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Anglické divadlo opět zavítalo na gymnázium
Mgr. Romana Tláskalová
V pondělí ráno se tělocvična
naší školy zaplnila zhruba stovkou školáků, a to nejen domácích, z primy a sekundy našeho
gymnázia, ale i z okolních základních škol. Velmi nás potěšilo, že přijali naše pozvání a
udělali si k nám cestu, někteří
dorazili
například
až
z Rudníka. Tentokrát však
nepřišli ve sportovním, nýbrž
jako diváci na divadelní představení v angličtině s názvem
The Fair Bear, které pro nás
sehrál divadelní spolek The
Bear Educational Theatre
z Prahy. Malí diváci byli nejprve stručně česky seznámeni
s obsahem hry a některými
anglickými frázemi, které
v průběhu představení zazněly.
Podstata této hry spočívá
v hledání zloděje dvou soutěžících v soutěži o nejkrásnějšího
psa, která probíhá v barevném
„Colourful“ hotelu. Z této krádeže je křivě obviněna jedna
z hlavních postav, medvěd jménem Fair Bear. Školáci prokázali značný smysl pro spravedlnost a aktivně spolupracovali
s policistou na dopadení skutečného zloděje. Celé představení
bylo interaktivní, herci neustále
komunikovali s publikem, které
se zájmem sledovalo dění na
improvizovaném jevišti.
s jednoduchými pestrobarevnými kulisami a loutkami. Dva
dobrovolníci dokonce dostali
příležitost zahrát si roli dvou
nejkrásnějších pejsků, což se u
diváků setkalo s velkým ohlasem. Úsměv na tvářích dětí
střídalo napětí, z čehož bylo
patrné, že je představení zaujalo, bez ohledu na to, jestli všemu rozuměli.
Herci podali
skvělý výkon, za který byli náležitě odměněni potleskem.
Nezbývá, než se těšit na další
setkání u nás na gymnáziu, jak
s herci z The Bear Educational
Theatre, tak s našimi kamarády ze základních škol. Na shledanou!

Nabízíme studium managementu
Krkonošský deník
Hostinné – S podstatnou
změnou vstupuje do začínající vlny propagace škol
Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné. Zcela
nové a atraktivní zaměření
získává obor sociální činnosti. Žáci se budou ve třetím a čtvrtém ročníku studia profilovat buď v oblasti
managementu sociálních
služeb, nebo v osobní asistenci. „Reagujeme tak na
vývoj v sociálních službách.
V blízké době vznikne řada
nových zařízení pro děti,
postižené, seniory, rozšíří se
síť sociálních podniků a
dalších subjektů sociálních
služeb. V takových zařízeních budou potřeba nejen ti,
kteří budou o klienty pečovat, ale také ti, kteří budou
tyto subjekty řídit. Naším
cílem je vzdělat a připravit
žáky pro komplexní práci
v sociálních službách,“ uvedl ředitel školy Martin Vlášek. Škola tak nabízí dva
perspektivní maturitní obory. Všeobecné vzdělávání
poskytuje obor gymnázia,
kam v Hostinném přijímají
žáky z 5. a 9. tříd základních škol, odborné čtyřletý
obor sociální činnosti. Kvalitu vzdělávání na Gymná-

ziu
a
SOŠ
v Hostinném dokazují výsledky žáků
v soutěžích a testování, ale také kladné hodnocení absolventů v praxi.
V loňském roce se
žáci kvarty umístili
v testování 9. tříd
mezi
nejlepšími
listopadový pátek patřil maturitním třídám.
š k o l a m i První
Dopoledne je třídní učitelky slavnostně ostužkovaly,
v republice, více čímž je pasovaly do zodpovědných rolí maturantů, večer
než polovina žáků si užili stužkovací večírek.
oktávy odmaturovala s vyznamenáním a po- v Hostinném zdaleka nekonchvaly
míří
t a k é čí. Druhým rokem škola
k připravenosti absolventů nabízí různé zájmové kroužodborné školy v pracovním ky a jazykové kurzy pro
uplatnění. „Žáky gymnázia žáky i veřejnost včetně příchceme ještě lépe připravit pravy na zkoušku FCE. Řepro další studium, takže ditel školy chce navíc pro
jsme do výuky nově zařadili školu získat akreditaci pro
laboratorní cvičení z fyziky, další vzdělávání. „Žákům
chemie a biologie. Změnou chceme umožnit v rámci
v zaměření odborné školy studia a veřejnosti prostředještě více žákům otevřeme nictvím kurzů splnit požacestu na vysoké školy a do davky kvalifikace asistenta
dalších pracovních pozic. pedagoga nebo profesní kvaKromě odborného vzdělání lifikace chůvy pro děti do
v sociální oblasti, cizím jazy- zahájení povinné školní doce, psychologii a pedagogice cházky. Ve fázi jednání je
získají také znalosti v ma- také obnovení kurzu pracovnagementu, marketingu, níka v sociálních službách,“
podnikání, mediální komu- doplnil ředitel školy Martin
nikaci a administrativě,“ Vlášek. Den otevřených
řekl Martin Vlášek. Tím dveří školy se uskuteční ve
však nabídka vzdělávacích čtvrtek 12. ledna od 14 do
aktivit na Gymnáziu a SOŠ 17 hodin.

