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Milí rodiče, vážení čtenáři,

srdečně vás zdravím a přeji vám hezké jaro. Pro naši školu byl vstup do tohoto období velmi příjemný, neboť
jsme byli úspěšní téměř ve všech grantových řízeních, do kterých jsme se přihlásili. Celkově jsme vyzískali částku
více než půl miliónu korun. 

Rada hlavního města Prahy rozhodla přispět na tyto akce realizované v roce 2015: 

Akce Řešitel grantu Příspěvěk hl.m. Prahy

Projekt "Deskriptivní geometrie netradičně a prakticky" Mgr. Václav Jára 19 000 Kč

Podpora nadaných studentů v oblasti mediální výchovy Mgr. Martin Krotil 80 000 Kč

Mezinárodní výměnný projekt Almere Prague Pavla Pracnová 90 000 Kč

Czech – Israel GAIA Project Mgr. Tomáš Brinke
Mgr. Šimon Hrozinka

100 000 Kč

Divadelní projekt "Co nás spojuje, co nás rozděluje" PhDr. Jitka Gabašová 30 000 Kč

Tematická studijní cesta do USA  "Učíme se demokracii" 
(Washington D.C., Severní Karolína)

Pavla Pracnová 150 000 Kč

Projekt "Zdravá škola – krok za krokem" PaedDr. Markéta Šlegerová 6 000 Kč

Městská část Praha 6 finančně přispěje na realizaci těchto aktivit:

Akce Řešitel grantu Příspěvěk Prahy 6

Projekt "Krok za krokem školou i životem" PaedDr. Markéta Šlegerová 7 000 Kč

Adaptační kurz – Seznamme se! PhDr. Jitka Gabašová 21 700 Kč

Věřím, že žáci z realizovaných projektů budou mít radost a učitelé tak získají motivaci pro zapojení do dalšího roku
výběrových řízení.

Zdeňka Hamhalterová, ředitelka školy

ČŠI rozhodla o provedení testování PISA 2015 na naší škole 

PISA je zkratka pro projekt „Programme for International Student Assessment“ prováděný OECD, který probíhá od
roku 2000. Šetření PISA 2015 bylo jeho šestým cyklem a účastnilo se ho více než 70 zemí celého světa   a 358 škol
z celé České republiky. 

PISA je  největší  mezinárodní  vzdělávací  projekt,  testuje  patnáctileté  žáky,  zjišťuje  připravenost  žáků  pro  život
v dospělosti,  testuje  matematickou,  přírodovědnou  a  čtenářskou  gramotnost  žáků,  sbírá  související  informace
o vzdělávací praxi v účastnických zemích. 

Z naší školy vybrala ČŠI  42 patnáctiletých žáků, kteří vypracovali dvouhodinový test na počítači. Test se skládal
z otázek z přírodních věd, matematiky, čtenářské gramotnosti a tzv. týmového řešení problémů. Po testování tito žáci
ještě vyplnili 45minutový Žákovský dotazník, který zkoumal postoje žáků k učení, jejich životní zkušenosti a názory,
dále vztah žáků k informačním a komunikačním technologiím a jejich zkušenosti s nimi. Jeho součástí byly také
dotazy týkající se dalšího vzdělávání. 

Libuše Hobzová 



Světové jazyky na Arabské

Novinky ve výuce německého jazyka

Od vydání posledního čísla  Arabesek uplynul  půlrok a  za tu  dobu jsme se my němčináři posunuli  vpřed nejen
o několik lekcí, ale i o několik zajímavých akcí.

Ještě před Vánocemi studenti za naší podpory zorganizovali Vánoční bazar – charitativní akci, při níž se podařilo
nashromáždit více než 17 000 Kč. Studenti ve svých stáncích prodávali drobné vánoční dárky, ale i cukroví, kávu
a dokonce grilované klobásy. Nejen že jsme se měli jako o Vánocích, ale ještě jsme výtěžkem podpořili dva hospice
v Praze: Cestu domů a Domov sv. Karla Boromejského.

V lednu a v únoru se měl uskutečnil Divadelní projekt ve spolupráci s naší partnerskou školou v Höchstu. Moc jsme
se těšili,  zažádali  jsme o grant  na podporu cesty do Německa,  který jsme získali,  ale  pak došlo k nepříjemným
okolnostem,  které  náš  odjezd  zdržely.  Naše  partnerská  škola  nemohla  své  studenty  kvůli  maturitním zkouškám
v daném termínu uvolnit. 

