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Vychází u příležitosti třídních schůzek 18. 11. 2015

Arabesky č. 21
Milí čtenáři,
přeji vám příjemné podzimní dny a jsem moc ráda, že od začátku školního roku nám vše vychází
podle plánů (dlouhodobých, krátkodobých, týdenních, …) – až na jednu jedinou věc: svatý Martin totiž
nepřijel 11. 11. na bílém koni, a tak nemohl prověřit, že díky rodičům – členům SPGA jsme připraveni i na
tuhou zimu. V areálu TV září novotou 17 nových párů běžeckých lyží, v nově pořízeném regálu je
vystaveno 17 nových párů běžeckých bot a ve speciálním úložišti je i 17 párů běžeckých holí. Testování
postoje s novým lyžařským vybavením již proběhlo, snímek opravdu není z reklamního časopisu – žákyně
1. ročníku to dokáží na lyžařském kurzu na začátku roku 2016.

Zkrátka nepřijdou ani učitelé jiných předmětů, neboť do výuky budou moci zařadit pomůcky za
více než 130 000,- Kč z rozpočtu SPGA. Zcela mimořádnou částku ve výši 1,1 mil. Kč poskytl škole
zřizovatel (hl. město Praha) na rekonstrukci a rozšíření počítačové sítě v areálu školy.
Pokud se týče sněhu, trošku zklamaná byla skupina izraelských účastníků projektu GAIA, která
trávila společný týden s našimi žáky a kolegy Š. Hrozinkou a T. Brinkem v areálu akademického
univerzitního centra v Nových Hradech. Nicméně barevný podzim je utvrdil v tom, že do ČR a na Arabskou
se určitě chtějí vrátit.
A já bych byla ráda, kdyby se na návraty do naší školy těšili nejen naši zahraniční partneři, ale i vy
všichni.
Zdeňka Hamhalterová, ředitelka školy

Představujeme vám
Nejvíce nových učitelů mají v tomto školním roce žáci programátorských tříd, pro kompenzaci
mají někteří i nového učitele tělocviku.

„Co je při výuce programování
nejtěžší?“
Marek Moos:
„Při výuce programování je
nejtěžší mluvit česky. Jednak
je okolo plno angličtiny
a pak také programovací jazyk
se s tím lidským tluče
(naštěstí a doufám, že to tak
zůstane).“

„Z čeho máte při výuce
programování a vlastním
programování největší
radost?“
Roman Krejčík:
„Jelikož jsem v prvé řadě
programátor a pak až učitel,
začnu odpovědí na druhou
polovinou otázky. Největší
radost mám, pokud vzniká
výjimečný produkt, který řeší
nějakou reálnou potřebu
zákazníka. U výuky jsem pak
rád, pokud mohu studentům
ukázat alespoň střípky toho,
jak se věci doopravdy
současně dělají.“

„Jak velký je rozdíl mezi
pedagogickými teoriemi a
skutečnou praxí ve škole?“
Jiří Tůma:
„Pedagogické teorie jsou jistě
zajímavé věci, ale hlavní je cit
pedagoga pro předávání
informací žákům. Sebelepší
teorie nejde uplatnit v každé
situaci a je pouze na
kantorovi, jeho citu a
zkušenostech, aby poznal, kdy
má co použít.“

„Jaký je to pocit, když se z žáka
stane kolega?“
Milan Koblic:
„Pocit je to pro mě vlastně
úplně nový, jelikož doposud
jsem byl vždy jen žákem. Stali
jsme se sice kolegy, ale pořád se
tak úplně necítím. Hodně
praktických věcí se od kolegů
učím a ještě musím naučit,
takže se vlastně stále cítím jako
žák. Jen už nedostávám známky,
ale občas nějaké dám :)“

„Arabský podzim“
Arabský [mafyn]
Ve dnech 8.–11. října se v Dolní Malé Úpě uskutečnil pilotní ročník matematicko-fyzikálního
projektu Arabský [mafyn]. Celkem 29 zájemců z prvního a druhého ročníku se od čtvrtka do neděle
seznamovalo pod vedením Mgr. Václava Járy, RNDr. Jany Halenkové a Mgr. Jana Tuzara s postupy řešení
návodných a doplňujících úloh domácího kola příslušné kategorie matematické nebo fyzikální olympiády.
Celou akci výborně charakterizuje píseň, kterou
jsme na matematicko-fyzikálním nášupu složili. Bylo by
super, kdyby se do ní ještě vešlo, kolik legrace jsme tam
zažili. Když jsme dorazili na chatu Rokytenka
v Krkonoších, čekal tam pan profesor Jára v krásně
vytahaných teplákových kraťasech, smál se na nás
a rozdával muffiny. I během výuky stíhal míchat guláš
a přitom nám vysvětloval Cèvovu větu. To ve škole jen tak
nezažijete. Ranní vstávání byla překvapivě docela
snesitelná, budíčkem se pro nás totiž stal náš oblíbený
fyzikář a milovník mašinek pan profesor Tuzar. Chodíval
oblečený
v krásném
kostkovaném
(nebo
také
čtverečkovaném) pyžamu, a to se nám pak vstávalo úplně
samo. Jídla byla skvělá: Pan profesor Jára nám předvedl úžasné kuchařské umění a svou lásku k vaření.
I paní profesorka Halenková se ukázala jako skvělá kuchařka. S vařením jsme občas museli pomáhat i my,
protože nakrájet 7 okurek a 5 salátů by jeden člověk za rozumnou dobu nezvládl. Matematické a fyzikální
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úlohy byly sice komplikované, ale i přes to nás velmi bavily, zvláště když jsme si potom mohli nabídnout
Járovy čokoládové muffiny. Hlavy jsme si provětrali po sobotním obědě velkou procházkou po okolí.
U všech zúčastněných převládla spokojenost, a proto všichni doufáme, že se podaří tuto akci v
budoucnu opět uskutečnit.
Jiří Doubrava (2D), Emílie Kučerová, Matěj Šach (2C)
Mafynsong
Vyjeli jsme na výlet, S plánem žrát muffiny, Čekala nás matika, A s ní spousta dřiny.
1. Jára smaží cibuli,
3. Ráno přišla matika,
5.(Dnes) neměli jsme Tuzíka,
Tuzar maso krájí,
Fyzika s ní taky,
Měli jsme jen Járu,
Halenková počítá,
Pythagoras s Euklidem,
Byla jenom matika,
Ostatní jsou v háji.
Odvracejí zraky.
A spousta příkladů.

