
   

 
 

Milí čtenáři, 
 
srdečně vás všechny zdravím v novém školním roce – i když v dnešní uspěchané době je všechno 

nové, hned už staré… tak se alespoň na chvilku ještě vraťme k novému školnímu roku – je zajímavé, že 
nepoužíváme pojem další rok, ale opravdu zcela staromilsky vždy důsledně „nový školní rok“.  V novém 
roce máme nový učební plán – začal platit pro nové prváky (budou mít více hodin volitelných předmětů ve 
2. ročníku studia, budou mít novým způsobem rozloženou časovou hodinovou dotaci matematiky, aby se 
jim lépe připravovalo na nově povinnou maturitu z matematiky), máme několik nových učitelů  
a staronového lektora AJ z USA, máme nové členy v Radě SPGA, budeme mít novou školskou radu, brzy 
bude dokončeno nové víceúčelové hřiště a hlavně, máme nový pojem – „vanilková učebna“. Tím jsme se 
zapsali do dějin školy i firmy, která prováděla komplexní rekonstrukci laboratoře chemie. Nejen tím, že je 
úplně nová, včetně rozsáhlých stavebních úprav, vybavení a přístrojů, ale má zajímavý design v barvě, 
která v horkém létě připomínala vanilkovou zmrzlinu. Dokonce jsme se díky vanilkové učebně dostali i do 
nového katalogu vzorových učeben. Až půjdete školou, určitě se v ní na chvilku zastavte a třeba si při 
vyslovení slova vanilka uvědomíte, že jsou před námi Vánoce, ke kterým určitě vanilka patří. 

Hezký podzim, advent i Vánoce vám přeje  
 

Zdeňka Hamhalterová 
ředitelka školy 

 
  
  
 

Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 
 

Vychází u příležitosti třídních schůzek 22. 11. 2017 

Arabesky  č. 25 
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I v tomto letošním roce se můžete setkat s novými učiteli: 
 
David Taylor  
Hello! My name is David Taylor and I am one of the English Conversation teachers 
here at Arabská. This is actually my second time at Arabská, as I taught here with 
my wife from 2012-2014. I teach second, third, and fourth year students.  

I have been a teacher for all of my professional career. This year is my 17th 
year as a teacher. I have also coached many sports including baseball, softball, and 
basketball. Currently I am working with the English Drama Club here at the school.  

I am very happy to be back here at Arabská, and I hope I will be here for 
many years to come.  

 
 
Markéta Jiskrová 
Jaké to je, když se absolvent vrátí jako učitel? 
Nepřipadá mi, že by se něco zásadně změnilo. Během mého studia s námi většina 
učitelů jednala jako se sobě rovnými. A to platí i teď. Proto jsem se na návrat těšila. 
Jsem ráda, že mohu pracovat v zázemí, které znám, a s učiteli, kteří mají podobné 
hodnoty. 
 
 

 
 
 

„Vanilková učebna“ – Nová chemická laboratoř 
 

Na jaře 2017 se splnilo velké přání všech 
„arabských“ chemiků – byla vybudována nová 
moderní laboratoř chemie tzv. na klíč. Nejenže se 
zvětšil prostor pro realizaci laboratorních 
experimentů, ale hlavně žáci mají nově k dispozici 
instrumentální modulový systém Vernier a mohou 
tak např. analyzovat složení různých minerálních 
vod, obsah O2 a CO2 ve vzduchu, určovat druh 
barviv v potravinách a mít mnoho dalších 
„chemických“ zážitků. 

 Mgr. Adam Škapa 
 

 
 
 

Volby do Školské rady 
 
Nová Školská rada zasedne poprvé pravděpodobně v prosinci 2017. 
Školská rada bude mít 6 členů: 2 členy jmenované zřizovatelem (MHMP), 2 členy zvolené pedagogy školy 
(kandidují Mgr. Václav Jára, Mgr. Jan Tuzar), 2 členy zvolené zákonnými zástupci nezletilých žáků a 
zletilými žáky (kandidují žáci 4. ročníku Adam Kočina, Vít Suchý a zákonní zástupci nezletilých žáků Ing. 
Jaroslav Němec, MUDr. Jan Pavlík). Volby probíhají právě dnes. 
 
 Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, funkční období je tři roky. Podle §168 zákona 
561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, školská rada např.:  vyjadřuje se k návrhu školního 
vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a pravidla 
hodnocení žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, vyjadřuje se k rozpočtu na 
další rok, projednává inspekční zprávy. 

Představujeme vám 
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Seznamme se 2017 
 
Na adaptačním kurzu, který probíhal na tři směny 

v termínu 7.–13. září 2017, se studenti prvního ročníku 
seznámili mezi sebou i se svými třídními učiteli. Letošní 

Seznamme se 
připravoval nový 
tým v nové 
lokalitě – v krajině 
Českého Meránu 

v okolí Prčice. Úroveň ubytování ve Dvoře Chotětice nás 
příjemně překvapila a blízkost různorodých zvířat navodila 
domácí atmosféru. Pokud jste se ale ocitli na stejné straně 
ohradníku jako kůň, bylo rozhodně něco špatně. 

 
Program začínal už ve vlaku, kde členové barevných týmů luštili první úkoly. Pro pohyb v okolí 

základny byly nutné dobré boty, jež během tří dnů 
pronesly účastníky kurzu všemi bludnými cestami. Týmy 
za jednotlivé aktivity získávaly hesla, která celá třída 
nakonec společně proměnila ve zlato. 

Cílem seznamovacího kurzu tedy nebylo pouze, 
aby se studenti seznámili se svými spolužáky a 
vyučujícími, ale také aby komunikovali a navzájem 
spolupracovali. Studenti i pedagogové prožili na začátku 
školního roku mnoho hezkých chvil a těší se na další 
zajímavé zážitky. 

Tým SeSe 
 
 

 

Arabský [mafyn] 2017 
 
Ve dnech 11.–14. října 2017 se již potřetí uskutečnil matematicko-fyzikální projekt 

Arabský[mafyn]. Na tradiční podzimní akci s podtitulem „matematicko-fyzikální nášup“ letos do malebné 
krkonošské přírody na horskou chatu Rokytenka odjelo celkem dvacet studentů napříč všemi ročníky. 
Podstatnou částí nabitého programu byl rozbor problémových 
matematických a fyzikálních úloh, které by nám měly pomoci 
při řešení předmětových olympiád.  

Nášup v podobě řešení záludných 
příkladů, ale také konzumace domácích muffinů (letos od Veroniky Jarošové ze 4. C) a všemožných 
pokrmů, které nám připravovali samotní profesoři, samozřejmě s naší malou výpomocí při škrábání 

   „Arabský podzim“ 

Pokud jste se ale ocitli na stejné 
straně ohradníku jako kůň, bylo 
rozhodně něco špatně. 
 

„…konečně se podařilo zdolat 
nedalekou Sněžku…“ 
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brambor, nám opět přinesl spoustu nových zážitků. Radost ze samostatně vyřešených úloh, výuka na 
kulečníkovém stole, humor našich profesorů, vůně míchaných vajíček, sauna a bazének – to je jen zlomek 
důvodů, proč jet na Mafyna.  

Hlavy jsme si provětrali odpoledními výšlapy ve čtvrtek i v pátek. Letos se nám díky slunečnému 
počasí konečně podařilo zdolat nedalekou Sněžku. Celou dobu panovala na chatě nadmíru příjemná 
nálada a skvělá atmosféra. A nyní už zbývá jen popřát všem účastníkům mnoho trpělivosti a zdaru při 
řešení domácího kola matematické nebo fyzikální olympiády. 

Jiří Doubrava, 4D, Vojtěch Vojtěch, 1E, 
 Mgr. Václav Jára 

  
 
 

Přírodovědný klokan 
 
V úterý 17. října proběhla na škole soutěž „Přírodovědný klokan“; kategorie 

Junior. Žáci odpovídali na otázky z oblasti biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu. 
Celkem 24 otázek bylo rozděleno do tří kategorií podle bodového ohodnocení za 3,4 a 5 
bodů. Za nesprávnou odpověď byl stržen 1 bod. Každý žák vstupoval do soutěže s 24 body, 
takže maximálně mohl získat 120bodů. 

