ÚVODNÍ SLOVO

ŘEDITELE ŠKOLY
VÁŽENÍ RODIČE, VÁŽENÉ KOLEGYNĚ,
VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, MILÉ STUDENTKY,
MILÍ STUDENTI, VÁŽENÍ PŘÁTELÉ NAŠÍ ŠKOLY,
v minulém roce jsem v úvodu do ročenky napsal,
že máme ve škole šikovné studenty. Že je důležité je nechat činit věci po svém, protože mají
v sobě touhu něco dělat, přemýšlet, být aktivní,
namáhat svou hlavu i tělo čímkoli, co si vyberou.
Jako důkaz svého tvrzení jsem použil všechny
školní aktivity, o kterých se v minulém roce v brožurce psalo. Psali jsme však o nich často my učitelé a ročenku sestavovala paní kolegyně Popová.
Uplynul rok a ročenku tvoří tým studentů. Oslovil
učitele, shání fotky, píše texty. Nevím sice, jak to
dopadne, ale říkám si, že je to tak správně. Ročenka a v souvislosti s tím bilance toho, co studenti v naší škole pod vedením svých profesorek
a profesorů vytvořili, je hlavně jejich věc. Tak jako

se já někdy chlubím prací našich učitelů a ostatních zaměstnanců, tak se zase pedagogický sbor
může chlubit tím, co dokázali jejich studenti. To,
že se dokáží naučit na jedničky, je fajn, ale mnohem závažnější zkouškou je, že něco na základě
svých vědomostí tvoří, budují, vymýšlejí, pěstují
svou kreativitu ale i zodpovědnost za to, že něco
důležitého – třeba tuto publikaci – mají odevzdat
do rukou čtenářů. Může to být ale klidně i něco
jiného, kupříkladu nějaký projekt studentského
parlamentu, který se v příštím roce určitě objeví.
Parlament má totiž po letech tápání „našlápnuto“ na to, aby místo schůzování a probírání banálních skutečností (že má nějaká třída dlouhý rozvrh nebo musí dlouho čekat ve frontě na oběd)
skutečně začal pracovat tvořivě a podnětně
na zvýšení kvality studentského života v naší škole. Může k tomu posloužit i nový, zajímavý a hlavně z iniciativy našich žáků vzniklý časopis Dvořan,
jehož druhé číslo se mi nedávno dostalo do ruky.
Pak bude život v naší budově ještě
pestřejší – tak jak to evokuje naše další
společná, tentokrát cirkusová fotografie na obálce této publikace.
Jak jsem již zmínil: výsledek studentského snažení zatím neznáme, neboť
tento úvod píši podle přání redaktorů
v předstihu, ale moc se na její výtisk
těším. Máme totiž ve škole šikovné
mladé lidi.

RNDr. Andrej Plecháček,
ředitel Dvořákova gymnázia a SOŠE
v Kralupech nad Vltavou
Florbalový tým na vánočním turnaji
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ROČENKA 2016/2017

ÚSPĚCHY

STUDENTŮ
Nejvyšší ocenění naší školy – Medaili Antonína Dvořáka – každý rok předáváme
nejlepším studentům – absolventům naší školy, kteří mají dobrý prospěch, dosahují výrazných úspěchů v oblasti kultury, sportu a jsou aktivní ve školním kolektivu
a ve společnosti. Ve školním roce 2016/2017 ji obdrželi studenti:

JAN POKORNÝ
Z 8.G

PETR CHMEL
Z 8.G

Medaili dostal za výborné studijní výsledky
a mimořádné úspěchy
v různých soutěžích zejména v přírodovědných
oborech, matematice,
informatice, logice.

Medaili dostal za výborné studijní výsledky
a mimořádné úspěchy
v různých soutěžích zejména v přírodovědných
oborech, matematice,
informatice, logice.

Další studium: ČVUT - FIT

Další studium: MFF UK

DALŠÍ ÚSPĚCHY
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ

• Marika Julie Gregorová (4.G) 4. místo
v okresním kole
• Matouš Čížek (6.G) 3. místo v krajském kole
• Martina Nehasilová (6.G) 6. místo v krajském kole

• Martin Prokopič (7.G) za 1. místo v krajském
kole a 12. místo v celostátním finále

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
• Petr Chmel (8.G) 2. místo v krajském kole
kategorie A
• Šárka Míchalová (6.G) 5. místo v krajském
kole kategorie B
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SOUTĚŽ MATEMATICKÝ NÁBOJ
24. místo v celostátním kole pro tým ve složení:
• Petr Chmel (8.G)
• Jan Pokorný (8.G)
• Adam Kozel (4.A)
• Richard Bezděka (7.G)
• Šárka Míchalová (6.G)

ÚSPĚCHY STUDENTŮ

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA
Tento školní rok naše škola pořádala poprvé
okresní kolo chemické olympiády:
• Tadeáš Ryba (3.G) 1. místo v kategorii F
• Michal Novák (3.G) 3. místo v kategorii F
• Eliška Synková (4.G) 2. místo v kategorii E

OLYMPIÁDA
V NĚMECKÉM JAZYCE
• Anna Jůzová (4.G) 1. místo v okresním kole
a postup do krajského kola

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

SOUTĚŽ INFORMATICKÝ BOBR

• Petr Ptáček (8.G) 2. místo v krajském kole

• Petr Chmel (8.G) 1. místo v celostátním kole
v kategorii Student
• Štěpán Červenka (2.G) 1. místo v celostátním kole v kategorii Benjamin

OLYMPIÁDA V DĚJEPISE

OLYMPIÁDA
V ANGLICKÉM JAZYCE
• Aneta Ryntová (7.G) 1. místo v okresním
kole v nejstarší kategorii (III.A), 8. místo
v krajském kole
• Stanislav Kříž (2.G) 2. místo v kategorii I.B

OLYMPIÁDA V RUSKÉM JAZYCE
• Sabina Farková (4.A) 1. místo v krajském
kole a 2. místo v ústředním kole

PUŠKINŮV PAMÁTNÍK
• Ruštináři 3.A – účast v krajském kole
Ars poetica a 2. místo za scénku Repka.

• Zoe Schusterová, Eliška Synková (4.G)
a Kateřina Prosecká (3.G) - účast v okresním
kole

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. místo v krajském kole pro tým volejbalistek
a postup do celostátního kola vybojovaly:
• Míša Hiklová
• Adéla Blažková
• Bára Junášková
• Maruška Nováková
• Tereza Černá
• Sabina Farková
• Simona Venzarová
• Lili Kuželková
• Tereza Zabilanská
• Karolína Fejtová
• Viki Momutová

Účastníci soutěže Matematický klokan

7

ROČENKA 2016/2017

Soutěž v programování (Martin Prokopič)

Biologická olympiáda (Albert Málek)

Chemická olympiáda (Marika Julie Gregorová, Michaela Hájková)

8

ÚSPĚCHY STUDENTŮ

Účastníci okresního kola Matematické olympiády

Studenti řeší úkoly Zeměpisné olympiády

Studenti 3. A se připravují na soutěž Puškinův památník
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ROZHOVORY

S ABSOLVENTY ŠKOLY
ELIŠKA
VONDROVÁ

čemu tohle všechno vlastně dělám.”

(8.G) 2008–2016

Napiš jednu větu – poselství pro budoucí studenty.
“Moje poselství? Momentálně by znělo asi takto: Dělejte vše pro to, abyste se rozvíjeli v tom,
v čem jste dobří, v tom, co vás naplňuje, v tom, co
vás dělá šťastnými.”

Kdybys měla vyjmenovat 3 věci, které si ze školy pamatuješ, které by to byly?
“Nezapomenu na laborky z chemie, hodiny matematiky, dějepisu a češtiny. Na nadšení profesorů
pro předmět a témata, vyprávěná tak poutavě,
že nadchla i nás.”
Co studuješ teď?
“Studuji 2. lékařskou fakultu UK.”
Pokus se zhodnotit, jak tě osmileté gymnázium připravilo na budoucnost.
“Uprostřed svých příprav na zkoušku z anatomie, ale obecně i po celý rok, musím říci, že jsem
opravdu vděčná za návyk, který jsem si za těch
8 let studia na gymnáziu osvojila. Gymnázium mě
naučilo se učit. Zdá se to jako naprostá banalita
– do chvíle, než přijde takové kvantum informací, které se už nedá zvládnout. Respektive nedá
zvládnout dosavadními vědomostmi a logickým
rozumem. Když pak začnu s učením a než překonám chvíli, kdy se přímo topím zalitá uprostřed
miliardy informací, které jsou všechny propojeny
ještě s další miliardou informací, a hladina (míněno moment, kdy mi text začíná dávat smysl) je
v nedohlednu, mám chuť utéct, prokrastinovat.
Jednoduše dělat cokoliv, jen ne se „topit“. Takže
gymnázium pro mě byla velká příprava. Příprava na to, že se budu muset učit každý den, že
si budu muset v tom učení najít systém a že se
vše dá zvládnout, když v sobě najdu důvod, kvůli
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Co ti na škole chybělo?
“Asi nic.”

