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Arabesky č.
Vychází u příležitosti třídních schůzek 21. 11. 2012

Vážení rodiče, milí čtenáři,
letošní podzim je pro školu tak zajímavý, že do tohoto
čísla Arabesek se všechny informace ani nevešly.
Díky úspěchům žáků v soutěžích vyhlašovaných
MŠMT jsme se mohli přihlásit do 2. ročníku projektu
MŠMT „Excelence SŠ“, máme bronzovou medaili
z mezinárodního kola soutěže v programování, úspěšně
jsme zahájili spolupráci s mezinárodní školou v TelAvivu na přípravě projektu Czech-Israel GAIA Project
– první skupina by měla odletět do Izraele v březnu
2013.
V září jsme za účasti starostky Prahy 6, zástupců
MHMP a školské rady naší školy předali žákům do
užívání zrekonstruované víceúčelové hřiště (zřizovatel – hlavní město Praha – dal škole částku 1 800 000 Kč),
díky Společnosti přátel Gymnázia Arabská dnes slavnostně předvedeme nové počítačové vybavení v učebně P1
(rodiče přispěli částkou 300 000 Kč), žáci mohou od začátku školního roku využívat zrekonstruované zázemí
v areálu TV a nově upravenou laboratoř biologie (škola investovala částku skoro 600 000 Kč).
Máme připraveny další náměty na rozvoj školy, víme, že máme ve škole hodně kreativních žáků, – proto se už
teď těšíme na přípravu nového čísla, v němž se s vámi budeme dělit o další zajímavosti.
RNDr. Zdeňka Hamhalterová
ředitelka školy

Ohlédnutí za školním rokem 2011/2012

Přehled umístění našich absolventů v roce 2011/2012
Pražské VŠ
UK Praha

ČVUT

Mimopražské školy
fakulta
právnická
pedagogická
filosofická
přírodovědecká
lékařská
sociálních věd
matematicko-fyzikální
tělesné výchovy a sportu
humanitních studií
husitská
katolická
strojní
elektrotechnická
architektury
dopravní
stavební
informatika
biomedicína

VŠE
ČZU
VŠCHT
Celkem:

Přijatí/další
obor
4
2
6
9
12
4
2
1
11
1
1
1
5
3
1
9
10
2
18
17
4
123

Třída

Počet absolventů

4. A
4. B
4. C
4. D
4. E
celkem

27
31
29
29
25
141

Rekapitulace:
Celkový počet absolventů v roce 2011/2012:
Počet studentů, kteří budou studovat:

Škola
ZČU Plzeň
Bohemia Institut
Univerzita Hradec Králové
Masarykova universita
Literární akademie
Studium v zahraničí
Celkem:

Ostatní
Škola
Vyšší odborná škola
Jazykové školy
Pobyt v USA
Celkem:

Počet studentů, kteří
budou studovat
27 / 100%
30 / 97%
29 / 100%
29 / 100%
25 / 100 %
140 / 99%

141
140

Úspěšnost ve školním roce 2011/2012
Z celkového počtu absolventů bylo přijato a bude studovat 99% žáků.
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Přijatí
2
2
1
2
2
1
10

Přijatí
4
1
2
7

Přehled úspěchů žáků školy v 2011/2012:
Soutěž
Juniorský maratón
SOČ
Matematická olympiáda kategorie P
Silový víceboj
Silový víceboj - dívky
Essay Writing
Certamen Latinum
Certamen Latinum
Olympiáda FJ
Chemická olympiáda
Biologická olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Eurorebus
Matematická olympiáda kategorie P
Matematická olympiáda kategorie B
SOČ
Pohár primátora - kategorie chlapci
Pohár primátora - kategorie dívky
Středoškolský atletický pohár Corny –
chlapci
Středoškolský atletický pohár Corny –
dívky
Plavání - chlapci
Plavání - dívky
Přespolní běh - chlapci
Přespolní běh - dívky
Šplh - dívky
Šplh - chlapci
Juniorský maratón
Silový víceboj - dívky
Sportovní lezení - dívky
Stolní tenis - dívky
Beachvolejbal - dívky
Beachvolejbal - chlapci
Hokejbal - chlapci
Nohejbal
Odbíjená - dívky
Florbal - dívky
Florbal - chlapci
Badminton - dívky
Badminton - chlapci
Praha známá i neznámá
Olympiáda AJ
Olympiáda Nj
Soutěž DDM v programování

Vyšší
kolo
mezinárodní
celostátní
celostátní
republikové
republikové
republikové
republikové
zemské
krajské
krajské
krajské
krajské
krajské
krajské
krajské
krajské
pražské
pražské

Počet
zapojených žáků
12
5
1
5
5
3
2
2
2
1
1
2
3
2
1
9
136
95

Nejlepší
umístění
19. místo
2. místo
4. místo
3. místo
1. místo
2. – 7. místo
1. místo
1. místo
4. místo
8. místo
7. místo
4. místo
1. místo
7. místo
1. místo
1. místo
3. místo
2. místo

pražské

12

1. místo

pražské

12

1. místo

pražské
pražské
pražské
pražské
pražské
pražské
pražské
pražské
pražské
pražské
pražské
pražské
pražské
pražské
pražské
pražské
pražské
pražské
pražské
pražské
obvodní
obvodní
obvodní

5
5
5
5
5
5
12
4
5
3
4
4
10
5
12
10
18
4
4
8
2
2
3

5. místo
1. místo
7. místo
5. místo
1. místo
12. místo
2. místo
3. místo
2. místo
1. místo
3. místo
7. místo
5. místo
8. místo
2. místo
4. místo
3. místo
7. místo
8. místo
1. místo
6. místo
1. místo
1. místo