Škola zaznamenala výtvarný úspěch
Mgr. Marian Páchnik
Jedinečný urbanistický celek Zlína s řadou unikátních
průmyslových či obytných
budov a dalších kulturních
památek se od 10. do 30.
října stal významným hostitelským místem pro uspořádání jubilejní, 15. celostátní

přehlídky výtvarných prací
dětí a mládeže „Atakující
obrazy“. Vernisáž a výstava
proběhla v areálu Baťovy
továrny. Ve Zlíně se sešlo na
80 výtvarných prací z celé
ČR. Hostinné mělo dvojí zastoupení, a to pracemi ze
ZUŠ Hostinné (projekt Industrial) a z Gymnázia a

SOŠ Hostinné (projekt Pocta avantgardě). Právě projekt studentů kvarty gymnázia byl oceněn Cenou
kurátora (Epos 257) jako
jeden z deseti oceněných
projektů. Oceněný projekt
žáků gymnázia bude vystaven po skončení výstavy
v interiéru školy.

Pokračujeme ve sbírání
sportovních úspěchů

Mgr. Martin Vlášek
Další cenné zkušenosti a hlavně postupová místa
nastřádali reprezentanti školy v soutěžích AŠSK
ČR. Stolní tenisté překvapivě ale zcela zaslouženě
vyhráli okresní finále a stejně jako dívky postoupili
do krajského kola. Z něho se dívky vrátily
s pohárem za třetí místo, chlapci skončili pátí.
Parádně si vedli také florbaloví reprezentanti
školy. Do okresního kola postoupili mladší i starší
žáci a účast mezi nejlepšími okresními týmy
vybojovaly také starší žákyně. Nejlépe si
v okresním kole vedly právě dívky, které
v konkurenci osmi nejlepších okresních týmů našly
přemožitelky až ve finále a vybojovaly stříbrné
medaile. Starší chlapci skončili šestí, mladší sedmí.
Okresní finále má za sebou také Pohár Josefa
Masopusta ve velkém fotbale, kam se podívali naši
hráči poprvé v historii školy. V nabité konkurenci
obsadili konečné 6. místo.

Výlet do Osvětimi a Březinky
přinesl silné emoce a zážitky
Za hranice Čech se vydali
žáci Gymnázia a SOŠ Hostinné. Cesta započala brzy
ráno, jeli jsme krásným autobusem „ocelářů“ z Třince.
Světlé
ráno
zmizelo
v solných dolech Vělička, do
kterých jsme sestoupili po
nekonečných schodech. Doly
byly obrovské a nepříjemné
pro klaustrofobiky. Následovala návštěva historického města Krakova, které má pověst univerzitního města. Další den jsme viděli továrnu, která je známá z filmu
Schindlerův seznam. Pohodovou náladu odpoledne vystřídala mračna smutku, když jsme stáli na dosah brány „Arbeit macht frei“
v koncentračním táboře Osvětim. Smutek občas překrylo znechucení,
například při návštěvě místnosti s vlasy v jedné z ubytovacích jednotek. Návštěva Březinky byla asi nejsilnější. Až jednou pojedeme vlakem a budou hlásit konečnou, určitě si vzpomeneme, že pro mnoho lidí to
byla ta poslední konečná.
Cestou domů se v nás
mísily pocity z návštěvy –
úleva, strach, znechucení,
avšak můžeme říci, že
zážitek to byl velmi silný.
Kateřina Karlíková, žákyně kvinty

Exkurze zavedla žáky do praktického života

Němčináři se zúčastnili
divadelního festivalu

Žáci prvního až třetího ročníku odborné
školy se vydali na vzdělávací exkurzi do
Prahy. Skupina žáků navštívila Jedličkův ústav, zařízení převážně pro tělesně
postižené děti a mládež, kde si vyslechla
zajímavou přednášku o historii této instituce, podívala se do odborných tříd ústavu a prohlédla si pomůcky pro pohybově
postižené klienty –
upravenou kuchyni,
zařízení pro rehabilitaci, speciální pomůcky určené k sebeobsluze. Další skupina zavítala do Palaty, do zařízení pro
zrakově
postižené
seniory. Všichni studenti se poté sešli u
Obecního domu, kde
na ně čekali průvodci
ze společnosti Pragulic, kteří žákům představili autentickou
prohlídku v projektu ,,Praha očima lidí
bez domova“. Od pana Václava se dozvěděli pikantnosti o něm samotném i historii Prahy a pozval je ,,k sobě domů“, pod
Hlávkův most. Poučil studenty o tom, jak
žít na ulici a nebýt při tom špinavý a

Mgr. Jana Farská

zanedbaný. Paní Zuzka je provedla
po místech v samotném srdci města,
která jste i vy doposud pravděpodobně přehlíželi, a podělila se s nimi o
zážitky, o kterých by možná raději
neslyšeli. Unaveni, ale plni dojmů se
studenti vrátili v podvečerních hodinách domů. Celou exkurzí provázely

paní učitelky Mgr. B. Hlaváčová,
Mgr. D. Dřízhalová a Mgr. E. Sedláčková, kterým je potřeba za zprostředkování praktických životních
zkušeností poděkovat.
Veronika Vohnická, žákyně 3.S

Tak jako každý rok i letos navštívili
žáci Gymnázia a SOŠ Hostinné
představení
Rapunzel
(Locika)
v rámci Německého divadelního
festivalu, který se koná pravidelně
již od roku 2004. Navštěvují ho především školy, ale je přístupný a
otevřený všem, kdo se zajímají o
němčinu. Profesionální divadelní
soubory z Německa prezentují své
nejaktuálnější hry a zapojují do
nich často i publikum. Ne jedenkrát
se také žáci z Hostinného stali herci
a předávali herecký jazykový um
ostatním divákům. Cílem bylo právě posílení jazykového sebevědomí
a motivace k praktickému použití
svých znalostí němčiny. Divadelní
expedice byla doplněna o návštěvu
krásného pardubického zámku, kde
žáci obdivovali architekturu pozdní
gotiky a rané renesance a prohlídli
si expozici Příroda východního Polabí. Po příjemně stráveném dni jsme
se z Polabské nížiny přesunuli zpět
k nám do Podkrkonoší.

