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Poslání Církevního gymnázia Plzeň
Posláním CG
je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání,
které je zakořeněné v křesťanské tradici,
respektuje osobnost studenta
a je otevřené celoevropské perspektivě.
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Úvodní slovo biskupa plzeňského
V poslední době jsme svědky toho, jak se možnosti světa a lidské
společnosti vyvíjejí stále závratnější rychlostí. Tím ovšem rychle rostou
i nároky, které jsou tím na nás kladeny. Růst možností totiž s sebou přináší
i růst odpovědnosti za to, jak s nimi budeme nakládat, zda to bude
k prospěchu či škodě, naší i druhých. Stačí si uvědomit tragický fenomén
nejrůznějších závislostí: drogy, gamblerství, počítačové hry. Ty dokážou
ze schopných lidí brzy udělat lidské ruiny, které navíc poškozují a ohrožují
i své blízké.
Jinak řečeno, nové možnosti vyžadují lidi zralejší, ukázněné, rozumné
a zodpovědné. Ti ovšem nevzniknou sami od sebe, je nutné je k tomu
vychovávat. A to je nepochybně především úkol rodiny a školy.
Naše církevní škola má ve srovnání s ostatními výhodu v tom, že je a chce
být jasně postavena na křesťanských hodnotách, které se v tomto ohledu
během dějin nepochybně velmi osvědčily. To si uvědomuje i velká část
rodičů našich studentů a je to také jeden z důvodů, proč své děti našemu
Církevnímu gymnáziu svěřují.
Uvědomujeme si, spolu s vedením školy i celým učitelským sborem,
tuto odpovědnost před dětmi a jejich rodiči a snažíme se je nezklamat.
Je nám však jasné, že lidské síly bez Boží pomoci k tomu nestačí, protože
negativní vlivy, které na lidi a zvláště mladé lidi útočí, jsou nesmírně silné.
Ujišťuji Vás, že se za naše gymnázium denně modlím a prosím i Vás, milí
čtenáři, abyste Boží pomoc a ochranu pro studenty i jejich učitele denně
vyprošovali i Vy.

František Radkovský
Biskup plzeňský
V Plzni 1. září 2009

Úvodní slovo ředitele školy
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení rodiče, milé studentky a studenti,
vážení zájemci o studium na naší škole, přátelé a příznivci Církevního
gymnázia,
dovolte, abych Vás pozdravil a nabídl Vám na následujících stránkách letmý pohled
na uplynulý školní rok. Nejprve mi však dovolte krátké zamyšlení.
Letošní školní rok je již osmnáctým v krátké, ale bohaté historii života Církevního
gymnázia v Plzni. A právě v osmnáctém roce života školy si připomínáme jinou
významnou událost – dvacáté výročí listopadové revoluce z roku 1989.
Díky tomu, co se stalo tenkrát, můžeme dnes společně pracovat na církevní škole,
svobodně cestovat a nemusíme se bát nahlas říkat to, co si myslíme.
My, Vaši učitelé, jsme zažívali to, co si Vy, naši žáci, neumíte představit – ve školách
se mluvilo jinak než doma, o řadě věcí se naopak nemluvilo vůbec, ale o určitých
tématech se hovořit muselo.
Je dobře, že před dvaceti lety došlo ke změně režimu. Naše demokracie je mladá,
nedospělá a chvílemi ještě churavá. Důkazem jsou politické a společenské události
posledních měsíců, které se podepisují i na dění ve škole. S minimální podporou
realizovaná školská reforma a nejistý osud státních maturit jsou pouze oním
pověstným vrcholkem ledovce problémů v rezortu školství. Přes nelehkou situaci
pokračovalo naše gymnázium ve své cestě.
V uplynulém školním roce se nám podařilo uspět v jedné z výzev Regionálního
operačního programu NUTS II. Jihozápad s projektem revitalizace odborných
učeben. V době letních prázdnin byl projekt realizován a dne 1. září 2009 byly
slavnostně otevřeny nově zrekonstruované třídy – odborná učebna fyziky včetně
kabinetu, odborná učebna literatury a kmenová učebna pro třídu sekunda B.
Díky dotaci EU poskytované ROP Jihozápad, sbírce rodičů a pomoci zřizovatele
mohla škola opravit a vybavit čtyři výukové prostory za téměř dva miliony korun.
Slavnostního uvedení do provozu a přestřižení pásky ředitelem školy se účastnily
významné osobnosti veřejného života – hejtmanka Plzeňského kraje MUDr. Milada
Emmerová, náměstek primátora Ing. Petr Náhlík a zástupce zřizovatele biskupský
vikář pro školství Ing. Vojtěch Soudský, OP.
Výuka ve zrekonstruovaných učebnách byla zahájena ve středu 2. září 2009.
Jsem rád, že se touto formou mohu i s Vámi – čtenáři Ročenky CG – podělit o naši
radost z toho, že se na gymnáziu podařilo udělat další krok s cílem školu měnit
a vylepšovat.
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VERBA MOVENT, EXEMPLA TRAHUNT
(Slova motivují/hýbají, příklady táhnou)

Následující stránky Vám nabídnou pohled na dění ve škole v uplynulém školním
roce, a to je i cílem ročenky, ale dovolte, abych připomněl, že i v době letních
prázdnin škola žila svým „prázdninovým životem“: nechali jsme vymalovat chodbu
ve 2. patře a centrální schodiště, opravit omítku ve vestibulu školy, díky finanční
podpoře zřizovatele firma Preos-West, a. s. pokračovala ve výměně oken ve třídách
v traktu v Houškově ul. atd.
Věřím, že i co se týká opravy fasády, podaří se nám nalézt řešení, díky kterému
budeme moci s rekonstrukcí začít.
Výrok o soli
Dobrá je sůl. Jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti? Nehodí se na pole
ani na hnojiště: vyhodí se ven. Kdo má uši k slyšení, slyš. (Lk 14, 34–35)
Pokouším-li se optikou těchto biblických veršů nazírat školu a dění v ní, vidím
studentky a studenty, kteří se snaží vzdělávat, přemýšlejí o hodnotách, poznávají
svět, snaží se porozumět lidem kolem sebe, pomáhají jim, učí se diskutovat, usilují
o pravdivý, hodnotný a radostný život.
Přeji Vám, abyste takovými byli, abyste byli solí.
Přeji všem úspěšný školní rok 2009/2010.