Bylo to pro nás velké zklamání, ale útěchou by mohl být fakt, že s partnerskou školou jednáme o nových termínech
(v červnu a v září 2015). Společný divadelní projekt je totiž neopakovatelnou příležitostí, jak si přirozenou cestou
osvojit dialogy v němčině, ale i hlouběji poznat, co nás s našimi přáteli z Německa spojuje a co nás rozděluje. Během
divadelní práce lze navázat velmi blízké vztahy, které většinou překročí rámec jednoho setkání. Budeme proto rádi,
když rodiče náš projekt podpoří. Velkou výhodou je i příznivá cena pobytu v Německu, která by neměla překročit
1000,- kč právě díky získanému grantu.

V letošním školním roce jsme také v některých třídách uskutečnili experiment – konverzace byla vyučována jiným
vyučujícím, který přinášel do hodin nová témata a doplňoval tak klasickou výuku. Pokročilá skupina druhého ročníku

se  tak  mohla  během  hodin  konverzace  připravit  na
soutěž v debatování, kterou pořádá každý rok Goethe-
Institut. Účast v tomto projektu má pro studenty velký
význam i pro život, protože během přípravy získávají
kromě lepší jazykové vybavenosti také poznatky o tom,
jak  vést  debatu  –  jak  vyhledávat  informace,  jak
formulovat argumenty, jak navazovat na projev dalších
soutěžících a tím debatu rozvíjet. Naši studenti  Matěj
Eberle,  Lucie  Reynoldsová  a  Tomáš  Čevela  (jako
náhradník)  se  pak  zúčastnili  Schulverbundfinale,  kde
soupeřili  se  školami  s velkou jazykovou vybaveností:
s Deutsche  Schule  Prag,  Thomas  Mann  Gymnasiem
a Arcibiskupským  gymnáziem.  Soutěž  byla  velmi
náročná, přesto byli Matěj a Lucka důstojnými soupeři
a školu vzorně reprezentovali. Děkujeme!!!

V únoru  a  březnu  pořádala  naše  škola  olympiádu
v německém jazyce, kterou zaštiťovali naši vyučující.  Nejlepšího umístění dosáhl Tomáš Čevela ze 2.B, který se
umístil v celopražském kole na 6. místě v kategoriii III.B.
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V době,  kdy čtete toto vydání, hostí naše škola divadelní soubor TEGS - Höchst, který nám zítra představí svou
novou hru na motivy příběhu E.T.A. Hofmanna: Sandmann. Hra se jmenuje „Es ist noch nicht so weit“ a poněkud
tajemný název nám naši přátelé osvětlili v úterních workshopech, které proběhly v hodinách německého jazyka.

No a  konečně  v létě  se  chystají  opět  dvě  naše  studentky na  praxi  do  Německa.  Budou pracovat  u  Německého
červeného kříže v Aalenu (B-W) jako dobrovolnice. Je to vynikající příležitost, jak  zlepšit němčinu a poznat život
našich sousedů.

Jitka Gabašová

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce

V únoru se jako každoročně uskutečnila olympiáda ve francouzském
jazyce.  Školní  kolo  této  konverzační  soutěže  se konalo  4.  2.  2015.
Soutěže se zúčastnilo celkem 24 žáků 1. až 3. ročníku, kteří soutěžili
ve dvou kategoriích. Potěšující byla vysoká účast a také skutečnost,
že přišli  i  žáci  1.  ročníku a  především 2.  ročníku,  a to  i  ze  skupin
začátečníků,  kteří  soutěží  v  kategorii  B1.  Konkurence  byla  veliká
a úkol poroty, vybrat ty nejlepší, nebyl snadný.

Vyhodnocení školního kola soutěže 
ve francouzském jazyce 

2014/2015

V kategorii B1 1. místo Denisa Lukáčová 3.B
2. místo Klára Palatová 2.A

V kategorii B2 1. místo Petra Třísková 3.D
2. místo Jan Kulhánek 2.B 

Slavnostní  vyhlášení  výsledků  školního  kola  soutěže  proběhlo  
11. 2. 2015 za přítomnosti všech soutěžících. 

