
mů, biopotravin a 
počasí, tvůrčího 
psaní, zbraní ,  diva-
dla a to vše doplně-
no o fotografie na-
šich studentů. 

Vážení čtenáři, 

v  ponděl í 
5. 3. 2012 se na 
Gymnáziu v Bystřici 
nad Pernštejnem 
konal Projektový 
den. V rámci konání 
této akce jsme vy-
tvořili redakci no-
vin. Naši redaktoři 
navštívili postupně 
jednotlivá stanoviš-
tě, zapsali si po-
známky a poté 
z nich vytvořili krát-
ké články, aby Vám 
osvětlili, jak vůbec 
tento den probíhal a 
co se návštěvníci 
dozvěděli, nebo na-
učili. 

Náš časopis 
vám přináší náhled 
očima studentů na 
probíhaj ící akci . 
Můžeme vám na-
bídnout exkurzi do 
světa indiánů, vý-
tvarných dílen, fil-
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Přednášejícím na této 
besedě byl pan profe-
sor David Veselý. O 
tuto přednášku projevi-
lo zájem dohromady 9 
studentů především 
z řad septimy a 4.A.  

    Přednášku začal pan 
profesor na téma Školy 
zapojené do organizace 
Globe. Seznámil poslu-
chače se základními 
fakty o této organizaci, 
která pozoruje kvalitu 
život ního prost ředí 
v okolí naší školy a zá-
roveň pořádá zeměpis-
né expedice do zahra-
ničních zemí, dále o 
zakladateli organizace 
a o celkové náplni prá-
ce. Dozvěděli jsme se 
např. to, že do projektu 
jsou zapojeny tisíce 
škol z téměř celého svě-
ta. Hlavními odvětví-
mi, jimiž se Globe za-
bývá, jsou meteorolo-
gie, hydrologie, biome-
trie, fenologie, pedolo-
gie a dálkový průzkum 

Země.  

Přednáška probíhala 
formou prezentace na 
plátně. Díky tomu 
mohli posluchači shléd-
nout i mnoho barev-
ných obrázků. 

     Druhá část přednáš-
ky se skládala z ukázek 
nástrojů k praktickému 
meteorologickému mě-
ření. Mezi ně patřil 
např. teploměr, jímž se 
měří teplota vody. Ná-
stroje kolovaly davem a 
vzbudily mezi poslu-
chači pozornost.     Dal-
ší část přednášky měla 
název Typy oblaků. 
Pan profesor seznámil 
studenty s mnoha typy 
oblaků, jež se nacházejí 
v různých vrstvách at-
mosféry. Posluchači 
měli možnost praktic-
kého určení typů obla-
k ů  v z h l é d n ut í m 
k obloze. Obloha však 
byla úplně jasná a bez 
oblaků, tímto měli prá-
ci ulehčenou. Dále měli 

posluchači za úkol do-
plnit údaje do protoko-
lu, který jim byl roz-
dán. Údaje se týkaly 
aktuálního stavu poča-
sí, tedy aktuálního sta-
vu oblačnosti, teploty 
vzduchu atd. I tato část 
přednášky byla doplně-
na o prezentaci promí-
tanou na plátně a dopl-
něnou o obrázky.  

    Posluchači byli po 
celou dobu trvání před-
nášky ukáznění a svým 
chováním projevili zá-
jem o dané téma. Před-
nášející pan profesor 
byl na přednášku skvě-
le připraven a žádný 
dotaz z řad posluchačů 
ho nedokázal vyvést 
z míry. Přednáška trva-
la 30 minut. Tato délka 
se projevila jako ideál-
ní. Stihli jsme se dozvě-
dět mnoho zajímavých 
informací, které záro-
veň nebyly zbytečně 
podrobné.  

Školy zapojené do projektu Globe, Typy oblaků 
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Fotografie ze dne: 
EKO seminář 



Dnes, v pondělí, 5. 
března, se v druhé jazy-
kové učebně sešli zá-
jemci o animovaný 
f ilm,  z va ný ta ky 
“Anime”. Promítal se 
poněkud známější film, 
ne však úplně zapadají-
cí do daného žánru, ale 
docela dobře reprezen-
tující divácky známější 
filmy napodobující ten-
to styl. Tímto filmem 
byl “Princ Egyptský”, 
vyprávějící o cestě Moj-
žíše z Egypta ke svému 
lidu, který má dovést 

do země zaslíbené. 
Co se týče méně zná-
mého proudu, avšak 
toho pravého stylu ani-
me, které “letí” přede-
vším v Japonsku a vý-
chodních zemích, kde 
také anime vzniklo jako 
japonská obdoba Walta 
Disneyho. Tím, že Dis-
ney tvořil především 
pro děti a v Japonsku 
bylo naopak anime jed-
nou z mála zábav všech 
věkových skupin, je 
styl japonských kreslířů 
a animátorů o to vypra-

covanější . Pokud bych 
měl vybrat jeden seriál, 
který je (byl) u nás zá-
stupcem této kultury, 
byli by to Pokémoni. 
Ty zná snad každý, a 
může si tak lépe před-
stavit, jak anime vypa-
dá. U nás má tento žánr 
stále více příznivců, i 
když se rozhodně nedá 
říct, že by patřil k hlav-
nímu proudu seriálů/
filmů. Doufejme tedy, 
že si najde fanoušky i 
mezi našimi řadami. 

