8. Zahraniční pobyty žáků i učitelů, kontakty se zahraničními hosty
Holandští studenti v Lounech – Dominika Šiková, žákyně septimy GVH Louny
V loňském školním roce se několik studentů lounského gymnázia zúčastnilo výměnného programu se studenty v holandském městě
Barendrecht, jež je mimo jiné „bratrským” městem města Loun.
Tento reciproční program funguje na vzájemné komunikaci mezi vrstevníky z jiných zemí, v anglickém jazyce, a vede ke
zdokonalení nejen verbálních schopností těchto žáků. V týdnu od 20. do 27. září tohoto roku naopak studenti našeho gymnázia
přijímali do vlastních rodin své korespondenty, kteří se na celý týden stali právě součástmi jejich rodin. Během celého týdne jsme
našim přátelům ukázali nejen naše krásné město Louny, kde je na radnici přijal starosta Radovan Šabata. Dále také měli možnost
vidět České středohoří, vodní hrad v Budyni nad Ohří, samozřejmě hlavní město Prahu a nakonec také ohromující Karlovy Vary.
Holandští studenti odlétali spokojení, obohacení o nový kulturní i jazykový zážitek a pro české studenty byl tento týden významnou
zkušeností do jejich životů.

Lycée Joffre na Gymnáziu V. Hlavatého v Lounech - Dominika Šiková, Amálie Hrdinová - septima GVH Louny
V loňském školním roce se devět studentů francouzského jazyka lounského gymnázia zúčastnilo výměnného programu se studenty
ve městě Montpellier, ležícím na jihu Francie. Čeští studenti zde strávili celých deset dní, které pro ně znamenaly velké množství
jazykových a kulturních zkušeností.
Tento reciproční program existuje mezi našimi školami již 21 let – funguje na vzájemné komunikaci mezi vrstevníky z České
a Francouzské republiky, samozřejmě ve francouzském jazyce, a vede ke zdokonalení nejen verbálních schopností těchto žáků.
V týdnu od 21. do 28. března roku 2015 naopak studenti našeho gymnázia přijali do vlastních rodin své korespondenty, kteří se na
celý týden stali právě součástmi jejich rodin.
Během toho týdne jsme našim přátelům ukázali nejen naše krásné
město Louny, kde je na radnici přijal starosta Radovan Šabata. Dále
také měli možnost vidět město Žatec, České středohoří a letiště na
Rané, krásné hlavní město Prahu, poté ohromující Karlovy Vary. Po
stránce kulturní a historické jsme navštívili židovské ghetto
v Terezíně a sousední město Litoměřice. Tento krásný týden jsme
zakončili celodenním výletem do Prahy, na jehož konci nás čekala
plavba lodí po Vltavě se slavnostní večeří.
Všem zúčastněným studentům se tento týden vryl do paměti a pro
většinu z nás se stal nezapomenutelným. Mezi námi a našimi
francouzskými vrstevníky se vytvořilo za celé tyto dva roky velmi
silné pouto. Věřím, že mnozí z nás se v budoucnosti budou nadále
navštěvovat a vzpomínat na počátek našeho přátelství, za které
vděčíme naší profesorce francouzského jazyka PhDr. Martině
Krahulíkové.

Holandští radní na lounském gymnáziu - Mgr. Alice Studenovská, vedoucí výměnného programu na GVH Louny
Dne 15. 5. 2015 navštívila lounské gymnázium delegace holandských zastupitelů vedená starostou panem Belzenem, kterou
doprovázel starosta Loun Radovan Šabata a místostarosta Jan Čermák. Účelem návštěvy byla diskuse o partnerství školy J. Calvijn
v Barendrechtu a Gymnázia V. Hlavatého v Lounech, která úspěšně probíhá již 10 let.
Po úvodním uvítání vedením školy následovala beseda se studenty – účastníky minulých, současných i budoucích výměnných
projektů. Žáci vyjadřovali svůj velký zájem o rozvíjení této spolupráce, svěřovali se se svými zážitky ze vzájemných návštěv a též
s myšlenkami o nutnosti mezinárodního porozumění a spolupráce mezi evropskými zeměmi. A skutečnost, že pro naše studenty
vzájemné porozumění nebude problém, vyjádřil i starosta Loun, který velice pochválil jejich úroveň angličtiny a zájem o veřejné
dění.
Závěrem diskuse zaznělo pozvání na radnici v Barendrechtu v září 2015 pro novou projektovou skupinu, a též přání maturantů, že
by chtěli navázané kontakty s družebním městem dále rozvíjet, třeba v rámci lounského Spolku 2020.

