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Úvodem… 

Milé čtenářky, milí čtenáři,  
přátelé a příznivci Gymnázia Třebíč, 
 
komise cizích jazyků si do speciálního vydání časopisu Zvonek připravila pár zajímavých článků 
a postřehů. Dozvíte se například o různých projektech nebo zájezdech, které jsme během 
posledních 25 let zrealizovali. Nabídneme vám také srovnání výuky jazyků z dob těsně 
porevolučních a dobou současnou. Pro některé naše absolventy se cizí jazyk stal 
samozřejmostí, běžným dorozumívacím prostředkem, pro jiné dokonce i způsobem obživy. 
Máte možnost pročíst si ukázku seminární práce psané v angličtině a také pár úsměvných 
vzpomínek cizinců, kteří na naší škole strávili jeden školní rok. 
 
Příjemnou četbu přeje Hana Krausová za vyučující cizích jazyků 
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O výuce cizích jazyků… 

 

Význam znalosti cizích jazyků si většina studentů uvědomovala prakticky vždy, avšak podmínky 
pro jejich výuku nebyly dříve zdaleka vyhovující.  

Ještě v polovině 90. let byla například velmi omezená nabídka učebnic, přičemž v nich 
převažovala tzv. překladová metoda. Standardní učebnice byly totiž postaveny na 
gramatickém základě, bez obrázků a bez dialogů z běžného života. Vedle toho se k nám sice 
pomalu dostávaly učebnice modernější, ty byly ale původně určeny spíše pro jazykové kurzy 
dospělých v zahraničí, takže pro potřeby středoškolské výuky nebyly úplně vhodné. Postupně 
se však přece jen nabídka učebnic přizpůsobovala modernímu stylu výuky, což se zprvu týkalo 
především angličtiny, až později došlo na další jazyky. Vítaným obohacením výuky se rovněž 
stávaly videokazety s filmy a cestopisnými reportážemi nebo časopisy jako Friendship či 
Freundschaft.  

Na třebíčském gymnáziu se po sametové revoluci vyučovaly tři cizí jazyky, a to angličtina, 
němčina a francouzština. Ruština se po několikaleté pauze začala studentům znovu nabízet až 
v roce 2003. Postupně se také měnila časová dotace pro jednotlivé jazyky.  Z angličtiny se stal 
jazyk číslo jedna, který byl podpořen i vyšším počtem hodin. Vedle toho se postupně rozrůstala 
i nabídka seminářů z ostatních jazyků, takže žáci začali být schopni skládat i různé certifikované 
jazykové zkoušky. U víceletého studia se k prvnímu cizímu jazyku ze základní školy přidal druhý 
jazyk nejprve v kvintě, od roku 2007 pak začal být vyučován již od tercie. Latina se na gymnáziu 
vyučuje po celou dobu buď formou volitelného předmětu, nebo kroužku. Často si ji volí 
například budoucí studenti medicíny či farmacie. 

Studenti se mohli také zapojit do různých konverzačních soutěží a jazykových olympiád. 
Dosahovali v nich výborných výsledků a často postupovali přes krajská a regionální kola až do 
celostátních, či dokonce mezinárodních kol. Pro mnohé z nich byla právě účast a výborné 
umístění v těchto soutěžích odrazovým můstkem k hlubšímu zájmu o jazyk a jeho následnému 
využití při studiu na vysokých školách v zahraničí. 

Pro studenty byla rovněž zorganizována řada jazykově-poznávacích zájezdů do 
evropských zemí. K osvědčeným cílům těchto několikadenních exkurzí patřily např. Londýn a 
jižní Anglie, Skotsko, Berlín s Drážďany a Postupimí, Bavorské Alpy, Vídeň nebo Paříž, zámky 
na Loiře, Bretaň či Provence, Moskva, Petrohrad či Pobaltí.  
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Nedílnou součástí jazykového vzdělávání se postupně staly i práce na rozličných 
mezinárodních projektech nebo výměnné pobyty se studenty z cizích zemí. K nejdéle trvajícím 
patřil výměnný pobyt s Fürstenberger  Realschule ve Frankfuru nad Mohanem, ETwinningový 
projekt s polským gymnáziem v  Lapach nebo partnerský pobyt se studenty z finského 
Tampere.  Nadaným studentům přírodovědných předmětů s výbornou angličtinou se otevřela 
možnost účasti na CTY kurzech při Johns Hopkins University v USA. Ruštináři se několikrát 
úspěšně zúčastnili recitační soutěže Puškinův památník – ARS poetika a projektu Čteme 
Puškina, němčináři se zase zapojovali do regionální soutěže Jugend debattiert v Břeclavi. 
V nedávné době jsme zahájili spolupráci s mezinárodní organizací Eljub-Club. Francouzštináři 
začali v posledních letech spolupracovat s Městskou knihovnou v Třebíči, při níž působí i 
Francouzský klub. Naši studenti se postupně zapojovali i do různých překladatelských soutěží, 
a to především v angličtině. Školu navštívili několikrát studenti z mnoha zemí, kteří byli 
zapojeni do projektu Edison. Od roku 2013 se také aktivně zapojujeme do Evropského dne 
jazyků a v několika posledních letech i do projektových dnů.  

V uplynulých třiceti letech se na našem gymnáziu vystřídala rovněž řada lektorů cizích 
jazyků z anglicky mluvících zemí nebo Francie, v poslední době pak i z Německa a Rakouska. 
V rámci mezinárodní organizace Rotary se uskutečnily výměnné pobyty studentů v zahraničí, 
v našich třídách naopak ve stejném období zasedli do lavic studenti z řady zemí světa. To vše 
přispělo nejen k prohloubení znalostí cizích jazyků, nýbrž i ke vzájemnému obohacení  
o zkušenosti ze života v té které zemi.  
 

Dana Murárová, předsedkyně komise cizích jazyků     
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… aktuálně 

Začněme malým kvízem, který se týká několika čísel a s nimi spojenými fakty. Dokázali byste 
přijít na to, s čím souvisejí čísla 3, 5, 7, 11 nebo 19? Tak tedy:  
 
19 – počet vyučujících cizích jazyků, kteří v současné době na gymnáziu působí. V rozvrhu nás 
najdete pod zkratkami Al, Bi, Bh, Bu, Da, Db, Ha, Ho, Cb, Jz, Kl, Kr, Ma, Mo, Mu, Mn, Pk, Ve, Zi. 
Ráda bych ještě zmínila paní Danu Mrázkovou, která vytrvale učí zájemce latinu. Letos se pro 
velký zájem dokonce otevřel seminář latiny.  

Anglický jazyk na škole dlouhá léta vyučovaly paní Zedníčková, Keřkovská, Nehněvská, 
Kouklíková, Choulíková, Nováčková, Matějková nebo Nekudová. Dlouholetým konzultantem 
byl rodilý mluvčí, Angličan Nigel Marsh. Němčina byla doménou paní Březinové st., Jeřábkové, 
Novákové nebo Součkové, francouzština pak paní Chrobákové.  
 
5 – počet cizích jazyků, ze kterých si můžou studenti na naší škole vybrat: angličtina, němčina, 
ruština, francouzština a latina. 
11 – Velká Británie, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Francie, Rusko, Litva, Lotyšsko, Dánsko, 
Belgie, Finsko jsou země, které jsme v rámci poznávacích, studijních nebo výměnných pobytů 
navštívili.  
7 – školy v zahraničí, se kterými jsme byli zapojeni do různých projektů: německý Frankfurt, 
Cáchy, belgické Antverpy, polské Lapy, finské Tampere, francouzské Rive de Gier, mezinárodní 
organizace Eljub Club. 
15 - pauza ve výuce ruštiny po revoluci byla značná. O tento jazyk byl znovu projeven zájem až 
v roce 2003, maturovalo se tedy po dlouhých patnácti letech.  
13 – teprve 13 let si žáci tercie volí druhý cizí jazyk, do té doby se učilo druhému cizímu jazyku 
až od kvinty.   
2013 – možná překvapivě měli ještě někteří maturanti tohoto roku za svůj první cizí jazyk 
zvolenou němčinu. 
12 – dvanáct let si mohou studenti půjčovat knihy z anglické knihovny, jejíž provoz byl zahájen 
v roce 2008. 
8 – je tomu osm let od zavedení státní maturity.  
3 – třikrát jste měli příležitost ztratit ostych a přímo ve škole komunikovat se studenty v rámci 
projektu EDISON. Využili jste ji? Ne? Máte strach z chyb? Vždyť chybami se člověk učí. A hlavně 
pro vysokoškoláky z Indonésie, Číny, Brazílie, Gruzie, Ukrajiny, Ruska, Itálie nebo třeba Turecka 
je angličtina také druhým jazykem. 

Číslo, které by symbolizovalo vyhrané konverzační olympiády a jazykové soutěže by bylo 
obrovské. Všem zúčastněným a oceněným patří naše gratulace a velký dík za vynikající 
reprezentaci školy.  Mnozí studenti si uvědomují, že jazyková vybavenost je v dnešním světě 
naprosto nezbytná. Jiné prostě jazyky baví, a tak se jim věnují více do hloubky. Ráda bych 
popřála nejen vám, studentům, ale i svým kolegům spoustu energie a hlavně motivaci pro svou 
práci. 
 
Hana Krausová, předsedkyně komise Aj  
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 Brusel, Antverpy, pobřeží Belgie 

Projekt European Youth for Understanding 
 
Studenti 2. a 3. ročníku se ve školním roce 2005/2006 měli možnost přesvědčit, že znalost 
angličtiny je pro život v dnešním světě naprosto nezbytná. Tehdy se nám podařilo získat grant 
na tzv. jazykový projekt. Tento roční projekt byl financovaný ze vzdělávacího programu EU 
Socrates, podprogramu Comenius, který zprostředkovával spolupráci mezi evropskými 
školami. Jeho prostřednictvím se Evropská komise snažila rozšiřovat všeobecné povědomí  
o jednotlivých evropských kulturách s důrazem na jazykovou rozmanitost.  