Vítězové  školního  kola  soutěže  z  obou  kategorií  postoupili  
do krajského kola, které se konalo 25. 3. 2015.

Andrea Beauchamp 

Novinky z naší anglické komise 

Na konci listopadu proběhla dlouho očekávaná soutěž Angličtinář roku, což je jazyková soutěž na úrovni C1. Naši
školní počítačovou kapacitu jsme plně vytížili,  neboť se přihlásilo  55 studentů ze všech ročníků. Uspěli jsme na
výbornou. Jako  první v České republice se v konkurenci  257 škol a 5 970 studentů umístil náš  Tomáš Mládek
ze 4.E. Celkově se škola umístila na skvělém 5.místě! Jak Tomášovi, tak i ostatním soutěžícím gratulujeme!
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Konečné výsledky olympiády v anglickém jazyce

Do překladatelské soutěže  Juvenes Translatores jsme byli  letos konečně vylosováni,  a tak si  tři  studenti  mohli
vyzkoušet  roli  překladatele  v  konkurenci  ostatních  evropských  zemí.  Potěšilo  nás,  že  mimo  soutěž  si  překlad
vyzkoušelo dobrovolně i dalších 20 studentů. I  když naši zástupci soutěž nevyhráli,  přesto to pro ně byla cenná
zkušenost. Děkujeme!

V lednu  se  uskutečnilo  školní  kolo  olympiády  v  anglickém  jazyce.  Motivace  byla  veliká,  účast  také.  Celkem
se přihlásilo 57 studentů z 1. - 4. ročníků. Už dávno neplatí, že nejúspěšnější studenti jsou ti z posledního ročníku.
Podívejte se na tabulky úspěšnosti v jednotlivých ročnících. Rozhodně máme do budoucna z čeho vybírat! A kdo byl
tedy letošním vítězem? Do obvodního kola v kategorii xxx postoupil Michal Manda z 2.E, v bilingvní kategorii nás
bude reprezentovat Arnošt Neurad z 3.E. Držíme palce! Děkuji prof. Florianové a našim americkým lektorům za
velmi dobře zorganizovanou soutěž. 

V únoru strávili studenti ze třídy 3E  zajímavé odpoledne se svými vrstevníky z anglického Bridgwateru. 

Na školním webu se  také  objevila  nabídka  seminářů  na  příští  rok.  Pro  3.ročníky nabízí  naše  komise  přípravný
seminář na mezinárodní jazykovou zkoušku CAE a seminář British and American Studies on Film. Pro 4.ročníky
pak seminář  Life and Culture in English Speaking Countries a mezioborový seminář  Interpretace odborného
textu jako přípravu pro studium na humanitních oborech vysokých škol.

Na konci března naše škola celý týden hostila návštěvu 7 studentů a 1 učitele z Raleigh v Severní Karolíně v  USA.
Svou  návštěvou  obohatili  hodiny  anglické  konverzace  a  zájemci  se  sešli  i  na  společenskou  akci  mimo  školu.
Děkujeme Brittany a Jadonovi Huddlestone.
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POŘADÍ JMÉNO TŘÍDA SKUPINA BODY ÚSTNÍ CELKEM
1 3.E A1 79 17,5 96,5
2 4.C A1 76 19 95
3 2.E A1 74 19 93
4 2.E A1 74 18,5 92,5
5 4.C A1 73 18 91

6 – 7 2.B A1 72 17 89
6 – 7 Kabát Štěpán 1.B A1 71 18 89

8 3.B A1 68 20 88
9 Wolfová Natálie 3.B A1 65 18,5 83,5

10 – 11 3.D A1 69 13,5 82,5
10 – 11 2.B A1 66 16,5 82,5

12 Kulhánek Jan 2.B A1 63 18 81
13 Zajíček Karel 1.E A1 63 16 79

14 - 17 Šulcová Marie 1.A A1 63 15 78
14 - 17 2.A A1 61 17 78
14 - 17 Levy Matyáš 1.C A1 60 18 78
14 - 17 1.D A1 60 18 78

Neurad Arnošt
Kleinbauer David

Manda Michal
Andrášek Jan

Muhammad Wahaj
Ničová Klára

Matevosyan Karina

Vereb Richard

Reynoldsová Lucie

Vereb Roman

Mišková Žaneta



Pondělí 30.3. je den, kdy se odevzdávají ročníkové práce. Jak vidíte, máme letos pestrou nabídku témat: Life hacking,
Horse racing, Life as a slave, Geocaching, Reality show, Bipolar affective disorder, Is the world in crisis? Jejich
autoři a autorky budou své práce prezentovat před třídou, ti nejúspěšnější pak postoupí do květnového kola veřejných
prezentací před komisí a dalšími studenty. Těšíme se!

