
 
   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Milí čtenáři, 
přeji vám všem příjemné čtení a hlavně, abyste se setkávali s čímkoliv, jen ne s COVIDEM. Nutno 

podotknout, že COVID změnil i běžnou konverzaci při setkání s přáteli, kolegy, hosty, neboť nejčastěji se 
začíná otázkami na téma prezenční výuky, distanční výuky, počtu žáků a učitelů v karanténě, počtu osob 
pozitivních, druhu testů a frekvence testování … naštěstí jsme na Arabské vcelku v pohodě a probíhá 
prezenční výuka.  A já jsem ráda, že žáci mohou klást otázku: 

„Co se děje za zamčenými dveřmi na třetím patře?“ 
 

Podle architektonické studie ateliéru Dalibora Hlaváčka (absolventa Arabské) realizuje několik 

firem komplexní rekonstrukci knihovny, studovny a přilehlých prostor a práce jsou téměř u konce  

– posuďte sami: 

  

 

 

 

 

Na nové místo se postupně vrací více než 19 000 knih a brzy se začne 

vybalovat dar členů SPGA – nejdražší dar 

v historii Spolku – počítačové vybavení v ceně 

téměř 700 000 Kč: notebooková nabíjecí skříň 

s 20 notebooky (v případě potřeby během 

distanční výuky budeme moci zapůjčit 

žákům) a další stolní počítače.  

 

Moc děkujeme všem členům SPGA. 

 

 

RNDr. Zdeňka Hamhalterová,  

ředitelka školy  

 Arabesky č. 33 

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

Vychází u příležitosti třídních schůzek 24. 11. 2021 
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… v letošním roce se rozšířily řady vyučujících ve větším počtu, proto nyní představuje první část: 
 

 
 

Václav Chalupníček (výuka předmětu Webové aplikace) 

 

„Na co z gymnaziálních studií na Arabské nejvíce vzpomínáte?“ 

Profesí jsem softwarový inženýr, vytvářím webové projekty a učím pro radost. Jsem 

fanouškem open source a robotiky. Ze svých studií na Arabské rád vzpomínám na 

společné studentské akce a na zapálený tým učitelů, kteří mě vždy dokázali zaujmout. Je 

pro mě výzvou i ctí být v jejich řadách. 

 

 

Anna Dellian (výuka předmětu konverzace v německém jazyce) 

 

„Máte radost z toho, že žáci si přáli mít hodiny s rodilým mluvčím?“ 

Hallo! Mein Name ist Anna Dellian, und seit diesem Jahr mache ich den deutschsprachigen 

Konversationsunterricht am Gymnázium Arabská. Dass sich die Schüler einen 

Muttersprachler für den Konversationsunterricht wünschen finde ich clever und nur 

logisch und konsequent. Es geht nicht darum, perfekt zu sprechen, sondern darum, ETWAS zu verstehen 

und gut reagieren zu können. ,Fehler‘ gibt es dabei erst einmal nicht. Deswegen ist aktive Mitarbeit das 

allerwichtigste Über mich: ich komme aus Deutschland und lebe im Moment in Prag. In meiner Freizeit 

lese ich gern  und interessiere mich für Musik. Außerdem mache ich gerne ein Sport. 

 

 

Leoš Bezkočka (výuka předmětu základy společenských věd) 

 

„Čím mě gymnazisté překvapili?“ 

První, co mě upoutalo, byla zaplněnost každé třídy téměř do posledního místečka. To 

samo o sobě vybízí k větší zodpovědnosti. 

Potom soustředěnost na určitou aktivitu a touhu se něco nového naučit, naslouchání. Také 

mě zaujala pokročilá samostatnost v myšlení. Nicméně budou určitě s přibývajícím časem stráveným ve 

škole přibývat i další překvapení :) 

 

 

 

  

 

 Z celkového počtu 147 absolventů zahájilo 96,5 % vysokoškolská studia. Nejvíce (27 absolventů) 

studuje na ČVUT, 16 na ČZU. Narostl počet studentů na lékařských fakultách – 15 na UK v Praze, 3 na UK 

v Hradci Králové. Pro studium pedagogiky se rozhodlo 8 absolventů, na FF UK pokračuje 11 absolventů. 

 Podrobný přehled je Ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2020/2021, kterou najde na 

webu školy – https://www.gyarab.cz. 

 

Představujeme 

Kde studují naši absolventi 2021 
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S návratem k prezenční výuce by se na první pohled mohlo zdát, že se vše zajíždí do starých kolejí 

předchozího stylu výuky. Není tomu 

tak. V biologii se samozřejmě 

snažíme využívat to, co nám 

distanční výuka po několik měsíců 

odpírala.  

Nejen výuku „face to face“ 

ve třídách, ale i praktickou výuku 

v laboratořích s využitím moderní 

mikroskopické techniky, kterou 

naše škola disponuje. Naši studenti 

si tak konečně mohou opět 

osvojovat nové poznatky společně 

s praktickou výukou.  

 

Dokud je to možné, snažíme se výuku zpestřit i exkurzemi. V říjnu třída 4D v rámci probíraného 

učiva biologie člověka navštívila antropologické Hrdličkovo 

muzeum na biologické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy. Bylo potěšující, že nás touto expozicí provázela 

absolventka Gymnázia Arabská Barbora Dvořáková, dnes již 

studentka postgraduálního studia na Katedře antropologie a genetiky člověka PřF UK. 

Mgr. Tomáš Brinke, za předmětovou komisi biologie 

 

 
 
 
 
 
 
 

Díky našemu bývalému žákovi Štěpánu Černouškovi, který stál u zrodu sdružení Gulag.cz, máme 

možnost sledovat různé aktivity této organizace a průběžně o nich informovat studenty. V nejbližší době 

budeme v praxi ověřovat učební pomůcku, kterou Gulag.cz připravuje.  

