
Výstup gymnazistů na Kleť se sladkou tečkou
TEREZA CELBOVÁ, Č. B.

„Už máš?“ zeptá se skupi-
na tří dívek procházející
vlakem.
„Nemám,“ zmateně od-

povím.
Místo odpovědi obdržím

svítivě žlutou stužku s ma-
lým spínacím špendlíkem.
Stejná otázka mi pak byla
během naší jízdy na Klet’
položena ještě minimálně
desetkrát.
„Já už ale mám,“ odpoví-

dám vítězně dalším tazate-
lům.
I když jsem ze začátku

nevěděla, o co vlastně jde,
vysvětlení bylo jednoduché.
Organizátoři školního výletu
si pomocí barevných stužek
roztřídili všechny studenty
Biskupského gymnázia do
jednotlivých týmů, které
spolu budou během našeho
květnového výstupu na Kleť
soutěžit.
Cesta vlakem utekla jako

voda a „prapor“ čítající 400
studentů a pedagogický sbor
se pln nadšení vydal na
cestu. První soutěž. První
radost výherců ze sladkých
odměn. Následuje další mo-
tivace. Dozvídáme se, že na
vrcholu „hory“ bude k do-
stání limitovaný počet do-
mácích perníčků. Ha! To je
opravdu ta pravá motivace…

Jednotlivé týmy se jako
na povel vydávají vstříc str-
mému kopci s vidinou té
měkké, voňavé odměny.
V polovině cesty toto nad-
šení již ale poněkud opadá-
vá a čím dál více zazname-
návám ve svém okolí ty ty-
pické výletnické otázky ty-
pu: „Už tam budem?“ Byli
jsme. Ale až za hodinu.
Na vrcholu Kletě to však

stojí zato. Před námi se
rozprostírá nádherný pano-
ramatický výhled na část
Šumavy, Budějovicko, No-
vohradské hory a všudypří-
tomnou jihočeskou domi-
nantu: Jadernou elektrárnu
Temelín. Biskupské gymná-
zium hrdě zdolalo Klet’.
Místní restaurace skoro ne-
stíhá přijímat objednávky
vyhladovělých studentů.
Nejpopulárnější je česnečka.
„Paráda,“ pomyslím si. To si
pak na zpáteční cestě v těch
malých, málo větraných va-
gonech všichni pěkně po-
povídáme.
Po náležitém občerstvení

dochází na slibovanou od-
měnu. Do krabice plné zdo-
bených perníčků si nejprve
sahají ručky výherců soutě-
že po stopách J. N. Neu-
manna z řad mladších stu-
dentů Bigy. Následuje orga-
nizátorský tým a poté je
pronesena ta magická věta:

„A ted’ si může přijít zby-
tek.“ Poněkud nebezpečné,
když se vezme v potaz cel-
kový počet přítomných stu-
dentů. Navzdory únavě se
odhodlaní studenti bleskově
vrhají po paní učitelce Pavle
Trendové, která statečně
drží tu voňavou krabici.

Jedna minuta a krabice je
prázdná. Šťastlivci, kterým
se podařilo odměnu ulovit,
se hrdě zakusují.
Na zpáteční cestě je stu-

dentům do zpěvu. Doslova.
Ozývají se známé trampské
písničky a je nám prostě
fajn!

ZÁBAVA. Soutěže i procházku přírodou nabídl gymnazistům
z Českých Budějovic výlet na Kleť. Foto: Michaela Reitingerová, Č. B.

Poprvé a hned úspěšně na ekonomické soutěži
Mgr. ALENA ŠVEPEŠOVÁ, Č. B.

Účast Soukromé střední
školy a jazykové školy
s právem státní jazykové
zkoušky Č. Budějovice na
vzdělávacím projektu Inno-
vation camp 2016 přinesla
druhé a třetí místo.
Jednalo se o historicky

první účast školy z Českých
Budějovic na vzdělávacím
projektu, zabývajícího se
praktickým využitím eko-
nomických znalostí žáků
k vyřešení konkrétního
ekonomického problému.
Žáci ze všech zúčastněných
škol byli rozděleni do 11 tý-
mů a následně po dobu
dvou dnů vymýšleli, zpra-
covávali a především reali-
zovali postup propagace
vzdělávacího portálu.
Druhý den porota hod-

notila zapojení žáků v týmu,
propagační video produktu,
které studenti zpracovávali,
tříminutovou prezentaci
myšlenky a poznámky stu-
dentů.
Soutěž se uskutečnila