Na  přelomu  března  a  dubna  proběhla  již  osvědčená  akce  typu  job
shadowing, kdy studenti Mezinárodní školy v Nebušicích strávili  den v
naší  škole  a  naopak  naši  studenti  si  vyzkoušeli,  jaké  to  je  studovat
všechny  předměty  v angličtině  v  komunitě  tak  rozmanité,  jaká  v  IS
existuje. Děkuji prof. Lánské a Lesákové za pečlivou přípravu .

V měsíci dubnu pozveme studenty k účasti na literární soutěži  SPUSA
Literary  Award,  kde  jsme  už  v  minulosti  dosáhli  pěkných  úspěchů
a určitě dokážeme najít další literární talenty.

Blíží  se  také  dlouho  očekávané  datum  odjezdu  výměnné  skupiny  do
Almere  v  Holandsku.  Tentokrát  se  nestaráme  o program  my,  ale
holandská  strana.  V  Almere
už bude jaro v plném proudu,
program bude zajímavý a ko-
munikace  v angličtině,  něm-
čině  či  ruštině  bude  určitě
nejen náročná, ale I přínosná.
Zprávy o akci a fotografie se
objeví  na webu i  Facebooku,
během května se  bude konat

I výstava fotografií ve školní aule.

Vrcholem  letošních  aktivit  bude  určitě  divadelní  představení  našeho
Drama  Clubu.  Nenechte  si  ujít  jedno  ze  tří  představení  od  již
osvědčeného autora  Dona Zolidise pod názvem  The Brothers Grimm
Spectaculathon ve dnech 15.,  16.  a 17.  4.,  vždy od 19 hodin v ZŠ
Dědina. Lístky za lidovou cenu 50 Kč jsou k dostání u našich prodejců,
ve vrátnici školy či přímo na místě. Neváhejte a přijďte podpořit naše
šikovné herecké talenty!

A co nás ještě čeká v posledních dvou měsících tohoto školního roku?
Pozveme studenty na festival anglického alternativního divadla  Fringe,
3.ročníky si během maturitního týdne ověří úroveň svých jazykových dovedností, v druhé polovině června proběhne
Jazykový týden pro 1.ročníky. Zájemci o program pro talentovanou mládež CTYOnline si na  informační schůzce
budou moci  promluvit  s  dosavadními  absolventy jazykového a literárního  kurzu  a  budou se  moci  do  programu
přihlásit.  V květnu  také  proběhne  společný  anglicko-matematický  program  pro  žáky  ze  ZŠ  Alžírská  Učíme  se
společně.

Pavla Pracnová

Různé úhly pohledu

Novinky z projektu CTYOnline

Projekt pro talentovanou mládež právě finišuje. V tomto roce se do kurzů
zapojilo  jedenáct  žáků  převážně  ze  třetích  ročníků.  Žáci,  kteří  si  vybrali
onlinové  kurzy  AP Biology,  AP Physics,  AP Chemistry,  AP Psychology
a Language Rules budou se svým samostudiem koncem dubna končit. Mají
za  sebou  dlouhodobý  náročný  kurz,  ve  kterém  prokázali,  že  se  umí
zorientovat  v oboru,  který  je  zajímá.  Kurzy  především  motivují  žáky
k překonání  vlastních  limitů  a  často  i  pohodlnosti.  Žáci  získají  příležitost
dosáhnout na znalostní laťku světové úrovně, a tím přestat porovnávat svoje
znalosti pouze v limitech jedné třídy, školy případně země. Většina našich
žáků  se  rozhodla  v květnu  skládat  Advanced  Placement  (AP)  testy,  které
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proběhnou v jeden okamžik na celém světě. Naše škola se v loňském školním roce zaregistrovala mezi školy (do
systému „College Board“), které mohou pořádat AP Exams. Letos u nás budou zkoušky probíhat v pondělí 4. 5. 2015
od 8,00h AP Chemistry  a ve středu 6.  5. 2015 od 12,00h AP Physics 1.  Úspěšné zvládnutí AP Exams umožní
studentům uvažovat o studiu na prestižních vysokých školách nejenom v České republice.