V říjnu 2012 jsme na základě těchto výsledků podali přihlášku do projektu MŠMT ČR „Excelence
středních škol“. Výsledky budou známy na jaře 2013.
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Nové granty na podporu výuky v roce 2012
Naši učitelé každoročně zpracovávají žádosti o získání grantů z prostředků hlavního města Prahy i z
městské části Praha 6. V kalendářním roce 2011 bylo podáno 7 žádostí a z ukončených výběrových řízení jsme
získali podporu na realizaci těchto aktivit:
Projekt „Ekosystémy ve výuce a osvětě II“ – 100 000 Kč (realizují L. Erhart a Š. Hrozinka)
Projekt „Černobílý svět“ – 60 000 Kč (realizuje A. Škapa)
V roce 2012 podali učitelé osm nových žádostí o získání grantu na MHMP.

Představujeme vám:

I v letošním roce přes letní prázdniny nastaly změny v pedagogickém sboru, hlavní posily jsou
v anglickém jazyce a v informatice. Jaroslav Mašek působí v obou těchto oblastech, v anglické sekci mají nové
rodilé mluvčí.
Here is our introduction:

My name is Tonya Taylor. I am from Illinois in America. I have taught ten years in
the US. This is my first time in Europe. I am happy to have the opportunity to get to know
the people here and travel this beautiful country.
Tonya Taylor

My name is David Taylor. I am from North Carolina in America. I have been
teaching in the US for eleven years. This is my first year teaching overseas and I am excited
to have this opportunity.
David Taylor

Jaroslav Mašek nastoupil nejen jako pedagog, ale také jako koordinátor ICT.
Odpovídá na otázku „Co přinesete nového?“
Dobrá otázka. Věřím, že něco ano, že čas od času s něčím novým přijdu. A pokud
zrovna nepřijdu s ničím novým, tak hlavně, aby to bylo přínosné – pro studenty a studentky,
pro mé kolegy a kolegyně nebo ostatní pracovníky školy či školu samotnou.
Budu se zkrátka snažit neustále přicházet se zajímavými nápady a myšlenkami a
přinášet to, co bude mít podle mne smysl a užitek.
Mgr. Jaroslav Mašek
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Společnost přátel Gymnázia Arabská (SPGA)
Ve školním roce 2011/2012 ve výboru občanského sdružení SPGA pracovali:
předseda: RNDr. Milan Neubert
místopředseda: PhDr. Marie Janoušová
hospodářka: Ing. Jana Novosadová
pokladní: Vladimíra Myslivečková.
Všem členům výboru děkujeme jménem školy za jejich činnost. O případných změnách ve složení výboru vás
budeme informovat v příštím čísle.
Termíny zasedání rady ve školním roce 2012/2013 jsou:
12. září 2012 v 17:30
21. listopadu 2012 v 16:30
17. dubna 2013 v 16:30

Tematické studijní cesty 2013
Pro jarní období roku 2013 bylo připraveno šest studijních cest. Žáci si z předložené nabídky vybrali
tyto tematické cesty:

únor

předpokládaná
cena
5000

počet
studentů
17

2. – 9. 4.

7 500

45

9 000

33

5 500

15

název

místo

vedoucí

termín

Tak trochu jiný Londýn

Londýn

Korsika

Korsika

Řecká odysea

Korfu

Jaro v Berlíně

Berlín

T. Schmoranz
J. Ottová
T. Brinke
Š. Hrozinka
L. Erhart
J. Kokeš
Z. Mihulková

duben
10 dní
březen, duben
5 dní

Projekty

Center For Talented Youth
V letošním roce se naše škola zapojila do mezinárodního projektu pro talentovanou mládež CTYOnline,
který organizuje Johns Hopkins University v Baltimore. V Praze se projektu ještě účastní studenti např.
z gymnázií PORG, Jana Keplera, Jana Nerudy a Nad Alejí.
Cílem projektu je nabídnout studentům, kteří se chtějí rozvíjet ve vybraném oboru, jiný způsob
získávání informací. Mohou si vybrat ze široké nabídky kurzů např. Mathematics, Chemistry, Biology,
Writing, Language, Arts and Humanities, Computer Science atd.
Studenti denně sledují online přednášku v AJ, zpracovávají dané téma, vyhledávají informace
v odborných časopisech, vypracovávají testy a laboratorní práce. Jejich práci sleduje online přidělený instruktor
z university, který jim zadává úkoly na procvičení a odpovídá na jejich dotazy.
V květnu proběhne závěrečný test, v němž si studenti ověří, jak samostatně zvládli učivo, a získají
srovnání s ostatními zapojenými žáky. V případě úspěšného zvládnutí testu studenti mohou uvést absolvování
kurzu na přihlášky na VŠ.
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Z naší školy se projektu účastní Iva Hammerbauerová (3.D), která si vybrala kurz AP Biology
a Tomáš Tměj (3.D), který si vybral AP Physics.
Iva o zapojení do projektu říká: „Jsem ráda, že jsem se do
projektu zapojila. V online přednáškách je vše dobře vysvětleno od
základů, a proto není ani potřeba nějaké dodatečné materiály shánět.
Hodně jsem slyšela o časové náročnosti kurzu, ale zatím vše stíhám,
takže bych to tak špatně neviděla. Určitě bych kurz doporučila, pěkně
vysvětluje různé oblasti biologie i propojení s chemií, a to od
organické chemie přes genetiku a buněčné procesy až po interakce
organismů a evoluci.“
Tomáš se k projektu staví jako k příjemné zkušenosti; online
profesoři prý překypují nadšením a vše zatím umí vysvětlit. Je
zvědavý, zda jim to, jak látku vysvětlují s obdivem a vesele, vydrží až
do konce kurzu.
Těší nás, že naši nadaní studenti zvládají náročnou výuku přírodních věd v AJ, a věříme, že
v příštím roce se přidají další. Další informace jsou dostupné na http://www.uptoyou.cz.
Iva Hammerbauerová, Tomáš Tměj, Mgr. Lenka Veselá