7. Vstávali jsme hodně brzy,
Měli jsme si zabalit,
Dvě hodiny fyziky,
Ty nás měly dorazit.

2. Po večeři sedíme,
(A) počítáme znova,
Nikdo z nás už nevíme,
Co to Jára dělá.

4. Po o. jsme šli na výlet,
Venku bylo hezky,
Viděli jsme kostelík,
A z letadla trosky.

6. Vyšli jsme na procházku,
Jenom deset mílí,
Viděli jsme Monte Búú,
Znaveni jsme byli.

8. Tohle je náš Mafynsong,
My jsme ho složili,
Těšíme se další rok,
(Už) chybí nám muffiny.

Ref:
Jára, Tuzar, Halenková, To se nedá,
Jára, Tuzar, Halenková, To je věda.

Ref: Jára, Tuzar, …

Ref: Jára, Tuzar, …

Ref: Jára, Tuzar, …

Autoři písně: Emílie Kučerová, Matěj Šach (2C) a kolektiv

Tematická cesta – Skandinávie 2015
V druhé polovině září jsme podnikli s prof. Jitkou Ottovou a prof. Jiřím Kokešem tematickou cestu
s názvem Skandinávie 2015. Cesta autobusem pro nás nebyla vůbec náročná, protože s dobrou partou se
cestuje vždy snadno! První den jsme projeli Německem a noc jsme strávili na trajektu. Ráno jsme se
vylodili už ve Švédsku a pokračovali v naší cestě
dále na sever až do Norska. Každou chvíli jsme
zastavovali na tzv. "fotopauzy". Tzn. teple se
obléknout, vyskočit z busu, udělat pár
krajinkových fotek a hup, zpět do autobusu a
pokračujeme v naší jízdě dál! Jedním z
Jezero Gjende

nejkrásnějších zážitků byl výlet k jezeru Gjende a
ledovci Jostedalsbreenu (i my měli se správným
vyslovováním problém ;-) ).
V druhé polovině výletu jsme navštívili Oslo,
Göteborg, přejeli jsme most Øresundbron, který
propojuje Švédsko s Dánskem, a poslední den jsme
Ledovec Jostedalsbreen
věnovali návštěvě Berlína. Celá cesta se moc vydařila
a všichni na ni budeme ještě dlouho vzpomínat
alespoň díky krásným fotkám. Hrstku z nich si můžete prohlédnout i vy ve vestibulu naší školy.
Anna Nováková, 4C

