
 

Konec školního roku je na dohled! 

Toto zvolání je radostné jak pro studenty, tak také pro pedagogy. A pro autory školního newsletteru je to 
signál, že by měli vydat další číslo. Podařilo se – máte ho před sebou.  

Uběhl rok od chvíle, kdy začalo velké stěhování naší školy, rok od chvíle, kdy jsme se loučili se starým 
názvem a chystali se přijmout nový – z Gymnázia Hády se stávalo Gymnázium Mojmírovo náměstí. Jaký 
byl ten rok? Šťastný, opravdu ano. Přestěhováním školy se prudce zvýšil zájem studentů a jejich rodičů o 
studium na našem gymnáziu, studenti a jejich učitelé dostali vskutku důstojný prostor pro vzdělání, snad i 
pro zábavu. A nám ve vedení školy spadl ze srdce balvan obav, zda rozhodnutí přestěhovat se nebylo 
špatné. Teď už jen zbývá maličkost – nepromrhat ten úžasný kapitál, s jakým budeme vstupovat do školního 
roku 2017/2018. 

Krásné prázdniny, mnoho romantických lásek, spoustu bezstarostného a úžasného času vám všem přeje  

 

Petr Holeček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veletrh středních škol 

Dne 26. listopadu roku 2016 se uskutečnil Veletrh středních škol, na kterém nechyběla naše škola. 
Gymnázium Mojmírovo náměstí zde mělo vlastní stánek, oblepený vlaštovkami se jmény studentů našeho 
gymnázia a občerstvení v podobě perníku. Reprezentovali nás tu studenti a učitelé s reklamními tričky naší 
školy. I přes prvotní zájem lidí o jiná gymnázia akce dopadla dle očekávání. 

 

Žáci naší školy společně s profesory Jiřím Habartou, Radimem Lacem, Pavlem Krpatou, Adamem 
Doubkem, Terezou Gajdošovou a Taťánou Konečnou zde trávili pátek a sobotu. Tato akce splnila svůj účel 
i přes počáteční nezájem kolemjdoucích, ten se vyřešil díky skládání vlaštovek z reklamních letáků našeho 
gymnázia a následném házení vlaštovek kolemjdoucími po hale. Dle našeho názoru to byla skvělá akce, 
která přitáhla spousty nových studentů a zvýšila povědomí o naší škole. 

Amir Atassi, Martin Jurečka, Karel Horák 

 

 
Návštěva Stavovského divadla a Poslanecké sněmovny 
 
Dne 8. prosince 2016 se třeťák Gymnázia Mojmírovo náměstí vydal na jednodenní výlet do Prahy za účelem 
návštěvy Stavovského divadla a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
 
Prvně se žáci podívali do divadla, kde účinkoval i Mozart. Součástí byl výklad o této budově a nahlédnutí do 
prezidentské lóže.  
 
Následovala přestávka, během níž se měli studenti dostat na Staré Město, kde sídlí Parlament. První částí 
návštěvy bylo představení práce sněmovny a následné zhlédnutí dokumentu o této legislativní instituci. 
Skupina se pak odebrala do budovy, ve které se sněmovna nachází. Po řádném prohledání a odbavení 
ochrankou byli žáci vpuštěni na balkónek ve sněmovně, odkud mohli sledovat řešení sporů o propůjčení 
obrazů Slovanské epopeje státům do Asie v rámci poslaneckých interpelací. Výsledku se nedočkali, a tak 
se jich opět ujala jejich průvodkyně, poslankyně Anna Putnová, která jim ukázala svou kancelář i kuloáry 
Poslanecké sněmovny.  
 
 
 



 
 
Když byla prohlídka ukončena, vydal se třetí ročník pěšky na Václavské náměstí, kde byl určen sraz. Po 
shromáždění vyrazili zpět do Brna z nedalekého nádraží. 
 

David Matulík 
 

 

Vánoční kapřík 

Gymnázium Mojmírovo náměstí pořádalo akci s názvem Vánoční kapřík, která se konala dne 22. 12. 2016 
v prostorách gymnázia. Žáci hráli různé hry a soupeřili mezi sebou, ale i proti profesorům. Akce měla několik 
stanovišť a žáci se rozdělili do týmů. Jedno ze stanovišť se zabývalo soupeřením v házení šipkami, kdy týmy 
hrály proti profesorovi Krpatovi. Pan profesor Habarta týmům dával vědomostní otázky ze zeměpisu a 
biologie. S panem profesorem Lacem skupinky řešily různé matematické úlohy a příklady. Proti profesoru 
Kaškovi se utkal jeden člen z týmu ve stolním hokeji. 

U paní profesorky Gajdošové se hrála hra Ubongo. Paní profesorka Konečná fotila skupiny ve fotokoutku. 
Na konci došlo k vyhlášení vítězů a rozloučení s paní Vybíralovou. 