Daniel Petříček
ředitel gymnázia

Charakteristika školy
Církevní gymnázium Plzeň je všeobecně zaměřené osmileté gymnázium. Poskytuje kvalitní
všestranné vzdělání, vychází z křesťanských tradic, respektuje osobnost studenta, nabízí
otevřenou a přátelskou atmosféru. Je otevřeno všem bez ohledu na víru.
Klade důraz na výuku cizích jazyků, již od prvního ročníku se studenti učí dva cizí jazyky (angličtinu,
francouzštinu nebo němčinu), ve vyšších ročnících se přidává latina a volitelně i další cizí jazyk.
Na škole působí rodilí mluvčí.
Studenti si podle svých zájmů volí na konci šestého ročníku přírodovědnou nebo společenskovědní
třídu, aby tak měli možnost intenzivněji se věnovat předmětům, které považují za rozhodující pro
přípravu na své další studium.
Škola usiluje o všestranný rozvoj osobnosti žáka , všeobecně vzdělávací předměty doplňuje proto
i religionistika – předmět, který vede k pochopení kořenů naší civilizace, seznamuje s morálními
principy a usnadňuje orientaci v dnešním složitém světě.
• Škola má velmi dobrou polohu v centru města, je snadno dostupná městskou hromadnou
dopravou. V budově školy najdete dvě tělocvičny, odborné učebny pro chemii, biologii, fyziku
zeměpis, cizí jazyky, hudební , výtvarnou a literární výchovu. Je zde knihovna i multimediální
a počítačová učebna. Pro volný čas studentů je k dispozici školní dvůr se zahradou,
basketbalovým košem a pingpongovým stolem. Stravování zajišťuje vlastní školní jídelna.
• Škola průběžně zdokonaluje bezbariérový přístup, díky němuž je již nyní studium umožněno
i tělesně postiženým žákům.
• Díky tomu, že na škole neexistuje systém klasických kabinetů a učitelé sdílejí otevřený
pracovní prostor ve třech propojených sborovnách, je v pedagogickém sboru zajištěna
velmi dobrá komunikace. Toto specifické uspořádání vytváří velmi pozitivní a otevřenou
atmosféru mezi učiteli, která se promítá i do jejich vztahu ke studentům a do vztahů mezi
studenty navzájem. I při relativně vysokém počtu 500 studentů je tak vytvořen prostor pro
individuální přístup a je zamezeno anonymitě.
• Na základě společné smlouvy škola spolupracuje se ZČU v Plzni. Vybraní studenti Církevního
gymnázia tak dostávají možnost osobně se podílet jako asistenti na projektech ZČU
z přírodovědné či technické oblasti. Odborníci ze ZČU zase přicházejí studentům gymnázia
přednášet na různá témata z těchto oborů.
• Studenti se úspěšně účastní řady projektů, soutěží a festivalů. Každoročně škola pořádá
výstavu výtvarných prací studentů. Na škole již od jejího vzniku působí pěvecký sbor, který
absolvuje každoročně řadu vystoupení doma i v zahraničí.
• Škola pravidelně nabízí studentům doplňkové aktivity – odborné exkurze, jazykové
i tělovýchovné kurzy, výlety, projektové dny. Cesty k sobě i k ostatním hledají studenti
na takzvaných meditačních dnech, během nichž mohou v neformálním prostředí diskutovat
a uvažovat o podnětech ze své blízkosti i okolního světa.
• Věřícím dětem nabízí škola další duchovní rozvoj, mohou navštěvovat školní kapli Sv. Ducha, kde
se pravidelně slouží mše. Všem studentům je k dispozici spirituál školy P. Vojtěch Soudský, OP.
• Rodiče studentů mají možnost spolupodílet se na řízení školy prostřednictvím svých zástupců
ve školské radě.
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Profil absolventa školy
Absolvent Církevního gymnázia je všestranně vzdělaný mladý člověk, jehož způsob myšlení
a schopnosti odpovídají absolventům škol stejného typu v Evropě.
Je seznámen se základy všech vědeckých disciplín, což by mu mělo umožnit přístup na vysoké
školy všech směrů. Je osobností, která má úctu ke svým bližním, k životu, ke křesťanskému
dědictví, která se orientuje v pluralitním světě a usiluje o život podle křesťanských zásad. Je
člověkem radostným, vnitřně svobodným, otevřeným, zodpovědným a pravdivým, který se dokáže
rozhodnout podle svého svědomí.
Je to zdravě sebevědomý a kultivovaný člověk, který vědomě rozvíjí svoji osobnost, aktivně buduje
společenství, svým dílem programově pracuje pro druhé a přispívá k rozvoji společnosti. Člověk,
který si je vědom toho, kdo je, co chce a kam kráčí.

Studium
Denní studium je určeno pro nadané absolventy 5. ročníků ZŠ, kteří mají zájem se kvalitně
připravit pro další studium na vysokých a vyšších odborných školách všech směrů a současně
komplexně rozvíjet svoji osobnost – inteligenci kognitivní, kreativní, emoční, sociální a spirituální.
Studium je určeno žákům, kteří chtějí objevovat smysl a směr svého života a respektují základní
křesťanské hodnoty a křesťanský životní styl.
Absolventi 9. tříd se případně mohou hlásit na uvolněná místa v osmiletém studijním cyklu.
Dálkové studium je určeno pro dospělé, kteří si při zaměstnání chtějí doplnit středoškolské
studium zakončené maturitní zkouškou a dále pokračovat ve studiu na VŠ. Tento typ studia je též
určený pro mladé lidi, kteří kvůli osobním problémům nedokončili gymnaziální vzdělání a chtějí jej
absolvovat a úspěšně ukončit.

Schéma vedení Církevního gymnázia Plzeň
zřizovatel
Plzeňské biskupství
reprezentované Mons. Františkem Radkovským
ředitel školy
Mgr. Daniel Petříček
pedagogický zástupce pro nižší gymnázium
Mgr. Blanka Študentová
pedagogický zástupce pro vyšší gymnázium
PhDr. Petr Halajčuk
výchovná poradkyně
Mgr. Milena Deglová
spirituál
P. Ing. Vojtěch Soudský OP
vedoucí předmětových sekcí
katechetická sekce: Mgr. Daniel Petříček
sekce dějepisu a zeměpisu: PhDr. Petr Halajčuk
sekce českého jazyka a latiny: Mgr. Milena Deglová
sekce francouzského jazyka: Mgr. Alena Smejkalová
sekce anglického jazyka: Mgr. Klára Pašková
sekce německého jazyka: Mgr. Monika Ulrychová
sekce matematiky: RNDr. Zdeněk Kobeda
sekce přírodních věd: Mgr. Miloš Novotný
sekce tělesné výchovy: Mgr. Jiří Pour
koordinátor výtvarné výchovy: Mgr. Lydie Šloufová
koordinátor hudební výchovy: Jakub Šedivý
koordinátor informatiky: Mgr. Martin Groulík
koordinátor OV a ZSV: Mgr. Jan Sovadina

vedoucí školní jídelny
Roman Štangl
hospodářka školní jídelny
Anna Jírovcová
správce budovy
Milan Vlček
referentka vedení školy
Eva Svejkovská
účetní
Ludmila Krůtová
hospodářka
Dana Stoklasová
administrativní pracovnice
Zdeňka Marchesiová
správce počítačové sítě
Tomáš Hejduk
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Profesorský sbor – školní rok 2008/2009 (denní studium)
Mgr. Robert Bergman
religionistika

Mgr. Zuzana Ottisová
latina, francouzský jazkyk

Mgr. Alena Böhmová
český jazyk, literatura

Mgr. Klára Pašková
anglický jazyk

Mgr. Vladimíra Brčáková
občanská výchova

Mgr. Marcela Pešová
biologie, chemie

Mgr. Olga Buvalová
francouzský jazyk

Mgr. Daniel Petříček
religionistika

Mgr. Milena Deglová
český jazyk, hudební výchova

Mgr. Eva Píhrtová
německý jazyk,
tělesná výchova

Mgr. Radka Drápelová
matematika, fyzika
Mgr. Eminger Zdeněk Ambrož, Th.D.
religionistika
Mgr. Martin Groulík
informatika, tělesná výchova
PhDr. Petr Halajčuk
dějepis
RNDr. Blanka Heringová
matematika
Mgr. Marcela Chuchlíková
matematika, fyzika
Mgr. Pavel Kellner
anglický jazyk
RNDr. Zdeněk Kobeda
matematika

Mgr. Jana Poláčková
matematika
Mgr. Jiří Pour
zeměpis, tělesná výchova
Mgr. Daniela Ropková
zeměpis
Mgr. Jiří Sankot
anglický jazyk, dějepis
Mgr. Alena Smejkalová
francouzský jazyk
Ing. Vojtěch Soudský OP
religionistika
Mgr. Jan Sovadina
základy společenských věd

