


V rámci předmětu český jazyk se 

vyučuje:

1. literatura

2. mluvnice

3. sloh

Další aktivity: soutěže, divadla, exkurze





 Každoročně
navštěvují studenti 

sekundy a prvního 

ročníku klášter Zlatá 

Koruna.

 Součástí exkurze je 

prohlídka kláštera a 

kostela. 







 Studenti zavítají na 

Pražský hrad a do 

blízkého okolí.

 Součástí exkurze je 

komentovaná 

prohlídka Národního 

divadla.





Večerní návštěva 

divadelního 

představení Kytice





 Školní kolo se koná v 

listopadu.

 Soutěž probíhá ve 

dvou kategoriích: pro 

nižší a vyšší 

gymnázium.

 Nejlepší řešitelé 

školního kola 

postupují do 

okresního kola.



 Naše tradičně
úspěšná účast v  

recitační soutěži 

Vrbenský rohlík a 

jeho hlavní cena.



 Nejmladší generace: 

nadějní recitátoři 
Tadeáš Tvaroh a 

Michael Kajnar.



 Organizujeme 

řečnické klání „GJVJ 

řeční“.

 Soutěž probíhá ve 

dvou kategorií podle 

věku.

 Každý řečník 

přednese krátký 

proslov na volné 

téma.

 .



Nejlepší řečníci si 

odnášejí nejen 

diplomy, ale i sladké 

ceny.



 Literárně nadaní 

studenti našeho 

gymnázia se úspěšně
zapojují do této 

soutěže vyhlašované 

Jihočeskou vědeckou 

knihovnou.



 Naši studenti v roli 

porotců soutěže cena 

Česká kniha.

 Úkolem je přečíst 

řadu nových titulů a 

vybrat ten, který se 

podle nich bude 

čtenářům nejvíce 

líbit.



 Odměnou pro naše 

studenty je pozvání 

na pražský veletrh 

Svět knihy.

 Setkání s 

významnými 

osobnostmi – letos s  

laureátkou ceny 

Alenou 

Mornštajnovou.





 Školní knihovna je 

chloubou naší školy.

 Pyšní se řadou 

nových titulů.

 Čtenáři zde vedle 

klasické literatury 

najdou nejnovější díla 

české a světové 

literatury.







 Milovníci literatury si 

mohou vybrat  

volitelný předmět 

„Literatura a 

komunikace“.

 Při hodinách debatují 

o přečtených knihách 

současných českých i 

světových autorů.



 Součástí semináře 

jsou i hodiny 

věnované umění 

správné komunikace.

 Absolventi jsou 

dobře připraveni na 

studium humanitních 

oborů.



 Tradiční literární 

večer pořádají sami 

studenti.

 Recitace a přednes 

vlastních textů je 

proložen hudebním 

doprovodem
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