Celkem se soutěže zúčastnilo 64 žáků. Úspěšně (zisk alespoň 60 bodů) soutěž vyřešilo 16 žáků. 
Mezi nejlepší řešitele patřili žáci ze tříd 1A, 1D, 1E, 2C, 2D a 2E. Na prvních třech místech se umístili: 
Tomáš Průšek (2E), Anna Dočkalová (2D) a Marek Jankovský (2C). 

I když letošní výsledky nebyly tak dobré jako v minulých letech, věříme, že nikdo z účastníků 
neztratí odvahu a v příštím roce se opět do soutěže zapojí. 

 
Mgr. Lenka Veselá 

 
 

Pražský globus 
 
 
27. 10. 2017 proběhlo školní kolo soutěže Pražský globus. Soutěž 

měla dvě části – praktickou (např. nakreslit profil určené trasy, spočítat 
převýšení) a teoretickou (poznat z indicií, o který stát jde, napsat čtyři česká 
města či obce, jejichž název je zcela shodný s názvem řeky, která jimi 
protéká). Akce se zúčastnilo 40 žáků z různých tříd. Žák s nejvyšším počtem 
bodů, postupuje do městského kola. 

Mgr. Jitka Ottová 
 
 
 

 
 

CTM Online – Projekt pro talentovou mládež v novém 
 

„Pomáháme žákům obohatit učivo a akcelerovat vzdělání!“ 
Těmito slovy zahájila Jeanne Bočková (ředitelka Centra pro talentovanou mládež) pracovní setkání 
koordinátorů CTM Online, které proběhlo v pondělí 23. října na gymnáziu PORG v Libni. 

Úvodní slovo si vzal Martin Herman (prezident American Fund for Czech and Slovak Leadership 
Studies) a uvedl důvody, které ho vedly k tomu, aby finančně podporoval nadané žáky. Naše škola do 
tohoto programu vstoupila ve školním roce 2011/12 a od té doby si žáci pravidelně vybírají ze širokého 
spektra kurzy, které je zajímají. 

V rámci setkání proběhla diskuse, jaká je funkce koordinátora CTM, jak podpořit program na 
škole a jak vybírat žáky. Všichni se shodli, že absolvování kurzu posiluje u žáků zodpovědnost 
k samostudiu a může být odrazovým můstkem pro studium v zahraničí na elitních univerzitách. 
V loňském roce se na naší škole do projektu zapojili dva žáci ze současné 4. D: Martin Pazourek absolvoval 
AP Macroeconomics  a Natan Sidej AP Chemistry. Natanovi se v květnu podařilo velmi úspěšně zvládnout 
AP Exam s bodovým ohodnocením 4. V tomto školním roce se rozhodl využít své zkušenosti z online kurzu 
a dál samostatně pokračovat v prohlubování znalostí z chemie v pracovním týmu Ústavu organické 



5 

chemie a biochemie AV. 
“Program AP Chemistry mě velice motivoval pro další práci a 
samostudium. Naučil jsem se hledat mezioborové souvislosti, což 
prohloubilo můj zájem o přírodní vědy, a proto jsem se v tomto roce 
rozhodl pro účast v soutěži SOČ. Momentálně pracuji na ÚOCHB AV ČR, 
kde si v rámci svého projektu plním svůj sen.” 

Naše škola se podílí na organizování AP Exams jako jedna z pěti 
škol České republiky už od školního roku 2012/13; v loňském roce 
jsme zajišťovali AP Exams Macroeconomics a Microeconomics. Celkem 
v roce 2017 z České republiky skládalo AP zkoušku 47 žáků 
s průměrnou známkou 4,32 (nejlepší ohodnocení je 5, světový průměr 
je 3) 

Letos se rozhodli kurzy CTM Online absolvovat opět dva žáci: 
Kryštof Stříbrný ze 3D si vybral kurz AP Biology a Eva Foltýnová ze 3C 
kurz Honors Chemistry.  
Věřím, že i v příštích letech se najdou žáci, kteří budou mít zájem 
prohloubit své znalosti ve vybraném oboru a dokázat si, že dovedou 
samostatně studovat v anglickém jazyku, orientovat se ve velkém množství odborné literatury a vhodně si 
naplánovat denní a týdenní rozvrh. 
Bližší informace: www.ctm-academy.cz, www.ctm-academ.org 
 

