Příloha č. 1 k výroční zprávě o činnosti školy
„Život v ANOA nejen ve školních lavicích, aneb návrat v čase měsíc po měsíci“
Výuka v exteriérech - školní rok 2017/2018
(čerpáno z aktualit na webových stránkách školy)

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu -DofE
Chceš se v něčem zlepšit, poznat nové lidi a vidět kus světa? Máš zajímavé cíle a sny, které bys rád realizoval(a)? Rád(a)
přijímáš v životě výzvy a pouštíš se do nových věcí? Pak je program DofE pro tebe to pravé. Nově na naší škole….
Více informací v září 2018.

Farma Soběsuky - výlet A1A
Po dlouhém plánování jsme se konečně jako třída vydali na výlet na Plzeňsko, na farmu do Soběsuk.
Ve čtvrtek 4. 6. 2018 jsme se vlakem z velkoměsta dopravili na malou vesničku do přírody. Přestože všichni byli z
dlouhé cesty unavení, po příjezdu přišla obrovská vlna energie, a tak jsme se podívali, jak si na farmě žijí kozy, prasátka,
ovce a měli si možnost pohladit i tulivého oslíka a koně.
Následovala večeře v podobě opékání buřtů a zábava pokračovala zpěvem doprovázeným kytarou. U táboráku nás
navštívila další zvířátka, tentokráte nevítaně. Šlo o hejno bzučících velkých chroustů.
Když nadešel čas spánku, všichni jsme společně usnuli ve stanu nazývaném „týpí“, jako spávali indiáni.
Další den jsme byli na snídani v restauraci Angusfarm, kde jsme si prohlédli prostory celého objektu zahrnující i
výrobnu uzenin. Pak jsme se vykoupali v nedalekém rybníčku, vyzkoušeli si práce na statku, poznávali bylinky a sami
si uvařili oběd na ohni. Nikdo se neotrávil a všichni jsme se v pořádku vrátili s novými zážitky, zkušenostmi a
prohloubenými třídními vztahy zpět do našich realit.
Studenti A1A

Divadelní představení Romeo a Julie
Ve středu 6. června 2018 se žáci A1A, A1B a A2A na tři hodiny „ponořili“ do světa poezie, lásky a citu.
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V Divadle na Vinohradech měli možnost zhlédnout nejslavnější milostnou tragédii „Romeo a Julie“. Třebaže se jedná o
tragédii, smích místy zdobil tváře všech diváků. Postarala se o něj především prostořeká chůva a Romeovi přátelé se
svými dvojsmyslnými hláškami.
W. Shakespearovi se i po tolika letech podařilo, aby se mladý divák vžil do role zamilovaného, který touží býti milován.

Slavnostní oběd maturantů
Na počest nejlepších maturantů ročníku 2017/2018 uspořádal dne 1.6. 2018 zřizovatel školy slavnostní oběd, již
tradičně v restauraci Spices hotelu Mandarin Oriental Prague. V milé společnosti paní ředitelky a jejího zástupce strávili
úspěšní absolventi čas plný dobrého jídla, vína, příjemné zábavy, skvělé obsluhy a nečekaných zážitků, na který jistě
dlouho nezapomenou.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
V pátek 1.6.2018 byla slavnostně předána maturitní vysvědčení čerstvým absolventům denního studia (A4A, A4S) naší
Anglo-německé obchodní akademie. Předávání proběhlo již tradičně v reprezantitivních prostorách Tereziánského sálu
Břevnovského kláštera.

Bezpečně po silnicích 21. století
Dne 1.6. se první a druhé ročníky zúčastnily akce "Bezpečně po silnicích 21. století", která se konala u koupaliště
Džbán.
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Studenti si mohli na sedmi stanovištích vyzkoušet různé atrakce např. elektromotorky, elektroauta sk. AM a elektrokola.
Součástí programu byly i názorné ukázky resuscitace, fixace a vyprošťování osob z havarovaného vozidla pomocí
hydraulických nástrojů.