JIŘÍ
KULKA
(4.B) 2012–2016
Kdybys měl vyjmenovat 3 věci, které si ze školy
pamatuješ, které by to byly?
“Jako první mě napadá asi čeština s paní profesorkou Honickou, zapůsobila na mě i upovídaná
kuchařka. Nikdy taky nezapomenu na skvělý zájezd do Španělska.”
Co studuješ teď?
“Studuju UJEP FSE v Ústí, podnikatele.”
Pokus se zhodnotit, jak tě obchodní akademie
připravila na budoucnost.
“Na vejšku super, příprava do života nulová.”
Co ti na škole chybělo?
“Chybělo mi asi více přednášek lidí z praxe, jako
třeba různí cestovatelé, mladí zdární podnikatelé
– jako třeba Kazma. Na vysoké o to mají studenti
velký zájem.”

PROJEKTY

Napiš jednu větu – poselství pro budoucí studenty.
“Střední je procházka růžovým sadem.”

TOMÁŠ
PREJZA
(4.A) 2012–2016
Kdybys měl vyjmenovat 3 věci, které si ze školy
pamatuješ, které by to byly?
“Nezapomenu na hodiny organické chemie s paní
profesorkou Novákovou, laborky s paní profesorkou Brysovou a paní profesorkou Knoppovou
a dobrá jídla v jídelně.“

Co studuješ teď?
“Studuji syntézu a výrobu léčiv na VŠCHT.”
Pokus se zhodnotit, jak tě gymnázium připravilo na budoucnost.
“Profesoři se nám snaží předat maximum a je jen
na nás ty vědomosti převzít. Příprava do budoucna byla skvělá.”
Co ti na škole chybělo?
“Co mi chybělo? Druhé jídlo v pátek!”
Napiš jednu větu – poselství pro budoucí studenty.
“Neflákejte se a učte se!”

ÚSPĚŠNÉ

CELOROČNÍ PROJEKTY
ŽILI JSME DIVADLEM
Uplynulý školní rok bude v paměti řady z nás zajisté spojen s „projektem“ nácviku a inscenování
divadelní hry “Dalskabáty, hříšná ves“. Do divadelních zkoušek se zapojilo celkem 14 studentů
– většinou z 3. A a 7. G, dále pak po jednom studentu z 2. A a 8. G. Seznamování s textem začalo
již na jaře loňského roku, intenzívní zkoušky pak
od září 2016. Premiéru jsme si stanovili na únor
2017.

Samozřejmě další podmínkou je to, aby postavy
z vybrané hry typově odpovídaly naturelu herců.

Nastudováním této divadelní hry jsme chtěli
navázat na naše úspěšná představení „Lucerny“
a „Podivné paní Savageové“, od nichž uplynulo již
sedm, resp. pět let. Proč ta delší pauza?

Od února do dubna jsme odehráli sedm představení. Čtyřikrát jsme hráli v Kralupech (pro školu,
dvakrát pro veřejnost a jednou pro žáky ze ZŠ
Třebízského), dále nás diváci mohli vidět v kulturních domech v Otvovicích, Odoleně Vodě a v Neratovicích. Moc nás potěšilo, že se celkem rychle
rozkřiklo, že herecké výkony i aktualizace textu
daly dohromady příjemný mix klasiky a moderny, a tak naše inscenace vidělo celkem přibližně
1500 diváků! A tím by se mohlo chlubit i leckteré
oblastní profesionální divadlo.

Ono totiž vždycky záleží na partě, která se chce
dát dohromady a obětovat svůj volný čas i pohodlí k uskutečnění dobré věci. A taková se sešla
až letos. Prostě počkali jsme si, ale stálo to za to!

„Hra se mi velmi líbila. Neměl jsem příliš velká
očekávání, jelikož se jednalo o školní hru, ale o to
víc jsem byl překvapen skvělými hereckými výkony i vtipností samotné hry. Nedokážu si předsta-
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vit, že bych měl stát na pódiu před celou školou
a takhle dlouho všechny bavit. Proto ode mě patří
všem velký obdiv.“ Podobných ocenění od spolužáků, kterých jsme dostali velmi mnoho, si moc
vážíme.

Ale ne! Nechte se překvapit. Kdy a s kým budeme
hrát, záleží ale zase na tom, kdy a jaký fajn kolektiv hereckých nadšenců se v našich třídách objeví
a přihlásí. Tak co, necháte nás dlouho čekat?
Vlasta a Ivo Honických

A plány do budoucna? Již samozřejmě jsou. V plánu máme inscenovat hru Ant............

Dalskabáty, hříšná ves
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PROJEKTY

REÁLNÉ FIRMY NA OBCHODNÍ AKADEMII
TO CHCEŠ!
A DELICIOUS BAKER

nání určitě bude hodit.

Co se skrývá pod názvy To chceš! a Delicious
Baker?
Jsou to názvy dvou reálných firem založených
v tomto školním roce studenty 3. ročníku obchodní akademie v rámci výuky.

Jak se vám pracovalo se studenty zapojenými
do projektu?
Studenti se velmi snažili, ovšem jejich výkonnost
se odvíjela od jejich nálady. Vyučovací hodinu
měli z velké části ve své režii, často sami přicházeli s novými nápady, ale někdy je bylo nutné popostrčit, aby alespoň něco začali dělat.

Co bylo motivem založení reálných firem?
Již od loňského roku jsme měli dobrou zkušenost s fungováním reálných firem, a proto jsme
se rozhodli pokračovat v této tradici i letos. Obě
firmy se zaměřily na obor potravinářství, protože
chtěly poskytnout studentům naší školy možnost
koupit si zdravou svačinu přímo v budově školy.
Co zajímavého se vám v průběhu projektu přihodilo?
Oproti loňskému roku jsme na Veletrhu reálných
firem museli sepsat do určitého data výroční
zprávu. K jejímu vytvoření studenti využili znalosti i z jiných vyučovacích předmětů, jako například
z účetnictví či z ekonomiky.
V čem spočívá fungování takové reálné firmy?
Nejdříve jsme si pomocí dotazníku zjistili, o které druhy svačin by měli studenti školy zájem,
a podle toho jsme připravili svůj sortiment. Studenti si v praxi vyzkoušeli, jaké to je být součástí
firmy, spolupracovat a plnit všechny náležitosti,
které jsou spojené s provozem takového podniku. Na začátku si museli vložit do provozu určité
peněžní částky, se kterými hospodařili během
školního roku. Sestavili si vedení firmy, kde každá
pozice měla určitý úkol, a díky tomu mohli firmu
vést. Vedli si zápisy ze schůzek, peněžní deník
a během praktických hodin výuky se připravovali na prodej svého sortimentu. Studenti museli
přemýšlet o tom, jaké suroviny nakoupí, a zjistit
si, kde je pořídí za nejvýhodnější cenu. Také psali
výroční zprávu, což se jim do budoucího zaměst-

Kde jste měli možnost projekt prezentovat
a s jakým úspěchem?
Zúčastnili jsme se Veletrhu reálných firem, kde
jsme měli možnost celý den prodávat naše výrobky. Pro studenty to bylo velmi náročné, protože
museli být stále na nohou, doplňovat svůj sortiment a při tom správně působit na zákazníky, aby
si svačinku koupili. Sice jsme se nedostali mezi
šest nejlepších týmů, ale naši bagetu si koupil
mimo jiné i Andrej Babiš.
rozhovor s paní profesorkou Marií Kellerovou

To chceš!
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NAŠI

STUDENTI A PROFESOŘI
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Pedagogický sbor

STUDENTI A PROFESOŘI

... a jak ho neznáme

Horní řada zleva: Alena Koutová, Marie Kellerová, Marie Lulková, Naděžda Bartáková, Jan Bouchner, Inka Šenová,
Hana Šteglová, Ivo Honický, Milan Junášek / prostřední řada zleva: Lucie Němcová, Renáta Nováková, Vlasta Honická,
Jaromíra Hrášková, Kateřina Kotrbová, Andrej Plecháček, Šárka Hrušovská, Eva Popová, Marcela Tesařová,
Libuše Sakalová / dolní řada zleva: Michal Mára, Vanda Láchová, Jaroslava Czechmanová, Petra Klozová,
Marcela Kaňková, Iva Brysová, Zora Knoppová, Jana Vomáčková, Miroslava Faltejsková

Horní řada zleva: Marie Kellerová, Alena Koutová, Marie Lulková, Naděžda Bartáková, Jan Bouchner, Libuše Sakalová,
Vanda Láchová, Lucie Němcová / prostřední řada zleva: Inka Šenová, Šárka Hrušovská, Eva Popová, Hana Šteglová,
Miroslava Faltejsková, Milan Junášek, Kateřina Kotrbová / dolní řada zleva: Iva Brysová, Jaroslava Czechmanová,
Marcela Kaňková, Andrej Plecháček, Jana Vomáčková, Zora Knoppová, Michal Mára / na zemi: Petra Klozová
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2.G