Expedice Vysoké Tatry 2015
Výpravu do Vysokých Tater jsme si naplánovali na dny 25.–29. 9. 2015, abychom využili
prodlouženého víkendu. Na cestu jsme se vydali z Hlavního nádraží, kde jsme se všichni sešli ve 22.30
jenom Fiki přišel pozdě, ale to, že zaspal, jsme mu neuvěřili. Profesoři Kalousek a Kvajsar vedou skupinu
12 studentů k vlaku do Popradu. Nastoupili jsme, ale spát ve vlaku se moc nedalo, protože v něm blilo
(pardon bylo) několik velmi podroušených občanů. Do Popradu jsme dorazili sice nevyspalí, ale docela
v pohodě. Bylo už ráno, ale je dosti chladné a poprchává. Přestoupili jsme na električku do Tatranské
Lomnice a cestou snídáme to, co se nám podařilo ve svých kletrech ulovit. Vystoupili jsme a bylo ještě
hnusnější počasí, padá drobný, ale vytrvalý déšť a byla zima. Vydali jsme se z Tatranské Lomnice na chatu
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Zelené Pleso. Krajina je krásná, počasí nehezké, hory
vysoké a nám je docela dobře. Došli jsme a ubytovali
jsme se na chatě a Péťa, Fiki a Áďa se šli koupat do
Zeleného plesa, což bylo vítězství vůle nad zdravým
rozumem. V noci potom tuto neodolatelnou touhu po
koupeli pocítili i Tomáš a Honza. Voda byla studená,
docela nás probrala a hlavně byla zdravá, protože nikdo
nenastydl. K večeři jsme si dali řízek a šli spát na své
palandy do místnosti příjemně vyhřáté roztopenými
kamínky.
V neděli ráno (27. 9.) jsme vstali v 7 hodin a po
snídani jsme vyrazili na Skalnaté pleso a pak přes Svištiu
krajinku ke Skalnaté chatě. Vede tam lanovka, bylo to tam hodně turistické, a tak jsme se snažili
pokračovat co nejrychleji dále. Navíc tam byla velká mlha, takže viditelnost byla jen minimální. Sešli jsme
dolů na Zámkovského chatu a tam si chvíli odpočinuli. Jenom pár lidí se vydalo k Obrovskému vodopádu,
který byl opravdu hezký a stál za fotografování. Po odpočinku se prof. Kvajsar vydal s Luckou a Kájou nižší
trasou a my jsme šli s prof. Kalouskem nahoru, hrozným svahem k Téryho chatě. Začalo i svítit sluníčko.
Pod Téryho chatou na nás čekala velice fotogenická liška a tvářila se přátelsky. Pózovala ochotně při
fotografování a já si vzpomněla na Malého prince.
Potom jsme se vyšplhali k Priečnému sedlu a po řetězech jsme se vydali na druhou stranu, do
ledového království. V noci tam byl docela velký mráz, a tak je tráva pokrytá vrstvou ledu a na všem leží
bílý poprašek sněhu. Je zima, pocitově asi větší, než by odpovídalo teplotám okolo nuly. Vidíme, jak
vrtulník odváží velký černý pytel. Později nám v chatě řekli, že odváželi těla dvou turistek z Lotyšska,
které v noci umrzly, protože se nemohly vrátit ve zledovatělém terénu do chaty. My jsme přežili, ale docela
jsme si hrábli na dno sil. Cestou dolů je to ale už euforie, všichni jsme rádi, že se nám dařilo a sedlo i
s řetězy jsme překonali. Ani nám nevadí, že kloužeme po namrzlých kamenech a sestup je, podle horolezců
obtížnější než výstup. Na Zbojnické chatě jsme si hodili věci nahoru do pokoje a šli si dát guláš. Byl sice
typu „Co dům dal“, ale byl výborný a zahřál nás. Pak jsme si ještě chvíli povídali a pak jsme šli spát. Na
chatě nám také řekli, že cesta přes Priečné sedlo byla hned za námi uzavřena, takže jsme byli poslední,
kteří prošli.
V pondělí (28. 9.) brzy ráno, vlastně ještě v noci (3.45) jsme ještě zkusili zahlédnout úplné
zatmění měsíce, ale bylo pod mrakem, takže jsme nic neviděli. Po snídani jsme museli upravit trasu,
protože některé cesty jsou stále uzavřené. Šli jsme dolů na Hrebienok, kde je i lanovka a potom jsme
scházeli do Starého Smokovce. Tam jsme snědli zbytky zásob, které nám ještě zůstaly, a po poledni jsme
nastoupili na vlak, který nás odvezl k nástupu na cestu na
Popradské Pleso. Dále jsme se ale nedostali, i když jsme
původně chtěli dojít až na Rysy. Jednak nás tam nepustili
filmaři, kteří tam natáčeli film „Tenkrát v ráji“, a jednak už
nám nezbýval čas, což nás docela mrzelo. Tak jsme si
alespoň prohlédli pořádně Popradské Pleso a také
Symbolický cintorín s pomníčky pro lidi, kteří ve Vysokých
Tatrách přišli o život.
Potom už nezbývá, než jít na vlak, odjet do
Popradu, kde jsme si dali k jídlu vše, co ještě měli, většinou
jen v jedné porci, jako například halušky. A ve 23 hodin
jsme nastoupili do vlaku do Prahy a vystoupili ráno v 7
hodin na Hlavním nádraží bez dalších příhod. Byli jsme unavení, ospalí, ale moc spokojení a vydali jsme se
rovnou do školy, kde jsme si připadali trochu jako v jiném světě.
Vysoké Tatry byly nádherné a myslím, že ta námaha a zážitky stály opravdu za to! Navíc jsme tam nestihli
navštívit celou řadu míst, na která bychom se chtěli a měli dostat. To všechno nás čeká při budoucích
cestách – doufám, že s gymnáziem Arabská!
Petra Třísková, 4D

CTYOnline počtvrté
Projekt pro talentovanou mládež vstoupil na naší škole do čtvrtého ročníku. V tomto roce se do
kurzů zapojili tři žáci: Martina Křížová a Tereza Flohrová ze 3C si vybraly kurz AP Biology a Karel Zajíček
ze 2E si bude rozšiřovat své znalosti v kurzu Advanced Java Programming.
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V loňském školním roce kurzy Online
absolvovalo devět žáků s velmi dobrými výsledky.
Další dva žáci museli ze zdravotních důvodů kurzy
ukončit předčasně. V červnu úspěšní žáci získali
certifikát o absolvování kurzů s podrobným slovním a
procentuálním hodnocením jednotlivých částí.
Kurzy byly náročné, ale žáci prokázali, že se umí
zorientovat v oboru, který je zajímá. Získali příležitost
dosáhnout na znalostní laťku světové úrovně, a tím
přestat porovnávat svoje znalosti pouze v limitech
jedné třídy, školy, případně země.
Naše škola se v loňském školním roce opět podílela na zajištění AP Exams, které probíhaly v jeden
okamžik na celém světě. Organizovali jsme zkoušky AP Chemistry (pondělí 4. 5. 2015) a AP Physics 1
(středa 6. 5. 2015). Zkoušky absolvovalo z naší školy pět žáků: Lucie Cíchová (4C), Vojtěch Honek (4C)
Biology; Tereza Černá (4D) Chemistry; Ondřej Studeník (4C) a Petr Ungar (4D) Physics I. Všichni dosáhli
velmi dobrých až vynikajících výsledků. Úspěšné zvládnutí AP Exams umožní studentům uvažovat o
studiu na prestižních vysokých školách nejenom v České republice.
Letos se sice do kurzů zapojilo méně žáků, ale věříme, že neztratíme kontakt a v příštím školním
roce se počet zájemců opět rozroste.
Podrobnější informace můžete získat na stránkách http://www.uptoyou.cz
Mgr. Lenka Veselá, školní koordinátor CTYOnline