Kaufland
V úterý 29/5 měli studenti třetího ročníku možnost zúčastnit se exkurze v jedné z filiálek KAUFLANDU, která
mimochodem patří k nejmodernějším a největším pobočkám.
Tato patrová prodejna prošla před krátkou dobou rekonstrukcí, a tak bylo na co se dívat.

Městská knihovna
V pátek během maturitního týdne se studenti 1. ročníků vypravili do městské knihovny v Břevnově.
Díky poutavé přednášce a pracovnímu listu získali základní informace o knihovně hlavního města Prahy.

Maturitní zkoušky v plném proudu
V pondělí 30. 4. 2018 začaly pro studenty denního i dálkového studia maturity, a to písemnou zkouškou z odborných
předmětů.
V květnu pak budou následovat písemné a ústní zkoušky společné i profilové části MZ. Všem maturantům držíme palce.
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Werichova vila
"Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní neb nikdy nikdo neví co se může státi.." tak přesně takhle si notovali
Voskovec s Werichem v roce 1931 a vůbec netušili, že stejný text budou rozesílat na pohlednicích svým přátelům před
svým nuceným odchodem do emigrace.
Ve středu 18. dubna absolvovali studenti A3A prohlídku expozice Werichovy vily, zaměřenou na Osvobozené divadlo a
Voskovce a Wericha. Po výkladu průvodkyně následoval workshop v půdních prostorách tohoto domu. Zjistili jsme při
něm, do jaké míry je aktuální hra Kat a blázen a povídali si o tom, co pro nás znamenají slova občan, demokracie,
svoboda ale třeba také humor a sranda. A co ještě? Odcházeli jsme z muzea s radou od Jana Wericha, a sice že "čas
strávený na rybách se do života nepočítá."

Památník na Vítkově
České a československé dějiny 20. století připomíná mnoho míst v Praze. Na jedno z nich se vypravili i naši žáci
druhých ročníků ve čtvrtek 12. dubna.
Památník na Vítkově vystavěný jako pocta pro československé legionáře a ne příliš šťastně využit představiteli
komunistické moci je po rekonstrukci místem stálé expozice připomínající významné mezníky našich dějin 20. století.
V zájmu studentů byla tedy nejen samotná budova, včetně velké bronzové sochy husitského vojevůdce, ale i expozice s
názvem Křižovatky české a československé státnosti. Úkolem studentů bylo mimo jiné vyhledat dle obrázků na
pracovním listě některé z vystavovaných exemplářů, např. dopis Milady Horákové či plastiku legionáře, a zjistit z
průvodních popisků informace. Všichni z přítomných také nahlédli do expozice Laboratoře moci, která dokresluje
zázemí pro péči o mumifikované tělo Klementa Gottwalda. Na závěr si měl každý ze studentů sám uvědomit přínos této
návštěvy a vypsat si, které ze získaných informací může využít při své maturitní zkoušce.
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Repetitio est mater studiorum
Ve čtvrtek dopoledne maturanti čtvrtých ročníků v praxi naplňovali význam tohoto citátu. Pravda je, že nám zašifrování
místa srazu trochu zkomplikovalo život, ale na druhou stranu Karlův most měří jen půl kilometru a v ranních hodinách
se neztrácíte v davech turistů.
Samotná akce pak začala na jednom z nejmenších a zároveň nejkrásnějších náměstí v Praze. Maturanti obdrželi 2
obálky. V jedné byly úkoly, které měli splnit, a ve druhé pak je správně vyluštěná tajenka dovedla do cíle trasy. Cestou
se potkali s řadou významných jmen a v terénu si tak zopakovali, co vše už k ústní maturitní zkoušce vědí, a co si ještě
musí doplnit. Jména Havel, Hrabal, Kafka, Hašek, Hus, Kramerius a další byla dokonalou prověrkou znalostí. A závěr
celé akce? Jestlipak víte, ve kterém z pražských kostelů visí useknutá ruka? Tak až tam jsme došli.