Mgr. Iva Korousová
dějepis

Jakub Šedivý
hudební výchova,
dějiny hudby, sbor

Mgr. Věra Kubová
italština

Mgr. Lydie Šloufová
výtvarná výchova, dějiny umění

Mgr. Jarmila Kumpová
německý jazyk, tělesná výchova

Mgr. Blanka Študentová
dějepis, francouzský jazyk

Mgr. Kateřina Lipertová
matematika, fyzika

Mgr. Naděžda Toužimská
matematika, tělesná výchova

Mgr. Eva Machálková
anglický jazyk

Mgr. Monika Ulrychová
německý jazyk

Mgr. Hana Motlová
anglický jazyk

Ing. Petr Vlček
informatika

Mgr. Lenka Navrátilová
občanská výchova

Mgr. Marie Zemenová
český jazyk

Mgr. Marta Nocarová
anglický jazyk

Michaela Zemenová
anglický jazyk

Mgr. Miloš Novotný
biologie, chemie

Mgr. Hana Zlámalová
biologie, zeměpis

zahraniční lektoři
Sr. Gisela Heitz, CSJ
německý jazyk
Sr. Celine Kalathoor, CSJ
anglický jazyk

DLOUHODOBÉ PROJEKTY A PROGRAMY
NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU
Program MINIMÁLNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE
Ve snaze předejít vzniku a následkům sociálně patologických jevů jsou
v jednotlivých předmětech vhodnou formou s přihlédnutím k věku studentů
začleňovány do výuky aktivity, které je seznamují s problematikou
negativních dopadů záškoláctví, šikany, rasismu, drogové závislosti,
rizikového sexuálního chování atd. Na tomto programu spolupracuje CG
s mnoha dalšími institucemi (např. ped.-psych. poradna, Sdružení Ledovec,
Zdravotní ústav atd.).
Beseda s Ing. Náhlíkem

Projekt NAVZDORY
Úkolem projektu je prostřednictvím řady aktivit, v nichž hlavní úlohu hrají
besedy s pamětníky, prohloubit znalosti studentů o nejnovějších českých
(československých) dějinách.

Seminář v Terezíně

Studenti se setkávají s osobnostmi, které NAVZDORY režimu a politické
moci projevily svoji osobní statečnost, a seznamují se s historickými
událostmi formou zážitku, aby si uvědomili roli své vlastní identifikace
s názorem na minulost skupiny, etnického celku, národa i nadnárodního
společenství.
Projekt je založen na spolupráci vyučujících dějepisu, základů společenských
věd a českého jazyka a literatury. Akce uskutečněné v rámci projektu
Navzdory najdete v sekci Kalendář akcí.

Projekt COMENIUS 2007–2009
– Evropská kulturní identita

Závěrečná pracovní schůzka
projektu Comenius
v maďarském Miškolci

Cílem tohoto multilaterálního projektu, který v letošním roce dospěl
do závěrečné fáze, bylo napomoci mladým lidem k pochopení rozdílů
v tradicích, historii, kultuře jednotlivých států a současně k uvědomění si
jejich společných evropských kořenů, společných kulturních základů, toho,
co je třeba si zachovat z kultury národní i kultury obecně evropské. Kromě
studentů z Církevního gymnázia na něm spolupracovali ještě studenti
z Polska, Německa a Maďarska. Během trvání projektu Comenius se
uskutečnilo několik výměnných pobytů studentů jednotlivých zemí a mnoho
pracovních schůzek s mezinárodním obsazením, jimž vždy předcházela
pečlivá příprava na jednotlivých partnerských školách. Z akcí uskutečněných
v rámci tohoto projektu v roce 2008/2009 vybíráme následující:
• V listopadu 2008 se konala pracovní schůzka v Münsteru. Pro schůzku
připravili studenti prezentaci na téma střet naší české národní kultury
s projevy globalizace u nás. Prezentaci doprovodili scénickým
vystoupením. Studenti pracovali v mezinárodních skupinách na těchto
tématech: oslava Vánoc, evropská a globální kultura v kinematografii,
projevy globalizace v běžném životě.
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DLOUHODOBÉ PROJEKTY A PROGRAMY
NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU
• V březnu 09 strávili studenti z Orléanu týden v Plzni. Byli ubytováni
v rodinách. Pobyt byl zaměřen na poznávání historie, kultury, tradic.

Miškolec

• V červnu 09 proběhla závěrečná schůzka projektu v Miškolci. Schůzky se
zúčastnili žáci 5.B, kteří byli ubytováni v rodinách. Studenti pracovali
v mezinárodních skupinách. Zabývali se problematikou globalizace
a tématem ochrany evropského dědictví v oblastech: ochrana životního
prostředí, vize rodiny v budoucnosti a doprava. Pracovali také ve skupině
fotografické a jazykové.

Projekt INTEGRACE PŘEDMĚTŮ
Základní myšlenkou projektu je pomoci studentům pochopit určité historické
období uceleně a z pohledu různých uměleckých směrů, slohů i vědních
disciplín. Během tzv. projektových dní (Den renesance, Den klasicismu)
studenti absolvují tematicky propojené přednášky a semináře z dějepisu,
literatury, filozofie, hudební a výtvarné výchovy, chemie a fyziky. Tento rok
se projekt týkal studentů tercií a kvart.
Netradiční výuka angličtiny

Projekt ČESKÉ DĚJINY NA VLASTNÍ KŮŽI
Jedná o řadu „exkurzí“ týkajících se různých období dějin naší země. Jejich
záměrem je zprostředkovat studentům co nejbližší kontakt s významnými
historickými osobnostmi, událostmi a dokumenty. Studenti pracují
ve skupinách a mají přidělené jednotlivé role, opatřují si kostýmy
a podle konkrétního historického období pracují s více či méně dobovými
dokumenty. Během exkurze a předchozí přípravy by tak měli studenti získat
pocit, že jsou účastníky historických událostí a že se podílejí na tvorbě dějin.
Historická exkurze

Projekt ADOPCE NA DÁLKU
Již pátým rokem podpořili naši studenti částkou cca 5 000 Kč adoptovaného
Jaie Kumara.

DLOUHODOBÉ PROJEKTY A PROGRAMY
NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU
Studentské projekty
ŠKOLNÍ ČASOPIS

Školní časopis Bulvární rána

Po osmi letech studia opouští naši školu trojice studentů (Hana Čekanová,
Richard Beneš, Martin Štěpanovský), kteří založili výjimečný školní časopis
Bulvární rána. Vést školní časopis není jen tak a většina podobných
pokusů zvadne již po několika málo číslech. Jim se však podařilo vydat čísel
hned 15, a po určitou dobu měli dokonce své redakce na všech pěti
plzeňských gymnáziích. Pro rozhovory se jim podařilo ulovit taková jména,
jako je např. Ladislav Smoljak či bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
V roce 2008 zvítězili v soutěži o nejhezčí školní noviny pořádané Literárními
novinami a Telefónicou O2. Mimo to ještě spravovali webové stránky
s internetovou televizí brtv, vlastním nákladem vydali plastovou
omyvatelnou básnickou sbírku Bezúspěšné ÁNÍ a v prostorách školní půdy
vybudovali na jaře 2008 filmový klub Bufikl. Ten se dočkal téměř 30 projekcí
a mezi jeho největší úspěchy patří např. Noc filmových vytrvalců, při které
mělo více než šest desítek diváků možnost nepřetržitě sledovat Červeného
trpaslíka. Nyní jejich aktivita končí a je na dalších studentech, aby přejali
pomyslnou štafetu aktivního studentského kulturního života.

CIGISTOCK

Festival CIGISTOCK

Festival CIGISTOCK byl založen roku 2003 studenty CG a konal se vždy
v prostorách školního dvora u příležitosti konce šk. roku. Představily se
na něm tamní začínající studentské kapely a divadelní spolky. Postupem
doby se však zvyšovala úroveň kapel i počet návštěvníků a dosavadní
prostory přestávaly stačit. Letos tedy festival vykročil do celého města.
Mohl si to dovolit i proto, že jej dnes financují největší české firmy i plzeňská
radnice. CIGISTOCK zůstal však i nadále svému rodišti věrný a otevřená
scéna na dvoře CG byla i v roce 2009 pevnou součástí jeho programu.