Studentský server – http://svs.gyarab.cz
Z grantu MHMP jsme na konci minulého školního roku pořídili výkonný server, na kterém žáci naší
školy vyvíjejí aplikace především jako součást výuky programování webových aplikací. Žáci současné 3.E
Vojtěch Novotný a Jiří Šebele se úspěšně zhostili úkolu instalace a správy studentského vývojového serveru
Avava, jak jej pojmenovali. Žáci, kteří projeví zájem, získají k serveru neomezený přístup ze školy i z domova.
V předmětu Programování webových aplikací je pak server neocenitelnou výukovou pomůckou,
výsledky své práce se mohou žáci okamžitě pochlubit svým kamarádům. Server žáci využívají i pro rozsáhlejší
projekty - např. žáci 3.E zahájili vývoj webové aplikace pro vlastní potřebu školy, pomocí této aplikace se
budou moci žáci např. online přihlašovat do volitelných seminářů na další školní rok.
Ing. Daniel Kahoun

Studentské prezidentské volby
Naše škola se již roku 2010 zapojila do akce pořádané Člověkem v tísni o. p. s. v rámci projektu Jeden
svět na školách, konkrétně do projektu Kdo jiný? Projekt je zaměřen na aktivní účast mladých lidí v občanské
společnosti.
Letos jsme se zapojili opět. 6. září jsme na zkoušku volili do krajských
zastupitelstev. Volební komise ve složení Lukáš Machovec (předseda), Tereza
Kárníková a Tereza Prokopová ze 2. A připravili regulérní volební podmínky a tak
jsme si ve škole zahráli na volby. Všichni studenti, kteří dosáhli 15 let, jsou ve
studentských volbách oprávněnými voliči.
V září jsme měli volební účast jen 26, 84 %. V tomto odpovídáme
většinové společnosti. Nejvyšší volební účast měla 1. B (86, 6%).
Jak volili studenti GA? Zvítězila strana TOP 09 a Starostové pro
Středočeský kraj, za nimi se umístila Česká pirátská strana a ODS. Další strany
měly výrazně slabší počet hlasů.
Volební projekt pokračuje, proto si 11. prosince na našem gymnáziu
zvolíme ze skutečných kandidátů „svého“ prezidenta. K dané aktivitě nám Člověk
v tísni dodává nejen volební lístky, ale také různé studijní materiály a náměty k diskusím, aktivitám zaměřeným
na rozvoj občanské společnosti. A my se s radostí zapojujeme.
PhDr. Alena Horáčková

*
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Safer Internet Forum 2012
Hranolky, čokoláda a vafle! Všechny tyto dobroty se vám vybaví v
okamžiku, kdy přijde řeč na Belgii. Navzdory tomu kulinářské radovánky
nebyly jediným důvodem mé cesty do Bruselu. Hlavním cílem byla
konference Safer Internet Forum 2012 pořádaná organizací Insafe ve dnech
16. až 19. října tohoto roku, které jsem se zúčastnila jako člen
mládežnického panelu.
Insafe byl založen v roce 2004 jako organizace podporující vznik a
vývoj osvětových center bezpečného internetu ve všech státech evropské
sedmadvacítky, a k tomu navíc v Rusku, Islandu a Norsku. Jeho cílem je
kultivace internetového prostředí, osvěta a výchova v oblasti bezpečnosti online, díky které by měli především
mladí lidé používat internet a mobilní technologie bezpečně, efektivně a vždy jen s pozitivním výsledkem. Insafe
za tímto účelem organizuje různé informační kampaně, jejichž záměr je naučit děti a mladé uživatele používat
online technologie především zodpovědně.
Mládežnický panel sestával z 30 delegátů, které po příletu do Bruselu organizátoři postupně přepravili
do místa ubytování. Postupně jsem se setkávala se všemi příchozími v hotelovém lobby a následoval společný
oběd. Později jsem se seznámila se svou vtipnou a zábavnou spolubydlící ze Slovinska, která se jmenovala Gaja.
V průběhu prvního dne setkání jsme byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých jsme pracovali po zbytek celého
programu. Hovořili jsme o obecných problematikách internetu, souvisejících s jeho bezpečností. Já jsem často
připomínala otázky související s ochranou soukromí a závislostmi, které jsou aktuální především kvůli
intenzivnímu užívání sociálních sítí a hraní násilných her.
Druhý den konference jsme museli vstávat velmi brzo, protože jsme se přesouvali do ústředí organizace
Insafe. Tam jsme měli možnost osahat si nejnovější mediální technologie, které se využívají při přípravě TV
spotů, realizaci konferencí a podobných komunikačních aktivitách. Celodenní program byl ukončen společnou
večeří v restauraci, kde jsme měli možnost ochutnat typickou belgickou
kuchyni.
18. říjen byl pro nás dnem "D". Brzo ráno jsme dorazili do
centra konání konference Safer Internet Forum 2012 (SIF), kde se
odehrávala hlavní část programu. Ten odstartoval týmovou diskuzí u
kulatých stolů, který každý z panelistů sdílel s ostatními delegáty ze
společností Google, Facebook apod. Byla to skvělá příležitost vyměnit si
s nimi názory na současný vývoj a trendy v oblasti užívání online
technologií.
Páteční program konference byl věnován mládežnickému
panelu, kde se diskutovalo o aktuálních a nevyjasněných otázkách týkajících se především dojmů mladé
generace ze současného stavu internetu. Program trval do druhé hodiny odpolední, a to byl také okamžik, kdy
jsme byli všichni spolu naposled.
Účast v mládežnickém panelu a na konferenci SIF 2012 byla pro mě skvělou příležitostí potkat
zajímavé lidi a sdílet zkušenosti a názory ze současného vývoje internetu. Možnost otevřené diskuze i s lidmi,
kteří se na jeho vývoji podílí, byla pro mě výbornou zkušeností.
Gioia Stanisavljevič, 3.A