Adopce na dálku – Anila střídá Karthik
V listopadu 2003 jsme adoptovali do naší velké rodiny GA indického chlapce Anila Kumara. Anil
pocházel z Basavana Pury z nemajetné rodiny. Před dvanácti lety chodil do křesťanského centra, chtěl
sportovat, tančit, ale především chtěl studovat.
Díky „rodičům“, které na naší škole získal a díky Adopci na dálku se mu postupně plnily jeho sny.
Chtěl být policistou, později se toužil stát lékařem a léčit lidi v Indii.
Jak šel čas a Anil i díky naší péči realizoval svůj životní sen, nastal obrat. Anil Kumar dospěl a stal se
učitelem. Učí děti v Indii. V duchu dobré myšlenky, pošli to dál, vzdělává a otevírá možnosti mnoha dalším
malým indickým klukům či dívkám, kteří mají ke vzdělání cestu trnitější než naše děti. O to více si vzdělání
považují.
Před dvanácti lety byla iniciátorkou adopce studentka Barbora Polachová, následovali ji Klára
Hnátová, Petra Čechová, Nela Vejvodová, David Krátký, Jan Macháček a další a další. Pro Anila jsme
potřebovali každý rok 6900 – Kč. Za tyto prostředky měl zajištěné učebnice, školní uniformu, jízdné,
lékařskou prohlídku, motivační výlet a vánoční dárky pro sebe a rodiče.
Studentům i mně se to zdálo neuvěřitelné. Kolik věcí se dalo za tu částku pořídit a tím zajistit
vzdělání jednomu chlapci. Každý rok jsme pořádali sbírku a Anila podporovali. Nejlepší akcí se stala
Svačina pro Anila. Tradiční listopadová svačina o velké přestávce, na kterou studenti napečou úžasné
zákusky a slané pečivo, ty si pak mezi sebou prodají a vyberou potřebnou částku. Někdy jsme zapojili i
Vás, rodiče. Pokud byla Svačina pro Anila v den rodičovských schůzek, mohli rodiče také ochutnat skvělé
pečivo.
Anil vyrostl a letos nám napsal, že už naši péči nebude potřebovat. Poděkoval nám a velmi
emotivně zhodnotil svůj život a štěstí, že získal adoptivní rodiče, u nás na GA obrovskou rodinu.
Poprosil nás, abychom pomáhali dále. A my tak činíme.
Lucie Kreslová a Tereza Škrdlová ze třídy 2. A zodpovědně vybíraly nové adoptivní dítě. Vybíraly
mezi dětmi z Ugandy a z Indie.
A našly ho, našeho nového syna našly. Anila střídá Karthik. Karthik Madival je jedenáctiletý kluk.
Pochází z také Indie. Do školy chodí v Sorabu. Hraje kabbadi. Dobře se učí, tančí, rád by si vylepšil
angličtinu. Rodiče pracují v továrně a mají velmi malé platy. Otec není zdráv. Karthik má jednoho
sourozence. A na závěr to nejlepší, chce být policistou.
Zdá se, že osud tomu chce, abychom my na Arabské plynule přešli od syna Anila ke Karthikovi.
Jejich podoba a shoda v detailech je neuvěřitelná.
Právě nyní, kdy čtete tyto řádky, už máme Svačinu pro Karthika za sebou a peníze už plní svůj
účel. Pomáhají tam, kde to má smysl. A to je něco, co já i studenti našeho gymnázia považujeme za dobré.
PhDr. Alena Horáčková
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Komise dějepisu – podzim a další roční období
Komise dějepisu plánuje pro školní rok 2015/16 řadu projektů a vzdělání rozvíjejících aktivit.
Setkání s předním českým historikem profesorem Petrem Čornejem při příležitosti Dne osobností a
v dubnu společnou exkurzi do Husince u Prachatic. Profesor Čornej s námi bude putovat po stopách Mistra
Jana Husa.
V listopadu jsme se tradičně zapojili do 11. ročníku Příběhů bezpráví. Jsme jednou ze zakládajících
škol a tradice filmového festivalu v prostředí škol má stále velký ohlas. Promítáme filmy a zveme si hosty.
Letošní téma - U nás pomáhali taky - je věnováno srpnu 1968 a bojům na Ukrajině.
Třetí sobotu v listopadu ve spolupráci s komisí německého jazyka a výtvarné výchovy pojedeme
opět do Vídně.
V rámci Dnů vědy navštívily třídy druhého ročníku humanitního zaměření Národní archiv,
oddělení Desek zemských a kartografie.
Připravujeme exkurzi do Břevnovského kláštera, projektové vyučování k dějinám holocaustu
Seminář Terezín a následně na podzim 2016 projektovou výuku v Krakově a Osvětimi.
V březnu navštívíme festival Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni. V dubnu
plánujeme exkurzi do památníku Vojna.
Dějepis má mimořádnou příležitost působit na studenty nejen s cílem vzdělávat, ale také formovat
osobnost, rozvíjet myšlení v rámci výchovy v evropských a globálních souvislostech, multikulturní
výchovy a mediální výchovy.
Často se studenty nacházíme nové souvislosti a témata, která nám nabízí naše neklidná doba.
Studenti jsou někdy překvapeni, kolik analogických témat se dá najít právě v historii. A tady je prostor
nejen pro vzdělávání, ale také pro formování osobnosti každého jednotlivce.
A ještě jeden příklad ze Semináře moderních dějin. Musím uvést na pravou míru, že reakce mých
studentů na výstavu Tajemné dálky, symbolismus v českých zemích, 1880-1914, u mě opět vyvolal chuť
vyjít se studenty „do terénu“ a využít maxima příležitostí k tomu, aby si mohli procházet a osvojovat
moderní historii pokud možno neobvyklým způsobem.
Využila jsem možnosti otevírat se studenty Příběhy bezpráví a setkat se s bratrem Jana Zajíce,
panem Jaroslavem Zajícem. Poznat ukrajinského politického vězně současného ruského režimu pana
Jurije Jacenko. Tato setkání jsou pro studenty mimořádně přínosná.
Další seminář jsme přesunuli do Divadla v Řeznické, zabývali jsme se tématem zodpovědnosti
umělce či novináře v kontextu s dobou. Hra Leni je o jedné z nejkontroverznějších osobností
20. století – filmařce Leni Riefenstahlové. Příběh velkého talentu a ještě větší ambicióznosti nám zapadl do
tématu mediální výchova a hned nás inspiroval k dalším tématům. Studenti připravují prezentaci na
vybrané téma a jednou za školní rok povedou řízenou diskusi, jejíž námět si zvolí a připraví sami.
Nevím, jak to vidí moji třeťáci, ale já se na každý seminář velice těším.
PhDr. Alena Horáčková