čeny i její webové stránky 
www.brydova.cz . Dětem 
se fimo dílna moc líbila. Paní Borková nejprve 

ukázala starší výrobky 
a nechala je kolovat po 
třídě. Poté popisovala 
pomůcky k výrobě 
šperků a dekorací. Po 
jejím přednesu se děti 
s viditelným nadšením 
vrhly na kostky fima. 
Nechyběla ani inspira-
tivní kniha od Moniky 
Brýdové. Byly doporu-

ANIME—ANIMOVANÉ FILMY 

FIMO—HRÁTKY 

KATEŘINA HORÁČKOVÁ 
měly předtím ztvárnit. 
Postavy na fotografiích 
měly mezi sebou vést 
dialogy. Studenti zapo-
jovali do svých fotogra-
fií i neživé předměty. 
Další praktikou bylo, 
že Kateřina vysypala 
obrovskou tašku plnou 
věcí, každá skupinka si 
měla vybrat jednu věc, 
která by mohla být Bá-
ry a vymyslet k té věci 

Úkolem 15ti lidí ve 
třech skupinách bylo 
sestavit příběh dívky 
Báry pomocí tvůrčích 
technik. Jediný pevný a 
daný byl konec, že Bára 
nepřišla. V příběhu vy-
stupovaly kostky osu-
du, které rozhodovaly 
v případě neshody sku-
pin. Skupiny měly na-
příklad vyjádřit pocity 
osob z fotografií, které 
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příběh.  

Studenty tato netradič-
ní přednáška bavila a 
lektorce se dobře se 
studenty pracovalo. 



Tato přednáška 
byla prezentována zá-
stupcem kosmetické 
firmy Pleva. Přednášky 
se zúčastnili studenti 
septimy a 3.A, dohro-
mady jich bylo devět a 
přednáška byla usku-
tečněna v třídě kvinty 
na zeleném patře. 

 Posluchači byli 
seskupeni okolo před-
nášejícího a poučeni o 
využití propolisu, me-
du, květového pylu, 
včelího vosku, apisinu 
(včelí jed) a mateří ka-
šičky v kosmetice a ta-

ké o jejich využití při 
léčbě nemocí, ke kte-
rým patří např. afty, 
angína, astma, akné, 
bradavice, problémy 
s krví, sexuální pro-
blémy a mnoho dalších. 
Šlo o různé pleťové 
krémy, tělovou a vlaso-
vou kosmetiku, medo-
vé potravinové doplň-
ky a další včelí produk-
ty.  Bohužel tyto pro-
dukty nebyly na pro-
dej. Také obdrželi letáč-
ky s informačním mate-
riálem. Dozvěděli se 
mnoho informací o do-
bě trvání výroby vče-

lích produktů, o výrob-
cích kosmetiky, kontro-
lování výrobků a jejich 
případné zásadovosti. 

 Na konci před-
nášky přišel čas i na 
dotazy studentů, kteří 
se podrobněji ptali na 
různé přísady které ta-
to kosmetika obsahuje 
a na co se užívá. Trvala 
asi 10 minut.  

Kosmetika s včelími produkty, značka PLEVA 

ST RÁNK A 4  P ROJEKTOV Ý DEN 

Fotografie ze dne: 

Změňte svět divadlem 

POPLETEN É PŘÍBĚHY  
vat, nebo jen přečíst. 
Zájemcům se seminář 
s paní Císařovou moc 
líbil. 

Děti na začátku semi-
náře řekly své jméno, 
čím by se chtěly stát a 
svoje záliby. Následo-
valo povídání o Zdeň-
ku Svěrákovi a jeho dí-
lech. Vtipnou formou 
byla do programu za-
kombinována hra 
s balíčkem žvýkaček. 
Poté se začaly psát po-
pletené příběhy. Děti 
mohly svoje díla zazpí-



O  t ut o  b es e du 
s významným malířem 
Novoměstska projevilo 
zájem více než 40 stu-
dentů. Pan Štourač se 
posluchačům nejprve 
představil a dále mluvil 
o svém životě. Dozvě-
děli jsme se, že studo-
val na našem gymnáziu 
a dále na malířské ško-
le. Posléze ukazoval 
poslucha čům růz né 
portréty, na nichž byli 
zobrazeni umělci, kteří 
ho v jeho tvorbě inspi-
rovali a také portréty, 

které sám pan Štourač 
namaloval. Z jeho vy-
právění vyplynulo, že 
maluje především pro 
svoji rodinu a hlavní 
inspirací mu pro jeho 
díla je Itálie. Zároveň 
n á m  s d ěl i l ,  ž e 
v současnosti organizu-
je malířskou výstavu, 
jež proběhne v Dánsku 
a zúčastní se jí mnoho 
významných malířů 
z regionu Vysočiny.  