KALENDÁŘ AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
2008/2009
ZÁŘÍ
Zahájení školního roku v kostele „u dominikánů“ za doprovodu pěveckého
sboru, slavnostní přivítání primánů.

Dny vědy a techniky

Projektový týden
Během projektového týdne se uskutečnilo několik paralelně probíhajících
akcí, např.:
• tradiční intenzivní jazykové kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny
• komplexní přírodovědný kurz
• astronomický kurz pro sekundy
• společenskovědní kurz pro septimy
• návštěva pražské výstavy Bruselský sen
Dny vědy a techniky
V rámci naší školní expozice na této celoplzeňské akci předvedli studenti
vlastnoručně vyrobené kaleidoskopy, čínský trubkový telefon, žonglovali
s talíři, jezdili na jednokole a stavěli Leonardův samonosný most.
Přespání primánů ve škole
Noční dobrodružství pro nejmladší studenty, jehož cílem je netradiční
způsob navázání vztahů v novém kolektivu.

Astronomický kurz

Mohlo by tu být líp
Výlet 6.B, který byl odměnou za nejlépe vymalovanou třídu v jarní
stejnojmenné akci školního roku 2007/08.
Projekt integrace předmětů
• Den renesance (pro studenty tercií)
• Den romantismu (pro studenty kvart)

ŘÍJEN
Hvězdárna Rokycany

Exkurze 1.A do ZOO a do pražského planetária
Návštěva ekologického centra Noßwardlingenu v SRN
Studenti sext a septim se seznámili s využitím vodní a sluneční energie,
poznávali rostliny a živočichy místního biotopu.
Poznávací zájezd do Berlína
Účastníci navštívili např. historické centrum Berlína, Pergamonské muzeum,
zhlédli stavby moderní architektury.
BESIP Tour
Výrazně emotivně laděný program měl za cíl varovat studenty kvart až
septim před následky nezodpovědného chování v rámci dopravního provozu.
Projekt České dějiny na vlastní kůži
„Oživujeme Plzeňský hrad“ – ekologicko-historická expedice krajinou bájných
přemyslovských bojovníků.
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KALENDÁŘ AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
2008/2009
LISTOPAD
Exkurze 1.B do pražského planetária
Výlet za virtuální hvězdnou oblohou a poznáním naší nejbližší hvězdy
Slunce.

Odpoledne plné překvapení

Projekt Navzdory
• dvoudenní seminář v Terezíně určený studentům vyššího gymnázia
(hledání osudů známých i méně známých osobností, jež prošly
terezínským ghetem)
• beseda s gen. Antonínem Husníkem (velmi působivá beseda
s politickým vězněm několika totalitních režimů)
Odpoledne plné překvapení
Již tradiční zábavné, ale i poučné odpoledne, které netradiční formou
představuje naši školu zájemcům o studium.
Turnaj církevních škol ve volejbale
Naše škola pořádala již poněkolikáté celorepublikový turnaj.

Spolupráce s Limoges

Spolupráce s partnerskou školou ve francouzském Limoges
Týdenní pobyt našich studentů v rodinách žáků partnerské školy.
Projekt Comenius
Pracovní návštěva našich studentů v Münsteru.

PROSINEC
Fyzikální výstava Stroje a hračky
Sekundáni připravili své výtvory na téma „Těžiště, páka a rovnováha“
(např. Hokrův drtič plechovek, přístroje na výrobu háčků, datlující datel…).
Maturitní večeře a maturitní ples oktáv
Vánoční akademie

Vánočka
Každoroční vánoční turnaj plzeňských gymnázií ve volejbalu.
Vánoční akademie
Předvánoční vážné i veselé zamyšlení a koncert pěveckého sboru.
Projekt Domino
Dobročinný bazar 6.B – prodej zajímavých drobností, jehož výtěžek odeslali
studenti ve prospěch DD Domino.

LEDEN
Lyžařský kurz kvint
Pravidelný lyžařský kurz v Krkonoších, tentokrát v Peci pod Sněžkou.
Projektový den Holocaust
Přednášky, workshopy a filmy, které měly za úkol zprostředkovat
studentům kvart vývoj historie židovského národa.
Na lyžařském kurzu

KALENDÁŘ AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
2008/2009
ÚNOR
Lyžařský kurz 2.B v Železné Rudě na Šumavě.
Primáni pokusují
Naši nejmladší „fyzikové“ předvedli před rodičovským publikem vše, co se již
naučili.

Primáni pokusují

Legislativní proces
Přednáška poslance Šlajse a senátora Bise pro studenty septim a oktáv.
Konverzační soutěž
Školní kola soutěže v AJ, NJ, FJ.
Amazonka v rytmu samby
Interaktivní přednáška o Brazílii pro sekundy a maturanty ze zeměpisu.

BŘEZEN
Jeden den v Egyptě
Výprava proti proudu času do starověkého Egypta i za jeho současností,
kterou studenti podnikli v dobových oblecích a ve stylově vyzdobených třídách.
Spolupráce s partnerskou školou ve francouzském Limoges
Návštěva francouzských žáků v rodinách našich studentů.
Jeden den v Egyptě

Projekt Navzdory
Tematický zájezd do Norimberka.
Cesta za pochopením způsobu, jakým totalitní režimy manipulují svými občany.
Projekt Comenius
Výměnný pobyt francouzských studentů na naší škole.
Vývoj divadla
Humorný a netradiční pohled na základní mezníky ve vývoji světového
a českého divadla. Pro studenty sekund a tercií připravili karlovarští herci.

Zájezd do Norimberka

DUBEN
Projekt České dějiny na vlastní kůži
„Budujeme středověký český stát“ – dvoudenní exkurze pro studenty 2.B
na Pražský hrad, do Břevnovského kláštera a středověkého městečka
v Řepoře za poznáním českých dějin.
Ekologická exkurze na Šumavě
Ve spolupráci s Ekologickým centrem Stožec se naši studenti dozvěděli
mnoho zajímavého o ochraně přírody a o NP Šumava.

Exkurze Stožec
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KALENDÁŘ AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
2008/2009
KVĚTEN
Itálie 2009
Letos se již počtrnácté septimáni vydali ke kořenům evropské civilizace. Tři
dny pobyli v Římě a krátce zavítali do Toskánska a do Umbrie.

Itálie

Londýn – London Eye

Morava 2009
Oblíbený výlet sextánů za poznáním historických památek a přírodních krás
Moravy.
Poznávací zájezd do Anglie
Letos vedla cesta studentů především po zajímavých místech střední
Anglie.
Výstavy v prostorách budovy CG
• výstava studentských prací „Svět zvířat“
• výstava fotografií z prostředí Hospicu sv. Lazara v Plzni „Nevšední tváře
radosti“
Obě výstavy byly společně otevřeny vernisáží za účasti vedení školy
a ředitele hospicu Ing. J. Forejta.

ČERVEN
Projekt Comenius
Závěrečná pracovní návštěva v Miškolci, spojená s podpisem smlouvy
o spolupráci zúčastněných škol.
Botanický kurz
Každoroční exkurze do přírodní rezervace Zvoníčkovna nedaleko Mirošova,
zaměřená na praktickou práci v terénu pod vedením odborníků.
Vodácký kurz

Vodácké kurzy
Čtyři nezapomenutelné dny všestranného vodáckého výcviku na řece
Berounce, které jsou určené studentům kvart.
Exkurze Tušimice
Společná exkurze pro studenty septim a sext mířila k Tušimické elektrárně,
do sousedního hnědouhelného dolu i k místům, která již prošla rekultivací.
Festival mladé kultury CIGISTOCK
Původní festival studentů CG se letos rozšířil za hranice školy a na půdě CG
se odehrávala pouze jeho divadelní část.