Kolik jazyků umíš …
Fall semester in our English department
Co jsme už stačili zažít a co nás ještě v letošním školním roce čeká?
 TC USA… první velká akce letošního roku. Skupina 15
studentů z 2.–4. ročníku vyrazila na cestu za oceán. Strávili
jsme 5 dní v amerických rodinách a ve střední škole Grace
High School v Raleigh v Severní Karolíně. Poté jsme se
přesunuli do Washingtonu DC a už na vlastní pěst
poznávali taková ikonická místa jako Kapitol, Bílý dům,
prezidentské a válečné památníky, Fordovo divadlo,
Georgetown a všemožná muzea a galerie. Po návratu
studenti uspořádali vernisáž ve školní galerii. Více se o
jejich dojmech dočtete na školních webových stránkách AJ.
 Dvakrát do měsíce organizují naši američtí lektoři Brittany
a Jadon Huddlestone akci zvanou Movie Night – filmové
představení s následnou diskusí pro zájemce ze všech
ročníků.
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Tři třídy posledního ročníku navštívily divadelní představení Martin Luther King v Salesiánském
divadle.
Náš anglický divadelní kroužek už pilně připravuje nové
představení. Už dopředu vás zveme na dubnové divadelní
představení v ZŠ Dědina.
V Městské knihovně v Praze se v rámci Dne Kanady
zúčastníme filmového představení s v dnešní dny tak
aktuální tematikou emigrace a uprchlictví.
Na konci listopadu plánujeme účast na Dnech britského
filmu a kultury v Uherském Hradišti. Chceme tak navázat
na naši tradici z minulých let a pozvat zájemce ze všech
ročníků na zimní verzi tradiční Letní filmové školy. Více informací viz školní webové stránky,
www.ukuh.cz.
V první polovině listopadu proběhne jazykový pre-testing pro zájemce o složení mezinárodních
jazykových zkoušek na úrovni FCE a CAE. Testy nám nabídla JŠ Akcent, se kterou dlouhodobě
spolupracujeme. Vzhledem k tomu, že od příštího roku bude možné nahradit profilovou maturitní
zkoušku z AJ certifikátem o složení takovéto zkoušky, bude to pro naše studenty dobrá zkušenost
a zároveň motivace k dalšímu studiu. Škola bude uznávat certifikáty z AJ od úrovně B2, tedy FCE
a výše.
Již tradičně se budeme hlásit do jazykových soutěží Angličtinář roku a Olympiáda. Šanci v nich
chceme dát nejen těm nejtalentovanějším, ale i těm, kteří si chtějí takovouto výzvu vyzkoušet.
Ani naše další tradiční akce nebudou chybět. Těšíme se na spolupráci s Mezinárodní školou
v Nebušicích, literární soutěž SPUSA, další divadelní představení, návštěvy studentů ze
zahraničí, mezitřídní projekty, dílny žurnalistiky, poezie či tvůrčího psaní…
Studenti 2. ročníku se budou věnovat anglicky psaným ročníkovým pracím. Jejich prezentace
nás čeká v dubnu příštího roku. Pokud vás zajímají témata jako Video games, Alternative
culture, Judaism, On the road,The story of tea, To be determined, Enigma, Afghanistan,
American football, Mythology in Tolkien§s Lord of the Rings… přijďte se podívat!
V průběhu maturit opět proběhnou srovnávací jazykové testy pro 3. ročník, které prokážou,
jakého pokroku v jazyce dosáhli.
Ve druhém pololetí proběhne nábor studentů z 1. ročníku pro výměnný pobyt v Holandsku ve
škole Het Baken Lyceum v Almere. Bude se jednat o 15 studentů, holandská strana přijede do
Prahy v říjnu 2016, naši studenti se zúčastní mezinárodního týdne v Almere spolu se studenty
z dalších zemí v dubnu 2017.
Pavla Pracnová

Podzim s francouzštinou
26. září si každoročně připomínáme jako Evropský den jazyků. V souvislosti s tímto datem jsme i
letos připravily pro skupinu pokročilých studentů francouzštiny z druhého ročníku exkurzi do
Francouzského institutu v Praze.
Studenti si prohlédli jeho prostory ve Štěpánské 35, dozvěděli se o historii Institutu a především
získali informace o tom, co všechno jim tato instituce může nabídnout: filmová představení, přednášky,
výstavy a především jazykové kurzy všech úrovní s možností získat mezinárodní jazykové diplomy DELF.
Komentovanou prohlídku knihovny a mediatéky nám připravila knihovnice paní Lavallée. Atašé pro
francouzský jazyk, paní Florence Saint-Ygnan, informovala studenty o některých projektech
připravovaných Institutem.
V polovině října mezi nás přišla naše loňská absolventka, vynikající studentka a francouzštinářka,
Natálie Strážnická. Natálie se zúčastnila letní stáže pro frankofonní mládež od 18 do 25 let ze všech
kontinentů organizované asociací Francophonie Lions AMICIF – Amicale des Centres Internationaux
francophones du Lions Club de France.
V první části svého vystoupení se podělila se studenty o dojmy a zkušenosti z této stáže.
Ve druhé části své prezentace informovala studenty o složení mezinárodní zkoušky z francouzského
jazyka DELF. Svoji zkušenost přidala i Diana Jiová, studentka 4B. Obě dívky dosáhly úrovně DELF B2.
Snažily se svým spolužákům vysvětlit, že získat diplom DELF uznávaný ve Francii a na celém světě
představuje další plusový bod v životopise a umožňuje vstup na většinu francouzských a frankofonních
univerzit a vysokých škol. A složením této zkoušky získávají studenti body i v přijímacím řízení na české
vysoké školy. V letošním školním roce je Natálie Strážnická posluchačkou právnické fakulty Univerzity
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Karlovy v Praze. O přípravě a zkušenosti z přijímacího řízení na PFUK informovala své mladší spolužáky.
A nejbližší akce, které nás čekají?
Se skupinou studentů 3. ročníku navštívíme typickou francouzskou pekárnu Le Caveau na
náměstí Jiřího z Poděbrad.
Navštívíme také divadelní představení skupiny francouzských amatérských herců LE REPAS DES
FAUVES v divadle Na Prádle v Praze 1 dne 12. 11. 2015. Na představení jsme byli pozváni panem
profesorem Rachidem Rahmou, který si zde zahraje náročnou roli profesora filozofie.
Mgr. Dana Skácilíková, Mgr. Andrea Beauchamp, Mgr. Alena Krumpová