Mgr. Lenka Veselá, školní koordinátor CTYOnline,  
Natan Sidej, 4D 

 
 

Tematická studijní cesta v mezipředmětových souvislostech: 
fyzika-francouzština-zeměpis 

 
V termínu od 18. do 

23. září se uskutečnila 
tematická cesta do Švýcarska. 
Díky nevídaně velkému zájmu 
proběhla letos trochu 
netradičně ve dvou na sobě 
nezávislých cestovních 
skupinách (program obou 
skupin byl až na pořadí 
návštěv jednotlivých destinací 
identický). První, respektive 
druhý den, věnovaný exkurzi 
do CERNu, byl pro většinu z 
nás největším zážitkem 
zájezdu. Když se navíc po 
několika desítkách hodin 
utvořila skvělá parta napříč třídami a mohli jsme druhou noc dospat v horské chatě poblíž Ženevského 
jezera spánkový deficit, všichni jsme nadcházející výlety absolvovali zásadně s dobrou náladou.  

Během čtyř dní jsme tak zvládli kromě prohlídky Evropské organizace pro jaderný výzkum 
prozkoumat také Ženevu, hlavní město Bern, monumentální přehradu Grande Dixence, tradiční sýrárnu v 

Gruyère či nejstarší švýcarskou 
čokoládovnu Cailler. Čas zbyl i na 
německou Kostnici, která má pro Česko 
význam především z historického 
hlediska. Cesta se náramně vydařila a 
všichni věříme, že budeme na výlet 
opravdu dlouho vzpomínat, nejen díky 
mnoha fotografiím, které jsme ve 
Švýcarsku vytvořili. Některé z nich budou 

k vidění během prosince ve vestibulu školy v rámci výstavy fotografií z této cesty. 
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Jiří Doubrava, 4D  

Co se děje v rámci výuky dějepisu? 
Stále mnoho zajímavého: přednáška, volby, společenské akce, projekce filmů… 

 
Dne 27. 9. navštívil školu náš bývalý student Jakub Splavec, 

aby přednášel studentům v Semináři dějin 20. století (A. Horáčková) a 
následně s nimi diskutoval na téma „Komunikace v 21. století, média, 
socky (sociální sítě) a my.“  

Jakub se vrátil na místo činu, do semináře, který sám ve 
čtvrtém ročníku navštěvoval. Nyní v roli inspirativního přednášejícího.  

 
 
 
 
 

Studentské volby 
 

Dne 3. 10. proběhly na naší škole Studentské volby, které pořádá organizace Člověk v tísni o. p. s. 
Volební komise složená ze studentů 4. a 3. ročníku dlouho 
dopředu zvala spolužáky „ke hře“ na volby. Následně 
připravila ve Studentském klubu vše potřebné, co k volbám 
patří, a pak už jen Barbora Sedmidubská, Sára Barčáková, 
Michal Štorek (4A) a Dominik Duchek (3C) a další čekali, jak 
volby dopadnou. 
Volební studentská účast – 50,17 %. 
Vítězné politické strany – Česká pirátská strana 37,3 %, TOP 09 17,11 %, Strana zelených 13,1 %,  
ODS a ANO 7, 38 %, SPD 6, 71 %. 
 
 

Seminář moderních dějin 
 

Seminář moderních dějin (3. ročník, A. Horáčková) během tohoto podzimu již dvakrát zamířil na 
výuku mimo budovu.  

V neděli 15. 10. to byla mimořádná příležitost, předpremiéra filmu Milada. Film o životě a o 
politickém procesu s dr. Miladou Horákovou patří k silným zážitkům. Tématu jsme se následně věnovali 
v semináři (který se nemusel konat, neboť byl předsunut právě na neděli), ale na přání studentů se konal a 
byl věnován pochopení historických souvislostí, širšímu objasnění fakt, která film před současné studenty 
klade a nutí je zaujmout stanovisko. V současné době tolik potřebné. 