Prostory nově otevřené školní knihovny chceme využít, pokud to epidemická situace dovolí, pro 

různé besedy a přednášky. Jako první máme na 

programu setkání s hercem a hudebníkem Václavem 

Koptou. Besedu s ním uvedeme ukázkami z jeho tvorby  

i literárních děl předchozích generací Koptů, autora 

legionářské literatury Josefy Kopty a básníka a textaře Pavla Kopty. 

 K tomu, abychom do nově otevřené knihovny pozvali právě Václava Koptu nás inspirovala 

Alžběta Sedláková z letošní 3A, která ve své ročníkové práci spojila historii Hanspaulky jako vilové čtvrti 

s příběhem tří generací rodiny Koptů.  Doufáme, že i v situaci, kdy pořádání školních akcí omezují 

protiepidemická opatření, se nám podaří vytvořit tradici setkání ve školní knihovně. 

                                                                                                                             PhDr. Lenka Dvořáková 

Stále se všichni učíme… 

 

Jak se učíme biologii v novém školním roce? 

Dějepis na Arabské … 

 

…expozicí provázela  
absolventka Gymnázia Arabská 
Barbora Dvořáková… 

https://gulag.cz/cs/
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Příběhy bezpráví již po sedmnácté 
 

Měsíc filmu na školách Příběhy bezpráví se i letos koná online. Příběhy bezpráví začaly v listopadu 

2005. Gymnázium Arabská se zapojilo od samého začátku. Jako první jsme promítali film Ztracená duše 

národa: Ztráta slušnosti, hostem nebyl nikdo jiný než spisovatel a neúnavný bojovník proti komunismu Jiří 

Stránský. 

Za 16 let existence projektu uspořádaly školy 9 345 projekcí, kterých se zúčastnilo více než 405 000 

žáků. Na Arabské filmy vidělo a následně diskutovalo s hosty více než 1500 studentů.  Zavítali k nám 

Michael Kocáb, Helena Třeštíková, Marie Šandová, Augustin Bubník, Doris Grozdanovičová, Jan Ruml, 

Kristýna Vlachová, Igor Lukeš - ten s námi besedoval přes Skype z Bostonu - a mnozí další. 

 

Letošní 17. ročník filmového festivalu 

Příběhy bezpráví je zaměřený na mladé lidi, 

kteří bojovali proti komunismu. Na výběr jsou 

filmy Neznámí hrdinové: Ta krásná holka z vily 

nad řekou, příběh politické vězenkyně Dagmar 

Šimkové, film Věřím, že více světla potřeba 

nebude, příběh Janů Palacha a Zajíce a film 

Postavení mimo hru, který mapuje osudy 

mistrů světa v hokeji z let 1947 a 1949. Tito 

mladí sportovci místo cesty do Londýna 

putovali do komunistických lágrů. Všechny tři 

filmy studentům představují zajímavé  

a odhodlané mladé lidi, kteří velmi brzy 

pochopili, jak zásadní věcí je svoboda. Ke každému filmu jsou připraveny online besedy. Během prvních 

pěti listopadových dnů na GA film o Dagmar Šimkové vidělo téměř 90 studentů. Jejich reakce mluví za vše: 

nespravedlnost, smutek, zlost, obdiv, odvaha, absurdita. 

                                                                                                       PhDr. Alena Horáčková 

 

   
 

 
 

 
 
 
 

English Drama Club Returns  
 

The Arabska English Drama Club (EDC) is back in action after a 

Covid-induced hiatus with a small group of enthusiastic beginners 

and veteran performers looking forward to a spring production 

under the direction of Jeff Baugh and Laura Bazyn.  

Final decisions on the piece to be performed and the 

distribution of roles are just around the corner. In the meantime, the 

club has enjoyed teambuilding and making each other laugh with 

icebreakers and improv games.   

EDC is an excellent way for students to gain confidence, 

develop friendships, and improve their English and acting 

skills.  However, it is not only actors who can get involved. The club 

also hopes to cooperate with other creative students to prepare 

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

 
 

Co jsme už stačili zažít a co nás ještě v letošním školním roce  čeká? 
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staging, sound, and promotional materials. Be on the lookout in the spring semester for more information 

on upcoming performances and your opportunity to see these talented students shine.   

 
I letošní školní rok je poznamenán pandemií Covid 19, takže jsme byli nuceni mnohé akce 

přesunout na jaro a doufat, že budou moci proběhnout, nebo zcela zrušit. Doufáme, že se v příštích 

letech budeme moct vrátit k velmi oblíbené nabídce tematických cest jak do Velké Británie a Irska, tak 

i do USA. Letos můžeme pouze nostalgicky zavzpomínat… 

Jako každý rok se hlásíme do soutěží Best in English a Juvenes Translatores a samozřejmě budeme  

i pořádat Olympiádu v anglickém jazyce. Těchto soutěží se mohou zúčastnit všichni žáci naší školy, všichni 

mají šanci uspět. A v soutěži Best in English navíc soutěží nejen jako jednotlivci každý sám za sebe, ale 

také jako tým za naši školu! 

Někteří studenti druhého ročníku si zvolili napsat svou ročníkovou práci v předmětu 

angličtina, rozhodli se věnovat tématům jako ADHD, he Fall of Yugoslavia, Conflicts/Tensions 

between Scotland and England, Forensic science - a study case, How to make a movie. Budeme jim 

nápomocní a zároveň jim přejeme, aby pro ně byla práce nejen povinností, ale i zábavou. 

