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CO NÁS ČEKÁ

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy,
je po Vánocích. Příroda odpočívá, lidé naopak zásluhou volných vánočních dní většinou načerpali sílu
k aktivnímu životu.
Když jsem psal tento úvod našeho newsletteru před dvěma měsíci poprvé, myslel jsem si: po prvních
dvou měsících školy je skutečně těch zajímavých akcí, kterými naše škola žila, dost. Jak pak to asi
bude dál? Povedou se naplánované akce? Dnes už to víme. Jsme spokojeni. Ale je i na Vás, abyste to
posoudili.
V newsletteru je jen zlomek aktivit – jakýsi vhled do našeho školního života. Snad nejpovedenějším
týdnem uplynulých dvou měsíců byl ten listopadový – „edisonovský“. Projektový týden s
vysokoškoláky ze všech koutů světa se určitě zapsal do paměti studentů i učitelů. Stačí otevřít odkaz
a podívat se na video ze závěrečného loučení.
Přeji všem čtenářům těchto řádků dobrý rok 2015. A budete-li mít v něm chvíli klidu a nutkání nám
napsat ohledně newsletteru CO VY NA TO..., pak to prosím udělejte.
Andrej Plecháček

EDISON NENÍ JENOM ŽÁROVKA
Education. Drive. Internacionality.
Students. Opportunity. Network
30. listopadu byl zakončen projekt Edison
2014.Celý týden jsme v Kralupech hostili
skupinu osmi jedinečných zahraničních
vysokoškoláků, kteří nás odměnili nekončící
škálou informací o svých zemích, kulturách
a tradicích. Učinili tak formou poutavých
prezentací, na které sotva stačil jeden
týden. Jejich největším přínosem však

16.1.2015 maturitní ples 4.B
17.1.2015 - 23.1.2015 lyžařský kurz 2.G
23.1.2015 maturitní ples 4.A
27.1.2015 klasifikační porada
29.1.2015 Pololetní vysvědčení
30.1.2015 Pololetní prázdniny
22.2.2015 - 28.2.2015 lyžařský kurz 1.A
28.2.2015 - 6.3.2015 lyžařský kurz 1.B, 5.G
15.3.2015 uzávěrka přihlášek k přijímacím
zkouškám

ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA – Šárka
postoupila do národního kola
Šárka Míchalová postupuje jako jediná
dívka z kraje do národního kola v mladší
kategorii B jako osmá z 65 účastníků. Ve
starší kategorii se v první desítce umístili
všichni čtyři naši zástupci - Jan Pokorný
byl čtvrtý, Petr Chmel šestý, Míša
Juříčková sedmá a Vojta Juříček devátý. více
NAŠI STUDENTI ZAZÁŘILI V SOUTĚŽI
LEGOROBOTŮ– 3. místo
Dvě skupiny se zúčastnily soutěže
programování Lego robotů na ČVUT.
Družstvo
Jirky
Horyny,
Honzy
Vochomůrky a Filipa Dvořáčka získalo 3.
místo - více

nebylo pouhé prezentování faktických informací, ale způsob, jakým se toho ujali. Bez nadsázky
lze konstatovat, že tato parta doslova rozpohybovala všechny kolem sebe a na týden
roztancovala Dvořákovo gymnázium. První ohlasy jsou extrémně kladné. Nejen za to patří velký
dík těmto mladým lidem stejně jako rodinám, které se ujaly jejich hostitelství a všem našim
studentům, kteří se starali o doprovodný program celého týdne. Ačkoliv se na kralupské obloze
od minulé neděle slunko neukázalo, na DG a SOŠE ho bylo posledních sedm dní stále dost. Na
důkaz mých slov přidávám níže odkaz na video ze závěrečného rozloučení s lektory v tělocvičně
školy - https://www.youtube.com/watch?v=4vrN5bbTDnE