Exkurze Tušimice

Sportovní den
Již po léta patří neodmyslitelně k závěru školního roku řada přátelských
sportovních soutěží v mnoha disciplínách.
Slavnostní zakončení školního roku v kostele „u dominikánů“
s vystoupením pěveckého sboru.

Sportovní den

NA CO JSME LETOS (právem) HRDÍ
Ve srovnávacích testech znalostí žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
(projekt organizován agenturou Scio s.r.o. ve spolupráci s MŠMT) dosáhli studenti Církevního
gymnázia v roce 2008 špičkových výsledků, na jejichž základě byla tato škola zařazena mezi 10 %
nejúspěšnějších škol v provedeném testování v rámci České republiky. Testovány byly znalosti
českého jazyka a matematiky.
Církevní gymnázium v Plzni získalo z dotačních titulů a nadací ve školním roce 2008/2009 více
než 2 400 000 Kč. Velký podíl na této sumě nesou finanční prostředky poskytnuté Evropskou unií,
Plzeňským krajem, městem Plzeň a nadací Renovabis. Jsme velmi rádi, že v dnešní době
multimediální výuky se díky získaným financím rozrostl počet interaktivních tabulí na naší škole
ze dvou na pět. Z uskutečněných projektů si Vám dovolujeme představit následující:

Kompletní rekonstrukce odborné fyzikální učebny
a revitalizace učebny literatury
Díky tomuto projektu Církevní gymnázium poprvé čerpalo evropské peníze. V období letních
prázdnin byly rekonstruovány čtyři učebny za více než 2 miliony korun, z nichž 1 444 200 Kč
poskytla EU. Mimo v názvu uvedenou laboratoř fyziky a učebnu literatury byl rovněž vybudován
a vybaven prostorný kabinet fyziky. Můžeme být právem pyšní na fakt, že právě náš projekt patří
mezi 16 úspěšných z celkového počtu 164 podaných žádostí. Od září 2009 mohou studenti
využívat při výuce více než 700 nově nakoupených demonstračních pomůcek.

Slavnostní otevření nové fyzikální učebny za účasti
hejtmanky Plzeňského kraje MUDr. Milady Emmerové.

U přestřižení pásky ředitelem školy asistoval také
náměstek primátora Ing. Petr Náhlík.

Zavedení optického kabelu na Církevní gymnázium v Plzni
Od jara 2009 disponuje škola připojením k internetové síti pomocí optického kabelu, který
poskytuje nadstandardní rychlost a možnosti práce s internetem. Náklady na připojení nám
částkou 300 000 Kč pomohly uhradit Plzeňský kraj a město Plzeň. Z vlastních zdrojů pak Církevní
gymnázium pořídilo vybavení nezbytné pro příjem a zpracování dat ze sítě a další síťové prvky.

Revitalizace učebny chemie
Nadace Renovabis každoročně vypisuje dotační titul pro církevní školy s cílem posílit materiální
zázemí pro výuku. Církevní gymnázium letos získalo rekordních 94 000 Kč, za které koupilo
interaktivní tabuli do učebny chemie, vizualizér a další pomůcky do laboratoře chemie.
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V pátek 5. června 2009 proběhlo v budově Prezídia Akademie věd České republiky slavnostní
vyhodnocení 5. ročníku historické soutěže EUSTORY. Mezi více než 60 pracemi soutěžících
z různých středních škol České republiky získaly naše studentky septimy A Anna Vomáčková, Klára
Zdeňková, Aleksandra Staňková a Michalina Staňková prestižní 5. místo za práci s názvem „Čo
bolo, to bolo aneb „pétépák“ očima mladé generace“ a spolu s dalšími převzaly ocenění
z rukou čestného předsedy AV ČR prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, který nad soutěží převzal záštitu.
Již potřetí jsme se úspěšně zúčastnili výtvarné soutěže
církevních škol vypsané Cyrilometodějským gymnáziem
v Prostějově. Tentokrát jsme do soutěže „Po stopách apoštola
Pavla“ zaslali 53 prací. Ve velké konkurenci získal Jiří Soukup
1. místo a Eliška Kudrnová 3. místo, dále jsme obdrželi pětkrát
čestné uznání za kolektivní práci a zvláštní ocenění za vynikající
přípravu.
Družstvo CG ve složení Martin Polívka, Tomáš Fiala, Dominika Plzáková, Vít Bílý, Martina Mužíková,
Marek Nechutný, Aneta Kryčová, Vojtěch Bílý, Michal Procházka, Radek Krejčí, Veronika Sinkulová
a Jan Kural zvítězilo v krajském finále Garnier juniorského maratonu v čase 02:36:38.595 hod.
a reprezentovalo tak Plzeňský kraj na celostátním finále při Mezinárodním pražském maratonu.
Volejbalové družstvo dívek CG získalo na republikovém přeboru církevních škol 2. místo.
Marek Nechutný (5.B) zvítězil v konkurzu organizovaném MŠMT a byl mezi uchazeči z celé ČR
vybrán ke tříletému studiu na lyceu ve francouzském Dijonu.
Barbora Novotná (4.A) získala na literární soutěži Mělnický Pegas 2. místo a na soutěži Týništský
literární Parnas taktéž 2. místo
Bodovali jsme i na mnoha olympiádách:
krajské kolo
		
		
		
		

francouzský jazyk kat. B2 – Anna Vomáčková – 1. místo
(a 5. místo v národním kole této soutěže)
francouzský jazyk kat. A1 – Lucie Šnajdrová – 2. místo
francouzský jazyk kat. A2 – Karolína Jančíková – 2. místo
německý jazyk kat. IIIB – Marek Todorov – 3. místo

okresní kolo zeměpis kat. C – Vít Tošovský – 2. místo
		
zeměpis kat. B – Filip Zvonař – 3. místo

Naši studenti v zahraničí
Ve školním roce 2008/2009 studovali na partnerských školách v zahraničí tito studenti:
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B

Marek Filip – Metten (Německo)
Lepková Klára – Ampleforth (Anglie)
Nová Markéta – Metten (Německo)
Vanešová Petra – Metten (Německo)
Doležalová Kateřina – Osnabrück (Německo)
Kellarová Markéta – Osnabrück (Německo)
Dolejšová Dagmar – Orléans (Francie)
Kuťáková Michaela – Orléans (Francie)

NAŠIM POTENCIÁLNÍM STUDENTŮM
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A PŘÍPRAVNÉ KURZY
Ve dnech 22. 4. a 24. 4. 2009 proběhly přijímací zkoušky do budoucích prim. Změny v přijímacím
řízení se nevyhnuly ani naší škole. Podle novely školského zákona si žáci mohli podat přihlášku
až na tři školy, a proto se přijímací zkoušky konaly ve dvou termínech. Aby byla zaručena
srovnatelnost obou variant testů, využila škola nabídky společnosti SCIO. 143 uchazečů vykonalo
přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a všeobecných studijních předpokladů. Do budoucí
primy A (německý jazyk ) bylo přijato 33 studentů, do primy B (francouzský jazyk) jich bylo
přijato 33.
Ve školním roce 2009/2010 se škola vrátí k osvědčenému modelu a bude připravovat vlastní
přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.
Jako v předešlých letech nabízíme žákům pátých tříd ZŠ možnost přípravy na přijímací zkoušky
do primy gymnázia. Začátkem listopadu zahajujeme přípravné kurzy. Pod vedením zkušených
učitelů si děti opakují a prohlubují učivo českého jazyka a matematiky. Kurzy končí v dubnu před
přijímacími zkouškami.

