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Den svatého Valentýna 

Milí čtenáři, děkujeme za přízeň, kterou jste nám věnovali u prvního čísla našeho newsletteru. Vě-

říme, že i to druhé bude velmi zajímavé, mnoho se toho událo a jeho vydání je spojeno se Dnem 

svatého Valentýna, což už jste možná poznali podle připraveného doprovodného programu. Má-

me zároveň velkou radost z dalšího úspěchu. Vydali jsme naše první tři videoreportáže, které si 

nyní můžete pustit na školním YouTube kanále, například přes QR kódy vyobrazené níže. Přejeme 

příjemné čtení a sledování našich videí. Nezapomeňte na like a odběr! Kolektiv školní redakce 

Třídění odpadu na Gymnáziu 

Karviná (autor: M. Ševčík) 

Výměnný pobyt ve Francii 

(autor: D. Patrmanová) 

Výměnný pobyt ve Francii 

(autor: D. Patrmanová) 

Úvodem 

Den svatého Valentýna je svátek všech zamilovaných, jehož původ nám dosud není zcela jasný. 

Někteří se přiklánějí k tomu, že jde o prapůvodní pohanskou tradici pocházející ze starověkého 

Říma, jiní první impulzy spatřují ve středověkých anglických legendách. Ať to bylo jakkoliv, dnes 

tento svátek ovlivňuje životy lidí po celém světě, protože chvíle lásky a zamilovanosti patří mezi 

ty nejkrásnější v životě člověka. V souvislosti s tímto jsme pro vás připravili Valentýnskou výzvu. 

Během úterý 14. února můžete v atriu školy navštívit naše propagační místo a anonymně někoho 

potěšit valentýnkou. A jestli píšete básně, povídky nebo kreslíte či malujete obrazy, můžete se 

pokusit vytvořit nějaké zajímavé umělecké dílo a poslat nám jej ve formě textu, obrázku či odkazu 

na email redakce@gym-karvina.cz. Nejlepší výtvory oceníme a se souhlasem autorů otiskneme 

v příštím vydání našeho newsletteru. Určitě se neostýchejte Valentýnské výzvy využít, je to jedi-

nečná možnost jak publikovat svou práci a nějakým způsobem se zviditelnit! Mimochodem, vě-

děli jste, že významy srdíčkových emoji se mohou lišit podle toho, jakou mají barvu? 

 

Přátelství                 

a důvěra 
Opravdová 

láska 

Krása                      

a půvab 

Usmíření                 

a pohoda 

Nejlepší                

přátelé 

Pravda                  

a ochota 

Smutek           

a prázdnota 

https://www.youtube.com/watch?v=7lQJdjVSswA
https://www.youtube.com/watch?v=noj5JHPg-48
https://www.youtube.com/watch?v=foq8yN4ebHk
mailto:redakce@gym-karvina.cz?subject=Valentýnská%20výzva


Adventní koncert Gymnázia Karviná 
Devátého prosince studenti našeho gymnázia společně s Koncertním sborem Permoník zazpívali 

vánoční písně svým učitelům, zaměstnancům školy a dalším pozvaným hostům. Zpěv doprováze-

la i pohybová kreace, která všemu dodala příjemný nádech. Pedagogové také mohli vidět a slyšet 

své současné i bývalé žáky zpívat sólo. Vše se odehrávalo pod vedením sbormistryň Martiny Jurí-

kové a Kariny Grimové. Koncert se stal již tradicí a každoročně se opakuje. Tento rok všichni od-

cházeli domů s příjemným naladěním, a také radostným zážitkem.  Adéla Jägerová 

Autor: Marek Běhan Autor: Marek Běhan 

Vánoční koncert v Novém domově 
Žáci kvinty si společně se svou vyučující hudební výchovy Hanou Létalovou a houslisty Vojtěchem 

Pieczonkou a Markétou Dziadziovou připravili pro klienty Nového domova nádherné vystoupení 

plné tradičních českých vánočních koled, ale i méně známých písní. Kromě zpěvu a doprovodu na 

housle zkrášlili seniorům předvánoční čas i krásnými básněmi s vánoční tématikou. Všechna vy-

stoupení byla plná dojemných okamžiků a naší vyslanci, zdravotnický personál a hlavně klienti 

