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Vážení čtenáři, právě držíte ve svých rukou další číslo 

školního magazínu v tomto školním roce.  Doufáme, že vás výsledky činnosti 
novinářského kroužku v uplynulém období navázaly na ty předchozí a že Magyk 
bude mít stále větší popularitu. 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 Veselé Vánoce a do Nového roku 
všechno nejlepší a hlavně hodně spokojenosti s naším časopisem! 

          Vaše redakce 
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Naše škola pořádala konferenci o 
využívíní tabletů a elektronických 

učebnic ve výuce 
 26. listopadu 2014 proběhla na naší škole konference o 
využívání tabletů a elektronických učebnic ve výuce. 

Naše gymnázium ji pořádalo ve spolupráci s firmou iSTYLE CZ a 
nakladatelstvím Fraus. Záštitu nad jednáním převzali pan Jiří 
Struček, náměstek hejtmana Plzeňského kraje a pan Rudolf 
Salvetr, starosta Klatov. 

Společně s našimi pedagogy se zúčastnila řada učitelů a 
ředitelů základních škol našeho regionu. Zohledňovaly se 
zkušenosti s dosavadního využívání tabletů na naší škole (letos 
už 5 tříd), ale i na Gymnáziu Dačice či ZŠ Bolešiny. Představena 
byla i Strategie digitálního vzdělávání do r. 2020 schválená 
před několika dny vládou ČR. Nakonec se účastníci konference 
mohli zúčastnit ukázek využití tabletů v různých předmětech 
(M, F, Aj, ZSV, D, Z) přímo ve třídách. Gymnázium v Klatovech 
znovu potvrdilo, že hodlá využívat moderní technologie ve 
výuce ve prospěch svých studentů a poskytnout jim tak 
vzdělání na úrovni 21. století. 

V úvodu pozdravil účastníky konference starosta Klatov Mgr. 
Rudolf Salvetr a předseda Školské rady gymnázia MUDr. Miloš 
Chroust, na závěr zhodnotil přínos využití moderních technologií 
ředitel Krajského inspektorátu ČŠI ing. Pavel Honzík. 
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Naše škola se stala první školou v Plzeňském kraji, která 
výuku s iPady zavedla. Tento fakt vzbudil značnou pozornost i 
mnoha médií, jako příklad otiskujeme článek z Klatovského 
deníku: 

 

 

Učitelé se na gymnáziu učili používat ve výuce tablety 

 

„Účast je poměrně dobrá, i když ne všechny oslovené školy vyslaly 
své zástupce. Někde na to pohlížejí skepticky, ale řada škol, 
zejména velkých, má tyto o moderní technologie skutečný zájem," 
zhodnotil ředitel gymnázia Jiří Šlégl. 

 Zavedení tabletů plánují třeba na klatovské základní škole 
v Tolstého ulici. „Vidím v tom budoucnost a do školy se budeme 
snažit, pokud to jen trochu půjde, tablety dostat. Velký problém jsou 
samozřejmě peníze. Ale ne nepřekonatelný, myslím, že finance na to 
lze postupně uvolňovat. Nejdůležitější je najít ve škole shodu a 
kolegy zapálené pro stejnou věc. Nařídit to direktivně je sice možné, 
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ale asi by to nemělo velký úspěch," řekl Deníku ředitel školy 
Vítězslav Šklebený, který se konference také zúčastnil. 

 Dorazila i ředitelka základní školy ve Školní ulici v Nýrsku Alena 
Linhartová. „O zavedení tabletů do výuky někdy v budoucnu také 
uvažujeme, takže se chceme dozvědět něco o jejich využití," 
vysvětlila.     

     Jedním z přednášejících byl i ředitel bolešinské základní školy 
Michael Burianek. „Tablety požíváme už asi dva roky a zkušenosti 
máme výborné. Bohužel nám chybí finanční prostředky, abychom 
mohli zavést výuku tak, aby každý žák i učitel měl svůj přístroj. 
Takže je nakupujeme postupně, počítáme i s využitím evropských 
dotačních programů," uvedl Burianek. 