Týden s rodilými mluvčími - Daniel Šupík a Jan Slavík - žáci septimy GVH Louny
V týdnu od 18. do 22. května absolvovali vybraní žáci ze tříd 7. A8 a 3. A4 lounského gymnázia třicetihodinový intenzivní kurz
anglického jazyka s rodilými mluvčími. V pondělí 18. května jsme na naší škole přivítali dva americké lektory – Maudie D. Allotey
z Kansasu a Ryana Knowlese z Illinois. Každý den jsme s lektory strávili šest vyučovacích hodin. Maudie a Ryan měli pro nás na
každý den připraveno mnoho nových a zajímavých aktivit, při kterých jsme mohli rozvíjet naše komunikativní dovednosti. Výuka
byla hlavně zaměřena na konverzaci a všeobecné procvičování anglického jazyka. Lektoři byli velice přátelští a my tak měli možnost
se s nimi sejít a popovídat si i během jednoho odpoledne a večera, který jsme s nimi strávili na místním minigolfu.
Kurz byl přínosný nejen z jazykového hlediska, ale i díky informacím, které jsme od lektorů získali. Díky nim máme nyní mnohem
lepší povědomí o kultuře a životě ve Spojených státech. Na konci kurzu obdržel každý účastník certifikát o absolvování.

Angličtina na gymnáziu v lavicích i mimo ně - A. Studenovská, J. Honsová, R. Sejvalová-Gänselová a L. Slavíková - vyučující
angličtiny na GVH Louny
Studenti Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech mají za sebou další náročný rok všestranného vzdělávání, jehož nedílnou součástí
a dnešní nezbytností je kvalitní zvládnutí anglického jazyka. Aby se toto dařilo co nejlépe a nejzajímavěji, připravila Komise
anglického jazyka v průběhu školního roku různé aktivity nad rámec běžné výuky.
Hned v září jsme ve spolupráci s Gymnáziem Teplice zorganizovali na škole pretesty k mezinárodním jazykovým zkouškám
City&Guilds, jejichž účastníci si ověřili svou úroveň angličtiny a v průběhu školního roku jich 15 získalo cambridgeské jazykové
certifikáty na úrovni B2 či C1, což již znamená pokročilou znalost jazyka a úroveň zohledňovanou mnohými vysokými školami při
přijímacím řízení i dalším studiu.
V úvodu školního roku 2014/2015 jsme též v rámci desetiletého výměnného programu hostili skupinu nizozemských studentů
a vyučujících z partnerského gymnázia J. Calvijn v Barendrechtu, kdy komunikace samozřejmě probíhala v anglickém jazyce. V září
2015 jim návštěvu oplatíme s další skupinou našich žáků, kteří již nyní se svými zahraničními protějšky čile komunikují po
sociálních sítích a též společně vypracovávají úkoly naplánované vyučujícími z obou partnerských škol. Význam i kvalitu tohoto
projektu v květnu ocenili starostové a místostarostové obou partnerských měst při návštěvě našeho gymnázia.
V únoru a březnu se studenti GVH účastnili Konverzační soutěže v anglickém jazyce, kde Sarah Abdeslamová vyhrála okresní
kolo a Václav Kučera se umístil na 2. místě v kole krajském.
V předmaturitním období nejstarší ročníky vyjely do Prahy zhlédnout divadelní představení v anglickém jazyce Martin Luther King
v podání britských, amerických i australských rodilých mluvčích (Drama Group Europe), které jim rozšířilo obzory nejen jazykové,
ale i kulturní.
V době maturit byl pro žáky 3. ročníku na škole připraven Týden s rodilými mluvčími, který je zdokonalil v konverzačních
dovednostech a blíže seznámil se specifiky americké angličtiny.
Jejich starší maturující spolužáci nám mezitím dokázali, že úsilí vložené do výuky angličtiny na škole se opravdu vyplácí. Výsledky
společné části státní maturitní zkoušky byly výborné. Nejhorší známkou na našem gymnáziu byla chvalitebná, třída 4A/4 čtyřletého
studia docílila průměrné známky 1,39, oktáva osmiletého studia dokonce 1,33.
Vyvrcholením našich celoročních aktivit byl pro zájemce z celé školy studijně – poznávací zájezd do Velké Británie, který zahrnoval
dopolední výuku s britskými lektory, odpolední poznávání zajímavých míst na jihu Anglie a ubytování v rodinách. Jako každý rok,
tak i letos byli naši žáci s pobytem velmi spokojeni.
V samém závěru školního roku proběhly na gymnáziu rozřazovací testy z anglického jazyka pro budoucí studenty prvního ročníku.
I když v závěru studia musí být všichni stejně připraveni k maturitě a případně k mezinárodním jazykovým certifikátům B2 a výše,
práce s homogennějšími skupinami se nám jeví jako efektivnější a pro studenty příjemnější.
Nyní přejeme všem našim žákům, aby prožili krásné prázdniny, měli co nejvíce konverzačních příležitostí při cestování či brigádách
a aby načerpali dostatek sil do nového školního roku.