Co možná nevíte:

Mezinárodní olympiáda v informatice
Ve školním roce 2011/12 dosáhli žáci naší školy celé řady výborných výsledků v různých
středoškolských soutěžích. K nejvýraznějším úspěchům patří umístění Ondřeje Hübsche (nyní 3.E) mezi vítězi
ústředního kola Matematické olympiády – kategorie P a jeho postup na Mezinárodní olympiádu v informatice
(IOI – International Olympiad in Informatics).
Kategorie P matematické olympiády je vrcholnou českou soutěží určenou pro ty středoškoláky, kteří se
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zajímají o informatiku a programování. Na rozdíl od jiných programátorských soutěží, v nichž jde převážně o
rutinní práci na počítači, v kategorii P se řeší úlohy algoritmicky obtížné, úlohy zaměřené zejména na návrh
efektivního algoritmu pro zadanou úlohu. K úspěchu v této soutěži je proto zapotřebí nejen umět program napsat
a odladit na počítači, ale také mít spoustu znalostí o algoritmech, datových strukturách a programovacích
technikách užívaných ve světě programování a dokázat tyto znalosti tvůrčím způsobem využít při řešení
neznámé obtížné úlohy.
Čtyři nejlepší řešitelé ústředního kola MO – kategorie P jsou každoročně vybrání do českého
reprezentačního družstva, které se zúčastní celosvětové soutěže IOI. Letos byl mezi nimi i náš Ondřej Hübsch.
Mezinárodní olympiáda v informatice má podobný charakter jako naše vrcholná národní programátorská soutěž.
Úlohy zadávané na IOI jsou ale ještě obtížnější, jejich algoritmická náročnost většinou odpovídá již úrovni
vysokoškolského studia informatiky. Letošní světová olympiáda v informatice se konala na konci září 2012 v
severní Itálii, v obci Sirmione na břehu známého jezera Lago di Garda. Zúčastnilo se jí více než tři sta nejlepších
středoškoláků z osmdesáti zemí celého světa. Ani v této konkurenci se naši studenti neztratili a tři ze čtyř
českých reprezentantů získali některou z medailí za umístění v horní polovině výsledkové listiny. Ondřej si
přivezl z Itálie bronzovou medaili za umístění na velmi pěkném 111. místě.
Doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Novinky z komise anglického jazyka
Rádi bychom Vám představili nové rodilé mluvčí Tonyu a Davida Taylor, kteří učí anglickou
konverzaci ve 2.- 4. ročníku. Pod jejich vedením bude ve své činnosti pokračovat English Drama Club. Držíme
palce a už teď se těšíme na nové divadelní představení!
V září se skupina 15 žáků zúčastnila
tematické cesty do Walesu. Navštívili
Bridgwater College, Welsh Assembly v
Cardiffu, vyzkoušeli si, jak se hraje kriket pod
vedením profesionálních trenérů, potoulali se
po přímořských letoviscích, poobdivovali
drsnou krásu welšského pobřeží, bohužel
nevylezli na Snowdon, neboť počasí jim
nepřálo, přežili ve zdraví velšskou kuchyni a
celkově byli velmi spokojeni.

Začátkem října jsme si akcí Saved by the Bell připomněli boj na
podporu práv dětí na celém světě na základní vzdělání. Třída 1B získala 2.
místo v celorepublikové soutěži, studenti si vysloužili účast na Studentské
konferenci o rozvojových cílech tisíciletí a interaktivní besedu s rodilým
Afričanem panem Samanem Djakoualnem z Čadu. Gratulujeme!
V listopadu proběhne jazyková soutěž pořádaná organizací
City&Guilds pro zájemce ve dvou kategoriích na jazykové úrovni B2 a
C1.
Bude vyhlášena jarní tematická cesta do Londýna s prof.
Schmoranz a mezinárodní výměnná akce do Almere v Holandsku s prof.
Pracnovou a Janků v únoru a dubnu 2013.
Fotky a další informace o akcích si můžete prohlédnout a přečíst
na školních webových stránkách v sekci KVOO Anglický jazyk.