Z francouzské sekce – ohlédnutí za loňským školním rokem
V průběhu celého školního roku jsme uspořádaly mnoho zajímavých a úspěšných akcí, o kterých
bychom vás rády informovaly.
V polovině měsíce září 2014 studenti francouzštiny absolvovali tematickou cestu do Francie
nazvanou Francie 2014. Během cesty poznali známá i neznámá zákoutí Paříže, navštívili Normandii a
vydali se po stopách spojenců, kteří se zde vylodili 6. června 1944.
Cílem našich tematických cest je zdokonalení se ve francouzském jazyce, poznání francouzské
historie, architektury, výtvarného i hudebního umění, francouzské gastronomie a především poznání
francouzského savoir-vivre, tedy francouzského životního stylu. Proto studenty vždy doprovázejí učitelé,
kteří vyučují francouzský jazyk a francouzské reálie nebo ovládají francouzský jazyk.
Na tematickou cestu pak navázala úspěšná vernisáž fotografií z této cesty. Studenti vernisáž nazvali Trhni
si ocasem, tím jsem ti chtěl říct, že jsi kočka …… aneb krásná Francie. Moderování celé akce se ujali Honza
Brych a Klára Palatová, kteří cestu absolvovali. Vernisáž otevřelo taneční vystoupení studentek
francouzštiny, které si vybraly hit belgického zpěváka Stromae Papaute. Choreografii vystoupení si skvěle
připravily Denisa Lukáčová a Diana Jiová. Přihlížející studenti i profesoři se dokonale bavili a pochutnávali
si i na odpolední m gouter ve francouzském stylu - amuses-gueles, pistaches, cacahouètes a macarons.
Záznam vernisáže si můžete prohlédnout na školním webu a facebooku.
Při vernisáži se zrodil nápad uspořádat výstavu fotografií z tematických cest do Francie u
příležitosti 2. ročníku Journées de la Francophonie 2015 na Arabské.
Úkol to byl nesnadný. Do výběru nejzajímavějších fotografíí z cest do Francie se pustili pan
profesor Škapa s Terezou Šťovíčkovou a Lucií Jarešovou ze 3C. A věřte, bylo z čeho vybírat.
Do přípravy 2. ročníku Frankofonie na Arabské se nám podařilo zapojit i další studenty, kteří nakreslili
plakáty, letáky a vyzdobili nejen chodbu 3. patra. Třetí patro jsme pak společně přejmenovali na
Boulevard de la Francophonie. Na doporučení pana Škapy studentky instalovaly i minikavárnu á la
francaise. Na výzdobě se podíleli Honza, Tomáš, Denisa, Viky, Míša, Vendula ze 4B, Klára, Anička, Mariana
ze 4C, Katka a Klára ze 3B.
Dny Frankofonie se staly naším hlavním
projektem už ve školním roce 2013/2014. Cílem
tohoto projektu je připomenout si francouzský jazyk
a hodnoty, které Mezinárodní organizace Frankofonie
(Organisation internationale de la Francophonie)
vyznává - solidaritu a dialog mezi kulturami.
V průběhu celé akce se snažíme seznámit žáky
s pojmem Frankofonie, který označuje soubor zemí,
kde se francouzština používá jako oficiální, mateřský,
hlavní komunikační nebo vyučující jazyk. A pak nám
jde o zpestření výuky a zesílení motivace žáků
k osvojování francouzštiny, prohloubení znalostí
z francouzských reálií a poznání francouzského savoir-vivre .
A jak tohoto cíle dosahujeme? Zveme si zajímavé osobnosti frankofonního světa, se kterými
připravujeme jejich vystoupení a zapojujeme i studenty.
Pozvání na 2. ročník Frankofonie na Arabské přijali přední dokumentární fotografka současnosti paní Dana Kyndrová, mezinárodní rozhodčí a trenér pétanque - pan Fuksa, profesor francouzského lycea pan Rachid Rahma a tisková mluvčí české pobočky Lékaři bez hranic - paní Míša Janišová.
Paní Kyndrová nám představila africké země Togo a Madagascar prostřednictvím svých fotografií.
Pozdravila studenty ve francouzštině. Její návštěvě předcházelo setkání s nadšenými fotografy
fotografického kroužku pod vedením pana profesora Škapy.
Pan Fuksa nám přišel popovídat o pétanque, třetím nejoblíbenějším sportu ve Francii. Jeho
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profesionální i soukromý život je spojen s Francií, provensálskou hrou pétanque, pastisem, dobrým vínem
a výbornou francouzskou gastronomií. Je zakladatelem klubu UBU – United Balls of Únětice,
mezinárodním trenérem a koordinátorem vztahů mezi Českou Asociací Pétanque, mezinárodním centrem
výuky pétanque a komisí rozhodčích Mezinárodní federace pétanque.
Naše pozvání přijal i pan profesor Rachid Rahma, který nás seznámil s dílem úspěšné alžírské
spisovatelky, paní Assii Djebar, která jako vůbec první muslimská žena byla přijata do prestižní
Francouzské akademie. Pan Rahma se nám představil i jako úspěšný šansoniér za doprovodu našeho
dvorního klavíristy Davida Nováka a výborné francouzštinářky Johanky Nelibové. Johanka si s panem
Rahmou s chutí zazpívala francouzsky. Představil nám také legendu francouzského šansonu zpěváka
George Brassense. Z jeho širokého repertoáru si pan Rahma vybral písničky Le petit cheval blanc, Les
Philistins, Les lilas, L´amandier a další.
Čtvrtým hostem byla paní Míla Janišová, tisková mluvčí české pobočky Médecins Sans Frontières .
Paní Janišová si vybrala téma uprchlictví a přednášku nazvala Na cestě – Sur la route. Zaměřila se na
současné humanitární krize a promluvila i o frankofonních zemích, jako např. o Středoafrické republice.
Paní Janišová vystudovala francouzský jazyk na FFUK a svoji přednášku uvedla ve francouzštině.
Musíme pochválit i moderátory celé akce, Honzu Brycha, Johanku Nelibovou a Kláru Palatovou.
Byli výborní.
Součástí Dnů frankofonie v České republice je výtvarná a vědomostní soutěž pro žáky základních
škol a studenty středních škol. Žáci a studenti mají za úkol vytvořit výtvarnou práci za využití tří z deseti
slov Frankofonie pro rok 2015, které pravidelně každým rokem vyhlašuje centrála OIF v Paříži.
Této soutěže se zúčastňujeme pravidelně řadu let, ale poprvé se naší studentce Ly Plášilové ze 3C
podařilo probojovat se svou kresbou Japonská zahrada a zvládnutým kvízem do finále. Soutěže se
zúčastnilo 258 studentů z 30 středních škol. Vybráno bylo 15 prací. Diplom i ceny převzala Ly Plášilová
dne 20. 3. 2015 v prostorách Černínského paláce v Praze za přítomnosti velvyslance Francouzské
republiky v České republice, velvyslanců frankofonních zemí v České republice a představitelů
Mezinárodní organizace frankofonie.
Dále jsme zorganizovaly tradiční konverzační soutěž ve francouzském jazyce a prezentaci
ročníkových prací ve francouzském jazyce.
A v červnu už nás čekalo setkání s pétanque v Úněticích v rámci jazykových aktivit pro studenty
francouzského jazyka 1. ročníku. Toto setkání navázalo na vystoupení nadšeného propagátora této hry,
pana Fuksy v rámci Dnů frankofonie na Arabské. Připravil nám nádherné matinée à la française,
s francouzskými šansony, plněnými bagetkami, sýry a praktickou hrou. Pétanque v Úněticích měla opět
velký úspěch.