Nového domova si tento společně strávený čas nádherně užili. Nezapomněli ale ani na zbytek 

školy, který se toho času účastnit nemohl. Společně jsme si všichni mohli zazpívat koledy v atriu u 

vánočního stromečku během předposledního školního dne před začátkem Vánoc.  Michal Ševčík 

Vánoce na našem gymnáziu 
Vánoce, které v Evropě považujeme za nejkrásnější křesťanské svátky, ovlivnily významně dění a 

atmosféru i na naší škole. Protože jsme lidé učenliví, proběhlo několik aktivit zaměřených na roz-

šiřování oborů v různých oblastech lidského poznávání. Za zmínku stojí například diskuzní ko-

lokvium na téma Evoluce a čas, zábavný kvíz, do kterého mnoho vyučujících přispělo zajímavými 

otázkami ze svého oboru nebo beseda pro žáky nižšího gymnázia se známou karvinskou historič-

kou paní Libuší Kolkovou. Členové environmentálních projektů GLOBE a Ekoškola si zase připravi-

li pro celou školu zajímavé povídání o vypuštění stratosférického balonu, odpadovém hospodář-

ství a úsporném životním stylu v souvislosti s šetřením energiemi na naší škole. Probíhalo i mno-

ho sportovních turnajů, karaoke nebo třeba Wargaming. Všem, kteří nějakou aktivitu zorganizo-

vali nebo se zúčastnili patří velký obdiv za vynaložené úsilí. Mimo vzdělávání jsou Vánoce ale 

zejména svátky klidu, míru a přátelství. Vyvrcholením a nejdůležitějším aspektem Vánoc i na na-

šem gymnáziu tedy jistě bylo setkání s lidmi, na kterých nám záleží a symbolické vyjádření lásky a 

důvěry skrze společně strávený čas a třeba i vánoční dárky. Michal Ševčík 

Ohlédnutí za Vánoci 
Během adventního času a Vánoc jsme rozhodně nelenili. Bedlivě jsme sledovali a zodpovědně se 

účastnili všech zajímavých akcí, abychom vám teď mohli přinést přehled toho nejdůležitějšího, co se 

na naší škole odehrálo. Málo toho nebylo a všichni jsme si to jistě náležitě užili. 



Zájezd do Europarlamentu ve Štrasburku 
Žáci našeho gymnázia, zapojení do projektu Vyslanci Evropského parlamentu, vyhráli zájezd do 

Evropského parlamentu ve Štrasburku. Všech šestadvacet účastníků včetně vyučujících, paní Mgr. 

Brzé a Mgr. Čadové, se vydalo dne 29. ledna dálkovým autobusem v pozdních večerních hodi-

nách na cestu. První zastávkou byl německý Norimberk, kam autobus dorazil okolo sedmé hodi-

ny ranní. Po prohlídce centra města žáci zhlédli také zajímavou výstavu v muzeu Norimberských 

procesů. Měli takto možnost nahlédnout blíže do historie minulého století. Poté se už vydali do 

cíle své cesty. Hotel Ibis, stojící v samém centru města, určitě nikoho svou pohostinností nezkla-

mal. Pokoje byly menší, ale útulné, snídaně v podobě švédského stolu rovněž nezklamala. Den po 

příjezdu žáci konečně navštívili Evropský parlament, kde se v jeho Hemicyclu setkali s jejich vrs-

tevníky z celé Evropy. Téma bylo jasně dané - dezinformace. Předsedkyně Evropského parlamen-

tu Roberta Metsolaová, místopředsedkyně Heidi Hautalaová a Delphine Colardová se po pozdra-

vu věnovaly tématu skrze videohovor. Dále následoval rozhovor s francouzským youtuberem 

Adamem Brosem. Studenti měli možnost se všech zeptat prostřednictvím speciální webové strán-

ky na otázky, které je zajímaly. Po obědě začala druhá část programu. V ní si hosté vyzkoušeli, jak 

probíhá v parlamentu hlasování. Následně proběhla živá debata k jeho obsahu. Po ukončení měli 

studenti možnost si prohlédnout večerní Štrasburk. Brzy ráno je však čekala cesta zpátky do Čes-

ka. Ta byla ještě doplněna krátkou zastávkou v dalším německém městě a to v Heidelbergu, který 

se pyšní nejstarší německou univerzitou a vskutku krásným hradem. Plní zážitků a dojmů se 

všichni účastníci vrátili po třiadvacáté hodině bezpečně domů. Je jisté, že na tuto jedinečnou udá-

lost budou ještě dlouho vzpomínat.  