Pavla Pracnová
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Zprávy z německé sekce
Nový školní rok jsme zahájili hned dvěma exkurzemi po Praze. Studenti si připravili informace o
některých památkách, které jsme na naší cestě potkávali. Nejprve jsme prošli Královskou zahradou, kolem
zpívající fontány, přes 2. nádvoří Pražského hradu, Nerudovou ulicí až na Karlův most. Cestou jsme objevovali
krásu starých paláců a hlavně domovních znamení na domech Malé Strany. Vyhlídka z Karlova mostu nám
poskytla možnost zmínit i ty památky, k nimž jsme nestačili dojít. Slunečné počasí dokreslilo příjemnou
atmosféru a my jsme se rozcházeli s pocitem, že i ve všední den může člověk odcházet domů odpočatý a nabitý
energií.
Další akce na sebe nenechala dlouho čekat, její datum jsme neurčili my, ale Goethe institut, který spolu
s dalšími partnery pořádal již 7. ročník Filmfestu, neboli Festivalu německy mluvených filmů. Společně se
studenty z různých ročníků jsme navštívili v sobotu večer (20. 10.) film režiséra Ch. Petzolda: Barbara - komorní
příběh mladé lékařky, která se nepoddá praktikám východoněmecké tajné policie Stasi a statečně se postaví na
obranu slabších a křehčích, než je ona sama.
Před Vánocemi nás ještě čeká společná návštěva divadelního představení – nabídka bude opět mířit
mezi všechny zájemce napříč ročníky a hlavně Vánoční bazar, který připraví učitelé německé sekce ve
spolupráci s třídou 1.A.
Začátek kalendářního roku bude ve znamení soutěží –
Olympiády v německém jazyce a soutěže v debatování, pořádané každoročně Goethe institutem.
V minulých létech se našim studentům podařilo v soutěži JDI ( Jugend debattiert international) dosáhnout
dobrých výsledků, měli jsme několikrát zastoupení v celostátní kvalifikaci a jedenkrát i ve finále.
V dubnu bude naše škola již tradičně hostit partnerský divadelní soubor TEGs z Höchstu a měla by se
uskutečnit tematická cesta do Berlína. Na závěr školního roku chystáme ve spolupráci se sekcí ZSV humanitní
projekt pro 2. ročníky, který by měl být zaměřen na rozvoj kompetencí v souladu se Školním vzdělávacím
programem.
PhDr. Jitka Gabašová

Program „Rok ve Francii 2012/2013“
Ve středu 7. listopadu přijal v sídle Francouzského velvyslanectví v Buquoyském paláci francouzský
velvyslanec J.E. pan Pierre Lévy studenty pražských gymnázií, kteří se v tomto školním roce účastní
středoškolského programu "Rok ve Francii".
Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vystoupila ředitelka Odboru mezinárodních
a evropských záležitostí Ing. Martina Kopečková, Ph.D., která uvítala tento novátorský projekt, jenž doplňuje
stávající vzdělávací program českých sekcí v Dijonu a v Nîmes.
Setkání se také zúčastnili zástupci České školní inspekce, Krajského úřadu Středočeského kraje,
Magistrátu hl. m. Prahy, rodiče studentů, ředitelé gymnázií i učitelé francouzštiny.
Studenti se v rámci powerpointových prezentací podělili o své první zkušenosti na francouzských
lyceích, na kterých vykonávají docházku ve školním roce 2012/2013.
Z našeho gymnázia v tomto školním roce odjela studovat na rok do Francie studentka Diana Jiová ze
třídy 2.B. Její studium na francouzském lyceu v Avignonu je realizováno v rámci tohoto programu "Rok ve
Francii". Diana se přijetí studentů na francouzské ambasádě nemohla zúčastnit, neboť už byla po dušičkových
prázdninách zpět v Avignonu.
Pozvání na setkání u pana velvyslance přijala Markéta Charvátová,
studentka 4. ročníku, která studovala ve Francii ve školním roce 2010/2011.
Markéta vystoupila s krátkou prezentací a zhodnotila svůj rok strávený na
Lycée international des Pontonniers ve francouzském Štrasburku,
francouzsky s vlastním překladem do češtiny. A všem studentům
francouzštiny pobyt ve Francii vřele doporučuje.
Se zástupci francouzské strany jsme se předběžně dohodli, že
zorganizujeme na začátku ledna prezentaci projektu "Rok ve Francii" pro
studenty, kteří by chtěli vyjet na francouzskou střední školu ve školním roce
2013/2014. Této prezentace se tentokrát zúčastní i Diana Jiová, která se s námi podělí o své zážitky i zkušenosti
ze svého pobytu v Avignonu.
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francouzský velvyslanec pan Pierre Levy

Na lednové setkání na naší škole jsme pozvali i francouzského velvyslance. Pan velvyslanec předběžně
pozvání přijal.
A podívejte se, jak nám to na francouzské ambasádě slušelo:

Mgr. Dana Skácilíková

Programování robotů
Programování má velké praktické uplatnění, které je ovšem nutné podložit silnou teoretickou
základnou. A podobně je to s jeho učením. Chceme-li uspět, musíme hodiny a hodiny trávit rozebíráním
nejefektivnějších metod, zlepšováním našich postupů i vyhýbání se různým úskalím. Odměnou nám ale bude
správný výsledek, obrázek nebo třeba animace – a je celkem jedno, zda je na osobním počítači, webu, tabletu či
mobilním telefonu. Nově na naší škole může být takovým výsledkem i rozpohybování programovatelného
robota.
Lego Mindstorms není jen hračka pro malé děti. Sada známé
stavebnice s řadou technický prvků, kol, pásů a převodů obsahuje také
přesné krokové motorky, dotykové, vzdálenostní a barvocitlivé
čidlo, zvukový vstup a výstup a především programovatelnou
jednotku. Variabilita ve stavbě robotů v plnění různorodých úloh je
velká – o tom se může každý přesvědčit zadáním hesla Lego
Minstorms na www.youtube.com.
Škole se podařilo v letošním roce získat jednu sadu této stavebnice. Pokud se osvědčí, rádi bychom
jich získali více, abychom s roboty mohli pracovat i při hodinách. K programování robotů využíváme jazyk Java,
který již třetím rokem na škole učíme.
Studenti 3E Petr Poliak, Vojtěch Novotný, Petr Jordán se přihlásili do robotické soutěže pořádané
ČVUT FEL. Mají sestavit robota, který se umí přepravit přes "propast" pomocí mostu, který si sám přiveze.
Úloha to není jednoduchá – jak uspějí, bude jasné na konci roku. Držme jim palce.
Ing. Tomáš Obdržálek