Horní řada zleva: Jiří Štros, Tobiáš Bozděch, Kryštof Hrubý, Antonín Vysoký, Jan Flídr / prostřední řada zleva: třídní
učitelka Eva Popová, Alexandra Horáková, Marie Hantychová, Nikola Klečková, Jakub Medonos, Vít Mohrmann,
Anežka Malínská, Karina Rangelová, Lucie Utscheková / dolní řada zleva: Johana Kohoutová, Hana Mariánková,
Jana Linhartová, Filip Hák, Matyáš Mojžiš, Petr Čihák, Matouš Štěpnička, Adam Šťastný, Jakub Chmel, Thea Schusterová,
Amálie Šourková, Natálie Šindelářová / chybí: Nela Žambůrková, Adéla Nétková, Karolína Nováková, Anabela Vaňková,
Martina Hanousková

Horní řada zleva: Veronika Jandová, Nikola Matoušková, Klára Koníčková, Tereza Plecitá, Patrik Sabolčík, Jáchym Hrňák,
Štěpán Huml, Štěpán Červenka, Stanislav Kříž, Jonáš Hurtík, Jakub Procházka / prostřední řada zleva: třídní učitelka
Marie Lulková, Madeleine Fraiteur, Adéla Lvová, Vít Gerstenberger, Lucie Nová, Karla Turečková, Veronika Gažáková,
Karolína Hollá, Pham Phu Anh Phuong, Adéla Fejtová, Kateřina Hofmanová / dolní řada zleva: Anna Orvanová,
Sára Momutová, Bára Baslová, Natálie Vlčková, Kristýna Muchková, Jakub Muchka, Anežka Zajícová,
Johana Kadeřábková, Klára Očenášková
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3.G

STUDENTI A PROFESOŘI

4.G

Horní řada zleva: Matěj Kratochvíl, Vojtěch Hlavatý, Michal Novák, Jáchym Gerstenberger, Dan Dürrhammer, Jan Čížek,
Štefan Miko, Tadeáš Ryba, Nikol Šlapáková / prostřední řada zleva: Michal Kamler, Michal Vaněk, Prokop Klouček,
Denisa Nováková, Anna Žambůrková, Do Hoang Phi Hung, Hana Pavlů, Kateřina Prosecká, Magdaléna Sedláčková,
Šárka Zdanovcová, Zdeňka Palečková, třídní učitelka Miroslava Faltejsková / dolní řada zleva: Radim Sitař,
Veronika Seyfriedová, Kristina Hynková, Lenka Roubcová, Adalbert Langer, Martin Procházka, Pamela Flenderová,
Karolína Táborová, Anika Zbořilová / chybí: Kateřina Mašková

Horní řada zleva: Kateřina Popová, Kristýna Čermáková,Tomáš Mitlöhner, Sebastian Kima, Daniel Machuta, Jan Zmátlík,
Adéla Kohoutová, Eliška Synková, David Novák / prostřední řada zleva: Anna Jůzová, Kryštof Kuptík, Tereza Knězů,
Markéta Solarová, Zoe Schusterová, Anežka Čiháková, Markéta Koutová, Aneta Chalupová, Alžběta Spurná,
Františka Štětková, třídní učitelka Iva Brysová / dolní řada zleva: Marika Julie Gregorová, Jonáš Ptáček,
Jakub Kratochvíl, Jan Král, Filip Dvořáček, Anna Kohoutová, Marie Richterová, Michaela Hájková, Viktorie Momutová /
chybí: Adam Basl, Kateřina Chaloupková, Jan Mareš, Zlámalová Nikol
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6.G

Horní řada zleva: Daniel Grábner, Marek Němec, Radovan Zajíc,Vojtěch Hampl, Jaroslav Němec, Michal Beneš,
David Švejda, Aleš Drozda, Petr Převrátil, Jakub Zeman, Maxim Pospíšil / prostřední řada zleva: Štěpán Binko,
Věra Pokorná, Anna Ryšavá, Lucie Bauerová, Magdalena Šoltysová, Anna Košťálová, Dominika Zemanová,
Adéla Křelinová, Anna Štětková, Anežka Protivová / dolní řada zleva: Lenka Kohoutová, Martina Kálalová,
Tomáš Vondra, třídní učitel Michal Mára, Magdaléna Lainová, Veronika Elznicová, Adriana Majerová /
na zemi: Adéla Gandelová, Marie Měkotová, Adéla Haňurová

Horní řada zleva: Petr Flídr, Petra Nová, Jan Koudelka, Vít Jurčík, Ondřej Petržílka, Daniel Bohata, Matyáš Richter,
Vojtěch Růžek, Daniel Veselý, Michal Novák / prostřední řada zleva: třídní učitelka Petra Klozová, Karolína Mikysková,
Daniela Řadová, Zuzana Binková, Tereza Merhoutová, Darina Ptáčníková, Votruba Lukáš, Tereza Hynková,
Aneta Kalivodová, Šárka Míchalová, Filip Solar, Lukáš Košičár / dolní řada zleva: Matouš Čížek, Petr Husťák,
Klára Malíková, Josef Novák, Daniela Tutaková, Liliana Kuželková, Michaela Maříková, Andrea Pšeničková,
Martina Nehasilová / na zemi zleva: Zdeněk Očenášek / chybí: Ondřej Dvořák
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8.G

Horní řada zleva: Matěj Hollý, Ondřej Soukup, Lubomír Svět, Richard Bezděka, Lukáš Řídký, Vít Valdhans, David Meca,
Tomáš Rubek / prostřední řada zleva: Michaela Juříčková, Aneta Ryntová, Tereza Vlasáková, Martina Skalníková,
třídní učitelka Lucie Němcová, Tereza Mařanová, Eliška Protivová, Tereza Popová, Tereza Apltová, Martin Prokopič /
dolní řada zleva: Denisa Alexová, Veronika Nováková, Anna Srbková, Jasmína Srpová, Barbora Chaloupková,
Anna Dvořáčková, Nikola Zatloukalová, Miroslava Šmídová, Lucie Phamová / chybí: Kryštof Horák

Horní řada zleva: Milan Kocián, Albert Málek, Tomáš Hájek, Jan Pokorný, Lukáš Beneš, Jakub Procházka, Patrik Kohout,
Petr Vondra / prostřední řada zleva: třídní učitelka Vlasta Honická, Petr Ptáček, Petr Chmel, Martin Pohl, Marek Šach,
František Bartík, Pavel Dolanský, Jan Novák, Lukáš Jurek / dolní řada zleva: Doubravka Klementová, Julie Randáková,
Zuzana Therová, Karolína Turková, Karolína Daňková, Johana Brázdová, Kateřina Klozová, Adéla Hatašová
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2.A

horní řada zleva: Michal Hájek, Jakub Kebrle, Daniel Věk, Jakub Tichý, Matěj Volf, Radim Imbr, Ondřej Koníček,
Kristián Malík, Adam Kochman, Jáchym Brázda / prostřední řada zleva: Matteo Lucano, Jan Kebrle, Ondřej Horský,
Svobodová Katrin, Tereza Dejmková, Karolína Fousková, Tereza Zabilanská, Magdaléna Cozlová, Anna Košlerová,
Alena Knotová, Martin Růžek, třídní učitelka Vanda Láchová / dolní řada zleva: Filip Špaček, Jan Štryncl, Klára Solárová,
Tereza Kovářová, Eva Vondráčková, Nikol Švecová, Karolína Fejtová, Eva Řídká, Natálie Lišková / chybí: Filip Majtenyi

Horní řada zleva: Pavel Verner, Pavel Vorel, José Smutný, Adam Milfort, Vladimír Bejr, Jan Sedláček, Zdeněk Böhm,
Štěpán Fofoňka / prostřední řada zleva: třídní učitel Ivo Honický, Klára Kyselová, Adéla Nováková, Karolína Štefková,
Karolína Nohejlová, Štěpán Farka / dolní řada zleva: Michaela Profeldová, Jana Pokorná, Tereza Hardtová,
Karolína Záborcová, Dagmar Hartmanová, Natálie Ondráčková, Simona Venzarová, Barbora Hodovská /
chybí: Eva Plchová, Eliška Holcová, Lenka Obertová, Aneta Loužecká
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4.A