v Průhonicích. Celkově se na
soutěž sjelo 70 středoškolá-
ků z různých koutů České
republiky. V průběhu dvou
dnů dokázali, že znalosti,
které jim vyučující předali
během vyučování, nejsou
zbytečné a lze je v reálném
životě aplikovat. Dále si vy-
zkoušeli práci s lidmi, které
vidí poprvé v životě a díky
tomu se více přiblížili reali-
tě, jež je čeká při nástupu
do práce.
Z výše zmíněné českobu-

dějovické školy byli do zají-
mavé soutěže nominováni:
Veronika Šímová, Michaela
Dáňová, Nikola Fajtlová,
Václav Iral, Jiří Rivera a Ma-
těj Křiváček. Všichni zú-
častnění si odvezli cenné
poznatky nejenom z oblasti
ekonomie, ale i o sobě sa-
mých. Na konci porota vy-
hlásila první tři týmy, ve
kterých byli i dva žáci
z Českých Budějovic.
Druhé místo obsadila Ve-

ronika Šímová s týmem
číslo 11 a třetí místo Matěj
Křiváček s týmem číslo 2.

ZÁSTUPCI. Také českobudějovická střední škola (její zástupci jsou
na snímku) se účastnila ekonomické soutěže v Průhonicích.
Foto: archiv Mgr. Aleny Švepešové, České Budějovice

V Dubném školáci poznávali antiku i v kostýmech
HANA DOLEŽELOVÁ, Dubné

Antika – studnice pozná-
ní, tak znělo letošní téma
projektu v Základní škole
Dubné. S tímto starověkým
tématem se děti potýkaly
několik týdnů, studovaly
historii, architekturu, lite-
rární díla, mytologii a slavné
osoby, které ovlivnily život
nás všech. Žáci druhého
stupně zpracovali prezenta-
ce a na dva dny se z nich
stali spartští bojovníci, vý-
znamní matematici, řečtí
bohové. Děti z prvního
stupně se pak proměnily
v diváky sledující souboje
gladiátorů, úryvky z řeckých
bájí a pověstí, povídání

o bozích a tajemných by-
tostech. Projektová výuka

znamená zábavnou formou
zpracovat dané téma a zís-

kané znalosti a dovednosti
pak uplatnit v praktickém
životě. A právě k tomuto cíli
se snaží učitelé v dubenské
škole žáky už několik let
směrovat. Tímto způsobem
získávají děti sociální do-
vednosti, jsou vychovávány
k toleranci, empatii a k tý-
mové práci. Učení se tak
stává hrou.

BOHOVÉ. Postavy z mytologie i skutečné osobnosti z časů antiky si
přiblížili neobvyklou formou ve škole v Dubném. Foto: archiv ZŠ Dubné

Nelehká příprava
HELENA VESELÁ, Milíkovice

Vážená redakce, prožívali
jsme nedávno v rodině – a
myslím nejen my – složité
období přijímacích zkoušek
na střední školu.
Na základě napjaté situa-

ce se dceři podařilo složit
milou básničku, která celý
stres odlehčila. Syna Vítka
zaplaťpánbůh vzali. Ale
nervy jsme s tím měli
všichni, což se ostatně i do
básně promítlo. Napadlo mě
vám básničku poslat k pří-
padnému zveřejnění.

Přijímací řízení

Příští týden Vítka čeká
přijímací řízení
kudy chodí, tudy heká
žaludku má bolení

Na strojárně rád by uspěl
talent svůj chce zúročit

k rozhodnutí proto dospěl
matiku se naučit.

Po nocích se tajně šprtá
řeší vzorce, rovnice
výsledek mu v hlavě vrtá
zpocený je velice.

Řeže tužky, kreslí kruhy
s učebnicí chodí spát
už není jak každý druhý
stres začal být na něm

znát.

Zvířatům počítá nohy,
rychlost vlaků sleduje,
ví, že v kruhu nejsou rohy
z výsledků se raduje

Posledních pár dní mu
zbývá
hlava se mu přetápí
kudy chodí, tudy zívá:
„Ty zkoušky mne utrápí!“
Všichni z rodiny mu věří-
Vítek bude hvězdou
s ostatními síly změří
na školu ho vezmou !

Bárováček v Písku

NÁVŠTĚVA. Folklorní soubor Písečan pozval nedávno
Dětský folklorní soubor Bárováček z Českých Budějovic
na tradiční stavění máje. Program začal odpoledním
zdobením máje u svatotrojického parku, průvod pak vy-
razil přes Kamenný most a na Fügnerově náměstí při-
hlížející viděli krátká folklorní vystoupení. Vztyčení máje
a hlavní program se konaly v zahradě za kulturním do-
mem. Text a foto: Dana Čápová, České Budějovice
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