Předmětová komise anglického jazyka již tradičně nabízí semináře, které studentům třetího 

ročníku pomáhají s přípravou na Cambridgeské jazykové zkoušky First a Advanced. V tomto školním 

roce k těmto dvěma velmi oblíbeným seminářům přibyl i seminář, ve kterém se žáci soustředí na 

zkoušku na úrovni C2 - Proficiency.  

Studenti mají možnost zapojení se do nového kurzu s názvem  Literature, Literacy and Critical 

Thinking for Secondary Schools, který naše škola připravuje s Centrem pro talentovanou mládež 

(CTM). Tento kurz je určen pro studenty se znalostí angličtiny na úrovni alespoň B2. Kurz pomocí 

krátkých literárních textů, především povídek, rozvíjí kritické myšlení, argumentační schopnosti a také 

slovní zásobu účastníků.  

 Mgr. Petra Florianová, za komisi anglického jazyka 

 

Arabská at Future Port Youth 
 

On Thursday 11 November 2021 our school joined  

a unique Europe-wide hybrid event called Future Port 

Youth. The subtitle of the event was “Bright Future to Your 

School''. Future Port Youth aimed at students of all fields 

and focused on hot topics of tomorrow. 

Innovators from all around the world joined the 

event with their captivating speeches offering an insight 

into the vision of the future. Our students joined the 

discussions about the future of food, fashion, money and 

mobility, and debated the future with AI and robots. 

The event undoubtedly enriched the students of our 

school. Firstly, it created a natural environment in which 

the students could freely practice their English language 

skills. Secondly, it engaged both the students and the 

teachers as it challenged our predictions and ideas about 

the future. And thirdly, the attendees got a chance to join 

an international community where “active students, 

teachers, and schools connect, exchange, and share ideas 

on how to leverage exponential technologies to improve 

this world”. 
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We would like to thank all the teachers and students who joined the event and the discussions. Let us all 

see what the future might have in store for us. 

You can find more information about the event and the community at futureportyouth.com 

Bc. Šárka Helebrant 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výuka sice probíhala distanční formou, ale podařilo se nám uskutečnit některá setkání se 

zajímavými lidmi online formou. Setkání byla realizována v rámci našeho hlavního projektu Dny 

Frankofonie na Arabské.  

Dny Frankofonie pořádáme od školního roku 2013/2014.  Cílem Journées de la Francophonie  je 

představit rozmanitost frankofonní kultury.  

V roce 1998 Mezinárodní organizace Frankofonie vyhlásila 20. březen Mezinárodním dnem 

frankofonie a svátkem francouzského jazyka.  

Dny Frankofonie mají u nás již dlouhou tradici. V průběhu Dnů Frankofonie se snažíme seznámit 

studenty francouzského jazyka s pojmem frankofonie a připravit setkání se zajímavými „frankofily“. Jde 

nám především o zpestření výuky a motivaci žáků k osvojování francouzštiny, prohloubení znalostí 

z francouzských reálií a poznání francouzského stylu života (savoir-vivre).  

Od školního roku 2010/2011 organizujeme v rámci Dnů Frankofonie na Arabské a jazykových 

aktivit setkání s pétanque, která mají u studentů velký úspěch.  

Pro studenty je důležité, aby poznali třetí nejoblíbenější sport ve Francii, jež je neoddělitelnou 

součástí francouzského savoir-vivre. Aktivity s pétanque probíhají pod vedením Ing. Petra Fuksy, 

mezinárodního trenéra a propagátora pétanque, nadšeného hráče a mistra České republiky, zakladatele 

Školy pétanque a absolventa našeho gymnázia. Aktivity probíhají ve francouzštině a v češtině. Studenti se 

také dozvědí něco z historie pétanque, poznají nejlepší hráče tohoto sportu a učí se správnou terminologii 

pétanque ve francouzštině. 

 

 

A jak charakterizuje tento sport Petr Fuksa? 

„Pétanque je skvělý týmový sport, u kterého dobře poznáte charakter lidí. Účastníci si jej rychle oblíbí, 

protože pravidla jsou jednoduchá, ale hráči postupně zjistí, jak je důležité pečlivě přemýšlet o taktice, 

Z francouzské sekce 
Co se nám podařilo zorganizovat a co připravujeme pro naše studenty? 
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domluvit se na ní se spoluhráči a pak se ji pokusit realizovat. Pétanque je hra, do které se rychle zapojí i ti, 

kteří ji nikdy předtím nehráli.“ 

V březnu se nám podařilo uskutečnit setkání online s Petrem Fuksou ve všech skupinách 

francouzského jazyka. Pan Fuksa si pro nás připravil povídání o 

pétanque, atmosféře na fotbalu a studiu na universitě v Lyonu. 

Povídání obohatil o záznamy z utkání dvou nejprestižnějších 

fotbalových klubů Olympique Marseille a Paris Saint Germain a 

ohňostroje v nádherném městě Lyonu. 

Uskutečnili jsme také setkání online s RNDr. Janem Křivánkem z Ústavu organické chemie  

a biochemie Akademie věd ČR. Se studenty 1. ročníku se podělil o dojmy z výzkumu v pralese a ze života 

ve Francouzské Guyaně. 

Podařilo se nám také spojit se s absolventem našeho gymnázia, absolventem VŠE v Praze  

a absolventem HEC v kanadském Montrealu, Ing. Petrem Skácilíkem. Svoji prezentaci nazval „Z Arabské do 

letecké divize Bombardier Aerospace a Aerospace Helicopter Mission.  

Před koncem školního roku si studenti 1. ročníku konečně zahráli pétanque na našem hřišti 

v areálu gymnázia. 