Elektronický sešit na Gymnáziu Arabská
V rámci předmětu Aplikační software (aplikacnisoftware.blogspot.cz) začali studenti a studentky
druhých ročníků od začátku tohoto školního roku používat místo papírové formy sešitu formu elektronickou
v podobě aplikace Školní sešit (skolnisesit.cz). Sto studentů Gymnázia Arabská je v současnosti (listopad 2012)
jedinou takto početnou skupinou v České republice, která
pravidelně používá Školní sešit ve výuce a plně jim nahrazuje
papírové sešity.
Studenti a studentky si během hodin mohou kromě
poznámek v textové podobě taktéž vyfotit údaje z tabule či
promítací plochy a vložit si je k svým poznámkám. Poznámky
pak v rámci Školního sešitu strukturují podle jednolitých témat probíraných v předmětu či podtémat, která
korespondují s jednotlivými hodinami. Všechny tyto poznámky pak mohou mezi sebou vzájemně sdílet pomocí
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sociální sítě Facebook.
Školní sešit mohou studenti používat na svých mobilních zařízeních (noteboocích, tabletech či chytrých
telefonech) nebo na školních počítačích prostřednictvím prohlížeče Google Chrome.
Po integraci tohoto systému v předmětu Aplikační software přijala škola nabídku firmy Školní sešit.cz a
stala se jejím oficiálním partnerem, jako jedna ze tří pilotních škol v České republice.
Během tohoto školního roku budou studenti v rámci tohoto předmětu kromě Školního sešitu používat
i další systémy vhodné pro elektronickou formu sešitu, vzájemně je porovnávat a hledat výhody a nevýhody
jednotlivých řešení. Na základě zjištěných informací a zpětné vazby od studentů bude vypracován návrh
možného využití elektronické formy zápisu poznámek i v dalších předmětech.
Smyslem výše popsaných aktivit není snaha o nahrazení papírové formy poznámek za každou cenu, ale
využití elektronické formy tam, kde může zefektivnit výuku a být přínosem pro studenty v jejich studiu a
budoucím vzdělávání.
Mgr. Jaroslav Mašek
Použitý zdroj:
SEDLÁK, J. Školní sešit.cz: E-sešity do škol a investice 4 miliony [online]. Connect!, 2012.
Dostupné na url: http://connect.zive.cz/clanky/skolni-sesitcz-e-sesity-do-skol-a-investice-4-miliony/sc-320-a-165766/default.aspx

Charitativní aktivita našich žáků – Korálky pro Motol
Není větší radosti, než když se na vás obrátí student se smysluplným nápadem.
S jedním takovým se na mě obrátila Pavlína Kopalová ze 2. A. Dobrovolnické centrum
nemocnice v Motole nemá dostatek korálků pro dětské pacienty. Co kdybychom
pomohli na našem gymnáziu uspořádat podzimní sběr korálků.
Akce Korálky pro Motol byla na světě.
Další slova už patří Pavlíně…….
Tlumené hovory vycházející zpoza zavřených dveří. Nekonečně dlouhé řady
prázdných seriálů míhajících se v televizi. Časopisy, magazíny, knížky. Schopnost
zpaměti odříkat intervaly, ve kterých zabliká žárovka na stropě. Bezchybná znalost
všech prasklin a rýh na bílých stěnách kolem. Neměnná, ubíjející šeď dní běžících pořád dál a dál bez možnosti
vytratit se na nějaký čas do světa kolem.
To je ve zkratce příběh života malých pacientů ležících v Motolské nemocnici na onkologii. Pro většinu
z nich ta možnost nakonec přijde a život se jim vrátí téměř do normálu, ale jsou i případy, kdy se tak nestane.
Člověk, který se v podobné situaci neocitl, si nejspíš nedokáže plně uvědomit, co všechno znamená
takový život. Každá drobnost, která naruší onu neustálou rutinu, dokáže udělat radost, dokáže trochu pomoci.
Dobrovolnické centrum se snaží pomáhat těmto dětem a osvědčilo se jim navlékání korálků. Děti to baví,
navlékají, udělají drobný dárek mamince, sestřičkám nebo se prostě zabaví.
Jediná potíž je, že nevědí, kde korálky shánět… Dobrovolníci se
proto obrátili na veřejnost s žádostí o pomoc. Oslovili i naši školu, a tak
jsme se rozhodli uspořádat menší charitativní akci na podporu těmto dětem.
Korálky pro Motol.
17. října jsme předali zástupkyni dobrovolníků Pavle Nápravové
plný košík a krabici barevných korálků ze skla, ze dřeva i z plastu.
Všem studentům i dospělým děkujeme.
PhDr. Alena Horáčková