Horní řada zleva: Filip Novák, Marek Hanousek, Zdeněk Karhan, Karolína Procházková, Mikuláš Pospíšil,
Barbora Klementová, Filip Vodička / prostřední řada zleva: Vojtěch Pröschl, David Brys‘, Karolína Válková,
David Traxl, Tereza Kazetská, Tereza Křečková, Hana Lišková, Klára Škarohlídová, Natálie Tondrová /
dolní řada zleva: Martina Nedbalová, Karolína Sochůrková, Hana Kejhová, Tereza Košťálová, Tereza Žemlová,
Michaela Hiklová, Pavel Tóth, Martin Pospíšil / chybí: Andrea Lhotská, Kristýna Kollarovská, třídní učitel Robin Janoš

Horní řada zleva: Michal Knězů, Tomáš Procházka, Václav Kurský, Jan Bláha, Sergiu Bocancea, Adam Kozel, Lukáš Nový,
Daniel Peterka, Petr Janoušek / prostřední řada zleva: Dominika Pánková, Marie Nováková, Barbora Junášková,
Sára Němcová, Barbora Sedláčková, Zuzana Lejčková, Sabina Farková, Alena Bílková, Lucie Zvonařová,
Natálie Horáčková, Marie Košlerová, Tereza Černá, Tereza Veltruská, třídní učitelka Renáta Nováková /
dolní řada zleva: Adéla Blažková, Simona Florianová, Tereza Gleichová, Natálie Kuželková, Kateřina Šimková,
Karolína Šnoblová, Aneta Šimáčková, Dominika Kotková, Lucie Kovaříková
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2.B

horní řada zleva: třídní učitelka Šárka Hrušovská, Enzo Lucano, Josef Jirák, Tomáš Fiala, Tomáš Helebrant,
Václav Holeček, Vojtěch Pakandl, Lukáš Franěk, Dan Bláha, Jana Škuthanová / dolní řada zleva: Michaela Kučerová,
Eliška Čechová, Eliška Vachalcová, Lucie Lužná, Lenka Čechová, Denisa Vacková, Lucie Peterková, Markéta Bendová

Horní řada zleva: Long Ngo Hoang, Pavel Vít, Pavel Lejčko, Pavel Podroužek, Tomáš Lachman, Lukáš Balada, Aleš
Novák, Jiří Sojka, třídní učitelka Marie Kellerová / dolní řada zleva: Simona Prokšová, Zuzana Kunštová, Petra Kurelová,
Michaela Hladká, Klára Kdérová, Zuzana Živná
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Horní řada zleva: Adam Knoflíček, Tomáš Macal, Michal Leibl, Ondřej Soukup, Petr Kodeš, Jan Suk, Vojtěch Novák /
prostřední řada zleva: Blanka Bílková, Gabriela Plachá, Monika Poláková, Alexandra Svítková, Filip Lejsek,
Václav Matějček, Denis Mareček, Zuzana Marková, třídní učitelka Alena Koutová / dolní řada zleva: Karolína Váňová,
Aneta Bínová, Eva Damová, Adéla Pupíková, Kateřina Lahodová, Sára Gabčová, Marta Svobodová, Andrea Panová,
Jana Jíchová / chybí: Hana Gabčová

Horní řada zleva: Tereza Čermáková, Nikola Novosádová, Lukáš Simon, Tomáš Košťál, Michal Bartoš,
Kristýna Bartoníčková, třídní učitelka Inka Šenová / prostřední řada zleva: Kateřina Kysilková, Pavla Holoubková,
Adéla Navrátilová, Sára Kocourková, Barbora Kapitánová, Tereza Benešová, Eliška Bečánová, Linda Hamplová,
Nikol Konvalinková / dolní řada zleva: Adéla Smělá, Kristýna Podhajská, Klára Kozáková, Michaela Kohoutová,
Miroslav Černáč, Denisa Paluková, Lucie Tláskalová, Nikol Hrubíšová
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STUDENTSKÝ PARLAMENT
DG A SOŠE
Studentský parlament v nynějším složení na naší
škole pracuje od druhého pololetí školního roku
2014/2015, kdy se ho ve funkci předsedy ujal
Albert Málek a pomohl mu “na nohy”. V letošním školním roce převzali vedení Tereza Popová
a Lukáš Řídký ze septimy a Karolína Procházková
z 3.A. Pod jejich vedením a po několika pomocných “popostrčeních” z kantorských řad se parlamentu úspěšně povedlo uskutečnit první kolo
studentských projektů – studenti předkládali
parlamentu žádosti o granty na projekty, které pomohly zlepšit školní prostředí. Díky těmto
projektům získal podporu školní časopis, aby se
mohl úspěšně rozvíjet, prima obdržela finanční
obnos potřebný pro vymalování své kmenové
třídy a opět se rozrostl odpočinkový prostor
na čtverci ve druhém patře.
V květnu se zástupci našeho parlamentu také zúčastnili sjezdu studentských parlamentů na gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové, kde navázali kon-

takty s několika dalšími školami. Tato interakce
může všem školám velmi prospět, neboť studenti si navzájem poradí a získají inspiraci nejen co se
vedení a fungování parlamentu týče, ale hlavně
k tomu, o co se parlament snaží primárně – stále
zlepšovat studijní prostředí školy.
V nejbližší době vstoupí v platnost nové stanovy
parlamentu, proběhne další kolo studentských
projektů a zlepší se tok informací od parlamentu
ke studentům.
Parlament je otevřen dalším nápadům a aktivním
lidem, kteří se chtějí na jeho fungování podílet.
Schůze parlamentu se konají pravidelně jednou
za dva týdny (viz stránky Dvořákova gymnázia
a SOŠE či nástěnku studentského parlamentu)
a jsou veřejné. Pro komunikaci s parlamentem lze
použít email studentsky.parlament@dgkralupy.eu.
Za studentský parlament Veronika Elznicová

Náš studentský parlament
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SPOLEČNOST PRO ROZVOJ
DVOŘÁKOVA GYMNÁZIA, O. P. S.
Hlavním cílem společnosti je finanční a organizační podpora škole a souvisejícím mimoškolním aktivitám – jde především o rozmanité akce a projekty studentů a učitelů,
o záštitu nad zájmovými kluby i o produkci

hudebního festivalu Lednový underground
(13. ročník proběhne 20. ledna 2018 v KD Vltava).
Více viz www.dgkralupy.cz a www.lukralupy.cz.
Filip Volák, ředitel
Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o. p. s.

KROUŽKY A KLUBY
2016/2017
Název kroužku

Vedoucí

Kroužek programování, 3D tisku a Lego robotů

Mgr. Eva Popová

Školní sbor

Markéta Hrdinová

Keramický kroužek

Ing. Arch. Klára Vondrová

English Club

Mgr. Marcela Tesařová

Příprava na FCE

Mgr. Marcela Tesařová

(Horo)lezecký kroužek

Mgr. Radek Jícha

Klub šachu

Mgr. Boris Kubíček

KERAMIKA
V roce 2015 jsme byly osloveny Ing. arch. Klárou
Vondrovou, zda bychom měly zájem o keramický kroužek pod záštitou Dvořákova gymnázia
a Střední odborné školy ekonomické v Kralupech
nad Vltavou. Keramiku máme rády a naučit se ji
samy vyrábět byla pro nás výzva. Každý týden
na 3 hodiny zapomeneme na shon a světské starosti a můžeme si hrát v keramické dílně. Užíváme si ten nádherný pocit, když nám pod rukama
z chladné hlíny vyrůstá dílko, kterým můžeme
potěšit sebe nebo zahřát srdce někoho blízkého.
Některé z nás neměly s keramikou žádné zkuše-

Výrobek z keramické dílny
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nosti a možná o to více je kroužek baví. A ty, které
k ní již někdy „přičuchly“, se zdokonalují a popouští uzdu své fantazii. Velmi důležité je i společné
setkávání několika generací. Na kroužek keramiky chodí výtvarně nadané studentky gymnázia,
pracující ženy a také paní, která se zde potkává
s vnučkou. Je hezké je pozorovat, jak si radí při
práci. Samozřejmě jsme vedeny lektorkou, která
je zkušená, a snaží se nám své zkušenosti předá-

vat. Bez její obětavosti by to prostě nešlo. Blíží se
konec druhého školního roku a naše dílka nabírají
na kvalitě i designu. Doufáme, že budeme keramickou dílnu navštěvovat i v budoucnu a že nám
vytvořená dílka budou připomínat tu nádhernou
dobu, kdy jsme si mohly hrát. Je to pro nás relax
a uklidnění po celém týdnu shonu a starostí.
Iva Krausová

KROUŽEK
PROGRAMOVÁNÍ,
3D TISKU
A LEGOROBOTŮ
Letos ho navštěvuje patnáct nadšenců. Dělají to,
co je baví: skládání robota a vymýšlení podvozků,
programování Lego kostky na sběr dat a využití čidel, programování ve Scratchi, luštění šifer
a řešení Technoplanety, navrhování 3D objektů
a jejich tisk na tiskárně nebo “hraní” s Ozobotem.
V týmech se připravují na soutěž Legorobotů.
Eva Popová

Tvoření s 3D tiskárnou

Po soutěži s legoroboty
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NA KŘÍDLECH PTÁKŮ
26. listopadu 2016 SBOR DG pokřtil své 4. autorské album ,,Na křídlech ptáků“. Stalo se tak
během vánočního koncertu sboru na Staroměstském náměstí v Praze při příležitosti rozsvěcení
vánočního stromu.
SBOR DG má ve svém repertoáru převážně
vlastní tvorbu. Pravidelně pořádá vystoupení
pro veřejnost – vánoční a velikonoční koncerty
na Staroměstském náměstí v Praze, Musicfest,
Lednový underground, Majáles a další, zpívá pro
charitativní účely, jako například pro Kapku naděje a dětské školičky Smíšek.
V lednu 2010 – na velké scéně festivalu Lednový
underground – proběhl s velkým ohlasem publika a za přítomnosti herce Jana Budaře křest prvního CD ,,Podzimní melancholie“. Album posléze
získalo 1. místo v krajské soutěži studentské tvořivosti, vyhlašované MŠMT.