Coca Cola - exkurze
Ve čtvrtek 22.3. se studenti třetích ročníků účastnili exkurze ve výrobním závodě Coca Coly v Praze Kyjích. Tento
závod vyrábí nealko nápoje především pro trhy v Česku a Slovensku.
Studenti nejprve zhlédli krátký film o historii a současnoti značky, kde se dozvěděli spoustu zajímavých informací,
které jistě využijí v hodinách marketingu. Dále se dozvěděli, jak funguje organizace v celé společnosti a co se všechno
stane s Coca Colou, než se dostane k nám na stůl. Závěr filmu byl pak věnován samotné výrobě. Dále se studenti
seznámili se sortimentem značky a to nejen teoreticky, ale především prakticky, neboť všem bylo k dispozici
neomezené množství nápojů ze sortimentu firmy.
Po shlédnutí filmu si všichni oblékli pláště, vesty, čepice a brýle a byli vpuštěni do výroby. Vysoká bezpečnostní
opatření byla na místě, neboť studenti procházeli skutečnou výrobou, kolem výrobních linek. Následně se všichni ocitli
ve velké skladovací hale, kde se seznámili s používanými logistickými systémy.
Akce se všem studentům velmi líbila a dokonce někteří zvažují, že po dokončení školy, by rádi v této firmě pracovali."
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Neviditelná výstava
Jaké to je, pohybovat se po světě bez pomoci zraku? Ve čtvrtek 15. března měli studenti A1B možnost si to vyzkoušet
při návštěvě „Neviditelné výstavy“ v Novoměstské radnici.
Před vstupem do prostor, kde je absolutní tma, museli odložit veškeré zdroje světla – na příklad mobilní telefony či
osvětlené hodinky. Potom procházeli místnostmi běžného bytu a snažili se v nich zorientovat a poznat po hmatu
vybavení bytu. Těžší bylo pohybovat se po „lese“ a po „hlučné ulici“, kde nás v soustředění ruší hlasité zvuky.
Občerstvení na konci výstavy se od objednání přes placení po konzumaci odehrálo také v absolutní tmě. Studenti
poznali, že vůbec není jednoduché dojít někam bez úrazu jen za pomoci sluchu a hmatu. Po návratu do osvětlených
prostor si musely naše oči na světlo chvilku zvykat. Studenti pak ještě využili možnost vyzkoušet si bez zrakové
kontroly pohyb s bílou holí, hraní společenských her, čtení knih tištěných Braillovým písmem, skládání hlavolamů,
kreslení tvarů, které nahmatali v kartonu… Průvodkyně výstavou studentům popsala způsob psaní Braillovým písmem
pomocí pražské tabulky s bodátkem a Pichtova psacího stroje. Výstava studenty zaujala … a o něco víc si teď váží toho,
že vidí.
Divadelní představení
Dne 7.3. navštívily třídy A1A, A2A a A3A divadelní představení My sister Syria v anglickém jazyce. Kvůli
autentičnosti byly některé dialogy dokonce i v arabském jazyce.
Hra pojednává o komplikované situaci v Sýrii, kdy proti sobě stojí vládní síly, rebelové a Islámský stát. Hlavní hrdinka
Rachel se vydává do této válkou zmítané země, aby zachránila občansko - právní aktivistku Razan Zaitouneh (skutečná
postava), která byla unesena. Vystavuje tak sama sebe i ostatní velkému nebezpečí. Ve hře se prolíná několik aktuálních
témat včetně imigrace, původu islámského terorismu ap.