Úspěchy a reprezentace 
Naše škola je plná lidí aktivních a zvídavých, takže se vždy něco děje! Naší vyslanci navštívili Evrop-

ský parlament ve Štrasburku, někteří zase Katedru chemie Ostravské univerzity a nezapomnělo se 

ani na tradiční hokejové utkání. My ze školní redakce jsme zase byli na exkurzi v České televizi. 

Daniela Patrmanová 

Chemický workshop na Ostravské univerzitě 
Pátek 20. ledna byl pro naše chemické nadšence velmi zajímavý 

den. Michal Ševčík a Radek Šustal společně se skvělou vyučující 

chemie Petrou Brzóskovou navštívili Katedru chemie Přírodově-

decké fakulty Ostravské univerzity. Konal se tam totiž závěrečný 

workshop z projektu OKAP „Nové trendy v chemickém vzdělává-

ní.“ Bylo jim umožněno zkusit si některé klasické demonstrační 

experimenty, ale zároveň i nahlédnout do nejmodernějších 

spektrálních laboratoří. Při té příležitosti se na univerzitě konala    

badatelská soutěž, ve které se rovnou umístili na 1. místě. 

Michal Ševčík 

Tradiční hokejové utkání 
Šest ku pěti pro kantory, takové bylo skóre po konci letošního hokejového utkání maturantů proti profe-

sorům. Žáci čtvrtých ročníků poctivě trénovali, avšak i přesto byli na své soupeře krátcí. Nástup všech hrá-

čů na led se neobešel bez pádů ze stran obou týmů. Všechny také pobavila hra, do které byli na základě 

lístků vylosováni tři lidé z řad žáků a samozřejmě soutěž o nejlepší transparent. Ten se letos nejvíce pove-

dl 6.X s nápisem ,,Góly jsou teď přednější, maturita vedlejší” a odnesli si za něj odměnu v podobě dortu. 

Na atmosféře samozřejmě přidávali všichni žáci, kteří s nadšením bouřlivě podporovaly oba dva týmy. Za 

rok tato akce čeká i letošní třeťáky, tak uvidíme, jak se jim v zápase bude dařit.  Daniela Patrmanová 



Exkurze do České televize 
Tým školní redakce navštívil 8.2. pobočku České te-

levize v Ostravě. Ihned po příjezdu byl tým proveden 

studii, kde se natáčejí notoricky známé pořady, jako 

Šikulové, Dobré ráno, či Na stopě. Díky ochotě zdej-

ších zaměstnanců nám byl umožněn i vstup do míst, 

kde se celé vysílání řídí. Pohledy na nepřeberné 

množství světel, kamer, mixážních pultů, monitorů 

všechny naprosto ohromil. Obzvláště, když nám bylo 

umožněno sledovat, jak vzniká živý vstup do vysílání. 

Exkurzi umožnil absolvent Gymnázia Karviná, vedou-

cí redaktor zpravodajství Mgr. Radek Wiglasz, který 

nám navíc poskytl mnoho cenných rad, ohledně fun-

gování naší školní redakce.  Zuzana Morcinková 

Výročí školy 
Jak jistě všichni víme, naše škola pro nás dělá studium krás-

ným už nějaký ten pátek. Gymnázium v Karviné oslaví v roce 

2023 neuvěřitelných 70 let od jeho založení. V roce 1953 kdy 

vzniklo, ale nemělo stejné jméno jako dnes. Věděli jste to? 

Ze začátku neslo název Jedenáctiletá střední škola, rokem 

1960 se začalo pyšnit pojmenováním Střední všeobecně 

vzdělávací škola a na Gymnázium Karviná bylo                       

přejmenováno v roce 1970. V tomto kouzelném dovršení se můžete dočkat velkolepých oslav! 

Více se dozvíte již brzy! 