Odpoledne plné překvapení neboli
Den otevřených dveří

Slavností předání maturitních vysvědčení
v kostele „u dominikánů“

ODPOLEDNE PLNÉ PŘEKVAPENÍ NEBOLI DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Každým rokem naše škola „otevírá dveře“ budoucím studentům a jejich rodičům. Děti i rodiče se
vydávají na dobrodružnou pouť – v bludišti chodeb hledají cestu do „jeskyněk“, kde je očekávají
vyučující jednotlivých předmětů s řadou připravených úkolů. Za každý splněný úkol dostane malý
adept středoškolského studia kupon. Na konci putování děti své kupony promění v malou odměnu.
V programu nechybí vystoupení pěveckého sboru, divadelní představení, scénky, promítání
a ukázky práce našich studentů. Pro rodiče je jistě zajímavá i beseda s ředitelem školy.
Tentokrát se na putování naší školou vydalo více než 200 zájemců o studium.
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ZPRÁVA O MATURITNÍCH ZKOUŠKÁCH
Ve školním roce 2008/2009 se konaly patnácté maturitní zkoušky Církevního gymnázia v Plzni.
Kandidáti maturitní zkoušky denního studia se veřejnosti představili na 15. maturitním plese, který
se konal v Měšťanské besedě v Plzni.

ABITURIENTI CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA V PLZNI
OKTÁVA A
(denní studium)

OKTÁVA B
(denní studium)

ČTVRTÁ D
(dálkové studium)

Třídní profesorka:
Mgr. Jarmila Kumpová

Třídní profesorka:
RNDr. Blanka Heringová

Třídní professor:
Mgr. Miloš Novotný

BARTOŠ Jindřich
BENEŠ Filip
CIVIŠOVÁ Hana
ČEKANOVÁ Hana
ČERNOCH David
CHMELÍKOVÁ Lucie
CHOURA Mikoláš
JAHL Jakub
KODEROVÁ Sára
LOHROVÁ Kateřina
MACHÁČKOVÁ Marie
MIKOVÁ Petra
MILFAITOVÁ Lucie
NOVÁKOVÁ Michaela
PLZÁKOVÁ Dominika
SPOUROVÁ Kristýna
STRACH Alexandr
TUHÁČKOVÁ Pavla
VACEK Ondřej
VEJVANČICKÁ Martina
ZEMEN Filip

BALÍČEK Pavel
BARTOŠ Richard
BAXOVÁ Zdeňka
BERÁNEK Jan
BOŠKOVÁ Eliška
ENGLMAIER Jakub
FANFULOVÁ Eva
HERZINGOVÁ Klára
HROMIAKOVÁ Michala
JANOUŠKOVCOVÁ Eva
KALVODA Ondřej
KOHOUTOVÁ Lucie
KOPTÍKOVÁ Adéla
KOSTLIVÝ Tomáš
KUNC Radovan
LEHAROVÁ Eva
LINKOVÁ Kateřina
MARŠÁLKOVÁ Zuzana
MAULE David
MINÁŘ Jaroslav
MITÁČKOVÁ Kateřina
NAVRÁTILOVÁ Jana
PIŠL Vojtěch
REINDL Josef
RYŠAVÝ Martin
ŠAMPALÍKOVÁ Eva
ŠTĚPANOVSKÝ Martin
ŠTĚRBÁK Martin
VEJSKALOVÁ Eliška

GÖTZ Jan
HAVLASOVÁ Karin
CHOCHOLATÝ Michal
KOLMAN Miloš
KUBANYIOVÁ Eva
LIŠKOVÁ Klára
MÜHLBACHER Miloš
PEKAŘ Marek
SCHUSTER Sven
SOKOL Tomáš
STAHLOVÁ Markéta
SUTTROVÁ Petra
ŠIMÁNOVÁ Michaela
URBANOVSKÁ Andrea

Denní studium
PÍSEMNÉ MATURITNÍ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA
byly napsány 7. dubna 2009. Byla zadána tato témata:

1. Morální téma oběti (esej)
Paralela je zřejmá. Jan Hus odmítá na Kostnickém koncilu podřídit se mínění mocných, dává
přednost „životu v pravdě“, řečeno známým pojmem Václava Havla, a umírá v ohni. V tomto pojetí
tu existují dva modelové přístupy k životu – zastánce prvního ( neboli Švejk) usiluje o sebezáchovu
za každou cenu, příznivec druhého ( neboli Hus či Palach) klade nad strach ze smrti oddanost
nadosobním a nadčasovým hodnotám. Švejk je schopen čehokoli, pokud mu to pomůže vyváznout
z dané situace. Palach nepodlehne pokušení oportunismu a rozhodne se pro oběť za kolektiv,
za národ.
www.ukacko.cz/jan-palach-jako-nas-hrdina

2. Dejte nám laskavě pokoj s dějinami (fejeton)
Nakolik a jakým způsobem vstupuje historie národa do formulace politických cílů a zájmů běžných
českých občanů? A pokud vstupuje, nakolik odpovídá znalost dějin někdejší realitě? To jsou otázky,
které nás zajímají... Nač se však trápit problémy minulosti nebo hrozivou budoucností?
Jan Štern, telev. a film producent a scénárista, publicista
www.idnes.cz/kavárna

3. O dospělosti (dopis sobě)
„Dnes už jsem dospělý. Už nějaký ten pátek. A představuju si, že promlouvám před maturitní třídou.
Tak nejdřív bych se jich zeptal: Kolik z vás chce být dospělými, nezávislými občany? S různou dávkou
nadšení by zvedli ruku všichni. A pak bych jim předložil tenhle seznam toho, co dospělí dělají: Čistí
sítko na dně dřezu. Prošťouchávají záchod. Umývají pokakaná a počůraná miminka. Utírají
posmrkané nosy. Stírají podlahu, když dítě vyblinká kašovitý špenát. Čistí trouby, lapače tuku
a grilovací hrnce. Vynášejí krabici po kočce a zametají psí hovínka. Vynášejí odpadky. Pohřbívají
zvířata, když je na ulici někdo přejede. Řekl bych maturantům, že budou dospělí, až budou takových
věcí schopni.
R. Fulghum
Už hořela, když jsem si do ní lehal

4. Co o nás prozrazuje hudba (úvaha)
„Hudba je jazykem srdce, začíná tam, kde končí slova.“
Alphonse de Lamartine, francouzský básník

VÝSLEDKY MATURITNÍCH PÍSEMNÝCH PRACÍ
Z ČESKÉHO JAZYKA TŘÍD 8.A a 8.B
Téma

Počet prací

Hodnocení

Počet prací

1

Esej

17

Výborný

21

2

Fejeton

12

Chvalitebný

14

3

Dopis sobě

14

Dobrý

5

4

Úvaha

7

Dostatečný

7

Nedostatečný

2
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ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY se konaly ve dnech 18. – 21. května 2009.
Program maturitních zkoušek:
Prosebná mše svatá
Představení kandidátů maturitních zkoušek zkušebním komisím
Maturitní zkoušky
Hodnocení maturitních zkoušek
Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Stálí členové maturitních komisí:
Oktáva A:
Mgr. Jaroslava Klinderová – Gymnázium Tachov – předsedkyně
Mgr. Daniela Ropková – Církevní gymnázium Plzeň – místopředsedkyně
Mgr. Jarmila Kumpová – Církevní gymnázium Plzeň – třídní profesorka
Oktáva B:
Mgr. Marek Brožek – Gymnázium F. Křižíka Plzeň
Mgr. Zuzana Ottisová – Církevní gymnázium – místopředsedkyně
Mgr. Blanka Heringová – Církevní gymnázium – třídní profesorka
Nestálými členy zkušební komise jsou zkoušející jednotlivých předmětů a přísedící.
Povinným maturitním předmětem je český jazyk a literatura a cizí jazyk podle volby.
Dále uvádíme přehled volitelných předmětů.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ MATURITNÍ ZKOUŠKY TŘÍD 8.A a 8.B
Předmět