  V říjnu letošního školního roku se s Petrem Fuksou setkali studenti 3. ročníku v rámci 

projektového dne mimo školu. Projekt jsme nazvali Savoir-vivre en francais et etre créatif avec le francais. 

Akce se uskutečnila na krytém hřišti Ubulodrom v Úněticích. Studenti se seznámili s pravidly pétanque ve 

francouzštině. Poznali dvě francouzské studentky Fanny a Emmu z vysoké školy  „Audencia Business 

School Nantes“, které jsou aktuálně na mezinárodní stáži v Praze. Studentky si připravily prezentaci  

o nejvýznamnějších městech a regionech Francie, kultuře, sportu a dalších aspektech života ve Francii. 

S našimi studenty si také zahrály 3 kola pétanque. Pro studenty jsme připravili ochutnávku francouzských 

sýrů s povídáním o francouzských gastronomických zvycích. 

 

A jak tuto akci hodnotili samotní studenti? 

„Nejzajímavější pro mě byla prezentace o Francii od rodilých mluvčích, dozvěděla jsem se nové věci  

a naučila se poslouchat i rychleji mluvící Francouze.“  

„Nejvíce mě překvapila ochutnávka sýrů a francouzské písničky v pozadí. Připadalo mi to, jako bych se na 

chvíli přemístila do Francie. Skvělá atmosféra!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Ve výuce FJ se nám podařilo otevřít dva semináře francouzského jazyka ve 3. a 4. ročníku. 

Semináře jsou zaměřené na prohloubení znalostí z francouzských reálií, zdokonalení řečových dovedností 

a přípravu na státní a profilovou maturitu z FJ. Navíc maturantům nabízíme možnost prezenčních 

konzultací, které probíhají mimo řádné hodiny. 

V listopadu bychom se chtěli zúčastnit školní projekce „na míru“ ve Francouzském institutu ve 

Štěpánské ulici v rámci 24. ročníku Festivalu francouzského filmu. Pokud to aktuální situace dovolí  

a v souladu s platnými vládními opatřeními, zhlédneme dokument o Milanu Kunderovi. Festival 

francouzského filmu vznikl z přání propagovat francouzskou kinematografii ve střední Evropě a s cílem 

…Pétanque je skvělý týmový 
sport, u kterého dobře poznáte 
charakter lidí… 
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…Deutsches Sprachdiplom je 
mezinárodně uznávaná zkouška 
z německého jazyka… 

…připravujeme setkání se zástupkyní 
informační kanceláře Campus France 
République tchèque… 

podpořit distribuci francouzských filmů v českých kinosálech. Jako milovníci francouzského jazyka  

a francouzského filmu si tuto filmovou přehlídku nenecháme ujít. Studenty budeme informovat 

v hodinách FJ. 

Pro studenty 3. a 4. ročníku připravujeme setkání 

se zástupkyní informační kanceláře Campus France 

République tchèque, která vyvíjí činnost v rámci 

Francouzského institutu v Praze, paní Athénais Surreau. Paní Surreau bude informovat studenty  

o možnostech studia ve Francii, o studijních programech a stážích. Studentům představí francouzský 

vzdělávací systém a zadá jim soutěžní vědomostní kvíz. 

V jarním období 2022 bychom chtěli uskutečnit tradiční olympiádu ve francouzském jazyce 

s rodilým mluvčím, panem ing. Rachidem Bouberagem a čeká nás 9. ročník Francophonie na Arabské. 

Vážení rodiče a studenti, těšíme se z prezenční výuky a do nového roku vám přejeme hlavně pevné zdraví.                                                           

                                                                                               Mgr. Dana Skácilíková, za komisi francouzského jazyka 

 
 

  
 
 
 

V tomto školním roce došlo v rámci výuky německého jazyka k několika změnám. Hodiny 

německé konverzace ve 2. a 4. ročníku nově probíhají pod vedením rodilé mluvčí MA. Anny Dellian. O to, 

aby rodilý mluvčí rozšířil řady vyučujících německého jazyka, škola usilovala již dlouho. Jsme proto velmi 

rádi, že letos mohlo být přání studentů vyslyšeno. 

Další novinkou je zařazení našeho gymnázia mezi 

vybrané školy, které disponují právem pořádat zkoušku 

z německého jazyka DSD (Deutsches Sprachdiplom). Na přelomu 

listopadu a prosince bude zkoušku poprvé skládat 23 studentů 

našeho gymnázia. Deutsches Sprachdiplom je mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka 

připravená stálou Konferencí ministrů školství spolkových zemí SRN. Získání jazykového diplomu II. 

stupně (DSD II) prokazuje výborné znalosti německého jazyka, literatury a reálií a rozvoj interkulturní 

kompetence. Diplom umožňuje například přímý vstup studenta na vysoké školy v německy mluvících 

oblastech, bez povinnosti skládat další jazykovou zkoušku. Nahradí také profilovou maturitní zkoušku  

z němčiny. Ve dnech 18. a 19. 11. se konal studijní pobyt ve škole jako příprava letošních uchazečů na 

složení této zkoušky. 

Některé oblíbené tradiční podzimní a zimní akce (např. návštěva adventní Vídně) nelze bohužel 

během stále nejisté epidemické situace plánovat, doufáme ale, že ve druhém pololetí bude situace opět 

příznivější a podaří se nám realizovat se studenty prvních ročníků červnovou exkurzi do Drážďan nebo 

jiného německého města.  