Naší partnerskou školou se stala belgická střední škola Sint Norbertus v Antverpách. Ta 
byla zajímavá tím, že třetina studentů pocházela z různých zemí Evropy, Asie nebo Afriky. 
Skupina našich studentů tak měla možnost poznat a zároveň překonat předsudky vůči 
odlišným kulturám. Hlavním dorozumívacím prostředkem byla angličtina, i když někteří 
z našich studentů se tento jazyk učili teprve třetím rokem. Během celého roku studenti obou 
škol komunikovali prostřednictvím e-mailů a portálu, který vznikl na stránkách školy. Zde 
zpracovávali dotazníky, témata jako např. historie, kulturní dědictví, životní styl mladých, 
přírodní bohatství obou zemí, jejich tradice nebo dokonce trojjazyčný slovník. Museli jsme 
vytvořit pracovní listy se základní slovní zásobou na dané téma. 

Součástí projektu byly i dva výměnné pobyty. Během 14 dnů v Belgii jsme měli možnost 
projít si křížem krážem Antverpy, Bruggy nebo Brusel. Prodloužený víkend jsme strávili na 
pobřeží Atlantského oceánu. Naučili jsme se pár základních frází ve vlámštině, uvařili si tradiční 
pokrmy, přehráli si scénky na základě našich přísloví a domů dovezli nejen pravé belgické 
pralinky, ale především ohromnou spoustu zážitků, mraky fotek a hlavně cenná přátelství. Na 
oplátku jsme Belgičanům během jejich velikonočního pobytu u nás ukázali barvení vajíček  
i pomlázku. Oblast Podyjí se jim zdála dost fyzicky náročná, sklárna ve Škrdlovicích fascinující, 
Slavonice malebné a Praha samozřejmě dechberoucí.   

Co vám účast na podobném projektu přinese? Už zmíněné zkušenosti a zážitky, přátelství, 
poznáte novou zemi, její kulturu, rozšíříte si obzory, třeba najdete inspiraci a hlavně ztratíte 
ostych vyjadřovat se v cizím jazyce.   
 
Hana Krausová 
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Berlín 2011, 2014, 2016 

Cesty za poznáním Německa 
 
K všeobecnému vzdělání patří kulturní přehled a ke kulturnímu přehledu zase cestování. Proto 
naši studenti absolvovali během uplynulých 25 let také celou řadu zájezdů do německy 
mluvících zemí. K nejlákavějším a nejoblíbenějším patřil pravidelně se opakující jazykově-
poznávací zájezd do Berlína, Drážďan a Postupimi. Ten se s malými obměnami uskutečnil již 
šestkrát, a nebýt jarní karantény, byli bychom absolvovali tento pobyt letos v dubnu už 
posedmé. 

Přestože je dnes Berlín jedním z nejvýznamnějších historických a hospodářských měst, 
vždy jsme zde cítili rozkol mezi jeho západní a východní částí, jako by se městem dodnes táhla 
již dávno zbořená zeď.  Nicméně město se pomalu mění a hojí své rány, které souvisejí s notně 
pošramocenou minulostí Německa. A to je na něm možná tolik fascinující. Lidé nejenže 
dokázali evropskou metropoli doslova vzkřísit z popela, ale nebojí se na svou minulost ani 
upozorňovat. Dokladem toho je například rozlehlý Památník holocaustu či Židovské muzeum. 
V paměti studentům většinou také utkvěl Ostrov muzeí s úžasným Pergamonským muzeem  
či Nové muzeem s nádhernou bustou Nefertiti, stejně jako 365 metrů vysoká televizní věž.  
Z výšky je možné vidět Berlín ze střechy Říšského sněmu, z lodi na řece Sprévě zase vidíme 
centrum města z jiného pohledu. A pokud si někdo myslí, že ho už nic nepřekvapí, objeví se 
Postupimské náměstí, na kterém stojí jeden z nejmodernějších architektonických komplexů 
v Evropě: Sony Center. 
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Drážďanům dominuje především barokní architektura. Při procházce historickým jádrem jsme 
nikdy neopomněli navštívit nejznámější památky tohoto města: Hofkirche, Frauenkirche nebo 
barokní komplex Zwinger, kde se nachází Sixtinská madona nebo Čokoládová dívka, obrazy, 
které berou dech nejen milovníkům umění.  

Svoje znalosti historie a umění si pak studenti osvěžovali při návštěvě zámku Cecilienhof, 
kde se konala známá Postupimská konference. 

Německo je země, která si člověka připoutá buď hned, nebo ji musíte navštívit vícekrát, 
než jí přijdete na kloub. Každopádně je to se svými klady i zápory nádherná země, do níž se 
mnozí z nás stále rádi vracejí. 
Dana Murárová 
 
Co dělají ruštináři 
 
I ruštináři se pravidelně účastní olympiád. K vynikajícím výsledkům patří vítězství Zuzany 
Klusáčkové v celostátním kole olympiády v ruském jazyce v roce 2008.  Zuzka se následně 
zúčastnila mezinárodního kola v Moskvě.  

Z posledních let připomeňme některé naše vítěze krajských kol a zároveň úspěšné 
účastníky kol celostátních. Byli to M. Hodějovský, R. Škrdlová, K. Malá, J. Vidláková, V. Palková, 
H. Neumanová, V. Novotná, O. Holčák.  

Byla také obnovena tradice klání v recitaci v soutěži Ars Poetica – Puškinův památník. 
K našim úspěšným recitátorům patřila např. Valérie Palková, která získala 2. místo v oblastní 
soutěži v Brně a postup do Prahy, D. Vlk skončil na 2. místě, kolektiv žáků 4. G v roce 2019 
obsadil 3. místo. Soutěž má úctyhodných více než padesát ročníků. 

Netradiční čtenářský maraton pořádali studenti ruského jazyka v našem gymnáziu v roce 
2016.   Četli jsme několik hodin nepřetržitě jedno z nejznámějších děl ruské literatury Evžen 
Oněgin. Ruštináři v originále, ostatní česky. Na projektu jsme spolupracovali s ruskou 
knihovnou v Saratově. 

Rádi také jako studenti ruského jazyka jezdíme každý rok do divadla v Brně, oblíbené 
máme balety P. I. Čajkovského Labutí jezero, Spící krasavice nebo Louskáček. 
Dagmar Honsová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZVONEK – 150 GTR 
 

 

Fotografické vzpomínky na Petrohrad a Moskvu 

Zájezdy do Moskvy a Petrohradu 
 
Na našem gymnáziu jezdíme i na východ. Velikonoční prodloužený víkend v roce 2019 strávili 
studenti ruského jazyka a další zájemci v dvanáctimilionovém hlavním městě Ruské federace.  
Co jsme viděli? Je toho spousta. Prošli jsme historické centrum – Kreml (oficiální sídlo 
prezidenta) s paláci Uspenským, Blagověščenským, Archangelským, Starý Arbat se sochami  
A. S. Puškina a B. Okudžavy, Rudé náměstí, kde je chrám Vasila Blaženého, mauzoleum Lenina 
i luxusní nákupní centrum GUM. Procházeli jsme se v novém parku Zarjadije, postaveném na 
místě proslulého hotelu Rossija, a navštívili i největší pravoslavnou Katedrálu Krista Spasitele, 
která byla v 90. letech znovu vystavěna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZVONEK – 150 GTR 
 

 

Nemíjeli jsme ani školy: Viděli jsme Lomonosovovu univerzitu, v přátelské atmosféře jsme 
navštívili a prohlédli si s paní ředitelkou státní Gymnázium Odincovo a prestižní soukromou 
školu Prezident. Té jsme trošku záviděli vybavení – divadelní a baletní sál, bazén, tělocvičny, 
výtvarný ateliér (kde jsem si vyrobili matrjošky), laboratoře, maxi šachy, jídelna s výživovými 
poradci, solná jeskyně či zdravotní středisko. Měsíční školné však činí 60 000 korun! 

Moskva má i své business centrum Moskva-City s Věží Federace, druhým největším 
mrakodrapem v Evropě. Povozili jsme se také moskevským metrem, které denně přepraví                
9 milionů lidí, a obdivovali jsme honosnou výzdobu jeho stanic. 

Při cestě do centra ruského pravoslaví, kláštera v Sergijev Posadu, jsme viděli i okraje této 
evropské megapole, běžný život, přírodu i ruské dáči.  

Rusko má ale ještě spoustu zajímavých koutů, třeba i město Sankt- Petěrburg, které jsme 
také navštívili.  Dnes jeden ze skvostů Světového dědictví UNESCO a zároveň významný ruský 
přístav přezdívaný Benátky severu založil car Petr Veliký počátkem 18. století.  

Za zmínku stojí i Palácové náměstí, Zimní palác, Katedrála svatého Izáka, křižník Aurora, 
Petropavlovská pevnost, Kazaňský chrám, Admiralita, pomník Petra I., Smolenská katedrála, 
Katedrála vzkříšení Ježíše Krista. Uneseni jsme byli v galerii Ermitáž (tři miliony exponátů), vítr 
nám profouknul vlasy při plavbě lodí po Něvě, posmutněli jsme na Piskarjovském hřbitově (půl 
milionu obětí blokády Leningradu), fascinující bylo noční otvírání mostů, pochutnávali jsme si 
na pirožkách i blinech, na Něvském prospektu jsme zašli na nákupy do Gastinovo dvora 
(funguje přes 250 let) a do Domu knihy. Kousek za městem jsme prošli ruské Versailles – 
Petrodvorec a Carskoje selo s Jantarovou komnatou. Přijedete-li do Petrohradu v květnu nebo 
v červnu, zažijete i „bílé noci“.  