Národní divadlo - od základního kamene až na střechu
Ještě předtím, než se studenti druhých ročníků ve středu 7. 2. roztančili na školním plese, měli možnost nasát kulturní
atmosféru v prostorách Národního divadla.
Studenti během exkurze poznali divadlo od základních kamenů ve sklepení až po umělecky vyzdobený strop s
majestátním lustrem, jež si prohlédli z vyšších pater zlato-rudého hlediště. Paní průvodkyně jim poskytla mnoho
zajímavých informací nejen z historie této významné historické budovy, ale i ze současného života. Usednutí v
historickém foyer, putování po schodech na galerii lemující fotografie významných hereckých osobností spojených se
zlatou kapličkou, umožnění výhledu ze střechy divadla, který odkrývá nový pohled na pražské památky či prohlédnutí
si majestátní opony mnohé studenty nadchnul, inspiroval k návštěvě divadelního představení a obohatil jejich poznatky
z české kulturní historie. Národní divadlo opět nezklamalo, pobyt v jeho prostorách byl i tentokrát velmi okouzlující.
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Srdečně Vás zveme na maturitní a imatrikulační ples ANOA,
který se bude konat 7. 2. 2018 od 19 hodin, v Národním domě na Vinohradech v Praze.
Vstupenky lze zakoupit v budově školy nebo na místě v den konání plesu.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte PhDr. Marii Leníčkovou na adrese: m.lenickova@anoa.cz
Přijďte, těšíme se na Vás.
Divadlo v Dlouhé, Romance pro křídlovku
"Velké věci si žádáš, ten dar je nad tvoje síly, …..“
Text je citací jedné z Ovidiových Proměn a je zároveň mottem básnické povídky Františka Hrubína Romance pro
křídlovku. Ve čtvrtek dopoledne navštívili studentky a studenti A3A a A4A stejnojmenné divadelní představení v
Divadle v Dlouhé.
O dokonalé navození té správné atmosféry se před představením postaral režisér Miroslav Hanuš. Vysvětlil, jaké
důvody ho vedly k tomu, že „sáhl“ na text Romance a vytvořil z ní jevištní příběh, co je křídlovka (není to druh hmyzu
ani křídlová matice), netušící studenty pobavil tím, o čem to celé bude (láska, erotika, smrt) a představení začalo. Po
skončení ještě následovala beseda s režisérem a herci, ti všichni poslali směrem do hlediště velký dík za to, jak dobře se
jim před tak kvalitním publikem hrálo.
Návštěva Terezína
Ve čtvrtek navštívily třetí ročníky Terezín. Pro mnohé toto místo může být pouhý bod na mapě republiky nepříliš
vzdálené od Prahy, pro jiné místo s pohnutou historií.
Město stavěné koncem 18. století Josefem II. a pojmenované po jeho matce Marii Terezii mělo původně sloužit jako
vojenská pevnost. Opevněný komplex se skládal ze dvou hlavních částí: Hlavní pevnosti - města Terezína, kde kromě
kasáren byly i civilní domy, a Malé pevnosti, která sloužila pouze armádě. Ale právě zde bylo již od 19. století také
vězení.
Toto místo se výrazně zapsalo do československých dějin během Protektorátu Čechy a Morava. Zatímco v Malé
pevnosti byla roku 1940 zřízena policejní věznice pražského gestapa, v Hlavní pevnosti – městě vzniklo roku 1941
židovské ghetto, které bylo sběrným a tranzitním koncentračním táborem pro Židy. Ti odtud dále bývali odesláni do
vyhlazovacích koncentračních táborů. Branou policejní věznice gestapa v Malé pevnosti prošlo během období okupace
přibližně 27 000 mužů a 5000 žen. Nejčastější příčinou věznění byla činnost v odboji či projevy individuálního odporu
proti německé okupaci.
Během prohlídky vězeňského dvora, cel, sprch, odvšivovací místnosti, popraviště…nás mnohokrát napadlo, jakou šanci
na přežití v těchto podmínkách vězni měli.

