


�V rámci předmětu český jazyk se 
vyučuje:

�1. literatura
�2. mluvnice
�3. sloh

�Kromě toho se věnujeme na našem 
gymnáziu v rámci češtiny řadě dalších 
aktivit, jak je uvedeno dále





� Každoročně
navštěvují studenti 
sekundy a prvního 
ročníku klášter Zlatá 
Koruna.

� Součástí exkurze je 
také prohlídka 
kláštera a kostela.



� Studenti prvního 
ročníku navštíví též
literární expozici 
„Místa setkávání“, 
kde plní úkoly na 
základě pracovních 
listů.



� Žáci sekundy si 
odnášejí netradiční 
zážitek z kláštera, kde 
dostanou možnost 
odít se do řeholního 
roucha jako 
opravdoví mniši a 
jeptišky.





� Studenti druhého 
ročníku si při 
návštěvě Prahy 
prohlédnou Pražský 
hrad a blízké okolí.

� Součástí exkurze je 
komentovaná 
prohlídka Národního 
divadla.



� Exkurze je zakončena 
návštěvou večerního 
představení ve  
Stavovském, nebo  
Národním divadle.

� Na jaře 2019 studenti 
zhlédli  divadelní 
adaptaci románu 
S.Zweiga Netrpělivost 
srdce v budově
Stavovského divadla.



� Exkurze do Prahy je 
ve třetím ročníku 
zaměřena na 
židovskou tematiku.

� Studenti se účastní 
komentované 
prohlídky Židovského 
města s návštěvou 
několika synagog a 
židovského hřbitova. 



� Návštěva večerního 
představení ve 
Vinohradském 
divadle byla 
nezapomenutelným 
zážitkem.

� Hrálo se představení 
Její pastorkyně s 
Dagmar Havlovou v 
roli Kostelničky.





�Každý rok v listopadu probíhá školní 
kolo.

�Soutěž je organizována ve dvou 
kategoriích.

� I.kategorie pro studenty tercie a kvarty.
� II.kategorie pro studenty vyššího 

gymnázia.
�Nejlepší studenti postupují do dalších kol 

soutěže (okresní, krajské, celostátní).



�Anna Timrová obsadila 3. místo v I. 
kategorii okresního kola

�Nikola Mrázová obsadila 5. místo v II. 
kategorii okresního kola



�Studenti naší školy se každý rok účastní 
dvou recitačních soutěží: Dětská scéna a 
Vrbenský rohlík.

�Na Vrbenském rohlíku naši recitátoři 
pravidelně obsazují čelní pozice.



� Hlavními cenami v 
této soutěži jsou již
tradičně„velké 
rohlíky“.

� Při poslední soutěži 
jich naši recitátoři 
opět „nasbírali“ 
celou řadu.



� Naši recitátoří opět 
potvrdili svoji formu. 
Patřili mezi nejlepší: 
Anna Krásnická, Klára 
Pechová, Markéta 
Jarošová, Tomáš 
Johaník, Tereza 
Sychrová, Kateřina 
Vavříková, Eliška A. 
Kubíčková, Adam 
J.Vaculík a Alena 
Novotná. 



� V loňském školním 
roce jsme již podruhé 
uspořádali řečnickou 
soutěž „GJVJ řeční“.

� Soutěžící byli 
rozděleni do dvou 
kategorií podle věku.

� Každý si připravil 
krátký proslov na 
volné téma.

� Nejprve proběhla 
třídní kola, jejichž
vítězové se utkali ve 



� Vítězové I.kategorie:
� 1. Václav Zahálka
� 2. Jan Slavětínský
� 3. Markéta Jarošová

� Vítězové II.kategorie
� 1. Aneta Štaflová
� 2. Linda Šedová a 

Kateřina Vavříková
� 3. Karolína Irrová



� Anna Krásnická z tercie se 
v této literární soutěži 
vyhlášené Jihočeskou 
vědeckou knihovnou 
zařadila mezi deset 
nejlepších a 
nejoriginálnějších prací 



� Naše studentky v roli 
porotkyň soutěže 
cena Česká kniha.

� Úkolem studentů je 
přečíst řadu nových 
titulů a vybrat tu, 
která se podle nich 
bude čtenářům 
nejvíce líbit.



� Odměnou pro naše 
„knihoholky“ je 
pozvání na pražský 
veletrh Svět knihy

� Letos na jaře bylo 
setkání obzvlášť
inspirativní 

� Taková fotografie už
stojí za chlubení.





� Školní knihovna byla 
v nedávné době
renovována. 

� V posledních letech 
jsme nakoupili řadu 
nových titulů.

� Čtenáři zde vedle 
klasické literatury 
najdou nejnovější díla 
české a světové 
literatury.



� Studenti si půjčují 
knihy nejen kvůli 
povinné četbě, ale 
také podle vlastního 
výběru.

� Školní knihovna je 
pro studenty 
otevřena vždy o 
velké přestávce.





� Milovníci literatury si 
mohou ve 3. a 
4.ročníku vyššího 
gymnázia vybrat  
volitelný předmět 
„Literatura a 
komunikaci“.

� Při hodinách debatují 
o přečtených knihách 
současných českých i 
světových autorů.



� Součástí semináře 
jsou i hodiny 
věnované umění 
správné komunikace.