Portsmouth s výukou – 23. 5. – 29. 5. 2015
Poznávací a studijní pobyt s výukou anglického jazyka rodilými mluvčími připravila Mgr. Jana Honsová. Pobytu se zúčastnilo 32
žáků našeho gymnázia a 2 učitelky anglického jazyka – Mgr. J. Honsová a Mgr. A. Studenovská. Pobyt byl pozitivně hodnocen
všemi účastníky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Seznam účastníků - žáků GVH Louny
Ajksnerová Sabina
2. A8
17. Antropius Filip
Blahoutová Markéta
3. A4
18. Budinský Jan
Cita Matěj
4. A8
19. Ekrt Tomáš
Götzlová Veronika
1. A8
20. Heřtová Andrea
Hnilicová Kristýna
4. A4
21. Charvát Jan
Jirman Marek
2. A8
22. Kotěborská Lenka
Kozumplík Jaroslav
2. A8
23. Körösová Monika
Krátká Lenka
1. A8
24. Krátký Jiří
Marek David
3. A8
25. Mareš Ondřej
Mikulková Lucie
2. A8
26. Novák Jaroslav
Parmová Barbora
1. A8
27. Račko Adam
Salač Samuel
2. A8
28. Shejbalová Ann
Schwarzerová Natálie 3. A8
29. Sismilich Tomáš
Šifalda Jan
7. A8
30. Skrbek Daniel
Tongová Trang
6. A8
31. Vítek Tomáš
Žoha Lukáš
3. A4
32. Žohová Marie

2. A8
1. A4
3. A4
3. A8
2. A8
1. A4
6. A8
6. A8
5. A8
1. A4
1. A4
1. A4
3. A4
6. A8
2. A8
1. A4

Program pobytu:
1. den odjezd od školy přes Německo do francouzského přístavu Calais.
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd do Portsmouth – v minulosti rušný námořní přístav, místo narození spisovatele
Charlese Dickense a také místo pobytu spisovatele A. C. Doyla, který právě zde dal světu Sherlocka Holmese, návštěva slavné lodě Victory
admirála Nelsona – 5 palub se 100 děly (alternativně: návštěva lodě Mary Rose krále Jindřicha VII.), lodě Warrior, okružní jízda přístavem, atrakce
Action Stations a Royal Naval Museum, dále lze dle zájmu a časových možností navštívit Spinnaker Tower (170 m vysoká vyhlídková věž ve
tvaru lodní plachty), nebo Blue Reef Aquarium (mořští koníci, žraloci, podmořský tunel), ve večerních hodinách ubytování v rodinách v Gosportu
(předměstí Portsmouth).
3. den dopoledne: 9–12 hod. – jazykový test, rozděleni do skupin a výuka (probíhá v Gosportu).
odpoledne: odjezd k prohlídce nejstarší prehistorické památky Stonehenge (pozor v období slunovratu není prohlídka možná), dle časových
možností krátká návštěva historicky významného města Salisbury – katedrála s nejvyšší věží, je zde vystavena Magna Charta, návrat do rodin.
4. den dopoledne: 9–12 hod. – výuka,
odpoledne: výlet na Isle of Wight – cestou zastávka v přístavním městě Southampton, procházka přístavem, odkud v r. 1620 vyplula do Ameriky
Mayflower a r. 1912 poprvé vyplul Titanic, odtud trajektem na Isle of Wright (autobus CK zůstává v přístavu), návštěva Osborne House – oblíbené
sídlo královny Viktorie a prince Alberta, prohlídka rezidence s původním zařízením a zahrad (dle zájmu možnost dopravy z/do přístavu místním
autobusem), návrat do rodin.
5. den dopoledne: 9–12 hod. – výuka, předáni diplomů
odpoledne: výlet do NP New Forest – návštěva rozlehlého naučného komplexu Beaulieu – již od r. 1538 sídlo rodiny Montagua (komplex zahrnuje:
National Motor Museum – nejlepší sbírka automobilů v zemi čítající přes 250 vozů od 90. let 19. století do současnosti, opatství, zahrady, historický
Palace House, možnost projížďky replikou doubledeckeru z r. 1912 nebo nadzemním vláčkem), průjezd oblastí NP New Forest (žijí zde divocí poníci,
daňci), přes malebnou vesničku Lyndhurst zpět do rodin
6. den celodenní výlet do Londyna
dopoledne: pěší prohlídka s průvodcem – Westminster Abbey, Houses of Parlament, Big Ben, Downing Street, Buckingham Palace, piknik v
St. James’s Parku, Trafalgar Square, Covent Garden (vystoupení místních kejklířů)
odpoledne: přejezd londýnským metrem (tube), návštěva hradu Tower včetně zhlédnutí korunovačních klenotů, prohlídka St. Catherine Docks,
Tower Bridge, plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži do Greenwiche, zastávka u čajového klipru Cutty Sark, nultý poledník, ve večerních
hodinách odjezd zpět do České republiky
7. den příjezd ke škole v odpoledních hodinách