Jazykové soutěže
Dne 23. a 30.11.2017 se naši studenti zúčastnili soutěží Best in English a Best in Deutsch.
Více než padesát studentů naší školy mělo chuť změřit si své znalosti se studenty nejen v České republice, ale i v
zahraničí – obě soutěže jsou mezinárodní. Podmínkou účasti bylo, že se nejedná o studenty – rodilé mluvčí ani o
studenty, kteří žili delší dobu na území státu, kde se daným jazykem hovoří. Doufejme, že výsledky, které se dozvíme
cca za dva týdny, budou potěšující. Výborná je i možnost porovnání s výsledky z minulých ročníků, kterých se naše
škola také zúčastnila.
Pro úplnost ještě informace:
• v anglické soutěži konalo testy 15 tisíc studentů z 683 škol z 28 zemí
• v německé soutěži konaly testy 3 tisíce studentů z 211 škol ze 7 zemí
•
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Po stopách autorů židovského původu
Studentky a studenti třídy A4A v pondělí absolvovali v rámci výuky české a světové literatury procházku po stopách
autorů židovského původu. Během cesty nejmenším městem v Praze, které už od konce 19. století neexistuje, jsme
zjistili, jak málo známe místa, kterými procházíme a kolik zajímavostí najdeme pod našima nohama nebo nad našimi
hlavami.
Obdivovali jsme nejen architekturu přezdobené Pařížské, ale zároveň i vzhled jedné z nejstarších synagog na světě
Staronové synagogy, která je neodmyslitelně spojana s pověstí o Golemovi.
Josefovem prošla řada významných českých autorů, a ty jsme si připomněli (A. Lustig, P. Tigrid, F. Kafka). Po
absolvování celé trasy pak dostali studenti pracovní listy a ve skupinách objevovali kameny zmizelých pod nohama
chodců. Opět nás dostalo, že do transportu za 2. světové války byly zařazeny i malé děti. A jaké jsou reakce studentů?
„Líbilo se mně, že jsem poznal něco nového.“
„Tyto akce by se mohly konat častěji, naučit se historii / umělecké slohy v praxi je zajímavější a spíš si to
zapamatujeme.“
„Člověk chodí kolem a nikdy se nepodívá nahoru nebo dolů a tudíž si vůbec neuvědomí tu krásu.“
„Dlažební kostky byly pro mě velmi zajímavé, nevěděl jsem o nich. Doufám, že ještě nějakou procházku po Praze
zažiji.“
„Dlažební kostky se jmény zmizelých jsou zajímavý nápad, kterého si všimne jen určitý počet lidí.“

Game On
Třídy prvního ročníku navštívily v pondělí 27. 11. největší a nejúspěšnější výstavu o historii her a herních zařízení
GAME ON v Holešovické tržnici.
Studenti si nejprve vyslechli velmi zajímavou přednášku na téma mediální výchova a bezpečnost na internetu. Poté
následovala vlastní prohlídka výstavy s možností si každou hru vyzkoušet. I z fotek je patrné, že jsem si to všichni užili!
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Profesia days
Ve středu 25.10.2017 se druhé a třetí ročníky zúčastnily největšího kariérního veletrhu v ČR - Profesia days.
Studenti se tu mohli osobně seznámit s největšími českými ale i zahraničními, které působí na domácím trhu. Kromě
zmapování potencionálních pracovních příležitostí tu byla možnost vytvořit si životopis, otestovat si jazykové a
počítačové dovednosti, zúčastnit se workshopů a přednášek na různá témata.
Národní technické muzeum
V pátek 20.10.20017 studenti tříd A1A a A1S navštívili spolu se svými třídními učitelkami Národní technické muzeum
v Praze.
Rozděleni do skupinek a vybaveni pracovním listem plným zvídavých otázek prošli jednotlivé expozice dokumentující
vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky. Všichni se s
tím statečně poprali a žádná čtveřice neodevzdala pracovní list prázdný. Tímto studentům děkujeme za jejich účast a píli
a budeme se těšit na další společnou mimoškolní akci.