Křest alba

Druhé album ,,Zázraky“ bylo vydáno roku 2012
a získalo ocenění v partnerském městě Hennigsdorf. Třetí CD ,,Requiem větru“ vyšlo 16. 2. 2015
a stalo se vítězem soutěže Face2art, společností
hudební mládeže sdružující EU v Bruselu.
V současné době SBOR DG nahrává další, páté
autorské album.
Markéta Hrdinová

Vánoční koncert sboru DG na Staroměstském náměstí

27

ROČENKA 2016/2017

ZAJÍMAVÉ AKCE
ŠKOLY
MARIE TEREZIE VE VELTRUSECH

Z natáčení filmu o Marii Terezii

„Za časů české královny Marie Terezie“, tak zní
téma výtvarné soutěže k 300. výročí narození
české královny.
Toto téma nás okamžitě nadchlo. Hned jsme se
pustili do vymýšlení a pátrali po reformách, které
se za jejího panování uskutečnily. Nápadů se nám
v hlavě rojilo mnoho, ale zvítězil film, který jsme
chtěli uskutečnit právě ve Veltrusech v krásném
zámeckém parku.
K natáčení jsme také potřebovali kostýmy. To byl
velký problém, protože půjčovné je finančně ná-
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kladné. Přesto se nám podařilo díky p. prof. Bartákové bezplatně si zapůjčit kostýmy od „Souboru historického tance Mariane“ z Libčic nad
Vltavou. Pak už nám nic nebránilo v realizaci.
8. února jsme autobusem vyjeli do Veltrus. Cesta na zámek utekla rychle, ale ještě jsme stačili
mrknout na daňčí oboru. Měli jsme k dispozici
prostory v zámku, v nichž nastalo velké převlékání do kostýmů, líčení a úpravy vlasů. No a to nejdůležitější: natáčení. Nikdy před tím jsme netušili, že bude vše trvat tak dlouho. Celé dopoledne
jsme běhali po zámecké zahradě, na schodech

AKCE ŠKOLY

a po přilehlých budovách. Všude vznikaly záběry
našeho filmu. Jediným problémem bylo mrazivé
počasí, ale to bohužel nešlo ovlivnit. Proto jsme
se po každém záběru uchylovali do teplé místnosti v podzámčí.

ho práce se střihem, zvukem a fůrou dalšího, co
k filmování patří. S napětím jsme očekávali výsledek, ale bohužel jsme neměli štěstí. Nám se ale
film moc líbí a můžete se na něj podívat na webu:
https://youtu.be/UrB1AAOF4Bo.
Studenti 1. G

Pak jsme vše natočené zkompletovali. Bylo mno-

VÝMĚNA ČESKO – POLSKO – NĚMECKO

Práce na projektech

Prezentace projektů

Od 20.3. do 23.3.2017 jsme v Kralupech přivítali
studenty a učitele z Polska a Německa. Jednalo
se o třetí etapu studentské výměny partnerských
měst Kralup - německého Hennigsdorfu a polské
Środy. Programu se účastnilo 14 žáků z každé
země. Role hostitelů se ujalo 7 žáků kvinty Dvořákova gymnázia a 7 žáků ZŠ Generála Klapálka.

gymnázium. Ve smíšených skupinách zpracovali
studenti své zážitky a fotografie do prezentací
a komiksů. Zajímavým zpestřením bylo vzájemné
„učení se jazykům“. Hosté se naučili něco málo
česky – písničku, básničku, jazykolam apod., české děti si zase vyzkoušely, jaká úskalí má polština
či němčina. Den byl zakončen diskotékou.

Hned po příjezdu jsme utvořili 7 smíšených skupin a vydali se na prohlídku města vedenou kralupskými dětmi.

Čtvrtek dopoledne byl věnován prezentování,
ocenění nejlepší prezentace a nejzdařilejšího komiksu, zhodnocení celé akce a loučení.

V úterý nás všechny slavnostně přivítal na radnici
pan starosta Petr Holeček. Odpolední program
byl věnován prohlídce historického centra Prahy.
Studenti gymnázia své kamarády anglicky informovali o pražských památkách.

Děkujeme všem kralupským hostitelům za aktivitu, odvedenou práci a čas, který setkání věnovali.
Inka Šenová,
Jaroslava Czechmanová
a Marcela Tesařová

Středeční sportovní dopoledne připravila ZŠ Generála Klapálka, odpolední workshop Dvořákovo
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ROTTWEIL – TÝDEN V ČESKU

Na výletě v Kutné Hoře

V sobotu 25. 3. 2017 jsme se odpoledne sešli
před školou, abychom přivítali naše kamarády
z německého Rottweilu. Po měsících mailování
a chattování jsme se konečně potkali.
Studenti a učitelé Leibnizgymnasia přijeli do Kralup, aby si prohlédli Dvořákovo gymnázium,
Kralupy, Prahu, Mělník, Terezín, Kutnou Horu,
ochutnali české speciality a alespoň nakrátko se
stali součástí běžného života v českých domácnostech. Ale především také proto, aby navázali
nová přátelství se studenty tercie a kvarty Dvořá-
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kova gymnázia, kteří se bravurně ujali role hostitelů a průvodců.
Společně strávené chvíle si všichni užili a ve čtvrtek 30. 3. 2017 jsme zamávali svým „parťákům“
na rozloučenou. Už teď se moc těšíme na květen, kdy se vydáme do Rottweilu my.
Moc děkujeme zúčastněným studentům tercie
i kvarty a hostitelským rodinám za vstřícnost
a pohostinnost.
Robin Janoš a Inka Šenová

AKCE ŠKOLY

ZPRÁVA Z GEOLOGICKÉ EXKURZE
Ve čtvrtek 6. dubna jsme vyrazili na geologickou exkurzi. Naší první zastávkou
byla halda u Otvovic. Zde jsme měli možnost najít zkameněliny přesliček a plavuní. Také pyrity, které byly na hornině nasycené železem. Dále se tam vyskytovalo
černé uhlí, jelikož na haldu byl navezen
odpad z černouhelného dolu. Na protějším kopci jsme nalezli slepence tvořené
velkými valouny křemene. Naší druhou
zastávkou byla sprašová rokle u Zeměch.
Rokli jsme prošli a všímali si vrstev dokumentujících proces usazování hornin
a tvorby půd. Rokle je přírodní památka,
rostou zde zajímavé rostliny, např. dymnivka dutá.
Alžběta Spurná, 4. G

Nález čedičové vyvřeliny s pyritem

ÚČETNÍ TÝM 2017
Dne 15. prosince jsme se vydali do centra Prahy
na účetnickou soutěž „Účetní tým 2017“ organizovanou SVŠE. Soutěže se zúčastnilo celkem
11 tříčlenných týmů. Do semifinále postoupilo
10 týmů z celkových 11 a do pozdějšího finále
pouze nejlepších 5.
Soutěž měla dvě části. V té první jsme účtovali
jednotlivé agendy, jako například dlouhodobý
majetek, krátkodobé cenné papíry, zásoby a další. Maximálně bylo možné získat 125 bodů, které

se přičítaly do druhé části, jež spočívala ve hře
“Riskuj”. Jednoduše bylo možné si z jednotlivých
témat vybrat otázku od 10 do 50 bodů. Bodovému ohodnocení odpovídala i obtížnost.
Nám se podařilo postoupit do semifinále, ale bohužel nám o pár bodů utekl postup do finále.
Kateřina Kysilková,
Miroslav Černáč,
Sára Kocourková, 4. B
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EXKURZE DO FIRMY LINET
Vysvětlit nebo přiblížit studentům, jak probíhá
výrobní proces a jak je důležitá spolupráce ekonomů s technology a konstruktéry, je ve školních
lavicích de facto nemožné. Využili jsme možnosti, že v naší blízkosti v obci Želevčice už od roku
1990 působí firma Linet, s. r. o., která se specializuje na výrobu nemocničních a pečovatelských
lůžek. V pondělí 19. prosince 2016 třídy 3.B a 4.B
obchodní akademie vyrazily na exkurzi.
Exkurze byla velmi zdařilá a svědčí o tom i odpovědi našich studentů a studentek na otázku Co
vás na exkurzi nejvíce zaujalo? Vybrala jsem několik názorů:
Nejednalo se o „obyčejnou“ exkurzi, ale mohli jsme
vyzkoušet funkce jednotlivých lůžek. Obohatili jsme
si slovník o další pojmy – např. dekubit = proleženiny.
Měli jsme možnost prohlédnout si celý výrobní program firmy a nahlédnout přímo do výroby, která