Ve středu 1. 11. se Seminář moderních dějin zúčastnil slavnostního večera 13. ročníku Příběhů 
bezpráví v kině Lucerna. Na programu bylo předávání cen Příběhů bezpráví, které vybrala studentská 
porota. Dále setkání s režisérem Janem Svěrákem, dokumentaristkou Helenou Třeštíkovou a propuštěným 
ruským politickým vězněm Alexandrem Margolinem. Studenti viděli film Darované housle, který byl 
v letošním roce nominován na oscarové ocenění. 

                                                                                    PhDr. Alena Horáčková 
 
 

 

Fall semester in our English department 
Co jsme už stačili zažít a co nás ještě v letošním školním roce čeká? 

 
 STC USA 2017 se povedla. Navštívili jsme spřátelenou střední školu v Raleigh v Severní Karolíně a 

strávili další 4 dny ve vlastní režii ve 
Washingtonu DC. O zážitky se s vámi podělil 
jeden z účastníků… 

 Dvě  třídy 3. a 4. ročníku navštívily divadelní 
představení Fahrenheit 451 v  Salesiánském 
divadle. 

  Trochu netradičně letos pokračuje příprava herců z English Drama Club. Představí se nám s 
kratším divadelním představením zvaným The Audition v Písecké bráně již 20. prosince. Klasické 

English Drama Club vystoupí v Písecké  
bráně již 20. prosince s představením  
zvaným The Audition. 
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představení, tak jak ho známe z minulých let, se bude opět konat v ZŠ Dědina v dubnu 2018. Už 
teď se těšíme! 

 Ve dnech 24.–26. 11. 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. Letošní téma je víc než zajímavé – názvem The Troubles, česky 
Nepokoje se označuje severoirský konflikt, který především od 60. do 90. let minulého století 
zasáhl Británii i Irsko. Politický, etnický i náboženský střet, který si vyžádal i kolem tří a půl tisíc 
mrtvých a 50 tisíc zraněných, neunikl ani britským filmařům. Více na www.ukuh.cz 

 24. 11. proběhnou na naší škole on line testy FCE. Testy na úrovni CAE pak 1. 12. 2017. Všem 
studentům držíme palce! Testování pro nás organizuje JŠ Akcent, se kterou dlouhodobě 
spolupracujeme. Vzhledem k tomu, že je 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.  

 Naše komise zavádí od letošního roku další novinku – didaktické testy jako součást školní 
maturity z anglického jazyka. Didaktický test tvoří 
50 % celkové známky a prověřuje poslech, čtení 
s porozuměním, mluvnici a slovní zásobu. Protože 
výstupní znalost anglického jazyka pro studenta 
gymnázia je stanovena jako úroveň B2, bude tento 
didaktický test této úrovni odpovídat. Kdo si netroufá 
na maturitní zkoušku na této úrovni, bude volit státní 
maturitní zkoušku na úrovni B1. 

 Již tradičně se budeme hlásit do jazykových soutěží 
typu Best in English (30. 11.) a Olympiáda (leden-
únor 2018). Šanci v nich chceme dát nejen těm 
nejtalentovanějším, ale i těm, kteří si chtějí takovouto 
výzvu vyzkoušet. 

 V listopadu vyšleme také naše studenty na regionální 
konferenci pořádanou organizací European Youth 
Parliament, kde si budou moci pod vedením 
mezinárodních odborníků vyzkoušet model diskuse 
o ožehavých problémech současného světa a způsob 
fungování evropského parlamentu. Letošní výběr 
účastníků již proběhl pod vedením zkušených 
moderátorů v průběhu EYP Day v říjnu tohoto roku.  

 Ani naše další tradiční akce nebudou chybět. Těšíme 
se na spolupráci s Mezinárodní školou v Nebušicích 
(listopad/prosinec), literární soutěž SPUSA, další 
divadelní představení, návštěvy studentů ze 
zahraničí, projekt Učíme se společně, mezitřídní 
projekty, dílny žurnalistiky, poesie či tvůrčího psaní… 

 Studenti 2. ročníku  se budou věnovat anglicky 
psaným ročníkovým pracím. Jejich prezentace nás 
čeká v červnu příštího roku. Pokud vás zajímají 
témata jako Scouting, Scottish English, The most 
influential technological compatines, Modern slang, 
Gender stereotypes in Steven Spielberg´s films, 
Depletion of natural resources, The flavours od 
Spain, Gender biased language nebo Robotics, přijďte 
se podívat buď na třídní prezentace, nebo na konci 
června na výběr těch nejlepších! 