Výstava Příběh Charty 77
V tomto roce si připomínáme 40. výročí vzniku občanské iniciativy Charta 77. Proto se studenti třídy A1B šli
v úterý 17. října podívat na výstavu s názvem „Příběh Charty 77“, kterou připravila Národní galerie v Salmovském
paláci na Hradčanech.
První půlhodinu se nám věnovala lektorka, která studentům pomohla zejména s orientací v pojmech v souvislosti s
Chartou 77 často používaných (signatář, disident, represe, normalizace…). Potom měli studenti čas najít informace o
okolnostech a důvodu vzniku iniciativy, o jejích cílech, ale i o následných represích režimu proti signatářům na
vystavených dokumentech a fotografiích z té doby. Nakonec jsme si povídali o tom, co se jim podařilo zjistit a jaký
význam měla Charta 77 pro naši společnost. Studenti tak měli možnost netradiční cestou obohatit své znalosti naší
historie.
Na Strži
Třída A4S si své kulturní znalosti měla možnost ve středu 11. října prohloubit v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti.
Tomuto místu dal právě samotná český spisovatel název Strž podle přilehlého rybníku.
Studenti díky výkladu a expozici měli možnost zjistit základní informace, ale i zajímavosti nejen o místu, kde se
nacházeli, ale také o životě Karla Čapka (1890 – 1938), jeho ženy Olgy a jeho přítele Ferdinanda Peroutky. Expozice
samozřejmě připomíná i díla Karla Čapka a některé jejich inscenace v předních českých divadlech. Velkou měrou také
vzpomíná na všechny Čapkovy koníčky, ať už se jednalo o zahradničení, fotografování či cestování.
Celá akce maturantům doplňovala učivo z české literatury, které s největší pravděpodobností budou moci využít při
maturitní zkoušce, která se bude konat v roce kulatého výročí úmrtí tohoto velkého spisovatele.
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Výuka v exteriérech – Vyšehrad pro 2. ročníky
Národní kulturní památka na Vyšehradě poodhalila svou historii studentům druhého ročníku ve středu 4. října, kdy se
právě jejich výuka ze školních lavic přesunula do tohoto podzimními barvami hrajícího parku.
Studenty čekala již tradiční procházka od metra přes všechny tři vstupní brány kolem Jedličkova ústavu k rotundě a
odtud dále přes vyšehradskou vyhlídku k Myslbekovým sochám. Cílem této části bylo studentům přiblížit historii
okolních budov, seznámit je s místem, kde se nacházejí a upozornit je na drobné zajímavosti. Dále jim také v praxi
předvést jedinečnost různých uměleckých slohů, což završila demonstrace novogotiky na Bazilice sv. Petra a Pavla.
Úkolem studentů na hřbitově pak bylo vypracování pracovních listů, které se zaměřovaly na kulturu a osobnosti 19.
století, což je v souladu s učivem českého jazyka a literatury pro druhý ročník.
Výuce v exteriérech tentokrát přálo počasí, i proto její cíl mohl být naplněn a studenti si mohou odnést velmi pozitivní
dojem ze své školní třídní akce.

Minifotbal SŠ 2017
Ani letošní ročník Poháru pražských škol v minifotbalu se neobešel bez hráčů z řad ANOA. V prvním kole hrající se ve
slunné středě 27. září hráči zaznamenali velký úspěch, kdy dokázali soupeřům ve čtyřech utkáních nasázet
neuvěřitelných patnáct gólů a vyhrát tak svou skupinu.
Odměnou byl postup do celopražského finále. To se hrálo o pár dnů později také na Pražačce, ovšem za zcela opačných
povětrnostních podmínek. V této části se hráčům již dařilo méně. I přes kvalitní výkony v základní části nedokázali nad
soupeřem zvítězit. Možná i proto se poté následující dvě utkání o umístění nesla nikoliv v nervydrásajícím soupeření,
ale naopak v poměrně lehké a humorné atmosféře, kdy naši hráči dokázali svou hrou soupeře přesvědčit, že někdy nejde
ani tak o výsledek, jako spíše o radost ze hry. Všem reprezentantům jistě patří poděkování za ochotnou reprezentaci
školy a za bojové nasazení, které je dovedlo do nejlepší desítky škol.