se členila na jednotlivé fáze, např. výroba jednotlivých částí postelí, postupná montáž lůžek, kontrola
správnosti funkcí lůžek apod.
Dozvěděli jsme se, že při výrobě firma využívá několik vlastních výrobních postupů a pracovních prostředků, které má patentované.
Zaujalo mě, že firma je největším dodavatelem nemocničních lůžek v Evropě a třetí na světě.
Zajímavé je, že firma začínala jako česká firma
a nyní je součástí nadnárodního holdingu.
Prima je, že mají vlastní firemní školku pro děti zaměstnanců.
Děkujeme pracovníkům firmy, že pro naše studenty a studentky připravili velmi zajímavou
a obsahově nabitou exkurzi.
Šárka Hrušovská a studenti 4.B

ČTENÁŘSKÝ PROJEKT „PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE“ –
6.G A 1. TŘÍDA ZŠ ŘEŽ, ČERVEN 2017
Tři dopoledne v rozpětí jednoho měsíce. Dvě
v Řeži, jedno u nás. Dopoledne nabitá emocemi
– trochu pláč, rozpačitost, strach se mísí s úsměvem, vstřícností a radostí.
První dotyky s první knihou, kterou už dokážu
přečíst. První kontakt se „spolužákem“ o deset
let starším. Jaký bude? Bude se mi smát, že ještě
plynule nečtu? Bude milý?
První setkání tohoto typu s dítětem o deset let
mladším. Zkusím to, třeba obohatím je i sebe. Každá kostička do mozaiky toho, že bude mít rádo
vůni knížky a její příběh, je přece skvělá…. Jo! Je
to docela prima! Ta bezelstnost, upřímnost!
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Čtení knížky se střídá s hrami a dobrotami od rodičů, prarodičů i od nás. Mizí nedůvěra. Při pohádkovém pasování na čtenáře králem a andělem
na krásné zahradě tušíme všichni, že ta tři dopoledne měla určitě smysl. Zase slzy. Ale tentokrát
z lítosti, že už je konec a naše starší – teď už „čtenářské“ – kamarády asi nikdy neuvidíme. Ale jo!
Možná ano, protože oni mají nápad: budeme sem
jezdit každý rok touto dobou a budeme si s nimi
zase číst a hrát a sledovat, jak rostou, jak umí číst
líp a líp… A budeme mít úplně obyčejnou radost
z toho, že jsme k tomu třeba přispěli taky….
Hodně úspěchů všem! Marie Lulková

AKCE ŠKOLY

Čtenářský projekt „Pasování na čtenáře“
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MEZINÁRODNÍ VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM

Stánek Dvořák travel, s. r. o. na veletrhu Fiktivních firem

Od 23. března do 26. března 2017 se konal v Praze na výstavišti 23. Mezinárodní veletrh Fiktivních
firem, kterého se zúčastnila i naše firma Dvořák
travel, s. r. o. Na veletrh přijely firmy například
z Itálie nebo Rakouska. První den se nesl v duchu
příprav stánku a začátku obchodování. Vyzkoušeli
jsme si v praxi vyhotovování faktur, výpočet DPH,
ale také obchodní komunikaci s potenciálními zákazníky. Druhý den jsme obchodovali a lákali zákazníky, aby si u nás zakoupili zájezd. Mohli jsme
se také zúčastnit několika zajímavých přednášek,

například jak využít moderní technologie při vedení firmy. Třetí a závěrečný den jsme uzavírali
poslední obchody a nakonec jsme sklízeli náš stánek. Tento den nás také navštívila třída 2.B, která
si, doufejme, odnesla představu, jak veletrh vypadá a jak to na něm probíhá. Všechny načerpané
zkušenosti snad využijí a pomohou jim, až se sami
budou příští rok připravovat na veletrh.
Denis Mareček, ředitel FF Dvořák travel, s. r. o.

VELETRH REÁLNÝCH FIREM JA FIRMA 2017
S naší reálnou firmou TO Chceš! jsme se v dubnu zúčastnili 22. ročníku veletrhu JA studentská
firma roku. Jako v loňském roce se veletrh konal v obchodním centru Harfa v Praze. Příprava
na veletrh byla celkem chaotická, ale nakonec
jsme zvládli připravit se včas, hlavně za pomoci
naší paní profesorky M. Kellerové, která s námi
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celý veletrh prožila a byla nám velkou oporou.
Dále jsme museli naši firmu a produkt před všemi
odprezentovat a seznámit je s našimi cíli a plány
do budoucna. To jsme statečně zvládli, a pak už
nás čekal jen prodej a rozhovor s porotou, která
postupně obcházela stánky a hodnotila náš projev, cíle a plány, koho chceme naším produktem

AKCE ŠKOLY

Reálná firma TO Chceš!

oslovit (a také, kde ho prodáváme), jak dlouho
nám trvá příprava a co je třeba sehnat na náš
prodej. Na pomoc nám tu a tam přišli i vysokoškoláci “Alumni”, kteří již program JA Firma absolvovali a poradili nám s různými záležitostmi,
na které bychom si měli dát popřípadě pozor,
a s čím měli na veletrhu úspěch oni. Také nás zásobovali pitím a jídlem, protože jsme se nemohli
tak často pohybovat mimo stánek. Následovalo
vyhlášení 6 nejlepších JA studentských firem.

Bohužel jsme se neumístili, ale jako cenu útěchy
jsme dostali certifikát o absolvování veletrhu.
22. ročník veletrhu JA studentská firma nám přinesl spoustu nového, výrazně nám otevřel oči
a ukázal nám, že i naše konkurence může být náš
nejlepší zákazník, není třeba se jí tolik bát.
Monika Poláková, 3. B, ředitelka reálné firmy

ŽIVÉ UČEBNÍ POMŮCKY V UČEBNÁCH BIOLOGIE
Studenti mají vždy rádi, když si v rámci výuky
mohou něco “osahat”, vyzkoušet i prakticky,
podívat se, jak to vypadá ve skutečnosti. Vítají,
když je výklad jinak spíše nezáživné látky něčím
oživený, a to v jakémkoli předmětu. Biologie má
však oproti ostatním předmětům jednu velkou
výhodu – může totiž svoji výuku oživit doslova
a do písmene.

nění jsme začali od začátku loňského školního
roku rozšiřovat vybavení laboratoře biologie
o živé zástupce živočišné říše.
Studenti byli myšlenkou mít v učebnách “něco
živého” od samotného začátku nadšeni, a tak se
i jejich přičiněním, stejně jako díky podpoře vedení školy, začala rodit naše vlastní miniaturní
zoologická zahrada.

A právě s myšlenkou takového oživení a ozvlášt-
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Korálovka kalifornská

Potkan Karlík

Ústřední postavou a jakýmsi maskotem celé
školy se stal potkan Karlík (pojmenovaný po otci
moderní systematiky Carlu von Linné). Karlík byl
zpočátku poněkud plachý, ale brzy si na školní
zvonek i na ruch kolem své klece zvykl a dnes často všechny baví svojí komunikativností, šikovností
i inteligencí.
Dalšími chovanci naší malé zoo je několik zástupců říše hmyzu – pakobylka rohatá, šváb smrtihlav,
cvrček domácí. Není nad to si při výkladu o stavbě těla členovců vytáhnout z terária živého zástupce, například osmicentimetrového švába,
a všechno si na něm dopodrobna ukázat.
Suchozemské měkkýše zastupuje velký africký
plž oblovka obrovská (achatina achatina), která
by, nebýt dobře zavřená v teráriu, svojí žravostí
i schopností klást vajíčka bez nutnosti oplodnění
mohla za příznivých podmínek ilustrovat, co znamená populační exploze.