Mgr. Dana Skácilíková, Mgr. Andrea Beauchamp, Mgr. Alena Krumpová

Program komise německého jazyka pro školní rok 2015/2016
V letošním roce jsme pro studenty, kteří se chtějí nad rámec výuky cizího jazyka zdokonalit
v komunikaci a v německých reáliích, připravili několik zajímavých možností.
V září se u příležitosti Evropského dne jazyků konal v pasáži Lucerna multijazykový Speeddating, kterého
se zúčastnili studenti semináře NJ. U jednotlivých stánků si mohli vyzkoušet jednoduchou komunikaci ve
všech jazycích EU, nebo navštívit doprovodnou výstavu.
Říjen a listopad je vždy bohatý na nejrůznější festivaly. V divadle V Dlouhé navštívili studenti představení
Marie Antoinetta (režie Daniel Špinar) a Deník Anne Frankové v podání divadla z Uherského Hradiště
v režii Zoji Mikotové. Goethe institut připravil pro festival Das Filmfest nabídku kvalitních filmů ze
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současné německé produkce. Se studenty semináře NJ jsme navštívili tři z nich: film F. Akina: Gegen die
Wand, film A. Dresena : Als wir träumten a film mladého režiséra O. Haffnera: Ein Geschenk der Götter.
Studenti dostali za úkol napsat krátké recenze, doufejme, že si některé z nich budete moci přečíst na
našich webových stránkách.
V prosinci nás čeká první část divadelního projektu. Podrobněji se o něm můžete dočíst v dalším článku.
Předvánoční tečkou bude již tradiční Vánoční charitativní bazar. Studenti na něm prodávají své vlastní
vánoční výrobky a dobroty. Výtěžek z bazaru pravidelně věnujeme dvěma pražským hospicům: Domovu
sv. Karla Boromejského a Cestě domů. Bazar se koná 22. 12. 2015 od 9.00 ve vestibulu školy a je
veřejně přístupný. Prosím, přijďte nás podpořit.
V únoru nás čeká druhá část divadelního projektu. Tentokrát budeme hostit naše německé partnery
v Praze.
Březen a duben je ve znamení soutěží. Na naší škole již tradičně proběhne školní, obvodní a pražské kolo
olympiády v německém jazyce. Naše škola je nejen pořadatelem, ale naši studenti každý rok obsazují
přední místa v obvodním i pražském kole. V dubnu se zúčastníme také debatní soutěže pořádané
Goethe – institutem – Jugend debattiert international. Tato soutěž přináší studentům nejen možnost
komunikovat v německém jazyce, ale učí je i jiné potřebné dovednosti – argumentovat, vést rozhovor,
prezentovat srozumitelně a přesvědčivě své názory. Absolventi naší školy pak tyto dovednosti zpětně
oceňují při studiu na vysoké škole. Proto považujeme za užitečné se této soutěže účastnit, i když je těžké
se v konkurenci ostatních jazykově zaměřených gymnázií prosadit.
Květen bude zcela ve znamení maturity. Letos se zdá (podle rekordní účasti na semináři
NJ – 19 studentek a studentů), že i druhý cizí jazyk bude mít dost zájemců o maturitní zkoušku.
V červnu nabídneme studentům 1. ročníku zajímavé jazykové aktivity v rámci jazykového týdne.
Plánujeme intenzivní jazykový kurz nebo přípravu divadelního představení v německém jazyce.
Jak je vidět, je před námi hodně zajímavé práce, věříme, že rok s němčinou rychle uteče…
PhDr. Jitka Gabašová