Návštěva ČNB
Ve středu 4. 10. jsme se studenty čtvrtých ročníků navštívili Českou národní banku. Zde jsme zhlédli expozici nazvanou
„Lidé a peníze“.
Během návštěvy jsme nejprve viděli krátký film mapující historii této instituce a její činnosti. Po té jsme byli
„vpuštěni“ do obřího podzemního trezoru, kde následoval krátký výklad k expozici a také všetečné otázky ze strany
průvodkyně. Studenti se k dotazům postavili čelem a většinu z nich správně zodpověděli. Po volné prohlídce expozice
jsme si ještě potěžkali zlatou cihlu a následovala krátká vědomostní soutěž, kde měli všichni možnost vyhrát „velký
balík peněz“. Návštěva expozice byla velmi zajímavá a pro všechny poučná. Studenti budou moci získané poznatky
uplatnit jak u maturity, tak i následně v praxi.
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Edison 2017
Ve dnech 25. - 27. září měli naši studenti, po roční přestávce, opět možnost potkávat v ANOA vysokoškoláky v rámci
projektu EDISON, pořádaného ve spolupráci s AIESEC ČZU Praha.
Tentokrát nás navštívili mladí lidé z Alžírska, Arménie, Gruzie, Indie, Íránu, Rumunska a Ukrajiny a v rámci
dvouhodinových bloků seznamovali naše studenty se spoustou zajímavých informací o jejich zemích – např. o historii,
zvyklostech, tradiční kuchyni, kultuře, náboženství, politické situaci,… Projekt podpořil nejen jazykové dovednosti
všech zúčastněných, ale pomohl rozšířit povědomí našich studentů i o životě ve vzdálených částech světa.

Zákoutí Prahy
Nejfrekventovanější pražské turistické trasy velmi mnoho lidí zná, každý z návštěvníků našeho hlavního města je bez
problémů najde a může dle své libosti nasávat atmosféru města.
Ale našim studentům třetího ročníku jsme v rámci dopoledního pátečního vyučování nabídli pražská zákoutí, místa,
kam mnoho turistů nezabloudí a to i přesto, že jsou v nich domy a památky, jež v sobě nesou velký kus historie a
zajímavého příběhu. Ať už to byly schody a ulička vedoucí na Nový Svět, údajně jedno z nejhezčích míst Prahy či ulice
Kapucínská, ze které jde vidět „domeček“, budova ukrývající ve zdech příběhy mučených z dob totality. A pokud jsme
již zavítali do turisticky vyhlášených míst, směřovali jsme pozornost našich studentů právě tam, kam oko nejednoho
turisty, jež je v Praze poprvé, nepadne. Turisty přehlédnutá mohou být např. domovní znamení v Nerudově ulici a
výzdoba tamějších jednotlivých budov, či detaily na domech na pražské Kampě. Studenti v několikahodinové procházce
měli za úkol vypracovat dva pracovní listy, Odpovědi na nejrůznější otázky obvykle museli vyhledat právě na místech,
kterými jsme procházeli. Historická Praha studentům po celou dobu výuky ukazovala svou lehce skrytou krásu a
obohatila je o nový úhel pohledu na svou svá jedinečná zákoutí.
Alžběta Karvánek Václavíková
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Exkurze ŠKODA - Mladá Boleslav
V pátek 22.9.2017 se vybraní studenti maturitního ročníku vypravili do Mladé Boleslavi, aby navštívili podnik ŠKODA,
který v roce 1895 založili Václav Laurin a Václav Klement.
ŠKODA patří k jedné z nejstarších automobilových značek na světě s dnes největšími a nejmodernějšími výrobními
halami, a tak bylo velmi zajímavé navštívit spolu s průvodci výrobní provozy a následně i muzeum. Věřím, že
studentům se exkurze líbila a doufám, že i na přesrok zavítá další maturitní ročník do Mladé Boleslavi.
Markéta Mesticová

Adaptační kurz ANOA 2017
Adaptační kurz pro studenty prvního ročníku se i letos konal již tradičně ve Varvažově v jižních Čechách. Celý areál
„tábora“ nám poskytl dostatek prostoru a možností k bezproblémové realizaci teambuildingových aktivit.
Náš lektorský tým opět připravil bohatý a zajímavý program plný her a aktivit, které byly zaměřeny na vzájemné
poznávání mezi novými studenty našich prvních ročníků. Letos nám počasí přálo, což se projevilo i na dobré náladě,
která všem účastníkům vydržela až do odjezdu. Věříme, že našim novým studentům úsměv na rtech vydrží po celou
dobu studia. Více foto na facebooku.
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