Mgr. Michaela Boháčová, za komisi německého jazyka 

 

 

 
 
 

 

Umělá inteligence se stává již běžnou součástí našich životů a 

bez pokročilých technologií v této oblasti bude stále těžší obstát v 

celosvětové konkurenci. Naši studenti mají nově možnost nahlédnout 

pod pokličku této technologie na novém semináři Umělá inteligence. Seznámí se s hlavními principy, 

pochopí, co umělá inteligence dokáže a na co se naopak nehodí, a vše si procvičí na praktických 

příkladech. Seminář je určen pro studenty všech zaměření, studenti se mohou přirozenou cestou seznámit 

s informatikou a počítačovými vědami a vydat se tak ve své kariéře třeba i novou cestou. 

Ing. Martin Filipský, Ph.D. 

Z německé sekce 

Novinka – Volitelný předmět Umělá inteligence 

…Seminář je určen pro 
studenty všech zaměření… 
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Školní rok 2020/21 byl ve znamení Covidu. Přes mnohá úskalí 

epidemie naše gymnázium využilo čas fyzicky zavřených škol ke 

kompletní rekonstrukci obou školních tělocvičen. Kromě tradičních 

míčových her (basketbal, volejbal, házená a futsal) lze nyní obě 

tělocvičny plnohodnotně využít pro populární badminton. Gymnastika 

v malé tělocvičně nikdy nebyla komfortnější a bezpečnější, než je 

právě teď.  A v neposlední řadě příjemný vizuální dojem 

skandinávského 

minimalismu s vůní 

dřeva dělá ve 

společnosti 

sympatických učitelů 

sportování na 

Arabské skvělým 

pohybovým 

zážitkem. 

Mgr. Adam Škapa, za komisi tělesné výchovy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adaptační kurz Seznamme se  
 

Adaptační kurz Seznamme se letos začal sice 

bezprostředně po začátku školního roku jako minulý rok, 

ale probíhal velmi netradičně ve dvou termínech. Jako 

první se 2. – 6. 9. 2021 na seznamování vypravily třídy 1C 

společně s 1D a 1E. Pak jsme museli kurz přerušit kvůli 

rekonstrukci v místě ubytování. Třídy 1A 

 a 1B tedy 

vyrazily až 10. 

– 12. 9. 2021. 

Hygienická 

opatření nám 

zkomplikovala 

život, takže se bohužel nemohli zúčastnit všichni studenti 1A, 

kteří se ocitli v karanténě. Všechno zlé je ale pro něco dobré.  

Na druhou část Seznamme se s námi odjel  

i vizualizér, který zprostředkoval kontakt online, takže se na 

večerní program připojila i paní ředitelka a někteří studenti 

měli možnost se podívat na místo a virtuálně se zúčastnit se závěrečných aktivit.  

Lokace v krajině Českého Meránu v okolí Prčice se v minulých letech osvědčila, úroveň ubytování ve 

Dvoře Chotětice je stále relativně dobrá a přítomnost rozličných druhů zvířat podpořila dobrou náladu.  

…další zajímavosti 

 

Tělocvik na Arabské 
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Program začínal už ve vlaku, kde členové barevných týmů luštili první úkoly. Počasí nám letos 

přálo, takže se nikdo nemusel obávat, že během bloudění zmokne. Týmy za jednotlivé aktivity získávaly 

hesla, která nakonec celá třída proměnila ve zlato. 

Noví studenti měli možnost seznámit se 

s třídními učiteli, členy školního poradenského 

pracoviště a poučit se ze zkušeností absolventů našeho 

gymnázia.  

 

Pravdivost tvrzení, že je rozhodně něco špatně, 

pokud jste se ocitli na stejné straně ohradníku jako 

kůň, se letos opět potvrdila při pohledu na studentky, 

které hladí koně uprostřed dvora. I koně si umí otevřít 

dvířka svého stání, tak si na ně musíme dát příští rok 

pozor. Stejně jako na lamy, které prý tentokrát na 

nikoho neplivly, ale kdo ví, co nás čeká příště. 

Tým SeSe 
 

 
 
 

Studentské volby 
           

Kostky jsou již vrženy. Volební místnosti už jsou dávno uzavřeny, hlasy spočítány a vítězná koalice 

již plánuje kroky své budoucí vlády, i tak bychom se ještě v tomto článku chtěli vrátit do časů, kdy všude 

panoval volební chaos. I naše škola se ve volbách angažovala nebo spíše ve volebním průzkumu, přesněji  

v projektu Jednoho světa na školách. 

 

Dne 21. 9. proběhly u nás ve škole Studentské volby, ve kterých mohli všichni studenti, kteří již 

dovršili věku patnácti let, vyjádřit svůj názor. Tito studenti ve většině případů ještě ve skutečných volbách 

rozhodovat nemohli. Volby probíhaly o několik dní dříve než volby parlamentní a jejich celostátních 

výsledků využily obě koalice, které výsledky 

sdílely a potvrdily, že si podpory studentů váží.  

V celostátním studentském projektu vyhrála 

koalice PirStan a na naší škole koalice Spolu  

s drtivým náskokem před ostatními stranami. 

 

Na Arabské jsme brali Studentské volby 

vážně, po škole byly vylepené plakáty, volební 

komise několikrát oslovila studenty školním 

rozhlasem, vznikl i instagramový účet, kde se daly 

k události vyhledat veškeré informace. 

 

Děkujeme všem, kteří se voleb zúčastnili. 

Jsme rádi, že na Arabské máme mladé lidi, kteří se 

zajímají o dění kolem nás. I když by v podstatě 

ještě nemuseli. Příjemně nás potěšila vysoká účast nižších ročníků a také touha některých studentů zapojit 

se do voleb i přes karanténu nebo dokonce ze školního výletu, což nakonec nebylo možné zrealizovat kvůli 

pravidlům JSNS.  