 V průběhu maturit opět proběhnou srovnávací 
jazykové testy pro 3. ročníky, které prokážou, jakého 
pokroku v jazyce studenti dosáhli. Zároveň se zájemci mohou přihlásit na vzorové, tzv. Mock 
testy, které ověří jejich připravenost k plánované jazykové zkoušce. 

Pavla Pracnová 
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Studijní tematická cesta USA 2017 - feedback 
 

… samozřejmě, tím že Amerika byl můj sen od mala, tak jsem byl hned po příjezdu spokojený 
takřka se vším (85 km z Washingtonu, ale k tomu později). Sám za sebe bych jednoznačně označil za 

největší “zážitek” pobyt v naší rodině. Rodina Haughee pro 
nás dělala první poslední, byli neskutečně příjemní, 
přátelští a do teď o nich s Patrikem a Ondrou mluvíme 
jako o “naší americký mámě” a “našem americkém tátovi”.  

CGS pro mě byl taky skvělý zážitek – poznat jiný 
studijní systém bylo přinejmenším zajímavé a také nám to 
umožnilo se dostat do kontaktu s ostatními studenty. Možná 
až byla trochu škoda, že jsme ve škole nestrávili více času 
(sám za sebe bych klidně vyměnil návštěvu Duke gardens a 
přilehlého kampusu za den ve škole navíc). Prohlídka v NC 
state byla zajímavá a přínosná z hlediska toho, že jsme viděli 
vysokou školu v Americe a navíc jsem během prohlídky 
pochopil, že vysoká tam není jenom o studování a titulu, ale 
že je i hlavně o zájmových aktivitách (což se od našich škol 
liší).  

Naopak Duke bych i možná vynechal (jak jsem již 
zmínil) – procházka po zahradách byla hezká, ale ničím 
odlišná od procházky po arboretu v Čechách a kampus 
univerzity mne nijak neohromil (vypadal v podstatě stejně jako každá druhá vysoká škola v Anglii a tak 
nějak nemohu říct, že by mne tam něco zaujalo). Výlet k oceánu je kapitola sama o sobě – tam asi není 
jediná výtka. Pláž i Welington byl naprosto skvělý zážitek (navíc cesta na pláž s Colinem – manžel paní 
ředitelky – byla záživná – hned se s námi dal do řeči o všem možném, takže nás zasvětil do témat, o 
kterých bychom se asi nedozvěděli – ceny, daně, politika, pohled na různé věci a podobně). Celkově 
Severní Karolínu hodnotím jako naprosto neopakovatelný 
zážitek a také jako “lepší” část programu. 

Washington má ale taky něco do sebe. Ukázal mi, 
jak vypadá americké město a že na jihu byli lidé opravdu 
jiní, než v pravém městě. Kapitol – naprosto skvělý zážitek. 
Možná díky průvodci, možná kvůli architektuře, možná 
díky historii anebo díky politice, přesto pro mne byla 

návštěva Kapitolu asi 
nejlepší věc, kterou 
jsem ve Washingtonu 
absolvoval. Procházka 
(každý den okolo 20 
km) po National Mallu 
byla také pěkná – 
všechny budovy okolo 
náměstí jsou sice skoro dvě století stará, ale všechny památníky a 
budovy mě uchvátily a fascinovaly. Navíc i u památníku z válek si 
člověk krásně uvědomil, co je to americká hrdost a patriotismus – 
dýchal tam na člověka na každém rohu. Přesto jsem si návštěvu 
Washingtonu velmi užil a vím, že se tam budu chtít znovu podívat (už 
jenom kvůli tomu, že bych se rád podíval na vrchol obelisku uprostřed 
– takže až bude fungovat výtah). 

