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Studenti vlašimského gymnázia na návštěvě pracovišť AV ČR
Ve dnech od 2. do 8. listopadu 2009 proběhl v ČR již 9. ročník akce nazvané
Týden vědy a techniky. Akce se uskutečnila v podobě Dnů otevřených dveří
pracovišť Akademie věd ČR v Brně, Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě a
v Praze. Bylo možno nahlédnout do nejrůznějších výzkumných laboratoří a
vědeckých knihoven a poznat, ,,jak se dělá věda“. Badatelé z výzkumných
pracovišť Akademie věd ČR připravili širokou nabídku exkurzí, ve kterých
představují své výzkumné projekty, předvádějí nejmodernější přístroje a vědecké
experimenty a přibližují nejnovější trendy v oblasti vědy a výzkumu.
I studenti Gymnázia Vlašim se vypravili do Prahy na tuto akci. Vyjely 4 autobusy
se šesti třídami studentů 3. a 4. ročníků. Organizace této akce se ochotně ujala RNDr.
Romana Michálková, udělala rozpis všech studentů do skupin a objednala exkurze
v jednotlivých ústavech. Navštívili jsme Ústav experimentální botaniky, Ústav
chemických procesů, Geologický ústav a Laboratoř optických vláken. Bylo nutno
skloubit úroveň znalostí studentů a časovou dostupnost jednotlivých pracovišť.
Studenti se zájmem naslouchali, prohlíželi a měli možnost si některé experimenty i
prakticky „osahat“. V ústavu botaniky každý účastník dostal hmyzožravou rostlinu
pěstovanou na živné půdě. Odjížděli jsme po celodenním programu unaveni, ale
s novými poznatky - například v Ústavu experimentální botaniky studenty nejvíce
zaujala možnost vnášení genů do rostlin, pohled do nitra buňky konfokálním
mikroskopem nebo stanovení nepatrného množství rostlinných hormonů moderním
hmotnostním spektrometrem. V Ústavu chemických procesů měli studenti zájem o chemické reakce v laserovém paprsku a o fotochemii v mikrovlnné troubě.
Zajímavá byla i optická vlákna a práce s elektronovou mikrosondou při studiu hornin.
Studenti si upevnili některé středoškolské znalosti a rozšířili si obzor v možnostech dalšího vysokoškolského studia. Určitě byla tato exkurze pro všechny
studenty i pedagogy přínosem a pokud bude možnost, navštívíme příští rok i další vědecké ústavy.
RNDr. Eva Budková, Gymnázium Vlašim

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
Vás zve na Dny otevřených dveří
sobota 9. 1. 2010 10:00 - 12:00
čtvrtek 4. 2. 2010 16:00 - 18:00
gymnazium.vlasim@tiscali.cz
www.gymvla.cz
tel.: 317 842 154
PROGRAM
Informace o studiu ve školním roce 2010/11 ( o přijímacím řízení)
Prohlídka školy
Ve školním roce 2010/11 budou otevřeny tyto studijní obory:
pro žáky 5. tříd ZŠ - obor 79-41-K/81 Gymnázium
(osmileté gymnázium - výuka podle ŠVP) max.30
pro žáky 9.tříd ZŠ - obor 79-41-K/41 Gymnázium - všeobecné
(čtyřleté gymnázium - výuka podle ŠVP) max. 60

Předvánoční akce na ZŠ Sídliště

Řečníci nevymřeli
Dne 24.11.2009 se v odpoledních hodinách na vlašimském gymnáziu konalo
školní kolo celostátní řečnické soutěže „Mladý Demosthenes“.
Úkolem řečníků bylo připravit si projev na vlastní téma a poté jej přednést před
odbornou porotou, která se skládala z našich učitelů českého jazyka pod vedením
Mgr. Světlany Duškové. Naše soutěžní výkony sledovali a také hodnotili diváci
naši kamarádi, kteří nás přišli především podpořit.
Účastníci byli rozděleni do dvou kategorií. V první byli zájemci z primy a
sekundy, ve druhé z tercie a kvarty. Z každé kategorie vyšel vítěz, který bude naše
gymnázium reprezentovat v regionálním kole.
V 1. kategorii zvítězila a postup si tak vybojovala žákyně sekundy Anežka
Aubrechtová, ve 2. kategorii Eliška Lupačová z kvarty. Výkony ovšem byly
velmi vyrovnané, odborná porota měla hodně práce se stanovením pořadí v obou
kategoriích. Pro zajímavost uvádíme, že se její rozhodnutí shodovalo
s hodnocením poroty divácké.
Všem účastníkům děkujeme za předvedené výkony a vítězům přejeme mnoho
úspěchů v dalších kolech.
Eliška Lupačová a Lenka Rumlerová, Gymnázium Vlašim

Zápisy do 1. třídy ZŠ ve Vlašimi

Úterý 24.11.2009 proběhlo na Základní škole Vlašim, Sídliště
Dne 3.2.2010 a 4.2.2010 proběhne zápis do prvního ročníku základních škol.
hned několik akcí.
Zápis bude probíhat na:
Na I. i II. stupni se uskutečnily třídní schůzky, po kterých mohli jak
ZŠ U Vorliny 1500, Vlašim
rodiče, tak i ostatní příchozí zhlédnout prodejní výstavu adventních
ZŠ Sídliště, Severní 968, Vlašim
věnců, vánočních svícnů, keramických výrobků, které děti tvořily
v rámci keramického kroužku a ve výtvarné výchově pod vedením paní
ve středu 3.2.2010 od 13.00 do 17.00 hodin
učitelky Venduly Novotné, Drahomíry Svobodové a Ivy Karellové. Dále
a ve čtvrtek 4.2.2010 od 14.00 do 16.00 hodin.
se prodávaly nazdobené perníčky, ty pekli žáci 7. tříd v rámci přípravy
K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9. 2003 do 31.8.2004.
pokrmů. Sedmáci prezentovali projekt „Zdravou výživou proti anorexii
a bulimii“ výstavkou
Zákonní zástupci s sebou přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz.
s informacemi o poruchách
výživy, jejímu předcházení a
vytvořenou potravinovou pyramidou. Společně s kamarády z 9. tříd vyrobili chutné jednohubky se zdravými
pomazánkami, které nabízeli hostům společně s připravenými recepty. K předvánočnímu pohoštění byly podávány
také ořechové rohlíčky, vánočky a horký čaj. Vánoční náladu navodily děti z kroužku sborového zpěvu milými
koledami.
Poděkování patří všem vyučujícím i žákům, kteří se na této zdařilé akci podíleli.
- MK-