 

Výsledky našich školních voleb obdržel každý student do své e-mailové schránky. Celostátní 

výsledky můžete naleznout na portálu jsns.cz 

                                                                                          Eliška Lukešová, 3A 

 

https://www.jsns.cz/
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MAtematicko – FYzikální Nášup alias MAFYN 
 

V říjnu letošního roku nám covidová situace konečně přála a mohli jsme ve dnech 13. – 16. října 

vyrazit za čerstvým horským vzduchem do Krkonoš. Tyto dny jsme trávili stejně jako každoročně v chatě 

Rokytenka. Sešlo se nás tam 19 studentů napříč 2., 3., a 4. ročníkem, dva nám známí profesoři z hodin 

matematiky a fyziky, jiní dva profesoři v kuchařské čepici, malá pomocnice a čtyřnohý domácí mazlíček.  

Jistě každý očekával nášup matematických a fyzikálních úloh, ale takový nášup dobrého a teplého 

jídla, kterého se nám denně dostávalo, to bylo nečekané 

a milé překvapení, které jsme si snad ani nezasloužili. 

Nebo vlastně ano – jak se říká, bez práce nejsou koláče, 

tudíž jsme i my přiložili ruku k dílu  

a přispěli ke kulinářskému skvostu oloupáním 

brambor.  

A protože jsme měli nejen skvělé kuchaře, ale  

i skvělé vedoucí výpravy, problémové příklady, které 

nám měly pomoci k úspěšnému řešení olympiád 

z matematiky a fyziky, jsme nakonec všichni tak nějak 

pochopili. Počítali jsme od rána do večera, uvnitř  

i venku, úspěšně i neúspěšně, ale vždy 

v dobré náladě.  Zde musíme zmínit, že se 

na čerstvém vzduchu mnohem lépe myslí,  

a počítání venku bychom klidně uvítali 

i v běžné výuce.   

Celý pobyt se nesl v klidné  

a uvolněné atmosféře. Narušoval ji občasný 

neklid při snaze dosáhnout správného 

výsledku příkladu. Tyto slabé chvilky ale 

rychle vylepšila vůně upečených muffinů, 

hra kulečníku a karet, či humor našich 

profesorů a přátelská konverzace mezi 

studenty.  

Kateřina Kubová, Jakub Mejzr, 3C 

  

 

Přírodovědný klokan 2021 
 

Během 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 120 bodů. 

Celkem se do soutěže zapojilo 57 žáků. Úspěšně (zisk 

alespoň 60 bodů) soutěž vyřešilo 16 žáků. Mezi nejlepší řešitele 

patřili žáci ze tříd 1C, 1D, 1E, 2D a 2E. Na prvních třech místech se 

umístili: Nathalie Vávrová s 91 body (1D), Ondřej Kameník s 87 

body (1D)  a Lenka Vimrová s 80 body (2D). Letošní výsledky odpovídají vyhodnocení z minulých ročníků. 

Věříme tedy, že nikdo z účastníků neztratí odvahu a v příštím roce se opět do soutěže zapojí. 

Mgr. Lenka Veselá 
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Soutěž Pražský globus 
 

Jako každý rok i letos proběhlo podzimní školní kolo zeměpisné soutěže 

Pražský globus. 13. října 2021 se 21 studentů účastnilo soutěže kategorie C.  

Vypracovávali jak teoretické otázky, tak i praktickou část. Nejlepší řešitel 

postupuje do krajského kola, které se bude konat ve stanici přírodovědců DDM 

hlavního města Prahy. Do dalšího kola přejeme hodně úspěchů. 

Mgr. Jitka Ottová 
 
 

 
 

Robosoutěž 
 

Na naší škole rozvíjíme talent studentů ve všech oblastech, včetně přípravy pro inženýrské obory. 

Výuku neustále inovujeme podle současných potřeb 

ekonomiky i budoucích trendů. Jedním z nich je 

robotika, která se zavádí do běžné výuky i na 

základních školách. V rámci předmětu Aplikační 

software se však naši studenti již několik let setkávají  

s jednoduchými úlohami, které řeší s pomocí robotů 

postavených ze stavebnic Lego Mindstorm EV3. Letos 

nově studenti prvního ročníku řeší poměrně složitou 

komplexní úlohu z oblasti teorie řízení a konstrukce 

robotů. Tříčlenné studentské týmy, které své roboty 

samostatně navrhují a rovněž i programují, čeká školní 

kolo v soutěži robotů a vítězné čtyři týmy i účast na 

konci listopadu na celostátní Robosoutěži (https://robosoutez.fel.cvut.cz) pořádané každoročně Fakultou 

elektrotechnickou ČVUT. Držme našim studentům palce! 

Ing. Martin Filipský, Ph.D. 
 
 
 

 
 
 

 

Novinky z CTM  
  

V úvodu našeho článku bychom vás rádi seznámili s novým kurzem, který nabízí Centrum pro 

talentovanou mládež (CTM) a do kterého se zapojili naši žáci. 

 

Milí rodiče, milí žáci, milé žákyně,  

naše škola si zakládá na tom, že svým žákům poskytuje kvalitní vzdělávání v moderní formě, proto jsme ve 

spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež (CTM), které se specializuje na digitální vzdělávání v praxi, 

v tomto školním roce otevřeli kurz Literature, Literacy, and Critical Thinking (Čtením ke kritickému 

myšlení).  

Kurz bude pro naše studenty přínosný na více úrovních. Díky modulům se žáci seznámí s různými 

literárními žánry, budou číst texty, tradiční i méně tradiční, a zároveň budou své myšlenky formulovat v 

cizím jazyce. Kritické myšlení, analýza informací a budování vlastního názoru, to je zastřešujícím cílem 

kurzu. 