Je toho ještě spousta, co mohou obě nádherná ruská města nabídnou. Tak zase příště… 
 
Dagmar Honsová 
 

 

 

 

 

 

 

 

Francouzština: kontakt s živým jazykem  

 
Výuka jazyka se dle mého názoru neobejde bez kontaktu se živým jazykem. Studenti, kteří si 
vybrali francouzštinu na naší škole, mají tu vzácnou příležitost, že každý týden mají jednu 
hodinu s francouzským lektorem nebo lektorkou. V letošním roce, stejně jako vloni, na naší 
škole působí Marie Willerval, původem ze severní Francie. Před Marií u nás dva roky působil 
Jean Griffon, který pochází z okolí Štrasburku. Ještě před Jeanem byl Pierre, na kterého 
vzpomínám obzvlášť ráda, protože byl velmi empatický a dokázal mluvit i se začátečníky velmi 
jednoduše a srozumitelně, hrál na kytaru, zpíval a ve třídě dokázal vytvořit neopakovatelnou 
atmosféru. Zkrátka už od školního roku 2008/2009 běží tato spolupráce mezi Krajem Vysočina 
a francouzským regionem Grand-Est, která umožňuje a zejména financuje pobyt a částečně i 
plat francouzského lektora. 
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Provence 2015 

Osobně využívám každé příležitosti být v kontaktu s rodilými mluvčími a k tomu vedu i své 
studenty. Do běžných hodin francouzštiny jim čas od času přivedu nějaké hosty. Na podzim 
2017 jsme přivítali francouzskou delegaci, která pobývala zhruba týden v našem městě, kde 
domlouvala spolupráci mezi Třebíčí a francouzským Rive-de-Gier v různých oblastech: sociální, 
volnočasové, vzdělávací i obchodní. Hned jsem se chopila příležitosti uspořádat besedu mezi 
frankofonními studenty gymnázia a celkem sedmi členy delegace, kteří rádi promluvili o svých 
dojmech z České republiky, z Třebíče a také se nám zevrubně přestavili. Jednalo se o lidi  
z různých oborů, různého věku a mnoho žáků bylo spokojených už jen proto, že Francouzům 
alespoň částečně rozuměli. Prostor pro otázky dostaly obě strany. 

V loňském školním roce nás zase navštívili čtyři velmi mladí lidé na samém prahu 
dospělosti, kteří do Česka přijeli pracovat z Francie na měsíc jako dobrovolníci. V tomto 
případě žáci ocenili minimální věkový rozdíl a možnost hovořit s pozvanými tváří v tvář, takřka 
bez zásahů učitele. 

Těch příležitostí mluvit přímo s rodilými mluvčími se snažíme našim studentům 
zprostředkovat co nejvíce. Za zmínku stojí také desetidenní výměnný pobyt, který jsme 
uskutečnili v listopadu 2018 ve spolupráci s francouzským Lycée Georges Brassens. 

Není prostor vyjmenovat úplný výčet našich aktivit, ale nemohu opominout besedu  
s francouzským velvyslancem panem Rolandem Galharaguem, který naši školu poctil svou 
návštěvou v květnu 2018. Necelou hodinu diskutoval se studenty, hovořil o svém působení  
v České republice, překvapivě i o svém soukromém životě, byl připraven odpovídat na otázky, 
a protože jich mnoho nepřicházelo, neváhal klást otázky do publika, zajímal se o motivace 
studentů ke studiu jazyka a také o jejich plány do budoucna. 
 

Lucie Machová 
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Filip Kaiser a Šimon Bryja přebírají cenu  
(z rukou Hélène Buisson)  
za 1. místo v kategorii komiks 

Kreativita v hodinách francouzštiny  
 
Hodiny jazyka nabízí prostor k rozvíjení kreativity. Hned v prvním ročníku, zhruba po třech 
měsících od začátku školního roku, nám učebnice ukládá napsat báseň. Kdysi mi tento úkol 
připadal trochu mimo jejich možnosti… Vlastně jde o úplné začátečníky. Nakonec se ale vždy 
sejdou tři, čtyři zdařilé básničky.  
 
J'ai vu 
j'ai cru 
Vous, Vous n'êtes pas réelle 
Vous, Vous êtes juste scellée 
dans mon imagination 
se faire prendre dans une obligation. 
William R. Ritter 1. C 2016/2017 
 
 
Je parle français dans mon lit, 
je danse bien à Paris. 
Kristýna Kočí 1. C 2018/2019 
 
Les extraterrestres ont visité la Terre, 
ils ont déjà détruit la Tour Eiffel                   
et le Sacré-Cœur. 
Tout le monde se cache dans le coin, 
mais moi, je cours loin. 
Šimon Bryja 5. G 2018/2019 
 

Cette personne que je vois, 
ce n'est pas moi, parfois. 
En général j'oublie mes devoirs, 
mais tout est possible, juste vouloir. 
Filip Kaiser 5. G 2018/2019 
 
L'hiver 
En hiver, il fait froid. 
Mais c'est la meilleure saison pour moi. 
Hana Karasová 5. G 2018/2019 
 
Qu'est-ce que tu as dans ta trousse ? 
Je ne sais pas, probablement de la 
brousse. 
Filip Dvořák 5. G 2018/2019 
 
Au clair de la lune trois petits lapins, 
ils mangent sous le sapin. 
Jan Bryja 5. G 2018/2019 

Opakovaně se se studenty účastníme soutěží, které vyhlašuje Francouzský institut v Praze.  
V roce 2018 jsme v rámci mladší kategorie (2. stupeň ZŠ) tvořili komiksy, ve starší kategorii žáci 
psali dopisy z roku 1918 (u příležitosti stého výročí konce 1. světové války). Hned čtyři studenti 
naší školy byli vysoce oceněni, získali jsme první místa v obou kategoriích, a ještě zvláštní cenu 
poroty. Samotný akt předání cen v Praze na Francouzském institutu byl velmi slavnostní. Pro 
autory vítězných komiksů byl připraven dvouhodinový workshop pod vedením Sylvera Jouina 
(Le cil vert), který sám komiksy kreslí a žákům předal část svých zkušeností. 
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Normandie a Bretaň 2013 

Od září 2019 nabízím ve škole kroužek divadla ve francouzštině. Jedná se o koncept původem 
z Polska, se kterým jsem se seznámila v rámci školení na Francouzském institutu. Základem je 
nastudování krátké divadelní hry pro deset herců o délce zhruba patnáct minut. Samozřejmě 
vedle textu ve francouzštině pracujeme také s tělem, hlasem a výrazem. Koncem března 
letošního roku jsme se plánovali zúčastnit mezinárodního frankofonního divadelního festivalu, 
který se měl konat v Praze. Bohužel epidemie koronaviru nám v tom zabránila. Nevzdali jsme 
se, v září jsme doplnili náš soubor o nové členy a pevně věřím, že v roce 2021 nás čeká 
premiéra, pokud ne v Praze, tak aspoň v Třebíči. 
 
Lucie Machová 
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Monika Peroutková 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO FRANCIE  
 
Kdo by se nechtěl alespoň jednou za život, jednou během studia na gymnáziu, podívat do 
Francie? Pro většinu lidí nenavštívit Paříž je jako nikdy nebýt ve Francii! I náš první společný 
zájezd o Velikonocích roku 2006 směřoval do Paříže. Eiffelovka, Notre Dame, Montmartre, 
Sacré-Coeur, Champs Elysées … A k tomu jako bonus Versailles a zámky na Loiře – Chambord, 
Chenonceau. Zažili jsme rovněž i nepopsatelnou atmosféru velikonočních svátků v katedrále 
v Chartres a Orléans.  

Co bychom to však byli za milovníky Francie, kdybychom se nepodívali i do jiných regionů. 
V červnu 2013 jsme se vydali na průzkum Normandie a Bretaně. Mont St. Michel, malebné 
pobřeží, kouzelné vesnice, malé přístavy, úžasná příroda, která byla inspirací mnoha umělců, 
ale i také připomínkou hrůzných událostí druhé světové války. V den D, i když o 69 let později, 
jsme i my stanuli na pláži Omaha, u Point du Hoc, a u dělostřeleckého bunkru v Longues-sur-
Mer.   

O dva roky později, v červnu 2015, jsme se rozhodli si vyjet do Provence, regionu 
provoněném mořem a levandulí. Ze všech stran se na nás valila dávná sláva římského impéria 
– akvadukt Pont du Gard, římská aréna v Arles, amfiteátr a vítězný oblouk v Orange, místa 
propletená s křesťanskou historií papežského sídla v Avignonu a s neodolatelným uměleckým 
směrem impresionismem. Kéž bychom mohli všichni ochutnat víno ze slavného Châteauneuf 
du Pape. A což navíc ještě město Marseille, nezapomenutelné ve své historii, velikosti a kráse 
… Chtěli jsme tam zůstat už navždy!   

 „I love Paris every moment, every 
moment of the year…“ zpívá Cole Porter ve 
své písni  o Paříži. A tak jsme se i my vydali 
znovu do Paříže, tentokrát v červnu 2017. 
Museli jsme ocenit vysoké domy Latinské 
čtvrti a silné zdi muzea Louvre, které nám 
pomáhaly přežít úmorné vedro, které ten rok 
panovalo. Také zahrady Tuileries a Versailles 
k nám byly shovívavé. Moderní čtvrť La 
Défense na nás nenechala nit suchou, ale 
noční vánek plavby po Seině všechno špatné 
odvál.   

Nám ale nestačí jen Francii navštěvovat. Chceme být její součástí, žít a učit se, dýchat 
naplno atmosféru této nádherné země! Proto jsme si s francouzským lyceem v Rive de Gier 
domluvili výměnný pobyt a odletěli do Auvergne-Rhône-Alpes a stali se na deset dní součástí 
tohoto regionu. Setkání se studenty, divadelníky, tanečníky, válečnými veterány i obyčejnými 
lidmi, návštěva Lyonu a Vienne s francouzským průvodcem, ochutnávka místních specialit, to 
vše bylo skvělou životní zkušeností. Domů jsme si dovezli spoustu zážitků, znalostí a také 
nových přátelství.  A kam pojedeme příště? Uvidíme, snad se situace uklidní a my budeme 
moci vybrat a navštívit další region Francie. Ještě tolik krásných míst tam na nás čeká … A co 
ty? Přidáš se k nám?!  
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1918-2018 : Un siècle vers la paix - vítězný historický dvoustránkový komiks Šimona Bryji a Filipa 

Kaisera u příležitosti stoletého výročí konce 1. světové války. 

Paříž 2017 
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Fotografické momentky ze spolupráce s frankfurtskou partnerskou školou 

Spolupracujeme…  

Mezinárodní projekty v rámci německého jazyka                                            

Všichni si uvědomujeme, jak je znalost cizích jazyků důležitá a že nejlepší cestou, jak se je 

naučit, je přímý kontakt s lidmi, pro které je tento jazyk jazykem mateřským, a možnost 

navštívit zemi, kde se tímto jazykem mluví. O to samozřejmě usilujeme i v rámci výuky 

německého jazyka a zde bychom rádi představili projekty, které mohli naši studenti 

absolvovat. 