Charitativní aktivita našich žáků – dobročinná sbírka „Bílá pastelka“
„Pomozte nevidomým“ hlásali dobrovolníci po celé ČR. A byly mezi nimi i žákyně 2. B. Dne 17. října
se ve více než dvou stovkách českých měst konala dobročinná sbírka „Bílá pastelka“ na pomoc nevidomým.
Dvacetikorunou mohli lidé přispět do kasiček dobrovolníků prodávajících symbolické bílé pastelky.
Celonárodní sbírka Bílá pastelka se koná každoročně už od roku 2000 u příležitosti Mezinárodního dne
Bílé hole a jejím cílem je shromáždit finanční prostředky na výukové programy pro lidi, kteří se učí např.
zvládnout chůzi se slepeckou holí, pracovat na počítači bez možnosti používat zrak a mnoho dalších dovedností
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v jejich značně ztíženém životě. Pořadatelem celé akce je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.
Mnoho let se sbírky účastní také naše škola. Letos se snažily pomoci dívky z 2. B a na všech
prodávajících stanovištích měly úspěch. Z akce tak odcházely s dobrých pocitem, že pomohly dobré věci.
Kontu Bílé pastelky lze pomáhat i nadále formou dárcovských DMS ve tvaru DMS PASTELKA
poslaných na číslo 87777.
Jaroslava Matoušová, 2. B

„Arabský“ podzim 2012:

Břeclav…po páté 
Září, začátek školy, začátek sportovních akcí, atletika.
Naše dívčí družstvo je nabité energií a na soupisce
září samá významná jména.
Papíroví favoriti. Chyba lávky. Naše sebevědomí
trošku pokleslo a ctižádostivost byla vytrestána. Ale
vše dobře dopadlo.
I přes nehezky vypadající zranění jedné naší
vynikající závodnice a nemoc dalších dvou jsme
postoupili do finále Prahy a zde už jsme nenechali
nikoho na pochybách o tom, kdo je nejlepší. Prahu
vyhráli chlapci i dívky z Arabské. Děvčata navíc ve školním rekordu.
Do Břeclavi jsme jeli s druhým nejlepším výsledkem v republice
jako favoritky soutěže a horké kandidátky na medaili.
Velké ambice? Člověk míní, osud mění. Všichni bojovali do
posledních zbytků sil, ale na trojici nejlepších to nestačilo. Počasí nás
nepodpořilo a chyběl nám kousíček toho pověstného štěstíčka. Takže na
nás zůstala nepopulární
bramborová
medaile.
Kluci se umístili o
stupínek lépe než loni - na 6. místě, takže velká spokojenost.
Ale i tak jsme si to všichni užili.
Velkou oporou dívek byla dvojčata Dvořákova, která
výborně
závodila
v dálce, kouli a výšce. Výborné
máme i běžkyně, a to jak ve sprintu,
tak na dlouhých tratích.
Chlapci
měli
před
odjezdem problémy s počty, ale i ty
se nakonec vyřešily a musíme
opravdu vyzdvihnout obětavost
Radima Fořta, který nás nenechal ve štychu a přijel za námi na poslední chvíli, aby
závodil. Oporou atletů byl David Tomandl, Matěj Dynybyl a Tomáš Kameník. Ale
velký obdiv patří neatletům, kteří se svými výkony ostatním vyrovnali. Čtvrtka v
podání basketbalisty Lojzy Daňka nabývá nevídaných rozměrů a již zmiňovaný
florbalista Radim Fořt se svým závodnickým srdíčkem nenechá v klidu nejednoho
soupeře.
Tímto bychom chtěli všem našim závodníkům a závodnicím moc poděkovat a popřát jim hodně štěstí
v nadcházející sezóně, ať už se věnují kterémukoliv sportu!
A za rok zase v Břeclavi…AHOJ!
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Mgr. Kateřina Gondová, Stanislav Jelínek

Návštěva letecké základny v Čáslavi
Stalo se již každoroční tradicí, že jedna ze
tříd přírodovědného odvětví začátkem prvního
pololetí navštíví s paní profesorkou Ottovou a
panem Mgr. Zlatohlávkem 21. leteckou základnu
v Čáslavi. Po přednášce zástupce velitele základny
jsme měli příležitost prohlédnout si zde vystavené
stroje L-159 ALCA a JAS-39 Gripen, obléci si
leteckou výstroj a poobědvat přímo s místními
vojáky.
Výherci vědomostního kvízu, mezi nimiž jsem měl tu čest po třech letech
pravidelných návštěv základny být i já, měli ojedinělou možnost vyzkoušet si simulátor
bitevní L-159ky, na které se zacvičují zdejší piloti. I přes nepřízeň počasí byli naši
průvodci dobře naladěni (zvláště pak stojí za zmínku zdejší vojenský psycholog) a poskytli nám mnoho
zajímavých informací o historii a současnosti letectví v Čáslavi a současně i v České republice. Tímto článkem
bych chtěl poděkovat za možnost navštěvování základny a těším se na další spolupráci.
Jan Čevela, 3.D

Den osobností
Tradičním dárkem pro žáky ke Dni studentům byla možnost setkat se 16. 11. 2012 ve škole s řadou
osobností a besedovat na společně vybraná témata:
Ing. Dana Drábová, Ph.D.
doc.V. Rogalewicz, CSc.
Mg.A. Jan Tománek
Tomáš Němeček
RNDr. Hana Eliášová, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
prof. ing. Václav Janda, CSc.
Mnislav Zelený
Mgr. Pavel Gruber
Petr Jarchovský
MUDr. Iva Grossová
JUDr. Roman Jelínek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Hrubý
Petr Zamarovský
Libor Pešek
Pavel Kuka

Státní ústav pro jadernou bezpečnost
„Ekonomika zdravotnictví aneb Kdo bude žít?“
„Jak se dělá animovaný film?“
„Mediální manipulace“ – novinář – Lidové noviny
„Forenzní antropologie aneb Jak se identifikují lidské pozůstatky.“
„Zlatá bula sicilská“
„Kvalita pitné vody v ČR“
„Žil jsem se šamany v Amazonii“
Lékaři bez hranic - ředitel české pobočky
scénárista
Soudní lékařství
„Základy dědického, občanského a obchodního práva“
horolezec
Proč je v noci tma?
dirigent
„Fotbal u nás a v zahraničí.“