    Beseda trvala přibliž-
ně jednu hodinu a za-

zněla během ní ta nej-
důležitější fakta. O tom 
svědčí i vysoká účast 
z řad posluchačů.  

ní, rozdělení zbraní do 
skupin, které zbraně u 
sebe můžeme nosit le-
gálně od 18ti let a které 
pouze se zbrojním pa-
sem a průkazem zbra-
ně. Dalším tématem 
byla kontroverzní sebe-
obranná střelba, která 
je v dnešní době hlavně 
díky tisku poměrně 
diskutovaná. Klukům 
vysvětloval, jak získat 
zbrojní pas. Porovnával 
legislativu u nás a le-
gislativu držení a koupi 
zbraní v zahraničí. Ra-

Na seminář přišlo 16 
chlapců, od primy až 
po septimu. Radim svůj 
seminář vedl formou 
přednášky, do které 
mohli posluchači vstu-
povat se svými dotazy 
a  p ři p om í nka mi . 
Chlapci se rozehřáli a 
potěšili pochlubením se 
před ostatními, ze které 
zbraně už stříleli. Dále 
Radim rozdělil zbraně 
na studené a střelné. 
Střelným zbraním vě-
noval celou přednášku. 
Osvětlil posluchačům 
historii střelných zbra-

Beseda s akademickým malířem Jiřím Štouračem 

Seminář Radima Pekaře (Člověk ozbrojený) 

krásný”, kde se otec-
žid snaží uchránit své-
ho syna před hrůzami 
nacismu a války před-
stíráním, že všechno je 
jen hra k synovým na-
rozeninám, a “Pianista” 

Dnes se také na dvou 
místech promítaly fil-
my, na červeném pod-
laží měli žáci možnost 
zhlédnout dva snímky 
s tématikou druhé svě-
tové války - “Život je 
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FILMOVÉ HRÁTKY 

dimovým koníčkem je 
airsoft, který na konci 
přednášky také přiblížil. 

Posluchači byli pozorní a 
atmosféra v laboratoři 
fyziky byla veselá a pří-
jemná. 

- Příběh polského pia-
nisty židovského pů-
vodu, kterého válka 
postupně zbavuje ma-
jetku a rodiny. Na 
modrém podlaží pro-
běhla prezentace paní 

profesorky Horáč-
kové o díle Miloše 
Formana a násled-
né promítání jeho 
s la vného filmu 
“Lásky jedné pla-
vovlásky”. 



 Seznam redaktorů:  

prima: A. Uhrincová, K. Mikešová 

kvinta: T. Škodová, J. Koscielniak 

sexta: J. Zelinka, A. Kolařík,  

           M. Humpolík 

Na stříbrném podlaží 
v jazykové učebně č.4 
se sešla desítka stu-
dentů nižšího gymná-
zia. Jejich úkolem bylo 
kulturně se projevit 
formou kresby výkre-
sů na volné téma. Ně-
kteří studenti tvořili ve 
skupinách a někteří 
naopak samostatně, 
podle toho, jak to ko-
mu vyhovovalo. Kres-
lilo se především rud-
kou a obyčejnou tuž-
kou a výrazné bylo 
použití metody stíno-
vání. Mladí umělci po-
užívali velké bílé papí-
ry. Bylo zřejmé, že je 
tato činnost bavila a 
užívali si ji.  

VÝTVARNÁ DÍLNA 

DUHOVÁ ŠKOLA 

JS ME  NA  WEBU 

WWW .GYB NP .CZ  

Gymnázium  

Bystřice nad Perštejnem 

Indiánské hrátky 
Šel jsem se podívat na semi-
nář: Cesta k sobě aneb pro-
jdi se po zemi nohama indi-
ána pod vedením Kateřiny 
Vodičkové, tanečnice dru-
hého cyklu 
tanečního obo-
ru ZUŠ Jana 
Š t u r s y 
v Novém Měs-
tě na Moravě. 
Seminář se 
konal v aule 
školy, kde mě-
li dostatek 
místa pro své 
hry a taneční aktivity. Celou 
dobu se vzduchem linula 
indiánská hudba, která do-
dávala tajemnou a vzrušují-
cí atmosféru. 

První část patřila 
hrám, při kterých se všichni 
seznámili, aby se jim lépe 
pracovalo. Následovalo pro-
tahování, aktivizace těla a 

rozehřátí. Ve druhé části se uči-
li techniku švihů, která je zá-
sadní pro scénický tanec. 
Vznikla z toho kratičká choreo-
grafie. V poslední části se věno-

vali samotným indián-
ským příběhům, při-
čemž tanečně ztvárňo-
vali nejrůznější situace. 
Zúčastnilo se celkem 
osm studentů z 1. A, 2. 
A a septimy. Atmosféra 
byla přátelská.  
Káťa měla nachystaný 
velmi zajímavý pro-
gram, který oslovil 

všechny zúčastněné.  


