turecka, 
Egypta, Indonésie, Brazílie, Vietnamu. Pracovali se studenty 
zejména v hodinách anglického jazyka, vnesli exotiku ale i do hodin 
španělštiny, biologie, zeměpisu, výtvarné a hudební výchovy. Třetí 
únorový týden byl obohacující kulturní a jazykovou zkušeností pro 
všechny zúčastněné – studenty, stážisty, učitele. 

Letos byli stážisté ubytováni v rodinách našich studentů – ujali se 
jich Kristýna Lesná SpA, Veronika Fialová SpA, Lukáš Papco SpB, 
Magda Žežulová 4B, Michaela Rumlová 3B, Sára Kaletová QB a 
hostující student Niccoló Coppolo. Poděkování patří jim a jejich 
rodičům. 
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Vybíráme několik názorů a postřehů ze studentských prací: 

“I really liked meeting students from foreign countries. At first 
we were shy, but later we became more confident and then the 
lessons were much funnier. We could talk with them about 
everything we wanted. It was very useful for me because I 
could try to speak English.”                                 Dan Palát, TA 

 

“I enjoyed meeting students from other countries; they were 
really friendly and talkative. We learnt a lot of interesting 
things, for example that in Brazil there is sometimes snow and 
in Vietnam children wear school uniforms. It was amazing how 
many names Isadora has got! We liked singing with her very 
much! I was also surprised that they were different from us.”                   
                        Sára Köhnleinová, TA 

 

“The whole project inspired me. In the future I would like to go 
to foreign countries and tell local students about my country, 
culture and myself. I think it must be an amazing experience.”   
         Diana Matviyuková, 1B 

 

“I had a chance to spend one amazing week with Monica, 23-
year-old girl from Mexico. I learnt a lot of new things about her 
country and Mexican culture – the most surprising fact was that 
the driving licence can be bought by everyone and that she saw 
snow for the first time here, in our country. I admired her 
optimism, enthusiasm and endless laughing. It was 
unforgettable experience both for me and for my whole family.” 
                                                      Veronika Fialová, SpA 

 

“I think all people in my class were quite surprised, because 
each of the foreigners was very friendly, outgoing and no one 
was shy. And these qualities and abilities are very unusual in 
my country.”                                             Marek Kostner, SpA 
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“I didn´t have enough courage to talk to them, even though I 
would love to. On the other hand, I understood them well and it 
pleased me.”                                          Alžběta Vaštová, SxB 

 

“It was very beneficial to hear different accents as well as to 
have the opportunity to talk with them. It was a great week”          
        Eva Zámečníková, SxB 

 

“I suppose that the best experiences and memories will be in 
the hearts of the students who travel and give presentations, 
since they are in a different place with different people and 
traditions and such things are really valuable.”   
        Bára Sýkorová, OkB 
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Školní výlet do Ameriky? Donedávna pouhá utopie…Během 
loňských podzimních prázdnin se však pro 24 studentů našeho 
gymnázia stal tento sen skutečností.  
Osmidenní poznávací zájezd do New Yorku a Washingtonu 
splnil, ba dokonce předčil naše očekávání.  
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POHODLNÁ DOPRAVA od školy na letiště (i zpět) luxusním 
autobusem, rychlý letecký přesun do Varšavy a odtud 
moderním Dreamlinerem 787 na letiště J.F.K. do New Yorku.  
 

 
 

VÝBORNÉ UBYTOVÁNÍ v hotelu Ramada Limited v New Jersey, 
kde jsme ve velkých apartmánech strávili 6 nocí a před 
každodenním náročným programem se dostatečně nasnídali.  
 
PESTRÝ PROGRAM – vše, co turista může během týdenního 
pobytu v N.Y. poznat, jsme viděli – prošli jsme pěšky celý 
Manhattan, na ruch velkoměsta jsme pohlíželi z Empire State 
Building i od Sochy svobody.  
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Ve Washingtonu jsme pak na Arlingtonském hřbitově stanuli 
před hrobem Kennedyových, zažili demonstraci horníků před 
Capitolem, procházkou došli k Bílému domu zalitému sluncem a 
odtud k Monumentu a velkolepému památníku amerických 
vojáků WWII Memorial, Vietnam Veterans Wall a k Lincoln 
Memorial. 

 
 
Návštěva proslulých mrakodrapů, světoznámých knihkupectví, 
muzeí, parků včetně Central Parku, nakupování nejen v Macy´s 
– největším obchodním domě na světě – to vše zanechá 
hluboký dojem v každém z nás.  
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PODĚKOVÁNÍ patří bezesporu hlavně cestovní kanceláři 
Campanatour a jejímu panu řediteli Janu Zemanovi za odborné 
průvodcování i za bezkonkurenční cenu, za kterou studenti 
mohli vycestovat.  
 
Díky i všem studentům, účastníkům tohoto studijně 
poznávacího výletu, kteří si připravili zajímavé prezentace k 
předem vybraným tématům i místům, aktivně se domlouvali 
běžnou angličtinou, byli disciplinovaní a velmi dobře se během 
celého zájezdu chovali.      Jiřina  Stýblová 
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Pevně	věříme,	že	zlepšení	podmínek	pro	atletické	disciplíny	přispěje	ke	
zvýšení	atraktivity	tohoto	sportu	na	naší	škole	a	zároveň	doufáme,	že	nové	
sektory	umožní	díky	lepším	tréninkovým	možnostem	také	lepší	výkony	na	
školních	soutěžích	a	na	Halířově	memoriálu.	

Na	konci	srpna	byla	
zahájena	dlouho	
očekávaná	a	dlouho	
připravovaná	úprava	
vnějších	tělovýchovných	
prostor	naší	školy.	Jedná	
se	především	o	
rekonstrukci	sektoru	pro	
skok	daleký,	běžecké	
atletické	dráhy	a	
především	vybudování	
areálu	pro	skok	vysoký.	
ten	se	bude	nacházet	
v	prostoru	mezi	
tělocvičnou	a	školní	
zahradou.	
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LEZECKÉ STĚNY  

hala TJ Lokomotiva Plzeň  
 

lezení s odbornými instruktory 
změřte si své síly  

 

 
 

Připravili	jsem	pro	vás	předvánoční	sportovní	výlet	do	Plzně.		
Akce	probíhá	v	rámci	školního	klubu.	
	
Termín	–	v	prosinci	‐	bude	upřesněno		
Cena	cca	200,‐	Kč	+	vlak	(Klatovy	‐	Plzeň	a	zpět).		
Další	informace	a	závazné	přihlášky	v	kabinetu	TV.	
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Magazín Gymnázia Klatovy  vydává Novinářský kroužek při Gymnáziu 
Jaroslava Vrchlického v Klatovech  Vedoucí: Mgr. Roman Sedláček  otištěné 
texty nemusí vyjadřovat názor redakce  kontakt : magyk12@seznam.cz  

Toto číslo vyšlo v říjnu 2014  
 

 