Koncem května bude schůzka s organizátory projektu a s našimi žáky, kteří případné zájemce seznámí s průběhem
projektu a s vlastními postřehy. Držíme palce všem, kteří budou skládat AP Exams a těšíme se na nové zájemce! 

Podrobnější informace o harmonogramu, obsahu a platbě kurzů 2015/16 můžete získat na stránkách www.uptoyou.cz.

L. Veselá , J. Mašek, M. Hroch, O. Pípal, K. Mestická, L. Cíchová, V. Münz, O. Studeník, V. Honek, T. Černá,
D. Mifková, I. Svobodová, P. Ungar

Časopis Pod lavicí 
a fotokroužek Černobílý svět

Gymnázium Arabská již druhým rokem vydává „nově zrekonstruovaný“ školní
časopis s názvem Pod lavicí. Trojice kantorů – poradců: prof. Korfová, prof.
Petříčková a prof. Škapa „dohlíží“ na život a vývoj časopisu, který se minulý
rok umístil  v celorepublikové soutěži  o Nejlepší  školní  časopis na  krásném
desátém místě!

Na časopisu se podílí cca 15 studentů, součástí časopisu je exkluzivní příloha
Černobílý svět, kterou vyváří skupina ze školního fotokroužku Černobílý svět
(Škapa). 

Tento fotokroužek se zabývá černobílou fotografií jak digitální, tak klasickou.
Ve  škole  je  fotokomora,  kde  vznikají  fotografie  klasickou  mokrou  cestou.
Finální  výsledky  -  černobílé  fotografie  -  si  pak  mohou  návštěvníci  školy
prohlédnout  na  dlouhodobé  výstavě  Photographica  Arabica  ve  studentském
klubu vedle jídelny. 

Petra Korfová a Adam Škapa

Tematická cesta Lavina

Pod vedením prof. Miroslava Kalouska a Martina Krotila vyrazilo na začátku března 18 studentů našeho gymnázia do
Krkonoš,  přesněji  do  chalupy  Děvín  v  Modrém  dole.  Společně  jsme  strávili  tři  báječné  slunečné  dny  se
skialpinistickými  a  běžeckými  lyžemi,  lopatami,  sondami  a  radiovými  vyhledávači.  Tematická  cesta  byla  totiž
zaměřena na lavinovou prevenci. Účastníci kurzu se proto seznamovali nejen se související technikou, ale také si
záchranu zavaleného člověka v lavině několikrát prakticky vyzkoušeli.

Kouzlo celé akce podpořilo nejenom drsné horské okolí s nedávno spadlou lavinou, ale i fakt, že si účastníci veškeré
své i společné vybavení museli vynést na lyžích z údolí k chatě sami (cesta trvala bezmála 3 hodiny). Stejně tak
i behěm pobytu  vše,  včetně  vaření,  sekání  dřeva  nebo  zatápění,  záviselo  pouze  na  účastnících.  I  přes  náročné
podmínky byla nálada vynikající a my mnohokrát děkujeme všem za vytvoření skvělé atmosféry.
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Na kurzu se podíleli i další externí spolupracovníci, kteří se tématu lavinové prevence věnují dlouhodobě. Na tomto
místě bychom jim chtěli srdečně poděkovat, že nám pomohli obnovit tuto akci, jež na našem gymnáziu tradičně
probíhala již řadu let.

Jedinou nevýhodou celé akce byla skutečnost, že byl letošní ročník, na rozdíl od minulých, pouze třídenní. Takže
sotva jsme se zabydleli, už byl čas se sbalit a jet domů. To bychom chtěli do budoucna změnit a příští "Lavinu"
uspořádat tradičně jako pětidenní.

Martin Krotil

Jak jsme na tom v logickém myšlení

Soutěž DDM v Praze 6 v programování

Soutěž  v programování,  kterou  pořádá  Dům  dětí
a mládeže v Praze 6, se letos konala v prostorách FEL
ČVUT.  Obvodní  kolo  proběhlo   11.  března  2015
a zúčastnilo se ho z naší školy 13 žáků. 