Kurz je koncipován jako tzv. blended learning; žákům je zadávána práce v týdenních blocích, kdy 

si sami volí rychlost tempa postupu zadanou prací, následně probíhají setkání, která se soustřeďují na 

diskuze k prezentovaným tématům a prohlubování znalostí a dovedností.  

Centrum pro talentovanou mládež 

https://robosoutez.fel.cvut.cz/
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Do kurzu se v tomto školním roce přihlásili dvě žákyně prvního ročníku, jedna žákyně druhého 

ročníku a jeden žák třetího ročníku. Průřezově žáci ze všech studijních oborů, tedy humanitního, 

přírodovědného i programátorského oboru. Věříme, že právě i rozmanitost v různých pohledech nám 

dovolí se tématům věnovat ve větší hloubce a povede k obohacujícím diskuzím.  

Těšíme se na zpětnou vazbu, a třeba i na Vaši účast v příštích letech.  

 

CTM tradičně 
 

V tomto školním roce se dále do kurzů CTM zapojily dvě žákyně třetího ročníku. Vybraly si kurz AP 

Biology a AP English Literature and Composition  Online . 

Vzhledem k tomu, že v tomto roce probíhá výuka 

klasickou prezenční formou, je jistě velmi náročné najít dost sil 

pro vypracovávání úkolů zadaných v rámci online studia.  

Věříme, že naše žákyně vytrvají, úspěšně kurzy absolvují 

a získají Certifikát s ohodnocením svého úsilí. 

Bližší informace: www.ctm-academy.cz, www.ctm-academy.org 

Bc. Šárka Helebrant, Mgr. Lenka Veselá, koordinátorky CTM 

 

 

Den osobností 
 

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva si každý rok 

připomínáme besedami s osobnostmi z různých oborů.  

Tento rok jsme navázali na loňský úspěch online besed, kdy bylo možné setkat se, i když jen na 

dálku s lidmi, kteří by do školy nemohli přijít. 

 

Pozvaní hosté:   

PhDr. Naďa Profantová, Ph.D. – vědecká pracovnice 

Oddělení archeologie středověku Archeologického 

ústavu Praha AV ČR (absolventka GA), MDDr. Jakub 

Studený – zubní lékař a člen zakládajícího týmu 

iniciativy Lékaři pomáhají Česku (absolvent GA), prof. 

Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. - vedoucí vědecký 

pracovník Národohospodářského ústavu AV ČR (NHÚ) 

a profesor ekonomie v Centru pro ekonomický výzkum, 

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. - teoretický fyzik a 

popularizátor astrofyziky a astronomie,  

capt. Stephen Bult - a Dutch national and former United Nations Peacekeeper,  

prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. - 

biochemik, prorektor UK pro vědu 

a výzkum a vedoucí výzkumné 

skupiny na Ústavu organické 

chemie a biochemie, Mgr. Ondřej 

Tichý, Ph.D. – vedoucí Ústavu 

anglického jazyka a didaktiky, Mgr. 

Petr Štěpánek, Ph.D. - mimořádný 

a zplnomocněný velvyslanec ČR v 

Irácké republice, prof. RNDr. Jiří 

Bičák, DrSc., dr. hc - vědec a fyzik, 

který se zabývá kosmologií, 

obecnou teorií relativity, astrofyzikou, historií a filozofií fyziky, Mgr. Ivana Štefková - psycholožka se 

zaměřením na podporu psychické odolnosti. 

http://www.ctm-academy.cz/
http://www.ctm-academy.org/
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Milý Karthiku, 

 

srdečně Tě zdravíme do Sorabu ve státě Karnátaka. Místo, 

kde bydlíš a studuješ, je velice daleko od Prahy, kde žijeme 

a studujeme my. Náš kontakt však svědčí o tom, že Evropa a 

jihozápadní Indie přece jen nejsou tak daleko. 

Děkujeme za zprávy, které od Tebe máme. Píšeš, že 

jsi začal studovat první stupeň školy v Sorabu a že jsi začal s 

přípravou na univerzitní studium. Tak to jsi také 

středoškolák jako my na Gymnáziu Arabská. I Tobě zbrzdila 

studium pandemie spojená s onemocněním Covid 19. Vloni 

jsi mohl chodit do školy jen 3–4 měsíce: my jsme byli ve 

škole 2–3 měsíce. Všichni doufáme, že už se podobná 

situace nebude opakovat.  

Píšeš o těžkých zkouškách, které Tě čekají a také o 

tom, jak náročné bylo on-line studium. Měl jsi každý den mnoho úkolů a posílal jsi je učitelům mobilem. 

Naše škola se také přesunula do on-line prostoru. Máš pravdu, něco nám to vzalo, zároveň jsme se 

mnohému naučili a měli jsme možnost zamyslet se nad sebou a udělat plány do budoucna. Moc Ti přejeme, 

aby se Ti povedly zkoušky, které Tě čekají. Budeme Tě z Prahy podporovat a myslet na Tebe. 

Obdivujeme, že jsi v době pandemie nastoupil do práce a podpořil tak rodiče a bratra, kteří, jak 

píšeš, jsou na Tebe hrdí – pracoval jsi sedm hodin denně a týdně jsi vydělal 3000 rupií. Napsal jsi, že 

peníze jsi dal mamince a mohl sis koupit Android, abys mohl být on-line na výuce. Karthiku, i my jsme na 

Tebe hrdí. Je dobře, že jste všichni v pořádku, stejně jako to, že se těšíš do školy a máš plány do budoucna. 

My Ti v tom opět rádi pomůžeme.  