V letech 2014 – 2018 probíhala spolupráce našeho gymnázia se střední školou ve Frankfurtu 

nad Mohanem. Oficiální název německé školy je Fürstenberger Realschule. Každý rok jsme 

absolvovali dvě výměny – naši studenti jeli do Frankfurtu a němečtí studenti nás pak navštívili 

v Třebíči. 

Během společně strávených dní jsme pokaždé pracovali na projektu, jehož téma vyhlašoval 

Česko – německý fond budoucnosti. Jeden rok jsme se například zaměřili na prevenci užívání 

drog, druhý rok na nová média, poté třeba na rozdíly mezi českým a německým školstvím.  

V rámci projektů absolvovali studenti workshopy s odborníky na danou problematiku, účastnili 

se přednášek a navštěvovali místa spojená s konkrétním tématem. Avšak těžiště každého 

projektu leželo na přímé práci, respektive spolupráci našich a německých studentů. Vedle 

tradičního vytváření plakátů, anket, dotazníků došlo též na velmi zajímavé aktivity, jako byly 

například hraní divadla, natáčení krátkých filmů či společné vaření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A protože nejen prací je člověk živ, tak jsme samozřejmě mysleli i na to, aby měli studenti 

dostatek volného času na vlastní aktivity, podnikali jsme také krásné výlety. 

Nezapomenutelným zážitkem pro nás bylo jednak samotné město Frankfurt a jeho letiště, 

které patří k největším na světě.  A mohli bychom jmenovat spoustu dalších míst, která jsme 

navštívili, ať už u nás, nebo v Německu. 
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Fotografické momentky ze spolupráce s frankfurtskou partnerskou školou 

Spolupráce naší a německé školy trvala pět let a přinesla mnoho zážitků a zkušeností, ze 

kterých můžeme čerpat inspiraci pro další partnerství, která plánujeme. V současné době 

spolupracujeme s celoevropským klubem mladých lidí – eljub Club. Komunikačním jazykem je 

tu němčina a českou pobočku má na starosti DDM Jihlava. V rámci tohoto klubu absolvovali 

naši studenti několik jazykových workshopů, zúčastnili se mezinárodních setkání mladých lidí 

v rakouském městě Krems, v Budapešti a také v Jihlavě. Ve spolupráci s eljub Clubem chceme 

rozhodně pokračovat i letos. Stejně jako výměnné pobyty, tak rovněž tato spolupráce přináší 

spoustu výhod – procvičení jazyka, odbourávání strachu z mluvení, poznání nových lidí, jejich 

kultury a mentality. To vše přispívá k větší toleranci a empatii, která je tolik nutná a která 

přitom v dnešním světě mnohdy chybí. 

Jana Březinová 
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Spolupracujeme s Tampereen Klassillinen Lukio v Tampere   
 
Partnerství se všeobecnou střední školou Tampereen Klassillinen Lukio jsme navázali v roce 
2015 díky spolupráci Kraje Vysočina a města Tampere, jejichž zástupci se podíleli na projektu 
financovaném v rámci partnerství Comenius Regio – Programu celoživotního učení.  
 
Škola byla založena v roce 1901 v sousedství katedrály v centru finského města Tampere. 
Nabízí svým studentům možnost vybrat si ze široké nabídky studia cizích jazyků a rozšířenou 
výuku přírodních věd, klade důraz na partnerský a individuální přístup k žákům a spolupracuje 
se zahraničními školami v Itálii, Francii a Německu.  

Smyslem naší spolupráce s Finy je nejen procvičovat si cizí jazyky, poznávat zajímavá 
místa, historii a každodenní život, ale také seznámit se se školním prostředím, jiným způsobem 
výuky, pracovat na společných projektech a vzájemně se inspirovat.  
 
Dosud jsme společně uskutečnili tyto aktivity:  
2015 – týdenní stáž našich učitelů ve Finsku, příprava další spolupráce, plán výměnných 
programů   
2016 – skupina 18 finských studentů na pobytu v ČR  
2017 – studijní pobyt 21 žáků GTR ve Finsku  
2018 – Finové podruhé v Třebíči  
2018 – skupina 18 žáků GTR podruhé v Tampere  
2020 – naplánované pobyty Finů v Třebíči a Čechů v Tampere zrušeny z důvodu 
pandemie koronaviru  
   
A jak hodnotí spolupráci mezi školami účastníci tohoto programu?  
Annukka Suonio, vyučující angličtiny a švédštiny, naši spolupráci shrnuje takto:  
 
„Dear friends, Greetings from your sister school in Tampere, Finland! The Classical High Scho
ol of Tampere wishes you the very best on your 150th anniversary. Our schools have cooper-
ated for over a decade now. We have formed a natural and  fruitful  friendship that benefits 
our students mutually. The visits have included experiences in nature: swimming in a hole  in  
the ice  in Finland or hiking in stunning Czech landscapes. We have also explored 
the cities and museums in both countries, visited lessons, done research together and 
learnt  from cultural similarities and differences. 

The natural sciences are the backbone of our co-operation. Unfortunately, the world is a 
bit different now due to the pandemic, but at the same time the situation shows how 
important the natural sciences will be in the future as well. We need science to solve the 
current and future problems. At the moment our friendship continues online. Video messages 
carry our greetings back and forth and we continue to learn from each other. What will the 
future hold? We will keep on developing and believing in the importance of our work together. 
When we get to meet face to face again, it will be even more special.“  
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Češi v Tampere, Finové v Třebíči (2016, 2017)  

Lenka Chybová  

V článku Michaly Olivové s názvem „Jak jsme ochutnali Finsko“ se mimo jiné píše:   
 
„Stejně jako všichni ostatní jsme museli  
v pondělí do školy. Ale místo sezení  
v lavicích jsme měli o zábavu postaráno 
jinak. Studenti nás vzali do školních 
chemických laboratoří, ve kterých jsme si 
provedli několik pokusů. Zajímavostí je, že  
v prvním ročníku se navíc učí vaření, takže 
jsme si zkusili i něco připravit. Výsledkem 
byl například karamel nebo borůvkový 

kaviár. Abychom si od školy odpočinuli, 
odpoledne jsme se vydali do finské sauny. 
Jednoznačně nejlepším zážitkem bylo 
koupání v jezeře, jehož voda měla teplotu 
3°C a které sloužilo k ochlazení po čase 
stráveném v teplé sauně.   
Určitě se nám všem bude stýskat. Ale na 
všechny ty krásné zážitky budeme dlouho 
vzpomínat.“  
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Projekt Edison 2016, 2018  

Projekt EDISON  
 
Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, seznamuje se zvyky  
a s aktuální situací v jiných zemích. Snaží se tak prolomit mezikulturní bariéru. Skupina 
vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a během jednoho 
týdne, který stráví na konkrétní škole, představí svou zemi, diskutuje se studenty na různá 
témata, hrají hry, apod. Tím se studentům dostane možnosti srovnat sociální, ekonomickou, 
politickou nebo kulturní situaci dané země se situací v ČR.  

Na GTR se tento projekt uskutečnil již třikrát. Mohli jste se setkat se studenty z Indonésie, 
Číny, Brazílie, Gruzie, Ukrajiny, Ruska, Itálie nebo třeba Turecka. Pro některé z vás to byla první 
příležitost ztratit ostych a komunikovat v cizím jazyce. Využili jste ji? Chcete nahlédnout do 
zákulisí takového pobytu?  
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Eva Spekhorstová u sebe ubytovala Edu z Turecka a podělila se s námi o vlastní zkušenost 
 
„Všechno to začalo tím, když mi mamka oznámila, že u nás týden bude bydlet jedna dívka  
z Turecka. Ještě ten den jsem se dívala na stránky gymplu a viděla tam fotku Edy. Sama jsem 
o tom přemýšlela, ale mamka byla očividně rychlejší. Věděla totiž o tom, jak moc zbožňuji 
Turecko a obecně oblast u Izmiru, oblast, ze které pocházela právě ona.  
V neděli odpoledne jsme jeli k vlakovému nádraží a nevěděli, co máme očekávat. Neznali jsme 
Edu a nevěděli jsme, co se bude dít dál. Stavili jsme se v KFC a poprvé jsme se naživo bavily. 
Ihned jsme si padly do oka a ještě tu noc jsme se do půl jedné ráno bavily o turecké gramatice. 
Normální přátelství. Co se stalo dál, už je pro mě jenom kouzelné.  
    
Eda mě představila své kamarádce Ovie z Indonésie a spolu jsme se po škole vydaly směrem  
k bazilice.  Byla zima, ale my jsme si to užívaly. Ten týden, co u nás byla Eda, mi nepřipadal jako 
týden, nýbrž jako roky. I rodiče Edu začali brát jako jejich dceru a doteď je to pro ně jenom 
"naše Eduška". Znaly jsme sice jen týden, ale bylo to, jako bychom se znaly celý život a jako by 
byla moje sestra nebo sestřenice, která nás na chvíli přišla navštívit.  
 
Ve středu jsme se všichni ,,edisoňáci" a hosté 
domluvili, že se potkáme u nás na večeři. Mamka 
navařila pro každého něco: pro Edušku turecké 
závitky z vinných listů, pro Ovie nasi goreng  
s indonéským kořením a pro Andi, holku  
z Mexica, chicadillas. Přišli i někteří naši 
kamarádi a Áďa, u které bydlela Ovie. Hrály jsme 
do 23 hodin kulečník a bavily se o hudbě, jídle a 
kulturách. Najednou u stolu seděli lidé ze tří 
kontinentů a zkoušeli navzájem svá tradiční jídla. 
Bylo to magické. Ve čtvrtek jsme se zase pro 
změnu sešly u Ádi doma a udělaly si s pomocí 
Ovie indonéské jídlo perkadel.  
     