Webové stránky Facebook 

Kristýna Pyszná 

Z Karviné do Carnegie Hall 
Žáci našeho gymnázia měli jedinečnou možnost zhlédnout předpremiéru dokumentárního filmu 

Z Karviné do Carnegie Hall, která se konala 29. listopadu v Městském domě kultury. Velký doku-

ment o Evě Šeinerové, ženě, která stála u zrodu pěveckého sboru Permoník a taktéž přivedla malé 

zpěváky z karvinského kulturáku na světová pódia. Film není pouhým portrétem Evy Šeinerové 

ani oslavným snímkem dobytí slavné Carnegie Hall, ale spíše pátráním smyslu a podstaty sboro-

vého zpěvu a jeho vlivu na více než tisícovky karvinských dětí, které tímto sborem prošly. V sa-

motném dokumentu jsme mohli vidět Permoník přirozeně tak, jaký opravdu je. Je nám obrov-

ským potěšením, že našich 26 současných žáků a celá řada bývalých tímto sborem prošla. 

Adéla Jägerová 

Děkujeme za čtení našeho newsletteru! 

Pokud rádi píšete články, natáčíte a stříháte videa, zajímáte se o dění kolem sebe nebo v sobě máte 

kus uměleckého ducha, neváhejte nás kontaktovat na emailu redakce@gym-karvina.cz. Můžeme 

třeba otisknout váš článek, báseň či obraz nebo se domluvit na dlouhodobější spolupráci. Budeme 

rádi v případě, že nám zašlete zpětnou vazbu týkající se newsletteru, videí nebo tipy na další zají-

mavé články a reportáže, které by vás zajímaly. 

Tým školní redakce 

Adéla Jägerová — Daniela Patrmanová — Julie Janková — Kristýna Pyszná                             

Michal Ševčík — Zuzana Morcinková 

https://70.gym-karvina.cz/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089727664095
mailto:redakce@gym-karvina.cz?subject=Spolupráce


Soutěž 
Připravili jsme si pro vás i krátkou soutěž. Cílem je vyplnit křížovku. Můžete k tomu používat vše-

možné zdroje — důvěryhodné webové stránky, knihy, zápisky z hodin nebo se můžete s někým po-

radit. Vyplněnou křížovku nám vyfoťte společně s tajenkou a odešlete na email                                       

redakce@gym-karvina.cz. Při příležitosti vydání příštího čísla vyhlásíme vítěze, kteří s největší 

pravděpodobností dostanou i nějaké hmotné ceny. Hodně štěstí při luštění křížovky! 

Příroda v zimě 

1) Sekáč není pavouk, ale patří do skupiny (doplňte). 

2) Bakterie ve tvaru tyčinky nazýváme v jednotném čísle (doplňte). 

3) (doplňte) jsou organismy umístěné nejníže v potravním řetězci. 

4) Základní stavební jednotka veškeré známé hmoty je (doplňte). 

5) (doplňte) je chemický prvek, který se v době Národního obrození nazýval sladík. 

6) Meteorologický jev spočívající v proudění vzduchu v atmosféře je (doplňte). 

7) (doplňte) je chemická separační metoda využívaná při výrobě alkoholických nápojů. 

8) (doplňte) je postava z Harryho Pottera svou potravou podobná parazitovi Naegleria fowleri. 

9) Živočichy, kteří patří mezi strunatce a jsou přizpůsobeni k životu ve vodě nazýváme (doplňte). 

10) Známá vědkyně původem z Polska, jíž je připisován objev radioaktivity byla (doplňte) Curie. 

11) Císař Rudolf II. podporoval vědu nazývanou (doplňte), která je vlastně předchůdcem chemie. 

12) (doplňte) se nachází na území Doubravy kousek za Karvinou a patří mezi propadlá jezera. 

13) Když dochází ke změnám ve složení ekosystému, dochází k procesu (doplňte). 

14) Chování živých organismů zkoumá biologický vědní obor zvaný (doplňte). 

Sousloví z tajen-

ky označuje způ-

sob, jakým se ně-

které organismy 

(např. rostliny) 

vyrovnávají s ne-

příznivými pod-

mínkami v zimě. 

Křeček polní 

sice hibernu-

je, ale kaž-

dých pár dní 

se probouzí, 

aby se mohl 

nakrmit. 

mailto:redakce@gym-karvina.cz?subject=Soutěžní%20křížovka%20Příroda%20v%20zimě