Závěrem – Severní Karolína až na menší výtku (návštěva Duke 
mohla být opravdu vyměněna za jeden den na CGS – pokud by to tedy 
bylo možné) naprosto bez chyby. Co se Washingtonu týče, tak ten byl 
také “fajn”, ale myslím, že 3 dny by na něj stačily (přeci jen mám 
doteďka problém překonat aktivitu těchto dní, alespoň co mi říká 

telefon). No a samozřejmě – učitelský doprovod byl v pořádku, příjemný a vstřícný k většině (snad i ke 
všem) našim požadavkům a přáním. Mně tedy nezbývá nic jiného než velmi poděkovat za tento velmi 
příjemný a povedený výlet (a poslední prázdniny před maturitou). 

 
Autor byl účastníkem tematické studijní cesty 

 

„…Možná až byla trochu škoda, že 
jsme ve škole nestrávili více času…“ 
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Arabská pomáhá v Indii 
 

Ačkoliv školní rok se naplno rozpohyboval až nedávno, o Arabské už bylo hodně slyšet. Jedním 
z prvních počinů se může pochlubit i 4A, jejíž žáci se začátkem října zúčastnili ankety na téma 
dobrovolnictví. Studenti v ní vyjádřili především to, že si uvědomují nutnost pomáhat, což uvedli do praxe 
hned vzápětí. Zářným příkladem této skutečnosti pak jsou přípravy každoroční svačiny pro Karthika, 
která proběhne již tradičně 30. 11. ve vestibulu školy.  

Cílem této akce je získat dostatečné množství financí pro našeho adoptivního syna Karthika, jehož 
rodiči jsme zatím druhým rokem. Stejně jako my, i Karthik za uplynulý rok 
zaznamenal spoustu změn a svá slova díků shrnuje v následujícím dopise:  
„Dosud jsem chodil do sedmé třídy v Halesorabu, kde jsem si našel mnoho 
přátel. V naší škole jsme slavili Den republiky, kde jsem zpíval a zúčastnil se 
projevu. Škola je zde skvělá. Pak přišel konec pololetí a zkoušky, které jsem 
zvládl. Zkouška z jazyka Kannada mi přišla těžká, ale při zveřejnění výsledků 
jsem zjistil, že jsem prošel se 78.2 %, takže jsem byl velmi šťastný.  
Chci se stát policistou, takže se pilně učím, abych toho dosáhl. O letních 
prázdninách jsem jel do Shimogy za svým strýcem. Pak začala nedělní škola. 
Na tyto hodiny jsem chodil a naučil se tam kreslit.  
Díky Vám jsem dostal školní batoh, učebnice, peníze na školné a deštník našeho 
centra. Moc Vám děkuji za Vaši přízeň a podporu mého vzdělávání.  
S láskou Karthik“ 

V případě, že byste i vy chtěli celou akci podpořit, neváhejte 
 a přijďte. S myšlenkou, že děláte dobrou věc, vám bude jistě chutnat 
dvakrát.  

Lucie Kreslová, 4A 
 
 

Odborný kurz 2A 
Týden věnovaný historii strávený v krásné přírodě 

 
 Humanitní třída 2A (v minulém školním roce) svůj odborný kurz zaměřený na historii a jazyky 
strávila na stejném místě jako přírodovědné třídy - na 
břehu Opatovického rybníka nedaleko Třeboně. Zatímco 
studenti tříd přírodovědných pozorovali ptáky, chytali 
motýly a prováděli mikroskopická pozorování, tak my, kdo 

se 
zajímáme 
o historii, jsme obešli všechny třeboňské památky.  

Na zámku jsme absolvovali obě prohlídkové 
trasy, a tak se v historii Třeboně od počátků města a 
zámku a jeho prvních majitelů Rožmberků dostali ke 
Schwarzenbergům, kteří zde byli až do roku 1945 
 a jejichž éru připomíná výstavná hrobka, kterou jsme 
navštívili 
na závěr 
svého 
pobytu 

v Třeboni. Byli jsme také na exkurzi ve vyhlášeném 
pivovaru Regent či méně známém městském divadle, 
jednom z nejstarších dochovaných divadelních sálů u nás.  

Hlubokým zážitkem pro všechny byla prohlídka 
augustiniánského kláštera, jehož křížová chodba je 
vyzdobena středověkými nástěnnými malbami jako ambity 
italských klášterů.  Exkurze do Státní oblastního archivu 
nás zavedla na místa veřejnosti nepřístupná. Viděli jsme 

Co by vás mohlo zajímat 
 
 

„…Exkurze do Státní oblastního 
archivu nás zavedla na místa 
veřejnosti nepřístupná…“ 
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historické interiéry rožmberského archivu ze 16. století a prošli jsme se chodbou, která propojovala 
zámek s klášterním kostelem a kterou na bohoslužby chodívali sami Rožmberkové.  