 Pátek byl náš velký den s Edou. Ráno jsem měla být v Radio Prague International a měly jsme 
na večer koupené lístky: vyhrála jsem meet&greet se svojí oblíbenou zpěvačkou Alice Merton 
a směla jsem s sebou vzít jednu osobu. Ani nepřišlo v úvahu, že by to byl někdo jiný než Eda. 
Obě jsme se na to moc těšily a celou cestu jsme si zpívaly její písničky. Rádio dopadlo dobře, 
jen to pak potřebovalo silné kafe a procházku po městě, abych se trošku vzpamatovala.  
Od 20.00 jsme se měly potkat s Alice a byla jsem moc ráda, že jsem tam byla právě s Edou. Do 
23 hodin byl koncert a obě jsme si totálně vykřičely hlasivky, až tak, že jsme další den strávily  
v posteli s čajem a tureckými dramaty. Rozloučení se s Edou a Ovie bylo šíleně smutné, všichni 
jsme stáli zmrzlí na vlakovém nádraží a nechtěli od sebe odejít. Ony odjely do Brna a my zase 
domů. Museli jsme si chvíli zvykat na to, že tu bylo bez Edy takové prázdno. Dodnes jsme  
v kontaktu a často si píšeme. Těším se na den, kdy se, jak jsme si to naplánovaly, potkáme na 
pláži v Efesu a budeme opět zpívat 'Çok çok'.“ 
 
Eva Spekhorstová 
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Společně se spolužáky na sportovně turistickém kurzu třetích ročníků v Itálii  

Studijní pobyty zahraničních studentů ve spolupráci s třebíčským Rotary klubem  

Rotary International je mezinárodní klubovou organizací, která pro středoškolské studenty 
z rotariánských rodin ve věku 15 až 18 let zprostředkuje roční výměnný pobyt. Jde o kulturní a 
vzdělávací program, během něhož studenti navštěvují školu v zahraničí a žijí ve dvou až čtyřech 
hostitelských rodinách. Vždy se jedná se o výměnný pobyt, což znamená, že český student 
pobývá rok v zahraničí, a naopak zahraniční student zase rok u nás. Díky tomu jsme měli 
možnost setkávat se u nás na gymnáziu se studenty z Jihoafrické republiky, Japonska, Koreje 
nebo třeba Mexika. Zde vám přinášíme postřehy studentů z Indie a Kanady.  
 

Devang Shah from India, Rotary student to Třebíč 2017–2018 
“My Czech isn't really great, so I kinda got this from Google Translate, so I'm pretty sure 
there're gonna be a few errors. I don't think I've ever had as much fun in my entire life as I've 
had in the Czech Republic. The culture, the people, and the country itself are so unique and 
amazing that all I want to do is to come back to experience it all over again. For the first few 
months I had a really hard time because I knew nothing about Czech and learning or even 
understanding the language was very hard. I always had my friends and classmates Pavel or 
Richard go around with me anytime I had to talk to any of the teachers or anybody who didn't 
speak English. But as the months went by and I started picking up on the language I started 
better and was able to slowly talk and communicate with people in Czech. In fact, as I was 
forced to talk to most people only in Czech, it actually helped me learn the language a lot 
quicker, and made the whole experience richer. That said, I'm sure that The Czech Republic will 
always have a special place in my heart.” 
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Památník Sibelius v Helsinkách 

 

Nemyslím si, že jsem si za celý svůj život užil tolik zábavy jako v České republice. Kultura, lidé a samotná 
země jsou tak jedinečné a úžasné, že vše, co chci udělat, je vrátit se a znovu to zažít. Prvních pár měsíců 
jsem měl opravdu těžké časy, protože jsem o češtině nic nevěděl, a naučit se jazyk, nebo mu dokonce 
porozumět, bylo velmi těžké. Vždycky jsem nechal své přátele a spolužáky Pavla nebo Richarda, aby šli 
se mnou, kdykoli jsem musel mluvit s kterýmkoli z učitelů nebo s někým, kdo nemluvil anglicky. Jak ale 
měsíce ubíhaly a já se začal s jazykem více seznamovat, zlepšoval jsem se a dokázal postupně 
komunikovat s lidmi v češtině. Protože jsem byl nucen mluvit s většinou lidí pouze česky, pomohlo mi 
to naučit se tento jazyk mnohem rychleji a celý zážitek byl bohatší. Jsem si jist, že Česká republika bude 
mít v mém srdci vždy zvláštní místo. 
 
 

Maddy from Canada,  
Rotary student to Třebíč 2018–2019 
The Czech Republic has beautiful architecture, 
fascinating history, and a lively culture. But the 
most incredible part of the Czech Republic is its 
wonderful people, who were always so kind and 
accepting to me while I was there. I loved spending 
time with my class, friends, and families who 
constantly helped me through the year. You 
changed my life and I hope to see you again!  
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Tvoříme… 

Evropský den jazyků, projektové dny Švýcarsko, Německo,  

učíme klienty Centra Barevný svět anglicky,…  
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Učíme klienty Centra Barevný svět anglicky 
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PRVNÍ  POMOC 
Během jednoho projektového dne jsme si zkusili, jestli umíme poskytnout první pomoc. 
Studenti připravili instrukce, a to jak v němčině, tak v angličtině. Sehráli scénky o tom, jak 
postupovat třeba při podchlazení, popálení nebo u dopravní nehody. Tady máme pár 
základních slovíček.  
 

Hilfsmittel pomůcky Aids 

das Pflaster,- náplast plaster 

Der Verband, -ä-e obvaz bandage 

Der Krankenwagen, - Sanitka Ambulance 

Der Einmalhandschuh, -e Rukavice Glove 

Die Schere,n  Nůžky Scissors 

Die Pinzette,n  Pinzeta Tweezer 

Watergel Watergel Watergel 

Der Erste-Hilfe-Kasten,-ä Lékárnička First aid kit 

Die Schiene,n  Dlaha Splint 

Die Fixierbinde,n  Fixační obvaz Fixation bandage 

Das Tuch,-ü-er Šátek Cloth 

Das Antiseptikum, Antiseptika Dezinfekce Disinfection 

Die Rettungsdecke,n  Záchranná deka Rescue cover 

 
 

  

verben slovesa verbs 

Retten Zachránit Rescue 

Blutten Krvácet Bleed 

Verbinden Obvázat Bandage 

Sich verbrennen  Popálit se Selfburn 

Sich verbrühen  Opařit se  Scald 

Ersticken Udusit se Choke 

Sich schneiden Říznout se Cut (yourself) 

Ertrinken Topit se Drown 

Helfen Pomoct Help 

Brechen Zlomit Break 

Erbrechen Zvracet Vomit 

Drücken Stisknout Press 

Benutzen Používat Use 

Brauchen Potřebovat Need 

Atmen Dýchat Breathe 

Kippen Zaklonit Tilt 

 
 

  

Problem-Lösung Problém-řešení Problem-solution 

Besuchen den Arzt Navštívit lékaře Go and see the doctor 

Der Unfall, -ä-e Nehoda Accident 

Notruf machen Zavolat pomoc Call the emergency 

   

   

 



ZVONEK – 150 GTR 
 

 

    Der Mensch hat eine Verbrennung. 
    Someone is burnt. 

 
 
 

   Wir nehmen das WaterJel und legen es auf die Verbrennung. 
   We open WaterJEL and put it on the burnt area. 

 
 
 
 

            Wir verbinden die Wunde. 
            We bandage the wound. 
 
 
 

Die Verbrennung – burn      
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Finové v Třebíči 

 

 

Deutsch 

Das Mädchen friert. Sie hat Hypothermie 

und verliert das Bewusstsein. Die Lösung ist 

eine Rettungsdecke. Es hilft Wärme zu 

behalten. Die Wärme zu erhalten ist wichtig 

für die Funktion der inneren Organe. Nach 

ein paar Minuten ist sie in Ordnung. 

English 

The girl is freezing. She has hypothermia 
and she is losing consciousness. Put her in a 
rescue cover. It keeps the person warm. 
Warmth is important for the function of the 
inner organs. In a few minutes she will be 
alright. 
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Píšeme… 

Studenti si občas ke své seminární práci zvolí téma v cizím jazyce. Eva Vyroubalová si vybrala 
překlad. Do češtiny přeložila povídku „The Last Leaf“ amerického autora O. Henryho z roku 
1907. Posuďte sami, přeložili byste text podobně? Zde máte krátkou ukázku.  
  
Originál:  
As Sue was sketching a pair of elegant 
horseshow riding trousers and a monocle 
of the figure of the hero, an Idaho cowboy, 
she heard a low sound, several times 
repeated. She went quickly to the bedside. 
Johnsy's eyes were open wide. She was 
looking out the window and counting - 
counting backward. 
"Twelve," she said, and little later "eleven"; 
and then "ten," and "nine"; and then 
"eight" and "seven", almost together. 
Sue look solicitously out of the window. 
What was there to count? There was only a 
bare, dreary yard to be seen, and the blank 
side of the brick house twenty feet away. 
An old, old ivy vine, gnarled and decayed at 
the roots, climbed half way up the brick 
wall. The cold breath of autumn had 
stricken its leaves from the vine until its 
skeleton branches clung, almost bare, to 
the crumbling bricks. 
"What is it, dear?" asked Sue. 
"Six," said Johnsy, in almost a whisper. 
"They're falling faster now. Three days ago 
there were almost a hundred. It made my 
head ache to count them. But now it's easy. 
There goes another one. There are only five 
left now." 
"Five what, dear? Tell your Sudie." 
"Leaves. On the ivy vine. When the last one 
falls I must go, too. I've known that for 
three days. Didn't the doctor tell you?" 

 
Zrovna když Sue načrtávala jedny elegantní 
jezdecké kalhoty a monokl hlavního hrdiny, 
kovboje z Idaha, uslyšela tichý zvuk, 
několikrát opakovaný. Rychle přistoupila 
k lůžku. 
Johnsyny oči byly doširoka otevřeny. Dívala 
se ven z okna a počítala – počítala 
pozpátku. 
„Dvanáct,“ řekla a o chvilku později 
„jedenáct“; poté „deset“, „devět”; a pak 
„osm” a „sedm”, téměř zaráz. 
Sue se starostlivě podívala z okna. Co je 
tam k počítání? Vidět tam byl jenom pustý, 
pochmurný dvorek a holá stěna cihlového 
domku vzdáleného dvacet stop. Stařičký 
břečťan se sukovitými a tlejícími kořeny se 
pnul do poloviny cihlové zdi. Studený závan 
podzimu škubal jeho listí, dokud nezůstala 
téměř holá kostra, jejíž šlahouny se tiskly ke 
zvětralému zdivu. 
„Co se to děje, zlato?“ zeptala se Sue. 
„Šest,” řekla Johnsy, téměř šeptem. „Teď 
padají rychleji. Před třemi dny jich tam bylo 
skoro sto. Sotva se daly spočítat. Ale teď je 
to jednoduché. A padá další. Už jich zbývá 
jenom pět.“ 
„Pět čeho, zlatíčko? Pověz to své Sue.” 
„Listů. Na tom břečťanu. Až poslední 
spadne, budu muset taky odejít. Vím to už 
tři dny. Doktor ti nic neřekl?“ 
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Američtí piloti na návštěvě třebíčského gymnázia.  