 Na klatovském gymnáziu využívají tablety už druhým rokem, 
do projektu je zapojeno pět tříd. „Od samého začátku jsme chtěli, 
aby využití bylo komplexní. Snažili jsme zavést tablety ve všech 
předmětech, žáci mají přístroje od začátku trvale u sebe, tedy ve 
výuce i pro domácí práci," řekl Deníku Šlégl. 

„Samozřejmě to přineslo různá úskalí. Elektronické učebnice bohužel 
zdaleka nejsou pro všechny předměty a existující učebnice mají 
velkou řadu „much". Ale velmi dobrou zkušenost máme například 
s učebnicí angličtiny, která je skutečně interaktivní, a vyučující jsou 
s ní velice spokojeni. Tablety ve školství sice nespasí vše, ale 
kladyrozhodně převažují," uzavřel Šlégl. 

David Kojan 
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Letošní podzimní prázdniny prožila skupina studentů naší školy ve 
slunné Kalifornii. 

 Po náročném přeletu přes Atlantik a území Spojených Států 
jsme přistáli v San Franciscu, odkud jsme se vydali do národního 
parku Yosemite. 

 

Po dvou dnech strávených v překrásné přírodě jsme přes poušť a 
Údolí smrti přejeli do nevadského Las Vegas, v úžasu stanuli před 
mohutným přehradním dílem Hoover Dam a v dalším národním 
parku Joshua Tree jsme obdivovali obrovské kamenné monolity i 
zvláštní pouštní květenu. 
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 Z pohádkového města Palm Springs jsme pokračovali do Los 
Angeles, kde jsme prožili nezapomenutelnou návštěvu filmových 
studií, poznali atmosféru Hollywoodu i proslulých pláží v Santa 
Monice i Venice Beach. 

Naše cesta vedla dále divokým pobřežím Pacifiku (Big Sur) do 
půvabného města Monterey. Zde jsme navštívili interiér jednoho z 
četných majáků na divokém tichomořském pobřeží (Point Pinos) i 
jeden z mnohých misijních kostelů – Carmel. 

V San Franciscu jsme viděli vše, čím je město známé – Golden Gate 
Bridge, Lombard Street, Ashbury, Alamo Square, Alcatraz, China 
Town, ochutnali jsme skvělou krabí polévku v chlebové míse v 
proslulém Fisherman´s Wharf, projeli lodí kolem Alcatrazu pod 
Golden Gate, nakoupili literaturu ve světoznámém knihkupectví City 
Lights Publishers and Booksellers. 

 

 

Na našem nevšedním výletě jsme lehce překonali devítihodinový 
rozdíl mezi časovými pásmy, letěli jsme celkem 6 letadly, viděli jsme 
mohutná pohoří ( i horu Mount Whitney), pouště, nejnižší místo na 
světě Bad Water v Údolí smrti, nádherná jezera, široké řeky, krajiny 
zcela bez osídlení (město duchů Bodie) i hustě obydlené aglomerace, 
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cestou jsme se setkali s florou i faunou pro nás neznámou ( obrovité 
sekvoje, medvědi, kojoti, mývalové, lvouni…). 

Z letadla ze San Francisca do Seattlu jsme za krásného počasí mohli 
pozorovat změny krajiny při pobřeží Pacifiku až téměř ke Kanadě. 

Poděkování za uskutečnění tohoto výjimečného školního výletu patří 
vedení školy a zejména pak cestovní kanceláři Campanatour za 
perfektní služby. 

Letošní podzimní prázdniny prožila skupina studentů naší školy ve 
slunné Kalifornii. 

Po náročném přeletu přes Atlantik a území Spojených Států jsme 
přistáli v San Franciscu, odkud jsme se vydali do národního parku 
Yosemite. 

Po dvou dnech strávených v překrásné přírodě jsme přes poušť a 
Údolí smrti přejeli do nevadského Las Vegas, v úžasu stanuli před 
mohutným přehradním dílem Hoover Dam a v dalším národním 
parku Joshua Tree jsme obdivovali obrovské kamenné monolity i 
zvláštní pouštní květenu. 