Petr Jarchovský

Pavel Kuka

Libor Pešek

Mnislav Zelený

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
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Mgr. Pavel Gruber

Školní galerie
V prostoru vstupní haly školy se již tradičně
prostřednictvím fotografií prezentují proběhlé tematické cesty.
V říjnu 2012 proběhla vernisáž, která přiblížila všem
divákům cestu po pobaltských republikách – Lotyšsku a Litvě,
které se zúčastnili žáci z různých tříd spolu s vyučujícími
zeměpisu Jitkou Ottovou a Tomášem Brinkem. Účastníkům byl
při té příležitosti předán CERTIFICATE EUROPOS
GEOGRAFINIS CENTRAS. K vernisáži přispěla svými
fotografiemi Aneta Červenková a na instalaci se podílely
Anežka Fejklová, Adéla Fomenková a Ivona Brožová.
Další podzimní výstavou nazvanou „Grafiti“ jsou práce Adama
Kristiána Hrubého.
I během dalších měsíců bude výzdoba obměňována podle
připraveného plánu, o konání vernisáží je vždy informace na školním webu.
Krátký výběr z chystaných akcí: únor – Čtyři kraje (Itálie), březen
– Wales, duben – Výstava nejlepších prací GA, červen – fotografie
z aktuální tematické cesty.

Srdečně vás zveme:

Svačina pro Anila – tradiční charitativní akce
Anil Kumar je náš adoptivní indický syn
Kdy: středa 21. listopadu 2012 v 10:15 nebo v době 16:30 až 18:00
Kde: kavárna školy
Co vás čeká:
 Přijdete-li v určenou dobu do školní kavárny, budete si moci vybrat
svačinu dle svých možností a chuti.
 Budete si moci koupit pohlednici s jedním z děl Adama Kristiána
Hrubého.
Studenti naší školy v čele se 4. B akci připraví a zároveň budou přijímat
Vaše finanční příspěvky na Anilova studia a jeho osobní potřeby.
Těšíme se na Vás!!!

Dny otevřených dveří
Kdy: středa 28. listopadu 2012
středa 9. ledna 2013
Co vás čeká:
 představení školy
 seznámení se Školním vzdělávacím programem pro tři studijní
zaměření
 informace o přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014
 prohlídka odborných učeben a laboratoří
 přihlášky na přípravné kurzy na přijímací zkoušky

-14-

8. ročník Příběhů bezpráví
Kdy: 28. listopadu 2012 v 14:30
Kde: studovna školy
Co vás čeká:
 letošní téma je „Normalizace“, film režiséra Karla Strachoty
„České děti“
 po filmu beseda s hostem, zakladatelem opozičního hnutí
České děti Petrem Placákem

Vánoční bazar
Vážení rodiče a přátelé školy,
před třemi lety jsme v předvánočním čase založili novou tradici - školní dobročinný bazar, který
připravují sami studenti – prodávají vlastní výrobky a výtěžek je pak věnován některé z organizací, které se
věnují sociální a zdravotní péči. V minulých dvou letech to byl hospic Cesta domů, letos bychom rádi výtěžek
věnovali domovu pro seniory sv. Karla Boromejského.
Rádi bychom vás srdečně pozvali na letošní vánoční bazar:


ve čtvrtek 20. prosince 2012
od 9:00 do 11:00
ve vstupní hale Gymnázia
Arabská



Rádi zde přivítáme nejen vás, ale
i prarodiče, sourozence a kamarády.
Můžete se naladit spolu s námi na
vánoční atmosféru a zároveň zakoupit
výrobky, kterými o Vánocích potěšíte své
blízké, a hlavně také přispějete malou částkou na dobrou věc.
Budeme se na Vás těšit!!!
Studentky a studenti všech ročníků

Maturitní ples 2013
Kdy: pátek 15. února 2013, 19.00 hodin
Kde: sál Lucerna, Praha 1
Co nás čeká:



imatrikulace 1. ročníku
stužkování 4. ročníku
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Ve školním roce 2012/2013 vaše děti učí:

První řada zleva:
Alena Krumpová, Ivana Vondráčková, Šimon Hrozinka, Blanka Hniličková, Vilma Kulhánková, Lenka
Dvořáková, Petra Korfová, Luboš Lauterbach, Stanislava Peštová, Jelena Harutyunyanova, Mario Gurrick
Druhá řada zleva:
Alena Horáčková, Eva Poláčková, Jitka Gabašová, Helena Chromá, Markéta Šlegerová, Milan Kvajsar, Andrea
Beauchamp, Zdeňka Hamhalterová, Libuše Hobzová, Jitka Nouzová, Ivana Pechová, Václav Jára, Alena
Martínková
Třetí řada zleva:
Kateřina Gondová, Jitka Ottová, Petra Lánská, Zuzana Bernklauová, Katarína Janků, Jaroslav Mašek, Barbora
Novosadová, Jana Urzová, Jakub Žytek, Jana Halenková
Čtvrtá řada zleva:
Tereza Schmoranz, Jan Tuzar, Jan Rynd, Zdeňka Mihulková, Miroslav Kalousek, Jiří Kokeš, Stanislav Jelínek,
Tomáš Brinke, Ivana Loužecká, Lenka Veselá

Zřizovatel školy: Hlavní město Praha

Redakční rada:
RNDr. Zdeňka Hamhalterová
Mgr. Ivana Pechová
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