Tereza Růžičková v roce 2011 přijala výzvu napsat autorskou povídku a zúčastnit se literární 

soutěže. Zde si můžete přečíst krátký úryvek.  

 

He was an old man, hidden myriad miles away from anywhere anyone has ever been to. He 
was sitting behind a wooden desk in a study, surrounded by what seemed like thousands of 
libraries that were filled with books he’d written over time. He was firmly grasping an old-
fashioned pen in his trembling fingers, scribbling words on the paper in front of him. Every 
couple of seconds he coughed and dipped his pen in the inkpot. His furrowed face was decrepit, 
branded with all those years of existence. His heart was beating fast as he was concentrating 
all his remaining energy on the scrawl.  
He’d been this way for the last couple of days. He felt it in his bones that the end was coming. 
Soon he would be replaced with a younger successor. That was the natural order, after all, and 
it needed to be restored. For one thing, he was too old and drained from all the work he’d 
done. Furthermore, maybe he hadn’t been the best possible Fate right from the beginning. He 
surely was talented and there had been some excellent stories that he wrote in the past, but 
he tended to get lazy and careless more than frequently. Often he simply rattled through his 
work by letting the characters experience same things over and over again. And as he was 
growing older, with his literary performance deteriorating, he fell into the clutches of manic 
depression. When he was in his lowest of spirits, he would simply create tons of short, 
monotonous narratives full of misfortune. He would get so gloomy, that he didn’t even bother 
standing up from his desk; he simply stuffed all those sorrowful tales into the library sections 
within reach – those labeled Africa and Asia. When he was on cloud nine, his stories would 
certainly get more cheerful, but often little naïve as well. In general, most of the characters 
ended up miserable with their lives anyway.  
With such a Fate, the world certainly wasn’t heading in the right direction.  
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Anketní otázky pro absolventy… 
V nedávné době jsme oslovili některé naše absolventy, pro něž se stal cizí jazyk naprosto běžnou 
součástí života. Mnozí z nich buď studovali, nebo studují na zahraničních univerzitách, pracovali či 
pracují v cizině, anebo překládají. Zde vám přinášíme jejich odpovědi na tři otázky. Soustřeďte se na 
drahocenné rady, které vám dávají. Jejich příběh může inspirovat i vás. 

 
1. Napište tři informace o Vás týkající se Vašeho profesního života po studiu na GTR. 
 
2. Co bylo impulzem k tomu, že jste se začali věnovat hlubšímu studiu cizího jazyka nad 
rámec středoškolských znalostí? 
 
3.  Máte nějaké doporučení pro současné studenty na gymnáziu? 
 
Veronika Bendová (2013 – G) 
1. Po studiu na GTR jsem se přesunula do Prahy na Fakultu architektury na ČVUT. Po absolvování 
bakalářského studia jsem pokračovala na FA první rokem magistra v Mnichově 
na Technische Universität München díky Erasmu+. Během výměnného pobytu jsem získala kontakt na 
architektonickou kancelář, kde jsem pak pracovala o prázdninách jako praktikantka a v níž  
v současnosti pracuji. Po Erasmu jsem dokončila studium v Praze a rovnou nastoupila do 
Christoph Maas Architekturbüro GmbH.   
  
2. Vědomí, že díky znalosti cizího jazyka mám více možností pro získávání znalostí a dovedností ve svém 
oboru, touha po něčem novém a neznámém a vyzkoušet si něco víc než standard.  
  
3. Začít se specializovat už na gymnáziu, vyhledávat informace a zajímavosti také v cizích jazycích, 
sledovat dění ve světě a cizojazyčné filmy. Nenechat se odradit ze své cesty, protože jedinou brzdou je 
většinou člověk sám sobě.   
 
Klára Březnová (2013 – G) 
1. Po absolvování třebíčského gymnázia jsem se rozhodla studovat obor architektura a urbanismus na 
ČVUT v Praze. V rámci studia se mi naskytla možnost studovat rok v zahraničí, a tak jsem strávila rok 
ve finančním a veletržním centru celého Německa, ve městě mrakodrapů Frankfurtu nad Mohanem. 
Svůj pobyt zde jsem kromě studia využila i k získávání prvních pracovních zkušeností, a zcela 
dobrovolně jsem tak začala pracovat jako ,,studentská výpomoc“ v poměrně velké architektonické 
kanceláři Jo.Franzke. Po dokončení studia jsem také absolvovala tříměsíční stáž v ateliéru Base 
v Lisabonu. Nyní, po ukončení akademické fáze, jsem i díky předchozím konexím zakotvila opět 
v Německu.    
  
2. Cizímu jazyku jsem se bezprostředně po maturitě nevěnovala nijak hlouběji. Dokonce jsem měla 
pocit, že spíš jazyk zapomínám a že ho už nikdy nebudu ovládat tak jako na gymnáziu. Tam jsme se mu 
přece jenom věnovali minimálně čtyřikrát týdně a na vysoké škole jsem mohla být ráda za jednu hodinu 
němčiny, a to jen ve dvou semestrech. Do této doby jsem tedy jazyk nijak hlouběji nestudovala a mou 
snahou bylo spíš si ty znalosti alespoň nějak udržovat, a také proto, že mě to vždycky bavilo. Když se 
pak člověk octne v cizí zemi, mu tam jde učení samo. S cizojazyčnými nápisy se totiž setkáváte na 
každém kroku, musíte se umět domluvit v supermarketu (nebo se na začátku alespoň snažit domluvit) 
či při dalších běžných denních činnostech. Nutno ovšem říci, že i s tříletým ,,výpadkem“ na vysoké škole 
jsem při vstupním testu do přípravného kurzu, který nám zahraniční škola zprostředkovávala, stále byla 
na úrovni C1, za což vděčím právě hlavně středoškolskému výcviku paní Doležalové.   
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3. Nestudujte jenom angličtinu. Zaměřte se na jakýkoliv jiný cizí jazyk, protože s angličtinou už si dnes 
nevystačíte. Umět anglicky už je dnes naprostá samozřejmost. S dalšími jazyky se vám otevřou široké 
obzory.  
 
Pavla Čermáková (2007 – G) 
1. Vystudovala jsem všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Po medicíně jsem 
odešla studovat na doktorát v lékařských vědách na Karolinska Institutet do Švédska, částečně ve 
spolupráci s National Institute of Health v USA. Po návratu do Česka se nyní na Karlově univerzitě a  
v Národním ústavu duševního zdraví zabývám psychiatrickou epidemiologií, tedy zkoumám, co může 
zapříčinit v populaci vznik duševních nemocí. 
 
2. Můj hlubší zájem o cizí jazyky na gymnáziu byla jistá forma seberealizace. Již tenkrát jsem byla velmi 
prozíravá a pravděpodobně tušila, že znalost cizích jazyků otevírá brány do světa a že schopnost mluvit 
i jinak než anglicky nabízí v zahraničí obrovskou výhodu, ať už děláte jakoukoli profesi. Ocitnete-li se  
v zahraničí v zemi, v níž není angličtina oficiálním jazykem, pravděpodobně se dostanete všude, kam 
potřebujete, ale dál už ne. Nikdo z kolegů vás už nepozve na soukromou rodinnou sešlost či na tradiční 
národní oslavu, pokud jste místním neprokázali respekt tím, že umíte jejich jazyk. V práci se také jistě 
dostanete ke všem potřebným informacím pouze se znalostí angličtiny, ale co se šeptá v kuloárech  
a co je řečeno mezi řádky, se k vám již nedostane.  
 
3. Připravte se na to, že až se vás někdo 13 let od maturity zeptá na to, co byste poradili studentům 
gymnázia, nebudete vědět co odpovědět. Současný svět absolventů gymnázia se už nepodobá světu, 
do kterého jsem vstupovala coby absolventka já. Tehdy jsme si poznámky z přednášek ještě psali 
tužkou na papír, důležité informace byly dostupné v knihách, pro které se chodilo do knihoven,  
a představa toho, že můžete vystudovat zajímavý kurs na Harvardu online, zdarma a během jednoho 
týdne, byla jako ze sci-fi. Na nároky, které jsou kladeny na dnešní pracovníky napříč různými obory, 
jsme nebyli nijak připraveni. Co doporučit do života, který se nedá předvídat? Úspěch pravděpodobně 
čeká toho, kdo bude dostatečně pružný, schopný racionálně vyhodnotit realitu a přizpůsobit se rychle 
se měnícímu světu, aniž by přišel o vlastní identitu a ztratil svůj směr. Vzhledem k tomu, že nevíte, kam 
vás život dovede a jakou cestou se dostanete k tomu, co vás bude doopravdy bavit a zároveň dobře 
živit, nedoporučovala bych nikomu se na něco předčasně specializovat. Jaký obor na VŠ vystudujete, 
už vlastně není tak důležité jako dřív, protože učit se novým věcem budete muset neustále, a to  
v jakémkoliv oboru. Pokud se na gymnáziu naučíte, jak se efektivně učit, jistě se vám to vyplatí.  
 
Andrea Kašková (2017 – G) 
1. Po dokončení gymnázia jsem se přestěhovala do Velké Británie a začala studium psychologie na 
Durham University na severovýchodě Anglie. V rámci studia jsem měla spoustu příležitostí, například 
jsem byla součástí mezinárodního výzkumného týmu, který se zajímal o emocionální vnímání literatury. 
Naším cílem bylo zjistit, zda lidé vykazují fyziologické znaky emocí (konkrétně pokles nebo vzrůst 
teploty určitých částí obličeje) při čtení knih. Část tohoto výzkumu nyní probíhá v Německu a Japonsku. 
Také jsem měla příležitost zúčastnit se jednání s naší katedrou ohledně změn v osnovách, známkování 
nebo možných studentských aktivit, např. o konání zájmových přednášek. Nakonec jsem byla zvolena 
jako přísedící na jednání celé fakulty (jedné ze tří na naší univerzitě), kde jsem reprezentovala zájmy 
všech v bakalářském kolektivu. V srpnu jsem oficiálně dokončila své bakalářské studium, přestěhovala 
jsem se do Kentu a jsem úspěšně zaměstnaná.  
 