Počet

Průměr

Č

Český jazyk a literatura

50

1,71

Aj

Anglický jazyk

38

1,77

Nj

Německý jazyk

4

1,00

Fj

Francouzský jazyk

8

1,83

D

Dějepis

6

1,83

Z

Zeměpis

15

1,86

M

Matematika

15

1,44

Fy

Fyzika

4

1,25

Ch

Chemie

21

1,61

Bi

Biologie

16

1,56

Iv

Informatika a výpočetní technika

5

2,00

Re

Religionistika

2

1,00

ZSV

Základy společenských věd

15

1,21

Celkový průměrný prospěch: 1,658
Stupeň
hodnocení

Prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Nehodnocen

30
19
1
0

Dálkové studium
PÍSEMNÉ MATURITNÍ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA
byly napsány 28. března. Byla zadána tato témata:

1. Pověry jsou jako koření (fejeton)
Spatřit v novoročním ránu babku přináší prý na dalších dvanáct měsíců smůlu, potkat dívku
znamená naopak štěstí. Pověry jsou trochu jako koření. Špetka probarví všední dny, přehnaná
pověrčivost připraví chvilky horké i humorné. „Pověra je vlastně bezdůvodná a přebujelá víra
v různé zvyky a rituály, kterými chceme tajemné síly donutit, aby nám pomáhaly nebo aspoň
neškodily,“ tvrdí psycholog Eduard Urban. Pověra se podle jeho názoru vštípí do mysli tím
důkladněji, čím nepravidelněji se její platnost potvrzuje.
Josef Matyáš

2. „Naše děti“ v rozvojových zemích (otevřený dopis Ladislavu Smoljakovi)
Pokud by se měli čeští adoptivní rodiče malých Afričanů řadit podle aktivity, známý herec a režisér
Ladislav Smoljak by se s manželkou umístil mezi premianty. „Adopce jsou pro mě konkrétní pomoc
konkrétnímu člověku, vidíte jasné výsledky. A dopisy těch dětí, obrázky a fotky, to vám prostě udělá
radost,“ vysvětluje pan Smoljak obvyklý jev, proč se Češi v uplynulých letech pro adopci rozhodli
v nevídaném počtu.
Respekt 2, 2009, str. 47

3. Na jedné lodi s příslušníky různých kultur (úvaha)
Podle oficiálních statistik žije v České republice 296 tisíc cizinců trvale. Většinou jde o občany
Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu, ale vzhledem k přítomnosti zahraničních firem v ČR s námi žije
i řada Francouzů, Američanů, Němců a dalších národností. Soužití lidí různých kultur je podobné
jako jakékoli jiné. Když je vše v pořádku, tak si jinakosti užíváme, zajímají nás odlišné zvyklosti,
ochutnáváme z národní kuchyně, vyměňujeme si cédéčka a zjišťujeme, co máme společného. Když
se objeví problémy, pak je najednou jinakost na obtíž.
In.: Psychologie dnes, leden 2008

4. Máma, táta a já … (volný stylistický útvar)
„Bylo to poprvé, co se otec vložil do máminých výchovných metod a jakkoli je komentoval. Jinak se
vždycky veškerých komentářů zdržoval a mlčky dával najevo, že jsou s mámou na stejné lodi. Byli
jako jeden, neprůstřelní a neoblomní. Tentokráte se neudržel a pobaveně mi přeložil mámin zákaz:
Nesmíš na řeku, dokud je tam led, Dane. Až led nebude, tak si můžeš jít zabruslit. Pohledem jsem se
pověsil na tátu. Nechtěl jsem brečet, ale hrnul se mi do očí celý krutý svět. Zamrkal na mě…“
H. Androniková, Zvuk slunečních hodin
Odeon, Praha 2008

VÝSLEDKY MATURITNÍCH PÍSEMNÝCH PRACÍ
Z ČESKÉHO JAZYKA TŘÍDY 4.D
Téma

Počet prací

Hodnocení

Počet prací

1

Fejeton

9

Výborný

4

2

Otevřený dopis

2

Chvalitebný

3

3

Úvaha

5

Dobrý

3

4

Volný stylistický útvar

0

Dostatečný

5

Nedostatečný

1
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ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
se konaly ve dnech 25. – 26. května 2009.

Program maturitních zkoušek:
Představení kandidátů maturitních zkoušek zkušebním komisím
Maturitní zkoušky
Hodnocení maturitních zkoušek
Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Stálí členové zkušebních komisí:
Čtvrtá D:
Ing. Ludmila Kolářová Čtvrtníková – CSOŠ Spálené Poříčí – předsedkyně
Mgr. Monika Ulrychová – Církevní gymnázium Plzeň – místopředsedkyně
Mgr. Miloš Novotný – Církevní gymnázium Plzeň – třídní profesor
Nestálými členy zkušební komise jsou zkoušející jednotlivých předmětů a přísedící.
Povinným maturitním předmětem je český jazyk a literatura a cizí jazyk podle volby.
Dále uvádíme přehled volitelných předmětů.

DÁLKOVÉ STUDIUM – TŘÍDA 4.D
Předmět

Počet

Průměr

Č

Český jazyk a literatura

14

2,07

Aj

Anglický jazyk

11

2,27

Nj

Německý jazyk

3

3,00

D

Dějepis

3

1,33

Z

Zeměpis

7

2,00

M

Matematika

3

2,33

Bi

Biologie

6

2,67

Iv

Informatika a výpočetní technika

4

3,25

Ov

Občanská výchova

5

2,00

Celkový průměrný prospěch: 2
Stupeň
hodnocení

Prospěl s vyznamenáním

2

Prospěl

11

Neprospěl

1

Nehodnocen

0

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍ ABSOLVENTŮ
CG 2008/2009
Denní studium
Přijatí absolventi, akademický rok 2008/2009
Třída

Počet
absolv.

8.A

20

Hlásili se
na VŠ
19

95 %

Nehlásili
se na VŠ
1

5%

Přijati
na VŠ
15

Přijati
na VOŠ

78,9 %

1

Nepřijati
VŠ,VOŠ

5,3 %

3

15,8 %

8.B

29

27

93 %

2

7%

27

100 %

0

0%

0

0%

Celkem

49

46

93,9 %

3

6,1 %

42

91,3 %

1

2,2 %

3

6,5 %

Poznámky:
Jedna studentka přijata na VOŠ, nenastoupí však.
Jedna studentka opakuje maturitu pro neprospěch.

Absolventi přijatí na více VŠ
Třída

Přijati
na VŠ

Přijatých
na jednu VŠ

Přijatých
na více VŠ

8.A

15

11

4

26,7 %

8.B

27

14

13

48,1 %

Celkem

42

29

17

40,5 %

Poměr přijatých na VŠ humanitního
a přírodovědeckého/technického směru
Třída

Přijatých na VŠ

VŠ humanitní, práva,
pedagogické

VŠ ekonomické,
přírodovědecké,
lékařské, technické

8.A

15

10

5

8.B

27

1

26

Celkem

42

11

31

Dálkové studium
Přijatí absolventi, akademický rok 2006/07
Třída

Počet
absolv.

4.D

13

Hlásili se
na VŠ
5

38,5 %

Nehlásili se
na VŠ
8

61,5 %

Přijati
na VŠ
2

40 %

Přijati
na VOŠ

Nepřijati

0

0

0

0
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A NĚCO NAVÍC…
Již druhým rokem se na naší škole v září konal Projektový týden. Tento způsob zahájení školního
roku se velmi osvědčil. Do projektového týdne jsou soustředěny nejrůznější aktivity všech ročníků
vybočující z běžného vyučování dle rozvrhu – např. jazykové, přírodovědné a jiné kurzy, výstavy,
exkurze a besedy. Studenty zaujal zejména Astronomický kurz.