Divadelní projekt – spolupráce s německým gymnáziem ve Würzburku
Ve školním roce 2015-2016 se v rámci výuky německého jazyka uskuteční mezinárodní projekt.
V loňském roce se podařilo navázat spolupráci s bavorským Friedrich – Koenig – Gymnasiem ve
Würzburku (http:// www.fkg-wuerzburg.de). Toto gymnázium má dlouholeté zkušenosti s výměnnými
pobyty v Čechách a návrh našeho projektu je zaujal.
V polovině prosince odjíždí 14 našich studentek a studentů na první část projektu do Würzburku.
Název projektu: „Co nás spojuje, co nás rozděluje?“ napovídá, že těžištěm práce bude srovnání života
mladých lidí u nás a v Německu, zmapování míst, kde se scházejí, jak se baví, jak tráví volný čas, ale také
jak vypadá výuka na dvou evropských gymnáziích. Naši partneři přijedou do Prahy v polovině února.
Projekt bude vždy na konci každé části prezentován. Studenti představí výsledky svého zkoumání
v podobě divadelního představení, pásma, nebo krátkých videospotů. Předpokládáme, že vznikne také
fotodokumentace, kterou bychom rádi zveřejnili na našich webových stránkách a na výstavě ve vestibulu
školy.
Studenti budou vždy ubytováni v hostitelských rodinách, které se o ně budou po celou dobu
projektu starat. Na projekt jsme získali finanční podporu od Magistrátu města Prahy. Nemalým přínosem
bude i setkání s rodilými mluvčími a desetidenní intenzivní komunikace v německém jazyce. Těšíme se!
Za všechny účastníky sepsala: PhDr. Jitka Gabašová

Ohlédnutí za loňským školním rokem
Umístění našich absolventů v roce 2014/2015


Z celkového počtu absolventů 129 bude pokračovat ve studiu 117 absolventů, tj. 90%. Někteří i na
více školách, takže úspěšnost by byla ještě vyšší, kdyby vyjadřovala počet studovaných škol, nikoli
pouze počet studujících absolventů. (Vzhledem k předchozímu školnímu roku je úspěšnost nižší
o 5%.)
 Velký zájem o studium na ČVUT koresponduje se zaměřením školy.
 Tradičně vysoká je úspěšnost v přijetí na PřF UK – určitě se projevuje i vliv spolupráce s PřF UK.
 Vysoký počet zájemců o studium VŠE, ČVUT svědčí o dobré přípravě žáků z matematiky.
Pražské VŠ
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Škola
UK Praha

Mimopražské
školy

fakulta
právnická
filosofická
přírodovědecká
lékařská
sociálních věd

Studuje
3
7
11
3
3

matematicko-fyzikální

1

tělesné výchovy a sportu
humanitních studií
pedagogická
Univerzita Hradec Králové
Veterinární a farmaceutická v Brně

2
4
6
2
2

Škola
ČVUT
VŠE
ČZU
VŠCHT
Metropolitní
univerzita
Soukromá VŠ
ekonomických studií
Nultý ročník

LF, FF UK

2

Ostatní - Zahraniční
školy

Studium v zahraničí
(jazykové kurzy)

2

Celkový počet absolventů v roce 2014/2015:
Počet žáků, kteří budou studovat VŠ v roce 2015/2016:

fakulta

Studuje
30
12
18
7
1
1

129
117

Rádi vás uvidíme na následujících akcích:
Dny otevřených dveří
Kdy:

středa 2. prosince 2015
středa 6. ledna 2016
Co vás čeká:
 představení strategie vzdělávání na GA
 seznámení se Školním vzdělávacím programem pro tři studijní
zaměření s mottem: „Velký cíl dává životu velký smysl.“
 informace o přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017
 prohlídka odborných učeben a laboratoří
 přihlášky na přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Školní vánoční bazar
Kdy:

úterý 22. prosince 2015 od 9.00 do 11.00
ve vstupní hale Gymnázia Arabská

Program připravují všechny třídy 1. až 3. ročníku:
 vánoční písně na úvod
 prodej vlastních výrobků
 domácí dobroty a nápoje
Výtěžek z bazaru bude věnován na podporu hospiců v Praze.

Maturitní ples 2016
Kdy: pátek 26. února 2016, 19.00 hodin
Kde: sál Lucerna, Praha 1
Co nás čeká:
 imatrikulace 1. ročníku
 stužkování 4. ročníku
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Ve školním roce 2015/2016 se na výuce podílejí:

První řada zleva:
Roman Krejčík, Jitka Gabašová, Lenka Dvořáková, Barbora Novosadová, Blanka Hniličková, Šimon
Hrozinka, Markéta Šlegerová, Jana Halenková, Veronika Tománková, Helena Chromá,
Druhá řada zleva:
Andrea Beauchamp, Alena Horáčková, Ivana Vondráčková, Irena Šebková, Libuše Hobzová, Zdeňka
Hamhalterová, Luboš Lauterbach, Katarína Janků, Alena Krumpová, Jana Urzová, Milan Kvajsar
Třetí řada zleva:
Adam Škapa, Kateřina Gondová, Zdeňka Novotná, Ivana Pechová, Alena Martínková, Stanislav Jelínek,
Jelena Harutjunjanova, Jiří Kokeš, Lenka Veselá, Jakub Žytek
Čtvrtá řada zleva:
Marek Moos, Tomáš Brinke, Václav Jára, Zdeňka Mihulková, Lukáš Erhart, Milan Koblic, Jiří Tůma,
Miroslav Kalousek, Jan Tuzar, Ivana Loužecká, Mario Gurrick

Zřizovatel školy: Hlavní město Praha

Redakční rada:
RNDr. Zdeňka Hamhalterová
Mgr. Ivana Pechová
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