2. Upřímně, tohle je jednoduchá otázka. Na nižším gymnáziu jsem se zúčastnila výjezdu do Velké 
Británie, konkrétně do okolí Yorku. Anglie mě tehdy uchvátila a rozhodnutí se sem vrátit a později tu 
žít přišlo někdy v prvním ročníku. Když přišlo ve čtvrtém ročníku na podávání přihlášek, podívala jsem 
se na několik univerzit a řekla si, že to zkusím. Zkusila, byla jsem přijata a už jsem tu zůstala.  
Co se týče mých aktivit na zlepšení angličtiny, řekla bych, že mě tento jazyk sice bavil jako předmět ve 
škole, ale jen to by nestačilo k tomu se dostat tam, kde teď jsem. Pro mě angličtina nikdy asi nebyla 
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„jen“ předmět. Odmala jsem ráda četla a v dospívání jsem přišla na to, že spousta knih, které čtu, jsou 
přeložené z angličtiny. Když překlad trval moc dlouho, pustila jsem se do originálu. To bych asi 
doporučila nejvíc – číst něco, co vás baví. Knížky pro dospívající nebývají složité a není nutné rozumět 
každému slovu, čímž jsou podle mě na učení ideální. 
 
3. Určitě najít něco, co bude studenty bavit a půjde jim. Každý máme něco, pro některé je to jazyk, pro 
jiné matematika, sport nebo počítače. A když to najdou, ať v tom pokračují a snaží se zlepšovat. U nás 
se říká, že „attitude“ a „drive“ jsou věci, které vás zaměstnavatel nenaučí, a mimoškolní aktivity jsou 
skvělá příležitost je ukázat. Doporučila bych nabírat zkušenosti, kde se dá, protože všechno se 
v budoucím životě počítá, obzvlášť v zahraničí. Dobrovolničení, jazykové kurzy, brigády, organizace 
sportovních nebo kulturních akcí – nikdy nevíte, kam vás život zavane. Například já jsem svou první 
práci v Británii dostala na základě mojí brigády v bazilice, druhou kvůli mé výpomoci na letních 
táborech.  
 
Petr Klika (2013 – G) 
1. Ve druhém ročníku práv jsem se přihlásil na studentskou pozici v jedné z nejznámějších německých 
advokátních kanceláří působících na českém trhu. Znalost němčiny mi výrazně pomohla a místo jsem 
dostal, ačkoliv je zvykem nabírat až studenty vyšších ročníků. Posléze mi kancelář umožnila 
vysokoškolskou stáž v Německu. Díky znalosti italštiny coby nepříliš frekventovaného jazyka jsem 
absolvoval také stáž v advokátní kanceláři v Itálii.   
Po absolvování práv jsem měl jasno, že chci v profesním životě i nadále propojovat právo a jazyky. Tuto 
příležitost nabízela pozice právníka Notářské komory České republiky, a proto jsem se ihned přihlásil 
do příslušného výběrového řízení, které jsem vyhrál. V současnosti se věnuji jak mezinárodním 
vztahům Komory, tak legislativním otázkám vyplývajícím především z unijního práva.   
V rámci své rigorózní práce se vzhledem ke své zálibě v cizích jazycích a zemích zabývám komparací 
vybraných aspektů sociálního zabezpečení v České republice, Rakousku a Itálii. 
   
2. V sekundě jsem zvítězil v okresním kole olympiády v němčině. V návaznosti na to jsem se jí začal 
věnovat hlouběji a posléze jsem se volnočasově začal učit italštinu.   
 
3. Nespoléhat pouze na angličtinu a nezanevřít na další jazyky. Angličtina je nezbytností u naprosté 
většiny pracovních pozic, zatímco znalost dalšího jazyka otevírá mnoho dalších cest, které si člověk 
mnohdy neumí ani představit, a to jak v profesní dráze, tak i v osobním životě.   
 
Tereza Kovácsová (2013 – G) 
1. Po studiu na GTR jsem začala učit v rodinné jazykové škole a zároveň studovat angličtinu a 
francouzštinu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Teď učím na střední škole  
v Praze a nemůžu si to vynachválit. Mám také YouTube kanál (pod jménem T. Lefebvre), kde se věnuji 
anglické výslovnosti. 
 
2. Máma angličtinářka, ale také to, že mi jazyky připadají velice zajímavé. Přístup k seriálům, ke kterým 
ještě nejsou české titulky, také stojí za to! 
 
3. Dopřejte si dostatek spánku. Až zpětně vidím, že jsem v době studia byla skoro pořád spánkově 
deprivovaná. Běžte na vysokou školu a jeďte na Erasmus, pokud to ještě půjde. Erasmus byla nejlepší 
část mého studia. A pokud hodláte studovat cizí jazyky, využijete ty „zbytečné" věci z češtiny, např. 
druhy vět vedlejších. 
 
Tomáš Kratochvíl (2013 – B) 
1. Vystudoval jsem psychologii na FSS MU v Brně a v současnosti jsem na téže katedře druhým rokem 
na doktorandském studiu. Zaměřuji se na pracovní psychologii, kde řešíme např. nábor, výběr a 
hodnocení zaměstnanců, jejich pracovní postoje, dále se zabýváme kariérním poradenstvím a jak 
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fungují efektivní týmy. Dva roky jsem dosud pracoval na CEITEC MU, kde byla předmětem mého zájmu 
diagnostika pracovního prostředí. Kromě psychologie se zabývám také překlady vědeckých článků a 
beletrie do angličtiny nebo do češtiny.  
 
2. Již asi od mých zhruba osmi let jsem psal vlastní tvorbu. Ve 3. ročníku českého jazyka na gymnáziu 
jsme dostali za úkol přeložit jednu strofu Havrana od E. A. Poea. Protože mě to bavilo, přeložil jsem 
nakonec celou báseň. Od té doby jsem začal do šuplíku překládat dosud nepřeložené básně  
H. P. Lovecrafta, díky čemuž jsem se dostal k profesionálnímu překladu. Ve 4. ročníku jsem se pak 
zúčastnil soutěže Lidových novin v psaní anglických povídek, a to mě k angličtině postrčilo ještě blíž.  
 
3. Pokud vás nějaké úkoly ve škole baví, zamyslete se nad tím, jestli byste se jim nechtěli věnovat i na 
vyšší úrovni.  Pokud si chcete procvičit angličtinu, výborné je např. sledovat krátké seriály s originálním 
zněním a postupně přejít od českých titulků k anglickým a nakonec ke sledování bez titulků. Zkuste také 
některé kratší knížky přečíst v originále. A najděte si přátele ze zahraničí, se kterými si budete psát 
nebo jim volat.  
 
Filip Murár (2013 – G) 
1. Po maturitě na GTR v roce 2013 jsem studoval přírodní vědy, nejprve tři roky v Cambridge a poté 
jeden rok v Londýně. Po studiu jsem se rozhodl věnovat se aplikovanému výzkumu a už více než dva 
roky teď působím ve firmě The Behavioural Insights Team. Tam provádím studie na pomezí ekonomie 
a psychologie pro britskou vládu. Cílem naší práce je, aby vládní rozhodování bylo založené na 
empirických poznatcích (což je nyní v době COVIDu velmi důležité). 
 
2. Jsem člověk, kterého vždycky bavilo se učit nové věci, a velkým impulzem pro mě bylo zjištění, že 
internet je plný kurzů ze špičkových světových univerzit, které jsou dostupné zdarma skrze kanály jako 
YouTube nebo edX. Začal jsem tak sledovat přednášky z oborů, o kterých se na střední škole téměř 
neučí, jako je například teorie her nebo evoluční biologie. Angličtina pro mě potom přestala být cílem 
sama o sobě a stala se prostředkem k rozvoji mých zájmů v mnoha jiných oblastech. 
 
3. Cokoliv vás baví, ať je to nějaký předmět ve škole, hudba, sport či vaření, můžete se o tom dozvědět 
mnohokrát víc, když budete používat internet v angličtině nebo i jiných cizích jazycích. Ty vám také  
v životě otevřou řadu dalších profesních možností. Takže moje rada: pokud byste si měli vybrat jen 
jeden předmět, ve kterém se budete víc snažit, zvolte angličtinu - a to říkám jako milovník matematiky 
a vědy. 
 
Tereza Růžičková 
1. Spoluzaložila jsem neziskovou organizaci Nevypusť duši, která zlepšuje povědomí české veřejnosti  
o duševním zdraví. Poté jsem dostudovala bakaláře v Experimentální psychologii na Univerzitě  
v Oxfordu, kde nyní dokončuji i doktorát. V rámci doktorátu zkoumám metody na zlepšení léčby 
deprese a učím se poskytovat jednoduchou formu psychoterapie. Momentálně tuto psychoterapii 
poskytuji lidem, kteří prožívají depresi ve spojení s pandemií. 
 
2. Inspiroval mě můj starší bratr Adam, který se dostal do stipendijního programu HMC, díky čemuž 
mohl dva roky studovat na prestižní střední škole ve Velké Británii. Moc jsem se do tohoto programu 
chtěla dostat taky, proto jsem od 12 let trávila hodně času samostudiem angličtiny. Byla to dost dřina, 
ale stálo to za to - sen se mi nakonec splnil a v 18 jsem odmaturovala na Chigwell School v Essexu. 
 
3. Možná bych předala svoje pracovní motto, které mi dost pomáhá, což je “dělej tu nejlepší práci, co 
dokážeš, v oblasti, která ti dává smysl, v rozsahu, který ti dovoluje tvoje zdraví a pohoda”. Tohle je pro 
mě mnohem užitečnější cíl než konkrétní mety typu “vyhraj Nobelovu cenu”. Nikdy totiž nevím, kam 
mě život zavane, kolik budu zrovna mít síly nebo příležitostí. Dokud ale vím, že se snažím, jak nejvíc 
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můžu, že pracuju podle svých hodnot, a že si tím neničím zdraví, cíl mám splněný, ať nakonec vypadá 
jakkoliv.  
 