Z pohádkového města Palm Springs jsme pokračovali do Los 
Angeles, kde jsme prožili nezapomenutelnou návštěvu filmových 
studií, poznali atmosféru Hollywoodu i proslulých pláží v Santa 
Monice i Venice Beach. 

Naše cesta vedla dále divokým pobřežím Pacifiku (Big Sur) do 
půvabného města Monterey. Zde jsme navštívili interiér jednoho z 
četných majáků na divokém tichomořském pobřeží (Point Pinos) i 
jeden z mnohých misijních kostelů – Carmel. 

V San Franciscu jsme viděli vše, čím je město známé – Golden Gate 
Bridge, Lombard Street, Ashbury, Alamo Square, Alcatraz, China 
Town, ochutnali jsme skvělou krabí polévku v chlebové míse v 
proslulém Fisherman´s Wharf, projeli lodí kolem Alcatrazu pod 
Golden Gate, nakoupili literaturu ve světoznámém knihkupectví City 
Lights Publishers and Booksellers. 

Na našem nevšedním výletě jsme lehce překonali devítihodinový 
rozdíl mezi časovými pásmy, letěli jsme celkem 6 letadly, viděli jsme 
mohutná pohoří ( i horu Mount Whitney), pouště, nejnižší místo na 
světě Bad Water v Údolí smrti, nádherná jezera, široké řeky, krajiny 
zcela bez osídlení (město duchů Bodie) i hustě obydlené aglomerace, 
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cestou jsme se setkali s florou i faunou pro nás neznámou ( obrovité 
sekvoje, medvědi, kojoti, mývalové, lvouni…). 

 

Z letadla ze San Francisca do Seattlu jsme za krásného počasí mohli 
pozorovat změny krajiny při pobřeží Pacifiku až téměř ke Kanadě. 

Poděkování za uskutečnění tohoto výjimečného školního výletu patří 
vedení školy a zejména pak cestovní kanceláři Campanatour za 
perfektní služby. 
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Pišvorky zamířily do Klatov 
  
V pátek 14. 11. na Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech 
přijeli soutěžící z celého okresu s cílem změřit síly v pIšQworkách. 
Celkem dorazilo deset týmů plných odhodlání vyšplhat až na ty 
nejvyšší příčky. 
 

 
 
 V základní skupině ještě atmosféra nebyla moc soutěživá a soutěžící 
hráli spíše pro zábavu. Do čtvrtfinále se neprobojovali domácí Trollové a 
favorizovaný tým Favorit. Zbylé týmy se posunuly do play-off, kde už se 
opravdu soutěžilo. Všechna utkání byla velice napínavá, ale postoupit mohli 
jen ti nejlepší. 
 Po vyčerpávající sérii zápasů jsme poznali i oba finálové týmy. Byli 
jimi Tygři z domácí školy a Team Genesis z Blížejova. Po dlouhém zápase 
zakončeném nervy drásajícím duelem kapitánů nakonec tým Tygrů udolal 
Team Genesis. Ty to ale nemusí vůbec mrzet, protože do krajského kola 
postupují oba finálové týmy. Krom toho, dokázali se probojovat až do finále 
jen ve čtyřech. Na třetí pozici se umístil tým Pišoťáci. 
 Josef Rajal z týmu Tygři říká: ,,Na začátku jsem byl mírně nervózní, 
ale můj přístup byl pozitivní. Přestože jsem na začátku utrpěl drtivou 
porážku od šesťáka, dokázal jsem se vrátit zpátky do hry a pak jsem 
prohrál až ve finále. Také děkuji organizátorům a nezaujatým rozhodčím za 
skvělou organizaci, protože bez nich bych byl ztracen.“ 
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1. místo: Tygři (Gymnázium Jaroslava Vrchlického) ve složení Jiří Kubíček, 
Kateřina Černá, Tomáš Holý, Josef Rajal a Lukáš Holeček 
 