36

Nesmí samozřejmě chybět velké akvárium s několika běžnými druhy akvarijních ryb doplněných
vodními plži, na kterých si ukazujeme stavbu těla
a jejich životní zvyky. U vodních “šneků” ampulárií
se nám dokonce podařilo odchovat mladé z vajíček, která nakladli nad vodní hladinu. Kromě velkého máme ještě jedno malé akvárium s drobnou
rybniční faunou na pozorování a mikroskopování
ploštěnek, hrotnatek, buchanek, nálevníků i vodních rostlin.
Zatím posledním přírůstkem, prvním zástupcem
plazů, je přibližně jeden metr dlouhá korálovka
kalifornská – příbuzná známější korálovky červené. Je velmi krotká a dá se s ní snadno manipulovat, takže si ji studenti mohou v rámci cvičení
brát do ruky a přesvědčit se, že hadů není třeba
se bát a že jsou na dotek příjemní.
Od nového školního roku přibude v laboratoři nová terarijní stěna (tímto za ni velmi děkuji
panu Hejlovi), díky které budeme moci naši malou ZOO dále rozšiřovat, takže se můžete těšit
na další zajímavé přírůstky.
Na shledanou v učebnách biologie!
Milan Junášek

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

Seznamovací kurz – prima a septima

Hry na Seznamce

1.G na výletě v Kuksu

Výlet 1.G do ZOO Dvůr Králové

Aprílový tělocvik v 1.G
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Exkurze 4.G na Malé Skále

4.G natáčí filmy

Geologická exkurze 4.G do okolí Kralup
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Školní výlet 4.G

FOTOGALERIE

6.G připravila pro 2.G a 3.G přednášku Bezpečný internet

Humanitní výjezd 2. ročníků
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Jiří Mašík, vědec z Cernu a bývalý vynikající student Dvořákova gymnázia, přednáší o moderní fyzice

Kulturní vystoupení našich studentů na Konferenci o vzdělávání
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FOTOGALERIE

V hodinách VV vyrábíme hliněné nádoby

Přednáška pro zájemce o zkoušku FCE
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Vánoční besídka – vystoupení učitelů

Vánoční charitativní dárky primánů dětem z dětských domovů

42

FOTOGALERIE

Vánoční šachy

Vánoční sportovní turnaje

Soutěž v piškvorkách

Stříbrný florbalový tým na vánočním turnaji

Studentky 4. G na Biologické olympiádě
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Dny otevřených dveří – ukázka mikroskopování

Dny otevřených dveří – ukázka exponátů

Dny otevřených dveří – stánky na vánočních trzích
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FOTOGALERIE

Exkurze 4.B do ČNB a Královská cesta

Spolupráce se Svorskou školou na ŠVP
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NAŠE PLESY

Ples 8.G

46

FOTOGALERIE

Ples 4.A
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Ples 4.B

Předtančení 4.B
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FOTOGALERIE

Studentský ples 7.G
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MATURITNÍ ZKOUŠKY
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FOTOGALERIE

DEN DĚTÍ V ANGLIČTINĚ S LEKTORY Z OREGONU
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DNY ZA ŠKOLOU

Dny za školou – Řím
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FOTOGALERIE

Výlet do Českého Krumlova

Dánsko, Legoland
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Dánsko – prohlídka Kodaně
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Drážďany vlakem

LAN party

Drážďany na kole

Grafitový důl Český Krumlov

FOTOGALERIE

Na kole po vlastní ose

Španělsko – na hradě Peniscola

Výlety po okolí – fotbal na koupališti

Španělsko
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Dny za školou – Sázava

Hrady a zámky – kamarádská gratulace

Exkurze 1.B na Budči
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FOTOGALERIE

Vítání prázdnin – vystoupení sportovních oddílů

Vítání prázdnin – stánek organizátorů z 3.A

Vítání prázdnin – výtvarná dílna
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ŠKOLNÍ ROK V ČÍSLECH

letá
obchodní akademie

79-41-K/81

leté
všeobecné gymnázium

POČET
TŘÍD

112

30

1

79-41-K/41

8
4
4

leté
všeobecné gymnázium

PŘIJATÍ

59

30

1

63-41-M/02

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

42

23

1

PŘIHLÁŠENÍ

VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

8. G
4. A
4. B
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POČET ŽÁKŮ
VE TŘÍDĚ

USPĚLI

USPĚLI
S VYZNAMENÁNÍM

24
32
24

15
19
16

8
12
1

NEUSPĚLI

1
1
7

UČEBNÍ PLÁNY

CO JSME LETOS
STUDOVALI?
UČEBNÍ PLÁNY PRO GYMNÁZIUM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Třída

1. G

2. G

3. G

4. G

délka studia

8-leté

8-leté

8-leté

8-leté

Český jazyk

2

2

2

2

Literatura

2

2

2

2

Anglický jazyk

3+3

3+3

3+3

3+3

Německý jazyk

0

0

3+0

3+0

Ruský jazyk

0

0

0+3

0+3

Občanská výchova

1

1

1

1

Dějepis

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

Matematika

4

4

4

4

Fyzika

2,5

2,5

2,5

2

Chemie

0

0

2,5

2,5

Biologie

2,5

2,5

2

2,5

Informatika a výpočetní technika

2+2

1+1

1+1

1+1

Estetická výchova – výtvarná

1+1

1+1

1+1

1+1

Estetická výchova – hudební

1

1

1

1

Dramatická výchova

1+1

1+1

0

0

Tělesná výchova

3+3

3+3

2+2

2+2

Volitelný předmět

0

1+1

1+1

1+1

Týdenní hodinová dotace

29

29

32

32

Volitelné předměty:
2. G, 3. G – Písemná elektronická korespondence
4. G – Dramatická výchova
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Třída

1.A

5.G

2.A

6.G

3.A

7.G

délka studia

4-leté

8-leté

4-leté

8-leté

4-leté

8-leté

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

4

4

Anglický jazyk

3+3

3+3

4+4

4+4

3+3

3+3

Německý jazyk

4+0

4+0

3+0

3+3

3+0

3+0

Francouzský jazyk

0

0

0

0

0

0+3

Ruský jazyk

0+4

0+4

0+3

0

0+3

0

Základy společenských věd

1

1

1

1

2

2

Dějepis

2

2

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

2

2

Matematika

4

4

3

3

3

3

Fyzika

2(1+1)

2(1+1)

2(1+1)

2(1+1)

2

2

Chemie

2(1+1)

2(1+1)

2(1+1)

2(1+1)

2

2

Biologie

2(1+1)

2(1+1)

2(1+1)

2(1+1)

2

2

Informatika a výpočetní technika

1+1

1+1

2+2

2+2

1+1

1+1

Estetická výchova - hudební

2+0

2+0

2+0

2+0

0

0

Estetická výchova - výtvarná

0+2

0+2

0+2

0+2

0

0

Tělesná výchova

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

Volitelné předměty

0

0

0

0

6

6

Týdenní hodinová dotace

34

34

34

34

34

34

Třída

4. A

8. G

Volitelné předměty:

3. A

7. G

8. G

4. A

délka studia

4-leté

8-leté

Seminář anglického jazyka

2

2

2

2

Český jazyk a literatura

4

4

Anglická konverzace

2

2

0

2

Anglický jazyk

4+4

4+4

Německá konverzace

2

2

2

2

Německý jazyk

3+0

3+0

Dějepisný seminář

2

2

2

2

Francouzský jazyk

0

0+3

Zeměpisný seminář

2

2

2

2

Ruský jazyk

0+3

0

Matematika volitelná

2

2

2

2

Dějepis

2

2

Fyzika volitelná

0

0

2

2

Základy společenských věd

2

2

Chemická laboratorní cvičení

2

2

0

0

Matematika

5+3

5+3

Biologický seminář

2

2

2

2

Zeměpis

0+2

0+2

Základy ekonomie a účetnictví

0

0

2

2

Tělesná výchova

2

2

Marketing a management

0

0

2

2

Volitelné předměty

10

10

Společenskovědní seminář

2

2

2

2

Týdenní hodinová dotace

32

32
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Biochemický seminář

0

0

2

2

Chemický seminář

0

0

2

2

Ruský jazyk volitelný

2

2

2

2

Seminář z českého jazyka

2

2

2

2

Latina

2

2

2

2

UČEBNÍ PLÁNY

UČEBNÍ PLÁNY PRO OBCHODNÍ AKADEMII
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Třída

1. B

2. B

3. B

4. B

délka studia

4-leté

4-leté

4-leté

4-leté

Český jazyk a literatura

4

0

4

4

Český jazyk

0

2

0

0

Literatura

0

2

0

0

Anglický jazyk

4

4+4

3+3

3+3

Business English

0

0

2

0

Německý jazyk

0

3

3+3

3+3

Ruský jazyk

4

0

0

0

Matematika

3

3

3

3

Dějepis

2

1

0

0

Občanská nauka

2

2

0

0

Hospodářský zeměpis

2

2

0

0

Základy fyziky a chemie

2

0

0

0

Základy chemie, biologie a ekologie

0

2

0

0

Tělesná výchova

2+2

2+2

2+2

2+2

Informační technologie

2

2

2+2

0

Písemná a elektronická komunikace

2

2

2+2

2+2

Daně a pojištění

0

0

2

0

Ekonomika

3

3

2

4

Účetnictví na PC

0

0

0

2+2

Účetnictví

0

3

4+4

4+4

Statistika

0

1

0

0

Volitelné předměty

0

0

4

4

Celkem

32

34

33

31

Volitelné předměty

3. B

4. B

Volitelné předměty

3. B

4. B

Marketing a management

2

0

Podnikání v praxi

0

2

Německá konverzace

2

2

Reálná firma

2

0

Anglická konverzace

0

2

Bankovnictví

0

2

Fiktivní firma

2

0

Matematika volitelná

0

2

Cestovní ruch

2

0
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KAM SE CHYSTAJÍ
ABSOLVENTI?
4.A