Díky krásnému počasí už v Třeboni panovala skoro prázdninová atmosféra a v příjemném 
prostředí kempu jsme si užívali i letní radovánky. Na jeden den jsme z Třeboně zajeli do Rakouska a 
strávili krásný den v Linci. Procházka podél Dunaje, výstup na hrad, prohlídka historického středu města i 
vyjížďka zvláštní tramvají k poutnímu kostelu na Pöstlingberg s úžasnou vyhlídkou, to byly další body 
programu odborného týdne zaměřeného na historii a jazyky, týdne, který jsme si všichni užili.   

 PhDr. Lenka Dvořáková 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dny otevřených dveří 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Příběhy bezpráví, 13. ročník filmového festivalu 
dveří 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svačina pro Karthika 
dveří 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdy: středa 29. listopadu 2017 
středa 3. ledna 2018 

Co vás čeká:   
 představení školy 
 seznámení se Školním vzdělávacím programem pro tři 

studijní zaměření 
 informace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 
 prohlídka odborných učeben a laboratoří 
 přihlášky na přípravné kurzy na přijímací zkoušky 
 informace o zkouškách nanečisto 

Kdy: středa 29. listopadu 2017  
Kde: ve studovně 
Co vás čeká:   

 promítání filmu režisérky Terezy Svěrákové Ženy Charty 77 – 
Zina Freundová 

 beseda na téma: Boj proti totalitě 
 

Rádi vás uvidíme na následujících akcích: 
 

Kdy: čtvrtek 30. listopadu 2017  
Kde: vstupní hala Gymnázia Arabská 
Co vás čeká:   

 charitativní akce - svačina pro našeho adoptivního 
indického syna Karthika Madivala 
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Školní vánoční bazar 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Maturitní ples 2018 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Výstavy v galerii GA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Program k 60. výročí založení školy 

 

Kdy: čtvrtek 21. 12. 2017 od 9.00 do 11.00 
Kde: vstupní hala 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 Domovu sv. Karla Boromejského  
(péče o seniory) a hospicovému sdružení Cesta domů. 

Kdy: pátek 9. března 2018, 19.00 hodin 

Kde: sál Lucerna, Praha 1 

Co nás čeká:   
 imatrikulace 1. ročníku 

 stužkování 4. ročníku 

 

Co nás čeká:   
 Zahradní slavnost 

 Setkání pracovníků školy 

 Den osobností 

 Výstava v Písecké bráně 

 Koncert pro Arabskou v NTK 

 

Kde: vstupní hala Gymnázia Arabská 

Co nás čeká:   
 každý měsíc vernisáž 

 autorské práce 

o prosinec: Švýcarsko 
o leden: Komiks  
o únor: Řím  
o březen: USA 
o duben: Umění do škol 
o květen: Výtvarné práce studentů GA 
o červen: Černobílý svět 
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První řada zleva:  
Lenka Dvořáková, Anna Jirásková, Michaela Boháčová, Jana Blahníková, Ivana Loužecká, Ivana 
Vondráčková, Blanka Hniličková, Veronika Tománková, Šimon Hrozinka, Václav Jára 
  
Druhá řada zleva: 
Alena Horáčková, Barbora Novosadová, Jana Halenková, Helena Chromá, Petra Korfová, Milan Kvajsar, 
Zdeňka Hamhalterová, Libuše Hobzová, Markéta Šlegerová, Luboš Lauterbach, Jan Rynd, Jan Tuzar  
 
Třetí řada zleva: 
Daniel Kahoun, Tereza Schmoranz, Jiří Tůma, Jakub Žytek, Milan Purnoch, Kateřina Mrštinová, Zdeněk 
Muzikář, Lukáš Erhart, Zdeňka Mihulková, Ivana Pechová, Lenka Veselá, Tomáš Brinke 
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Ve školním roce 2017/2018 se na výuce podílejí: 
 