2. místo: Team Genesis (ZŠ a MŠ Blížejov) ve složení Kristián Soukup, 
Denisa Špilková, Jan Svačina a Daniel Šmíd 
 
3. místo: Pišoťáci (Gymnázium Jaroslava Vrchlického) ve složení Alice 
Čermáková, Jolana Šmucrová, Tereza Nováková, Natálie Kantová a Adéla 
Kotěšovcová 
          Jiří Erhart 
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MAMUT  
MAtematiku Musíš Trénovat 
 
 
MAMUT (neboli MAlý Matematicko-Úvahový Turnaj) je soutěž 
tříčlenných družstev složených z žáků šestých až devátých tříd 
základních škol. Družstvo tvoří tři žáci jedné školy tak, aby součet 
ročníků, které navštěvují jeho členové, byl nejvýše 23. Například 
družstvo mohou tvořit jeden žák sedmé třídy a dva žáci osmých tříd, 
protože 7.1 + 8.2 = 23, nebo třeba tři žáci sedmé třídy, protože 
7.3 = 21 < 23. 
 Družstva soutěží ve hře, jejíž podstatnou součástí je řešení 
logických úloh. Jejich řešení testuje nejen schopnosti žáků matematicky 
a logicky myslet, ale také jejích připravenost k týmové spolupráci. 
 Čtvrtý ročník soutěže MAMUT úspěšně proběhl v pondělí 10. 
listopadu 2014. A přestože počasí smutného podzimu spíše vybízelo 
k lenošení někde doma za pecí, na Gymnáziu v Klatovech bylo pěkně 
rušno! Na 62 žáků a žákyň z klatovských i přespolních základních škol 
opět protáčelo své mozkové závity!  A jak to nakonec dopadlo? 
 

Přehled pořadí družstev: 
 

Umístění Družstvo Soutěžící Škola 
Body 
celkem 

1 Horažďovice I 
Miroslav Matějček, 
Ludmila Kubešová, 
Petr Leško 

ZŠ a ZUŠ 
Horažďovice, 
Blatenská 540 

206 

2 SPZ 
Josef Zach, Ondřej 
Sloup, Jakub Pavlík 

ZŠ a MŠ 
Nýrsko, 
Komenského 
ul. 

203 

3 Švihováci B 
Ladislav Kubát, Simona 
Mečlová, Kryštof Boura 

ZŠ a MŠ 
Švihov 

181 
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4 Lerchováci 2 
Michal Věneček, Matěj 
Hrach, Kryštof Smetana 