4.B
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

8.G

CO NÁS ČEKÁ?
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
1. pololetí:
2. pololetí:

pondělí 4. září 2017 – středa 31. ledna 2017
končí v pátek 29. 6. 2018

Státní svátek:

2017: čtvrtek 28. září, sobota 28. října, pátek 17. listopadu
2018: pátek 30. března, pondělí 2. dubna, úterý 1. května, úterý 8. května

Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:

čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018			
vyučování začíná ve středu 3. ledna 2018
Pololetní prázdniny:
pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny:
19. února – 25. února 2018
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března 2018
Hlavní prázdniny:
od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018
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Maturitní zkoušky v náhradním termínu: pondělí 11. září 2017
Den otevřených dveří: středa 6. prosince 2017 + vánoční trhy
středa 7. února 2018 + přijímačky nanečisto
Maturitní zkoušky:

ústní: od 16. 5. 2018 – 22. 5. 2018
písemné: od 2. 5. 2018 dle jednotného schématu
praktická – středa 4. dubna 2018

Přijímací řízení:

12. - 28. dubna 2018

Klasifikační pedagogické rady:
1. klasifikační porada
středa 15. 11. 2017
2. klasifikační porada
pondělí 29. 1. 2018
3. klasifikační porada
středa 11. 4. 2018
4. klasifikační porada
čtvrtek 21. 6. 2018
klasifikační pro 4. ročníky středa 25. 4. 2018
Třídní schůzky
informativní
konzultační
informativní
Praxe 2.B a 3.B:

Škola v přírodě:
prima, septima
sekunda, tercie, kvarta

středa 18. 10. 2017
středa 29. 11. 2017
středa 11. 4. 2018

Sportovní kurz 3. ročníků: 28. 5. – 1. 6. 2018
Lyžařské kurzy:
1.A, 1.B, 5.G
březen 2018
2.G
leden 2018
Maturitní plesy:
8.G
4.A
4.B
Studentský ples:
7.G

1. 12. 2017
15. 12. 2017
8. 12. 2017
25. 11. 2017

pondělí 14. května
do pátku 25. května 2018

4. září – 6. září 2017
7. října – 13. října 2017

Porta Vitae:
květen 2018
Nota D:
úterý 15. května 2018
Dny za školou – sportovně-poznávací akce: 25. června – 27. června 2018

Lednový underground (13. ročník):
hudební festival
sobota 20. ledna 2018
Vítání prázdnin:

Vítání prázdnin – hudební festival
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čtvrtek 28. června 2018

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná
škola ekonomická a Společnost pro rozvoj DG,
o. p. s. – děkují za finanční a věcnou podporu
ve školním roce 2016/2017 níže uvedeným:
• Městu Kralupy nad Vlavou,
• společnostem:
––Bidfood Czec Republic s.r.o.
––EG Energie, a.s.
––MARS Service s. r. o.
––K-PROTOS
––Mero, a.s.
• rovněž studentskému divadelnímu souboru
za příspěvek z výtěžku představení Dalskabáty a všem rodičům našich studentů a studentek za jejich příspěvek na účet o. p. s.
Za řízení a činnost ve správní a dozorčí radě
Společnosti pro rozvoj DG, o. p. s., jmenovitě
paním a pánům:
• Ivaně Šlehoferové
• Janu Kalovi
• Miloši Malíkovi
• Františku Maříkovi
• Tomáši Hurtíkovi
• Ivanu Procházkovi
• René Kellerovi
• Zdeňku Klozovi
• Jaroslavě Czechmanové
• Olze Měkotové
• a za řízení společnosti Filipu Volákovi
Členkám a členům Školské rady DG a SOŠE,
jmenovitě paním a pánům:
• Janu Flídrovi
• Haně Hurtíkové
• Jaroslavě Czechmanové
• Zorce Knoppové
• Janu Malínskému
• Antonínu Seidlovi

Členkám a členům Rady rodičů DG a SOŠE,
jmenovitě paním a pánům:
• Zdeňku Klozovi
• Miloši Mojžíšovi
• Jarmile Růžkové
• Marii Novákové
• Vratislavu Muchkovi • Miloslavě Volfové
• Marii Hartmanové
• Haně Hurtíkové
• Miladě Záborcové
• Kláře Kloučkové
• Kristýně Flenderové • Martině Hanouskové
• Michaele Kuptíkové • Martině Farkové
• Jarmile Momutové • Evě Zvonařové
• Renátě Kurské
• Monice Haňurové
• Simoně Pakandlové
• Slavěně Zajícové
• Daně Kdérové
• Kláře Vondrové
• Františku Jíchovi
• Janu Flídrovi
• Václavě Kocourkové
• Renatě Mašínové
• Lence Kohoutové
• Evženu Novákovi
• Dagmar Skalníkové
• Martině Jurkové
Za pomoc různého charakteru také:
• Pavlu Lulkovi
• Martinovi Odvodymu a zaměstnancům
KD Vltava
• Dušanu Randákovi
• divadelnímu souboru Scéna
Děkujeme všem organizacím, ve kterých naše
studentky a studenti obchodní akademie absolvovali odbornou praxi.
Za všechny studenty, pedagogy a zaměstnance
Andrej Plecháček, ředitel školy
Filip Volák, ředitel Společnosti
pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o. p. s.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O ŠKOLE
KONTAKTY
315 727 311
315 727 327
603 877 126

Dvořákovo gymnázium
a Střední odborná škola ekonomická
Dvořákovo náměstí 800
278 01 Kralupy nad Vltavou

Lucie Havlíková, sekretářka
Blanka Tichánková, ekonomka
Jindřiška Pohlová,
vedoucí školní jídelny

KAPACITA

500

kabinety:
IZO: 110 035 747

školní jídelna

IZO: 000 068 845

Dvořákovo
gymnázium
a SOŠE

510

Martin Hejl, údržba a správa síťě
Romana Měkotová, školnice

270

leté
všeobecné
gymnázium

136

4

letá
obchodní
akademie

120

identifikátor školy 600 007 332
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Středočeský kraj se sídlem
Praha 5, Zborovská 11
IČO 49 518 925
číslo účtu 19-0233 220 207/0100

ředitel školy RNDr. Andrej Plecháček
statutární zástupkyně
Mgr. Jaroslava Czechmanová
zástupkyně Mgr. Zora Knoppová
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63-41-M/02

gymnázium

4

79-41-K/41

8

leté
všeobecné

79-41-K/81

STUDIJNÍ OBORY

315 617 820
315 617 821
315 723 352
315 617 826
315 617 835
315 617 829

anglický jazyk 315 617 833
biologie 315 617 832
český jazyk 315 617 836
knihovna
dějepis
fyzika
hudební výchova
chemie
matematika
německý jazyk
tělesná výchova
výpočetní technika

315 617 841
315 617 830
315 617 834
315 617 825
315 617 828
315 617 839
315 617 831
315 617 827
315 617 840

kontakt pro elektronická podání
úředního charakteru DGDME@kr-s.cz
email školy info@dgkralupy.cz
email všech vyučujících prijmeni@dgkralupy.cz
web školy http://www.dgkralupy.cz

KDE NÁS JEŠTĚ NAJDETE?
Webové stránky školy – informace, články,
fotky... www.dgkralupy.cz
Bakaláři – známky, docházka
http://bakalari.dgkralupy.cz/
Strava – objednávání obědů www.strava.cz
Twitter – nejaktuálnější zprávy @DGaSOSE
Školní hlášení – rozhlasový pořad p. ředitele,
rozhovory se studenty... nahrávky na webu
Newsletter – občasník s informacemi ze života
školy ve vaší emailové schránce i na webu školy

REDAKTOŘI
Letos se na přípravě školní ročenky podíleli studenti ze 7.G
v hodinách informatiky pod vedením paní profesorky Popové.
Zdroj fotografií: archiv školy
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Dvořákovo gymnázium a SOŠE. Ročenka 2016/17
vydalo Dvořákovo gymnázium a SOŠE v Kralupech nad Vltavou
a Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o. p. s.
fotografie studenti a pedagogové Dvořákova gymnázia a SOŠE
redaktoři studenti 7.G a Eva Popová
grafická úprava Barbora Bělková
tisk Tiskárna v Ráji s. r. o., Pardubice
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