Lyžařský výcvikový kurz tříd 1. A4 a 5. A8
Lyžařský kurz v Rakousku se konal již podeváté v termínu 20. 3. – 25. 3. 2015 v oblasti Grossglockner Skiarena. Ubytování
s polopenzí bylo zajištěno v mládežnickém hotelu Mühlenhof Matrei ve dvou až šestilůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením. Kurzu se zúčastnilo 50 žáků gymnázia. Z 31 žáků třídy 1. A4 se kurzu zúčastnilo 19 žáků (61,29%), ze 30 žáků kvinty
21 žáků (70,00%). Do počtu 50 účastníků kurzu byla skupina doplněna zájemci z tříd 7. A8 (4), 3. A4 (3), 6. A8 (1), 2. A4 (1)
a 8. A8 (1). Přípravou, organizací a vedením kurzu byla pověřena Mgr. M. Ságlová. Instruktorský sbor pracoval ve složení Mgr.
J. Jelínková, Ing. K. Riegerová, Dr. M. Rieger a Mgr. L. Střelec (vedoucí družstva snowboardingu), lékařskou péči zajišťoval
MUDr. T. Slavík. Podmínky ubytování byly výborné, stravování velmi kvalitní a v dostatečném množství (snídaně i večeře formou
bufetu). V hotelu byla řada možností pro sportovní a společenské aktivity, toho účastníci kurzu často využívali. Společenských
prostor bylo využíváno k promítání metodických lyžařských materiálů. V průběhu kurzu byl využíván autobus cestovní kanceláře
k poznání dalších dvou lyžařských center (Sillian a Mölltaler) v oblasti Lienzské Dolomity. Poslední den lyžování došlo ke dvěma
úrazům (zlomenina ruky, zhmožděný kloub palce horní končetiny), obě zranění byla odborně lékařsky vyšetřena v nemocnici
v Lienzi za přítomnosti lékaře kurzu. Celkově lze kurz hodnotit velmi pozitivně, výborné bylo chování žáků a jejich přístup k
lyžování.
Účastnici lyžařského výcvikového kurzu z řad žáků GVH Louny
Třída 1. A4 (celkem 31 žáků)
Třída 5. A8 (celkem 30 žáků)
Další účastníci kurzu - žáci gymnázia
Mudrová Nikol
1. Budinský
Jan
1. Čížek
Jiří
1.
7. A8
Kůrková Barbora
2. Formánek
Tomáš
2. Dittrichová
Anežka
2.
7. A8
Kolár
3. Holá
Kristýna
3. Drbohlavová
Eliška
3.
Tomáš
7. A8
Kučera
4. Horáková
Jana
4. Frasynyuk
Stanislav
4.
Václav
7. A8
Danda
5. Ježek
Filip
5. Hartman
Jan
5.
Milan
3. A4
Novák
6. Kladivo
Martin
6. Holub
Roman
6.
Miloš
3. A4
Trkovská Petra
7. Kočina
Adam
7. Jirkovský
Radek
7.
3. A4
Fišer
8. Lutovská
Nikola
8. Kernerová
Soňa
8.
Vojtěch
8. A8
Blažek
9. Mudra
Myroslava
9. Koubková
Barbora
9.
David
2. A4
Tongová Trang
10. Novák
Jaroslav
10. Körberová
Denisa
10.
6. A8
11. Oulická
Aneta
11. Lavička
Josef
12. Paterová
Valérie
12. Maier
Jiří
13. Pham
Trung Hieu
13. Matějka
Jiří
14. Porubčanová Anna
14. Novák
Ondřej
15. Račko
Adam
15. Poustevská
Terezie
16. Spurný
Tomáš
16. Srb
Josef
17. Trávníčková Barbora
17. Srb
Václav
18. Tužilová
Kateřina
18. Špetl
Jan
19. Žohová
Marie
19. Zemanová
Kateřina
Účast žáků třídy
61,29%
20. Zlatohlávková
Denisa
21. Zof
Martin
Účast žáků třídy
70,00%