ZŠ Lerchova 
1112, Sušice 156 

5 Křižíkovci 1 
Lenka Radová, Václav Panc, 
Ondřej Novák 

ZŠ Plánice 149 

6 Čapkova A 
Michal Behenský, Pavel 
Černý, Jan Malát 

ZŠ Čapkova 
Klatovy 147 

7 
Masaryčka 1 
Klatovy 

Jakub Stelzer, Martin Fornouz, 
Jakub Holý  

Masarykova ZŠ 
Klatovy 120 

8 Plánická 2 Lukáš Koláček, Matěj Mudra 
ZŠ Plánická 
Klatovy 117 

9-10 Lerchováci 1 
Jakub Brabec, František 
Vítovec, Matouš Hail 

ZŠ Lerchova 
1112, Sušice 116 

9-10 Strážov 
Martina Bušková, Petra 
Denková, Lucie Denková 

ZŠ a MŠ Strážov 116 

11 Čapkova B 
Anna Krátká, Ondřej Matějka, 
Vítězslav Lejsek 

ZŠ Čapkova 
Klatovy 114 

12 Plánická 1 
Tereza Křiváčková, Jakub 
Šlegl, Josef Flídr 

ZŠ Plánická 
Klatovy 108 

13 
Masaryčka 2 
Klatovy  

Václav Hrabík, Eva 
Řeřichová, Veronika Tržková  

Masarykova ZŠ 
Klatovy 105 

14 Tolsťák 2 
Matěj Kresl, Karolína 
Kukulová, David Ložek 

ZŠ Tolstého 
Klatovy 98 

15 Tolsťák 1 
Marek Vácha, Lenka 
Hromádková, Matyáš Fiala 

ZŠ Tolstého 
Klatovy 97 

16 
Masaryčka B 
Sušice 

Ondrej Farbar, Jaromír 
Hejdušek, 
Karolína Štěpánková 

ZŠ T.G.Masaryka 
Sušice 93 

17 Švihováci A 
Daniel Achac, Veronika 
Křenová, Tomáš Převrátil 

ZŠ a MŠ Švihov 79 

18-19 
Masaryčka A 
Sušice 

Tomáš Jakuba, Vítězslav 
Strejc, Michal Přibyl 

ZŠ 
T. G. Masaryka 
Sušice 

71 

18-19 Horažďovice II 
Matěj Trš, Alena Matějčková, 
Jakub Štrom 

ZŠ a ZUŠ 
Horažďovice, 
Blatenská 540 

71 

20 Křižíkovci 2 
Kateřina Dvořáková, Miroslav 
Faist, Ondřej Sláma 

ZŠ Plánice 57 

21 
Masaryčka 3 
Klatovy 

Pavla Taušová, Pavel Vítovec, 
Michael Moravec 

Masarykova ZŠ 
Klatovy 

22 
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DELF scolaire  
 
Mezinárodně uznávaná certifikační zkouška z francouzštiny  
se již počtvrté konala  na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech. 
V kategorii A1 se zapsala Jitka Mertlová z naší školy, v kategorii B1 
skládaly zkoušku DELF scolaire studentky Jana Vichrová, Markéta  
Čapková a Hana Stýblová  z maturitního ročníku sušického gymnázia, 
kde vyučuje tento jazyk paní  ing. Moravová. 
 V pondělí 24.11. proběhla písemná část A1 (poslech, porozumění 
čtenému  textu a slohová práce). V úterý 25.11. proběhlo totéž pro 
kategorii B1. 
 Před zahájením  individuálních ústních  zkoušek přijal 
francouzskou lektorku Stephanie Koenig  z Alliance Francaise v Plzni 
pan ředitel RNDr. Jiří Šlégl.  Individuální ústní zkoušky proběhy před 
komisí složené ze tří členek, francouzské lektorky a dvou certifikovaných 
vyučujících Gymnázia  J. Vrchlického v Klatovech, Mgr. Jitky Machové a 
Mgr. Ivany Macháčkové. 
 Po sečtení všech získaných bodů a zaslání prací do CIEP, 
mezinároedního pedagogického centra pro zkoušení a výuku 
francouzštiny v Sevres u Paříže, bude úspěšným kandidátkám  vytištěn  
diplom, který má mezinárodní platnost. Ten pak bude studentkám 
předán francouzskou stranou během jarních měsíců. Gymnázium 
Jaroslava  Vrchlického  je kromě Plzně jedinou školou v Plzeňském kraji, 
která má právo organizovat tyto mezinárodně uznávané zkoušky.  
 
Další podrobnosti o této zkoušce můžete najít na stránkách naší školy. 
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Gymnázium Klatovy pořádalo krajské finále středních 

škol v basketbalu 

Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 pořádalo naše gymnázium krajské finále středních škol v 
basketbalu chlapců. Jednalo se o kategorii VI.B, tedy do osmnácti let. Pro naši školu byla 
velká čest uspořádat tento kvalitní turnaj, jehož konání se v Klatovech stává pomalu 
tradicí. Hrálo se v hale místního BK na Husově náměstí. Naši chlapci nás skvěle 
reprezentovali a v těžké konkurenci vybojovali skvělé třetí místo, za což jim patří 
poděkování a uznání. 

 

Gymnázium Klatovy reprezentovali: 

Jiří Kubíček, Jakub Anderle, Petr Kučera, Jakub Illetško, Ondřej Zíka, Vít Hránek, Josef 
Rajal a Matěj Sedláček. 
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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 prosinci 2014  
 

 