 

Vojta Soukup, Luděk Švábenský, Matěj Polouček 
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Předávání vysvědčení 

Dne 31. 1. 2017 se uskutečnilo předávání vysvědčení naší třídy v kavárně Adrinela, která se nachází na 
ulici Životského 14 v Brně. Tato kavárna patří mamince Veroniky Střelcové, jedné z našich spolužaček, která 
to domluvila a díky které se předávání vysvědčení uskutečnilo právě zde. Předávání vysvědčení trvalo 
zhruba jednu hodinu od 9:30 - 10:30. 

V 9:30 po příchodu do kavárny nás čekalo příjemné překvapení. Krásný interiér, obrovské akvárium, úžasná 
vůně, zkrátka tomu nic nechybělo. Hned při příchodu jsme měli nachystané čerstvé chlebíčky a následně 
jsme si mohli objednat cokoliv, co jsme chtěli. Asi po 45 minutách příjemného pobývání v kavárně nastalo 
to, na co všichni čekali. Naše paní třídní profesorka Tereza Gajdošová začala každému postupně předávat 
vysvědčení. Potom se už jen ozývalo: „Cože? Já nemám žádnou čtyřku?“ Myslím si, že jsme si to všichni 
užili a zároveň byli moc rádi, že už zbývá „jen“ půl roku. 

 

Filip Stibor, Adam Franc 

 

 

Velikonoční beránek 

Kdo letos obhájil cenu Velikonočního beránka a získal putovní pohár? 3. AB opět ukázala svou sílu, když 
dominovala v letošním florbalovém turnaji. 

 

Dne 12. 4. 2017 se uskutečnil každoroční florbalový turnaj nejen mezi žáky Gymnázia Mojmírovo náměstí, 
ale také mezi Základní školou Košinova a Dětským domovem Tišnov, které studenti Mojmíráku pozvali na 
TJ Tesla. Od začátku vynikly dvě skupiny, které naprosto převládaly nad ostatními. Výhru ale získala jen 
jedna skupina, jež projevila svou sílu. Tímto gratulujeme třídě 3. AB.  

 

Kristina Macháčková, Christian Geidl, Dominika Fackenbergová a Natálie Mahdalová 

 

 



 

Finální zkouška přinesla slasti i strasti 

Maturita i přes obavy studentů dopadla úspěšně. Přispěla k tomu i řádná příprava.  
Úspěšným složením písemné části to pro studenty však neskončilo, neboť je čekala ještě část ústní. 
Předměty, ze kterých chtěli studenti maturovat, si museli zvolit během podzimu loňského roku. Své 
oblíbenosti letos nabyla biologie, základy společenských věd a profilová angličtina. Naopak matematika se 
stala outsiderem, zvolil si ji pouze jeden student. 

Den ústních zkoušek započal v pondělí 22. května v 8 hodin představením maturitního ročníku zkoušející 
komisi. Pocity nervozity a strachu provázely všechny přítomné, nejvíce se studenti obávali zkoušky 
z českého jazyka. I přes tyto obavy však většina studentů „15 minut na potítku“ bez velkých problémů zvládla 
a úspěšně ukončila studium na střední škole. Stejná událost čeká příští rok letošní třetí ročník. Těm, co si 
moc nevěří, vzkazuje studentka: „Podzim to jistí.“  

 

Předávání maturitního vysvědčení Gymnázia Mojmírovo náměstí 

Dne 29. 5. 2017 se v Brně v 18:00 v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie na Husově 
ulici uskutečnilo předávání maturitních vysvědčení. Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně je přední a 
tradiční česká výstavní a sbírková instituce věnující se dějinám užitého umění a je součástí Moravské galerie 
v Brně. Budova Uměleckoprůmyslového muzea se zaměřuje na prezentaci užitého umění a designu od 
středověku po současnost. 

Celá akce se nesla ve sváteční a příjemné atmosféře.  Ze 4. ročníku si vysvědčení odneslo 15 žáků a z toho 
2 vyznamenání (Zalina Syraid, Ondřej Čtverák). Slavnostního předávání se za doprovodu zástupců školy a 
třídních učitelů tradičně ujal ředitel školy Petr Holeček. K oficiálnímu předávání „dokladu“ o úspěšném 
složení zkoušky z dospělosti byli přizváni všichni fanoušci našich žáků - rodiče, sourozenci, babičky, 
dědečci, ale také kamarádi a známí. Gratulujeme všem absolventům a přejeme jim úspěch v dalším studiu, 
na pracovních pozicích i v osobním životě! 