BASKETBAL SMÍŠENÝCH ČTYŘEK bronz je náš - více
NAŠE MLADÉ FLORBALISTKY ZÍSKALY
3. MÍSTO
Na první okresní Vánoční florbalové lize
dívek se našim dvěma družstvům dařilo získaly 3. a 6. místo. Gratulujeme! - více

Ve středu 4. 2. 2015 se uskuteční Den otevřených dveří
pro žáky 9. tříd ZŠ, na kterém si mimo jiné mohou vyzkoušet

zkoušky nanečisto.
PŘIPRAVUJEME

Více než

400 hodin
bylo na naší škole odučeno během posledního roku
s využitím moderních technologií

PCO SE STALO
JAK JSME SI VYJELI DO DRÁŽĎAN...
A tak to bylo konečně tady. Plánovaný výlet
německy se učících studentů do vánočních
Drážďan. Ve škole jsme si předem rozdali
referátky na ty nejdůležitější stavby a každý si
měl tedy na ten den přichystat krátké povídání,
ve kterém prozradí ostatním to podstatné. Něco
jsme se dozvěděli o samotném městě, o
Zwingeru, o lutheránském kostelu i o vánočních
trzích, které byly naším hlavním cílem - více

PROJEKT COMENIUS - WINSEN
Od neděle 30.11. do pátku 5.12. jsme se zúčastnili
projektu Comenius. V neděli jsme odletěli v 12.35
z České republiky a za hodinu jsme již byli v
Hamburku, kde nás přivítalo mrazivé klima. Na
letišti na nás čekaly hostitelské rodiny, které pro
nás měly připravený program na odpoledne. V
pondělí jsme v 8:30 byli přivítáni v Gymnasiu
Winsen,
zúčastnili
jsme
se
několika
seznamovacích aktivit a byli jsme přijati na
radnici. - více

MODERNÍ TECHNOLOGIE
Více než rok a půl se na naší škole realizoval
projekt eVIK (výuka, individualizace, koučink).
Jeho cílem bylo pokusit se najít jiný pohled na
výuku za pomoci moderních technologií, které
nás všechny obklopují. Ke konci prosince projekt
skončil. Co nám přinesl?
Z projektu, který byl financován ESF a
rozpočtem ČR, jsme pořídili mj. tabletovou a
notebookovou učebnu, byly pořízeny výukové
materiály a technika pro pedagogy, učitelé se
školili, jak zařízení vhodně využívat ve výuce, jak
své zkušenost předat dál, jak být mentory
ostatním.
Cílem projektu nebyly technologie samotné
(tablety a notebooky), ale to, abychom se my,
učitelé, připravili na dobu, která není tak daleko,
kdy každý žák bude mít k dispozici své vlastní
zařízení, a bude ho moci využívat ve výuce. více

KONFERENCE MODERNÍ TRENDY VE VÝUCE PŘILÁKALA NA GYMNÁZIUM
PŘÍZNIVCE MODERNÍ VÝUKY
29. listopadu se ve škole konala konference Moderní trendy ve výuce se zaměřením nejen na fyziku.
Do naší školy se sjeli odborníci na moderní technologie z celé republiky, pedagogové, ale i studenti
pedagogiky. Celý den probíhaly přednášky a workshopy, účastníci diskutovali s přednášejícími na
témata moderní výuky, badatelských metod a zapojování projektů. Mohli jste se zde setkat s
Martinem Krynickým (autorem webu realisticky.cz) nebo předními experty na badatelské a
experimentální metody výuky na středních a základních školách - Miroslavem Staňkem a Pavlem
Bohmem. Z našich pedagogů se konference aktivně účastnili Irena Fričová a Radim Kusák, kteří vedli
přednášky a workshopy související s tématem konference). Konference byla pořádána ve spolupráci
s Jednotou českých fyziků a jako závěr projektu eVIK (výuka, individualizace, koučink).