Astronomický kurz

Pěvecký sbor při ukončení školního roku

Pěvecký sbor Grey Donkeys pod vedením J. Šedivého pokračoval i v tomto roce ve své práci.
Vrcholem jeho snažení bylo nacvičení třicetiminutové koláže největších hitů skupiny The Beatles.
Složení sboru se tradičně omladilo příchodem nových studentů ze sekundy. Od ledna 2009
doprovází sbor hrou na klavír žák J. Svoboda. Mezi nejvýznamnější vystoupení sboru patřil
koncertní recitál v Tetíně a v Dobřanech, koncertní provedení koláže Beatles v Západočeském
muzeu, účast na Festivalu dětských sborů ve Čkyni a na Festivalu duchovní hudby Šumava
– Bayerischer Wald.
Novinkou v nabídce tvůrčích aktivit pro studenty se stal dramatický kroužek určený převážně
žákům nižšího stupně. Se členy kroužku nastudoval jeho vedoucí J. Šedivý hru Z. Svěráka
a L. Smoljaka Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Tuto hru studenti prezentovali na festivalu CIGISTOCK
24. 6. 2009.
Studenti vyššího gymnázia se zapojili do projektu MF Dnes „Studenti píší noviny“. Celkem
poslali do deníku přes 60 článků, všechny byly zveřejněny na internetových stránkách MF Dnes,
jeden byl otištěn i v deníku.

Ukázky z vybraných maturitních prací studentů
Církevního gymnázia ve školním roce 2008/2009
Klára Filaunová: Il Vaticano
Písemná práce

Dopolední slunce rozpaluje sluneční brýle, které začínají být očím na obtíž. Skupinka turistů si razí
cestu indickými prodejci snažíc neztratit z dohledu kostkovanou košili svého průvodce. Kolem nich
proudí davy, v poměrně pravidelných intervalech se objeví někdo v kutně. Cestu lemují stěny s tričky,
z nichž se usmívá současná hlava církve. Přecházíme do vlahého stínu. Sndavám brýle, mnu spálený
nos. Před námi vyrůstá pískovcová brána a my slepě následujeme zkušeného profesora. Tma, chlad
– záře, oslnění. Duhovka se přivře nad průchodem zorničky, sítnice se adaptuje a před námi se
rozkládá Piazza di San Pietro – náměstí sv. Petra ve Vatikánu.
Pravda, na fotografiích mi připadalo rozlehlejší. Nicméně se mi ihned ozřejmuje genialita stavitele
G. L. Berniniho, který svoje dílo zhotovil v letech 1656–1667. Elipsovitý půdorys obehnaný systémem
4 řad 248 dórských sloupů tvořících kolonády. Od právě příchozí skupinky Britů se ozývá výstižné:
„Wow!“ Z římsy kolonády na nás shlížejí sochy 140 světců, jimž vévodí Ježíš Kristus nad fasádou
Baziliky sv. Petra, která panuje v čele náměstí.
Přesto prvotní pozornost strhává egyptský obelisk vztyčený uprostřed náměstí. Takových jsou v Římě
stovky. Pro někoho fascinace 41 metry tvrdého kamene. Pro mne nevkus papeže Sixta V., který ho sem
nechal přepravit z antického Neronova cirku. Vrchol obelisku posetého hieroglyfy je zakončen relikvií
sv. Kříže, což považuji za vyslovené prznění egyptského odkazu. Podřizování dobové módě se
nevyhnula ani architektura.
Po svobodě volné plochy náměstí se nechávám uzavřít do dynamiky baroka a nabubřelosti. Rozevláté
šaty světců, jejichž temné oči bodají, mě nutí zklidnit pohled na jemných tvářích a splývání oděvu
Michelangelovy Piety. Na monumentálnosti interiéru shledávám snahu ohromit, přesto je zde patrné
míchání stylů a názorů architektů, jichž se na stavbě vystřídalo nespočet. Renesanční
a centralizovaný Bramante, spirituální Raffael a Michelangelova dvouplášťová kopule, po jejímž
výstupu jsem byla vděčná za každou rovnou zeď. Přesto ji Michelangelovi z původního půlkruhového
návrhu zvýšili o jednu šestinu.
Vyprošťuji se z mozaikových útrob duchovna, plně hltám svěží vzduch moderna, stírám minulost
relikvií a pozoruji tisíce židliček pod portálem baziliky, které se několikrát do roka naplní lidmi. Míjí
mne skupina mužů v černých rouchách přepásaných červenými pruhy. Opodál se Japonci s rouškami
na ústech fotí s jeptiškou. Dostávám nutkání kýchat.
Ano, Vatikán – centrum politiky, turistiky, ale přece jen stále duchovna. Myslím, že zanechám pár
centů ve fontáně di Trevi.
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Richard Bartoš: Dejte nám laskavě pokoj s dějinami
Maturitní písemná práce – fejeton

20 000 let př.n.l.; 413 př.n.l.; 4 př.n.l.; 376; 955; 1212; 1495; 1612; 1896; 1912; 1845; 1968.
Na stopkách si naměřte půl hodiny, popadněte papír a tužku a začněte psát. Že vám většina těchto
letopočtů nic neříká? Nebojte, nejste sami.
Už od útlých školních let začínají učitelé učit naše drahé potomky zvláštní předmět zvaný vlastivěda.
Nebojte, nejedná se o poznávání „sama sebe“, ani o vědu jisté Vlasty, nýbrž o stručný úvod do historie
naší vlasti. Ještě dnes si dobře pamatuji na bílý sešit s křídovým papírem a nápisem vlastivěda.
Tenkrát mi ten předmět nevadil, mnoho barevných obrázků, mapy, krátký, zajímavý výklad.
Bohužel na nižším stupni základní školy nezůstává člověk věčně (i když by se našly i výjimky), a tak
sympatickou knížečku vlastivěda časem nahradila učebnice Dějepis pro první až čtvrtý ročník
gymnázia od pana Čorneje a z pohodového předmětu se najednou stala noční můra studentů
s nevalnou pamětí.
Člověk by někdy žasl nad tím, jak studenti dokáží vypilovat své tahákové strategie k dokonalosti. Já
jsem byl ale trochu fikanější. Ne že bych také nepoužíval taháky, ale vždy jsem si před testem či
zkouškou šikovně převedl důležité letopočty na věty. Zajímavým úkazem bylo, že čím větší nesmysl
člověk vymyslel, tím lépe se to pamatovalo. Takovou větu „Deviant Otto pěstuje pěnu na Lechu.“ si už
budu pamatovat do konce života! A co že to vlastně znamená? Rok devět set padesát pět – „král Otto
poráží Turky v bitvě u řeky Lech“.
Otázkou zůstává, na kolik formují léta strávená s učebnicí dějepisu s tučným seznamem letopočtů
pohled jedince na svět. K čemu nám je vlastně znalost toho, že víme, co tamten panovník zrušil,
zavedl nebo s kým vedl válku, když nebudeme znát skutečné důvody, proč tomu tak bylo? Zamysleme
se na chvíli, neměl by dějepis formovat náš pohled na současnou situaci ve světě skrze poznání
a pochopení věcí minulých nežli suchým a únavným výkladem událostí a letopočtů?!
Co mě mrzí nejvíce je to, že učitelé často ani nestihnou z mého pohledu nejdůležitější část – moderní
dějiny naší vlasti. Je sice fajn, že můžeme zahraničním návštěvníkům s vysokokadenčními
fotoaparáty poskytnout desetiminutový výklad o Karlově mostu, ale o tom, že za čtyřicetileté éry
komunismu byla českému a slovenskému národu upírána svoboda a že lidé trpěli v žalářích
a lágrech, kde často umírali, už umí hovořit z mladé generace jen málokdo; přestože vliv té doby stále
a silně působí na celou naši společnosti. To už tak fajn není.
A co říci na závěr? Snad bych jen zrekapituloval své nejdůležitější historické poznatky, které jsem
za léta strávená s letopočty a dějepisem získal – a to, že španělská středověká mušketa váží přesně
10,2 kilogramu.
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