Veronika Střelcová, Barbora Planá, Michal Žák 



 

Školní výlet na vodu 

Výlet se konal od úterý 30. 5. do pátku 2. 6. 2017. Za dobré nálady a příjemného počasí se sešli všichni 
účastníci zájezdu v osm hodin na parkovišti za Tescem, aby odevzdali svá zavazadla do doprovodného 
vozidla a společně se odebrali na vlak, jenž odjížděl v 8:20 z hlavního nádraží. Příjezd do startovní stanice 
v Choceradech byl naplánován na 12:37, ale zpoždění zavinilo zmeškání vlaku na přestupní stanici ve 
Světlé nad Sázavou. To znamenalo neplánovanou prohlídku tamějšího města a opoždění asi o dvě hodiny. 
V Choceradech proběhlo malé školení, rozdělení do lodí a konečně i samotný výjezd na řeku Sázavu. Po 
asi dvouhodinové plavbě dorazili všichni za nepříjemného deště do kempu ve Zlenici. Tam vzniklo malé 
rozčarování z absence sprch, avšak někteří si se situací poradili improvizovanou sprchou z umyvadla.  

Středa byla ve znamení velkého vedra a 17kilometrového přesunu po řece do Týnce nad Sázavou. V tomto 
úseku řeka příliš netekla, a tak byla celá plavba poněkud únavná. Po dojetí do dalšího kempu všichni uvítali 
opláchnutí ve sprše a vyrazili na večeři do blízké restaurace. Tam se vinou špatné obsluhy čekání na jídlo 
výrazně protáhlo, a tak hned poté všichni ulehli do svých stanů.  

Ve čtvrtek panovalo ještě větší teplo než předešlý den. Plavba byla tentokrát vodácky mnohem zajímavější 
a opět dlouhá 17 kilometrů. Po doplutí do cíle v Pikovicích následovala cesta vlakem zpátky do kempu 
v Týnci.  

Poslední den byl ve znamení boje s kamenitou řekou. Ubylo vody a mělká řeka byla opravdu hodně 
nepříjemná. To bylo důvodem k tomu, aby se plavba ukončila o něco dříve a vyrazilo se na vlak směr Praha. 
V Praze se odhlasoval dvou a půl hodinový rozchod k prohlídce města a poté následovalo nasednutí do 
vlaku, který všechny dovezl zpět do Brna. 

Celý výlet proběhl v pohodové atmosféře a každého obohatil o spoustu skvělých zážitků. 

Tomáš Mezlík a Vojtěch Hradský 

 



 

Mojmírák na tripu, Francie volá 

Připravit, pozor, jedeme. V úterý 30. 5. se vypravila výprava Gymnázia Mojmírovo náměstí do Paříže, města 
přítomné historie, kultury, umělců, znalců dobrého jídla a především věčných romantiků. Během dvou dnů, 
které jsme měli na poznání nebo spíše přivonění ke kouzlu rušného velkoměsta, jsme si vychutnali nádherný  

 

výhled z mrakodrapu Montparnasse, proplouvali Paříží po řece Seině, v paláci Louvre obdivovali 
nejslavnější díla ještě slavnějších umělců a s vyplazeným jazykem vystoupali ke katedrále Sacré-Couer. 

V úterý, krátce po druhé hodině odpoledne, jsme se vydali na dlouhou cestu do Paříže. V Praze se k naší 
výpravě přidal také pan průvodce, který nám pak byl po boku po celou dobu. Do Paříže jsme přijeli již kolem 
šesté hodiny ráno. Vyhnuli jsme se díky tomu větším kolonám a hektickému přetlačování na křižovatkách. 
Projížděli jsme centrem Paříže za doprovodného hlasu průvodce. Hned ze začátku jsme tak mohli 
pohlédnout na nejslavnější stavby světa, jako je Eiffelova věž nebo Vítězný oblouk. Ten samý den jsme měli 
možnost Eiffelovu věž vidět ještě z mnoha úhlů, ať už z mrakodrapu Montparnasse, prašné cesty, která se 
točila přímo pod ní nebo z vyhlídkové lodi na řece Seině. V odpoledních hodinách jsme došli do muzea 
v Louvru a pohlédli na jeho nejslavnější exponáty, včetně Da Vinciho Monu Lisu. Další den jsme navštívili 
honosný zámek Versailles a měli možnost se procházet v jeho rozsáhlých zahradách, které pro nás byly 
oázou v tak horký den. Poté jsme se autobusem přesunuli do slavné bohémské čtvrti Montmartre. Ke konci 
dne jsme měli v plánu vystoupat na nejvyšší místo Paříže. Přestože nám už nezbývalo moc sil, pohled na 
katedrálu Sacré-Couer byl dostatečnou motivací. V pozdních večerních hodinách jsme se tak se spoustou 
nových zážitků, pohledů a poznání mohli vrátit domů. Cesta byla sice vyčerpávající, ale stálo to za to. 

 

Míša Kieselová, Denisa Keprtová 

 

 

 

 

 