KAM PRO INFORMACE
http://www.dgkralupy.cz – školní web - hlavní
zdroj informací pro studenty, rodiče, veřejnost články, kontakty, tiskopisy, …
https://twitter.com/DGaSOSE - aktuální
informace, na co nezapomenout, co se ruší a
kam nepřijít pozdě - možnost přihlášení k
odběru zpráv, aplikace v mobilu

http://dgkralupy.cz/Studium/Skolnihlaseni/Default.aspx - pravidelná pondělní
hlášení ředitele školy
http://bakalari.dgkralupy.cz/ - známky a
poznámky, rozvrh hodin, suplování, absence, …
- i jako aplikace do mobilu
http://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Jidelnicky
(č. 6627 zobrazí jídelníček naší školy včetně
alergenů ve stravě – i jako aplikace do mobilu

MLADÝ DÉMOSTHENES
I letos se našlo devět odvážlivců, kteří neváhali
připravit si dvouminutový souvislý projev a
pak předstoupit před náročnou porotu.
Tematický záběr byl tradičně široký - od
vyprávění o domácím mazlíčkovi přes život
Marie Antoinetty, charakteristiku čaroděje
Gandalfa, informace o „počítačovém sportu",
zamyšlení nad mobilními telefony, problém
kouření v restauracích, provokující úvahu o
školním parlamentu až po slovní variace na
téma „mluvím o tom, že nevím, o čem mám
mluvit". více
NÁBOJ SE VRACÍ PRO NEJMENŠÍ
Po několikaleté přestávce se pořadatelé z MFF
UK vrátili k soutěži Náboj pro druhý stupeň ZŠ
a nižší gymnázia. Z naší školy se přihlásila dvě
dívčí družstva: Adéla Křelinová, Věra Pokorná,
Anna Ryšavá a Magdalena Šoltysová z tercie a
Martina Nehasilová, Michaela Maříková, Klára
Malíková a Šárka Míchalová z kvarty. Družstva
řešila úlohy z matematiky a fyziky. Šlo o to
vyřešit jich za 120 minut co nejvíce. Obě
družstva dobře reprezentovala naši školu a
užila si netradiční soutěž. - více
DIVADLEM PROTI KYBERŠIKANĚ
V pondělí 24. 11. naši školu navštívila skupina
herců z agentury niaArt, aby studentům
nižšího gymnázia zahrála
divadelněvzdělávací představení v rámci občanské
výchovy. Tématem pro tercii a kvartu se stala
finanční gramotnost, zatímco pro primu a
sekundu bylo připraveno představení věnující
se kyberšikaně - více
MIKULÁŠSKÝ AEROBIK
V pátek 12. 12. úspěšně proběhl v naší
tělocvičně 19. ročník Mikulášského aerobiku.
Sešlo se rekordních 89 dětí z kralupských škol.
Bezchybnou organizaci zvládly již tradičně
dívky z kvinty, zaslouží si velkou pochvalu.
JAK SE DOBŘE ORIENTOVAT NA TRHU
PRÁCE.
Cílem přednášky určené pro maturanty byla
pomoc studentům orientovat se na trhu práce
i s ohledem na volbu VŠ. Připravit je na možná
úskalí, která je čekají při volbě a hledání
zaměstnání, doporučit čeho se mají vyvarovat
a co naopak mohou udělat pro úspěch
v profesním životě.
CO JE TO FIKTIVNÍ FIRMA
Jedním z volitelných předmětů ve třetím
ročníku OA je i fiktivní firma. Vzhledem
k tomu, že se nás na tento předmět přihlásila
většina, máme fiktivní firmy hned dvě. Hotel
HEAVEN a firmu WINESO, prodávající vína,
olivy a sýry - obě společnosti s ručením
omezeným. Ale co to vlastně předmět fiktivní
firma je? Podstatou tohoto předmětu je
přiblížit nám, studentům, vedení firmy v praxi,
a to bez skutečných podnikatelských rizik.
Máme své fiktivní IČ, jsme zapsáni do
fiktivního obchodního rejstříku a prodáváme
naše fiktivní výrobky za fiktivní peníze. - více