Adam Urban (2020 – G) 
1. Profesní život zatím moc dlouhý není, studuji první ročník Všeobecného lékařství na Masarykově 
univerzitě, přičemž pokud situace dovolí, rád bych od příštího kalendářního roku pracoval i na 
výzkumu. 
Mým impulsem k hlubšímu studiu francouzštiny byl zřejmě kurz na IFP (Institut français de Prague), 
který jsem absolvoval během léta před začátkem výuky francouzštiny u nás na gymnáziu. Tam jsem 
zjistil, že mě tento jazyk velmi baví, a chtěl jsem se naučit víc. 
 
2. Ke studiu ve Francii mě přivedla, dá se říct náhoda, když jsem v květnu 2016 opět navštívil IFP, 
tentokrát v rámci soutěže, při níž nám během přestávky prezentovali právě program Un an en France, 
a já jsem si o pár měsíců později řekl, proč to nezkusit.  
Studium ve Francii mě bavilo, jejich systém výuky je dost jiný oproti českému, je opravdu těžké říct, 
který je lepší. Rozhodně to však byla skvělá zkušenost nejen studijní, protože jsem tam potkal spoustu 
nových kamarádů. Každý student si může také zkusit francouzskou maturitu, pokud je umístěn  
v dostatečně vysokém ročníku, o čemž rozhoduje výběrové řízení před samotným odcestováním. A po 
letošním školním roce musím říct, že nikdy nevíte, kdy se vám něco takového může hodit. Musím ale 
upozornit, že pokud by někdo chtěl třeba studovat v Paříži, Lyonu nebo třeba Nice, bohužel ho musím 
zklamat. Kraj Vysočina má partnerství s regionem Grand Est, který je nicméně také nádherný. Velkou 
výhodou pobytu ve Francii s tímto programem je možnost, že si nemusíte nutně studium na gymnáziu 
v Česku o rok prodloužit, protože ve Francii jsou každé dva měsíce prázdniny, které trvají zhruba dva 
týdny. Je tedy možné se vždy vrátit na chvíli do Česka, splnit si pár úkolů do školy a před začátkem 
dalšího školního roku při srovnávacích zkouškách doplnit to, co vám zbývá. Z vlastní zkušenosti můžu 
potvrdit, že se všemi učiteli se dá domluvit, opravdu vám nechtějí házet klacky pod nohy. 
Se studiem není spojen žádný přímý poplatek škole, studujete se stejnými právy, ale i povinnostmi jako 
Francouzi. Největší část nákladů tak tvoří platba za ubytování na internátu nebo v hostitelské rodině  
a školní jídelna, v případě návratu do ČR i cestovní náklady. Pokud si dobře pamatuji, tak Kraj Vysočina 
poskytuje stipendium rozdělené do několika kategorií, podrobnosti jsou sdělovány na informační 
schůzce, která probíhá v lednu, a při výběrovém řízení, které je v dubnu. 
 
3. Myslím, že základem je se nebát zkusit něco nového a nemít strach, že se ze začátku sem tam objeví 
nějaká chyba. Všichni jsme jen lidé a všichni nějaké ty chyby občas děláme. Také je podle mě důležité 
nastavit si realistické cíle, protože nikdo se nenaučí perfektně jazyk za měsíc tak, aby získal například 
nějaký vyšší certifikát. 
 
Alžběta Vítková (2015 – G) 
1. Po GTR jsem nastoupila na Univerzitu Karlovu na bakalářské obory francouzská filologie, hispanistika 
a mezinárodní teritoriální studia, na magistrovi jsem si k francouzské filologii a hispanistice přidala 
diplomacii a mezinárodní politiku na Vysoké škole ekonomické. Rozkročenost mezi zájmem  
o lingvistiku a mezinárodní vztahy se u mě projevuje i profesně. V současné době pracuji na stáži v 
Evropském parlamentu, absolvovala jsem stáž při OSN a WTO v Ženevě, vedla jsem českou delegaci na 
simulaci Evropského parlamentu v Kanadě a podílím se na výzkumu v rámci grantů v oblasti energetiky 
a energetické politiky. V jazykové oblasti se na univerzitě věnuji výzkumu mluvené češtiny, spolupracuji 
s University of Texas na výzkumu češtiny texaských mluvčích a učím češtinu pro cizince, francouzštinu, 
španělštinu a angličtinu. 
 
2. Jazyky mi odmalička šly, takže jsem cítila přirozenou silnou potřebu se v tomto směru sama rozvíjet. 
Zároveň se mi moc líbilo, že lidé oceňují, že s nimi komunikuji jejich rodným jazykem a dokážu v něm 
vést víc než jen základní konverzaci. Díky tomu jsem mohla lépe poznávat jejich kulturu a 
každodennost. To mě fascinovalo a fascinuje dodnes, a proto mi stojí za to nepřestávat se učit nové. 
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3. Určitě bych doporučila rozhlížet se kolem sebe, zajímat se a hledat příležitosti, kterých je čím dál 
více. Dnes už je možné i na střední škole vyjet do zahraničí, získat na pobyt nějaké stipendium. Není to 
zadarmo (finančně ani úsilím), ale rozhodně to za to stojí. Já byla na střední škole v zahraničí rok, což 
nemusí být pro každého - stačí i kratší časový úsek. A když ani to nejde, internet je dnes místo 
neomezených možností, zkuste online kurzy, propojit se skrz sociální sítě a uvidíte, že jde všechno. 
 
Bohumil Vostal (1999 – A) 
1. Od roku 2018 jsem zahraničním zpravodajem v Londýně. Předtím jsem působil v Bruselu. Má kariéra 
novináře začala studiem žurnalistiky a mediálních studií na Fakultě sociálních věd UK v letech 2001-
2007. Díky stipendiu Erasmus/Socrates jsem studoval na univerzitě v Loughborough ve Velké Británii, 
obor Communication Science. Další cenné zkušenosti jsem získal na Institutu politické žurnalistiky na 
univerzitě Georgetown ve Washingtonu D.C. 
 
2. Zvědavost, nutnost, praktičnost a později pochopení, že Komenský měl fakt pravdu. 
 
3. Kupte si Dílo I., II. a III. od Ladislava Nováka. Fascinující umělec, intelektuál. Většinu života prožil 
 v Třebíči a přitom byl objevem a inspirací pro evropskou scénu. Nováka pak uvidíte a uslyšíte  
v Toskánsku, Florencii, Paříži i na Aljašce nebo v Grónsku. Tím pádem se celý svět pak objeví  i v Třebíči.  
 
Iveta Žákovská (2014 – B)  
1. Co se týče studia, po dokončení gymnázia jsem absolvovala bakalářské dvouoborové studium 
Anglického jazyka a literatury a Českého jazyka a literatury. To mi dalo dobrý základ pro následný 
magisterský program Překladatelství anglického jazyka. Po dokončení tohoto programu jsem 
nastoupila do doktorského studia, obor Anglická jazykověda, v rámci kterého nyní zahajuji třetí 
semestr. 
Kromě studia pokračuji v lektorské činnosti, kterou jsem zahájila už během studia na gymnáziu, a věnuji 
se převážně výuce angličtiny ve firmách. Provádím také překlady z angličtiny a občas z němčiny jako 
OSVČ. 
 
2. Na tuto otázku je jednoduchá odpověď: Cizí jazyky mě prostě bavily ze všech předmětů nejvíce, a 
tak jsem jim začala věnovat nejvíc pozornosti. Zkombinovalo se to s mou zálibou ve čtení.  Mým 
nejoblíbenějším způsobem prohlubování znalosti angličtiny bylo čtení původních anglických knih, 
nejprve různých zkrácených a upravených verzí a poté celých originálů. Učení se nových slovíček a 
gramatických vazeb tak spolu s četbou přišlo samo. Kromě toho jsem stále měla (a pořád mám) pocit, 
že ještě v cizím jazyce nedokážu přesně vyjádřit spoustu věcí tak jako v rodném jazyce, a to mě vedlo 
ke snaze učit se dál a dál. 
 
3. Momentálně se mi zdá jako nejdůležitější nebát se zkoušet nové věci a nenechat se odradit strachem 
z neúspěchu. Pokud studenti mají nějaký vysněný cíl nebo prostě nějakou představu o tom, co by chtěli 
dělat, ráda bych jim vzkázala, aby se nedívali na to, jestli můžou v dané oblasti uspět třeba ve srovnání 
s konkurencí (ať už jsou tou konkurencí ostatní studenti na přijímacích zkouškách, ostatní pracovníci 
na trhu práce, uchazeči o nějakou pozici nebo kdokoli jiný). Podle svého svědomí se mají soustředit na 
úkol, který je před nimi, aby se co nejlépe připravili v rámci času, který mají k dispozici, a rozhodně pak 
tu věc zkusili. Člověk má často pocit, že na něco ještě není dostatečně připravený; to ale vlastně nebude 
nikdy, takže je podle mě důležité sebrat ve správnou chvíli odvahu a jít naproti novým možnostem. 
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ZVONEK – 150 GTR 
 

 

S Němci ve Štrasburku  

Zábavní park Europa Park - Rust  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZVONEK – 150 GTR 
 

 

Správné odpovědi: 1 – k - G, 2 –h -C, 3 – j – E, 4 - a - J, 5 – f - D, 6 – g – K, 7 – d – B, 8 – l – I, 9 – b – L, 10 - e- A, 11 – i – H, 12 – c - F 

 

XXXX/2 Vydáno v prosinci 2020. Vydavatel Gymnázium Třebíč, Masarykovo náměstí 116/9, Třebíč 
Monotematické číslo školního časopisu Zvonek k 150. výročí založení školy  
za komisi cizích jazyků sepsaly a sestavily s použitím studentských textů Hana Krausová a Dana Murárová.  
Grafická úprava s použitím studentských fotografií a výtvarných prací Petr Benda. 

 

Začali jsme malým kvízem, pojďme tedy na závěr zkusit ještě jeden  
Představujeme vám pár slavných výroků, které jsou uvedeny v angličtině, němčině, ruštině, 
francouzštině, italštině a latině. Spojte citát s jeho autorem a českým překladem.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