Jak víš, od roku 2016 jsi náš „adoptivní syn“. Každý rok pro Tebe pořádáme svačinu: studenti 

dobrovolníci napečou cukroví a koláčky. Bývá to nádhera pro oči a tisíce vůní a chutí pro ostatní smysly. 

Jenomže již druhým rokem tuto akci konat nemůžeme, protože hygienické podmínky v době covidu nám 

to neumožňují. My to ale nevzdáváme. I letos se Tě pokusíme přiblížit Tvému snu vystudovat a stát se 

indickým policistou.  

Studenti ze tříd 4A a 3A vymysleli, jak to provedeme: věnujeme 

Ti ve škole jeden až dva dny. Naše charitativní akce proběhne jako den 

dárků pro Karthika Madivala, ale abychom z toho měli radost také my, 

nejprve si darujeme sladkosti a drobné dárky do společného fondu. 

Následovat bude Tvůj den: věříme, že řada z nás Ti přispěje na studium, 

a ti, na které se usměje štěstí, získají malý dárek ze společného koše 

drobností (samozřejmě zabalených). Věříme, že i letos se to povede, vždyť 

tahle akce má na naší škole tradici od roku 2003: náš první adoptivní syn je 

dnes již dospělý učitel pan Anil Kumar, který dál předává štafetu ve 

vzdělávání. Doufáme, že i jemu se daří dobře.  

Karthiku, pozdravuj rodiče a bratra, buďte zdrávi. Tobě přejeme, ať Ti 

jde studium lehce. Svět není tak malý a spořádaný, aby v něm nemohly znovu 

vyvstat krize a problémy. Není však tak velký, abychom si i na dálku nemohli 

pomáhat v krizích, problémech a v cestě za vzděláním. 

 

P. S. Ať se daří Vašim zasazeným banánovníkům a arekovým palmám. Jistě s nimi budeš rodičům pomáhat. 

Myslíme na Tebe…  

 

                                                     Tvoji adoptivní rodiče, studenti GA a PhDr. Alena Horáčková  

Dopis Karthiku Madivalovi do Sorabu, stát Karnátaka, Indie 
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Schola Pragensis 
 

 
Výstava středních škol zůstává i pro tento rok v online 

podobě. https://prahaskolska.eu/ nebo 
http://www.scholapragensis.online 

Kromě základních informací o škole, zde bude zveřejněna 
také obrazová dokumentace školy. Momentálně jsou připravená 
videa, která si můžete také prohlédnout na YouTube kanálu školy: 
představení jednotlivých předmětů a sestřih do dvouminutového 
videa. (Pokud vás zajímá jen některý předmět, tak navštivte 
fotogalerii školy.) 

 
 
 
 

Dny otevřených dveří 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhlášení výsledků celorepublikové soutěže v 3D tisku 
 

  

Kdy: středa 1. prosince 2021 
středa 5. ledna 2022 
 

Co vás čeká ve středu 1. 12. 2021:   
 od 8:00 do 17:00 možnost navštívit prezenčně školu 

(prohlídka odborných učeben, laboratoří a areálu školy) 
za těchto podmínek: 

o negativní PCR test nebo ukončené očkování 
o online rezervace na určitý čas (aplikace na 

webu školy) 
o maximální počet osob na jednu hodinu bude 30 

 18:00 online setkání s ředitelkou školy 
o představení školy 
o seznámení se Školním vzdělávacím programem 

pro tři studijní zaměření 
o informace o přijímacím řízení pro školní rok 

2022/2023 
o přihlášky na přípravné kurzy z matematiky  

a jazyka českého na přijímací zkoušky (online) 
o informace o zkouškách nanečisto 

Kde nás můžete sledovat 

 

Kdy: čtvrtek 2. prosince 2021 (online) 
 
Co vás čeká:   

 představení 3D modelů  
 setkání se soutěžícími 
 vystoupení zástupců škol, kam jsou modely určeny 
 práce poroty, která vybere nejlepší práce, které budou 

oceněny 
 
Soutěž je podpořena grantem MHMP. 
Partnery jsou ZŠ pro žáky s poruchami zraku na Praze 2 a Gymnázium 
pro zrakově postižené na Praze 5. 

https://prahaskolska.eu/
http://www.scholapragensis.online/
http://www.scholapragensis.online/
https://www.youtube.com/watch?v=7M7xB6iBUo4
https://www.youtube.com/watch?v=uXXkCURWQoY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uXXkCURWQoY&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/152185568@N08/albums/72157716682469847
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… slavnostní přípitek a poděkování patřily Lubošovi Lauterbachovi za 55 let a Marcele Skolilové za 50 let 

věnovaných Arabské… 
 
 
První řada zleva:  
Adam Škapa, Tomáš Brinke, Markéta Jiskrová, Pavla Pásková, Markéta Šlegerová, Jiří Tůma, Jan Tuzar, 
Kateřina Mrštinová, Milan Koblic, Blanka Hniličková, Ivana Vondráčková, Petra Korfová 
 
Druhá řada zleva: 
Helena Chromá, Michaela Boháčová, Jana Blahníková, Laura A. Bazyn, Marcela Skolilová, Lenka Dvořáková, 
Barbora Novosadová, Luboš Lauterbach, Milan Kvajsar, Petra Feketová, Pavla Pracnová, Ivana Loužecká, 
Zdeňka Hamhalterová, Lenka Veselá 
 
Třetí řada zleva: 
Jeffrey Allan Baugh, Zdeňka Mihulková, Jiří Kokeš, Milan Purnoch, Miroslav Kalousek, Libor Kalivoda, Jan 
Lána, Tereza Schmoranz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Redakční rada: 

 RNDr. Zdeňka Hamhalterová 
Mgr. Ivana Pechová 

 

Zřizovatel školy: Hlavní město Praha 
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