Žáci  si  mohli  vybrat  k řešení  soutěžních  úloh
programovací  jazyk,  většinou  volili  jazyk  JAVA.
 Soutěž má každoročně vysokou úroveň.

Dva nejlepší žáci z naší školy obsadili 2. místo (Mládek
Tomáš)  a  3.  místo  (Cipra  Petr)  a  postupují   dále  do
celopražského kola.   V první desítce  se  umístilo  ještě
dalších  5  žáků  z Gymnázia  Arabská  z  celkem  23
soutěžících.

Libuše Hobzová

Soutěž Matematický KLOKAN 2015

Dne  20.  3.  2015  proběhla  na  naší  škole  v prvních  dvou vyučovacích  hodinách  matematická  soutěž  KLOKAN.
Zúčastnili se jí přihlášení zájemci z prvního až čtvrtého ročníku, kteří mezi sebou soutěžili ve dvou kategoriích Junior
(1. a 2. ročník) a Student (3. a 4. ročník). Soutěž je zaměřena na logické řešení netradičních matematických příkladů.

V kategorii Junior obsadili první tři místa Valerie Bártů (2.D), Ondřej Novák (2.E) a Filip Šperl (2.C), v kategorii
Student to byli Matěj Štěpánek (4.C), Filip Marek (4.E) a Petr Pilař (4.E).

Libuše Hobzová a Václav Jára 
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Co možná ještě nevíte

Maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

V letošním školním roce žáci 4. ročníku maturují ze dvou předmětů ve společné (státní) části  maturitní zkoušky
(všichni z českého jazyka a literatury a druhý předmět vybírají mezi cizím jazykem a matematikou) a dvou předmětů
profilové (školní)  části  maturitní zkoušky, z nichž jeden předmět je zaměřený na obor,  který studují,  a  druhý je
libovolný. Jeden z předmětů ve státní, nebo profilové části musí být cizí jazyk. V následujících tabulkách je přehled
výběru předmětů studenty.

Písemné zkoušky začínají letos 4. 5. 2015, ústní zkoušky proběhnou v týdnu od 18. 5. 2015. 

Předávání maturitních vysvědčení v Betlémské kapli bude ve středu 27. 5. 2015 v 17 hodin.

Více informací o maturitních zkouškách na www.novamaturita.cz.

Libuše Hobzová

Pozvánka na předání maturitních vysvědčení v Betlémské kapli

Kdy: středa 27. 5. 2015 v 17:00

Kde: Betlémská kaple, Praha 1

Co nás čeká:

slavnostní předání maturitních vysvědčení,

ocenění nejúspěšnějších absolventů,

kulturní program

Zřizovatel školy: 
Hlavní město Praha

Redakční rada:
RNDr. Zdeňka Hamhalterová

Mgr. Martin Krotil

společná část MZ - povinné zkoušky profilová část MZ - povinné zkoušky
4.A 4.B 4.C 4.D 4.E součet 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E součet

ČJ 25 27 27 26 24 129 AJ 3 2 7 9 17 38
AJ 22 21 19 12 6 80 FJ 6 4 2 3 0 15
FJ 0 1 0 1 0 2 NJ 4 0 1 0 0 5
NJ 1 3 0 2 2 8 RJ 0 3 0 2 0 5
RJ 0 1 0 0 0 1 L 2 6 0 0 0 8
M 2 1 8 11 16 38 ZSV 10 9 2 1 0 22

D 8 5 2 1 1 17
Z 6 1 18 15 0 40

4.A 4.B 4.C 4.D 4.E součet M 0 0 3 5 3 11
AJ 0 0 0 0 0 0 FY 0 0 3 0 3 6
FJ 0 0 0 0 0 0 CH 0 0 3 6 1 10
NJ 0 0 0 0 0 0 BI 6 5 10 10 1 32
RJ 0 0 0 0 0 0 IVT 0 0 0 0 20 20
M 0 0 3 0 0 3 VKVT 5 2 1 0 0 8

DLIT 0 17 2 0 2 21
Profilová část MZ – nepovinné zkoušky
M+ 0 0 8 4 4 16
Z 0 0 0 1 0 1
FY 0 0 0 0 1 1

   

společná část MZ - nepovinné zkoušky  
 

http://www.novamaturita.cz/
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