
 

 

  

 

 

ŠKOLNÍ PROJEKTY 
máš zájem a chuť vyzkoušet své znalosti v praxi, poznat 
nová města, státy, ale i kamarády a také hranice svých 
možností? Na našem gymnáziu se můžeš zapojit do spousty 
projektů, kterých se naše škola účastní. Zde je malý výběr plánovaných projektů  a také 
těch, které již proběhly. Více www.gym-ul.cz -> Projekty  

 
PROJEKTY BĚŽÍCÍ/PLÁNOVANÉ  

 EU Socrates Comenius 2012-2014: Život menšin-s námi nebo 
vedle nás? Partnerské školy, které naši žáci v rámci projektu 
navštíví: Turecko, Itálie, Německo, Maďarsko, Slovensko. 

 Diskriminace: Otevřete oči! 2013-2014. Odeslána žádost o 
grant v hodnotě 750.000 Kč na trinacionální projekt proti 
diskriminaci. Naši žáci budou pracovat na antidiskriminačních 
plakátech s žáky z německého Hamburgu a ruského města 
Čita (ležící na Sibiři, 1000 km za jezerem Bajkal, 8500 km          
a devět časových pásem od ČR), které také postupně navštíví. 

 Cambridge English Penfriends (od 2013). Naši žáci získají možnost spojit se s 
žáky dalších 3000 škol po celém světě, prakticky si vyzkoušet a zlepšovat své 
znalosti angličtiny a také navázat partnerství s další školou s výhledem na 
vzájemnou návštěvu.  

 Jugend debattiert international (jaro 2013). Naši druháci 
změří své debatní kvality v němčině se svými vrstevníky v 
regionálním finále v Liberci a snad postoupí do pražského 
semifinále! Všichni začínali s malými znalostmi a dnes jsou 
schopní na úrovni debatovat  nejen o školních tématech!  

 
VYBRANÉ VELKÉ PROJEKTY MINULÝCH LET 
� Silní bez násilí (2012). Mezinárodní 

projekt na prevenci šikany a násilí mezi 
žáky. Díky zážitkovým technikám,hudbě a 
tanci vznikl muzikál, který byl představen 
ostatním žákům i široké veřejnosti. 

� Hiroshima: Then and now (2000,2002, 
2008,2012). Česko-japonský projekt a 
vzájemná výměna žáků týkající se jedné z 
mála staveb v Hirošimě, Genbaku Dome, 
která přečkala atomové peklo,                      
a kterou navrhnul český architekt             
Jan Letzel  (dnes Památník míru,       
zapsaný  na seznamu UNESCO) 

� EU Mládež v akci, Polsko: Sport v jednotlivých zemích (2011). Na polském gymnáziu v Czarnkowě si 
naši žáci a jejich němečtí,polští a bulharští 
vrstevníci vyzkoušeli sporty typické pro 
jednotlivé účastnické země, společně 
připravili plakáty na podporu fair-play  

 ve sportu a také navštívili historické             
 město Poznaň i jeho fotbalový  stadion, kde   
 se konalo fotbalové Euro 2012. 
� EU Mládež v akci, Německo: Archeologický 

trojúhelník (2010). Společně s polskými a 
německými vrstevníky se žáci ponořili do 
tisíce let starých tajemství archeologie, 
poznali cenné bronzové nálezy a navštívili 
město Halle, rodiště G.F.Händela. 

 



 

 

 

 

 

� Studenti čtou a píšou noviny (2007-12). Ve spolupráci s MfDnes využili naši žáci možnost pro 
vyjádření svých názorů na stránkách největšího českého deníku, někteří byli zveřejněni i v 
celostátním vydání... 

� Předsudky jsou out (2010-11). Žáci se díky projektové a týmové 
práci naučili utvářet postoje a názory ne na základě zažitých 
stereotypů a předsudků, informovali se o situaci národnostních a 
etnických menšin žijících v ČR a o boji proti rasismu a xenofobii. 

� EU Socrates Comenius (2008-10): Most k aktivnímu 
způsobu života studentů. Žáci se seznámili s možnostmi 
studia a zaměstnání ve státech jednotlivých partnerských 
škol, které postupně navštívili (Francie, Polsko,Slovinsko, 
Maďarsko, Bulharsko) 

� Tragická místa paměti jednoho regionu (2008-10). Naši žáci a žáci několika dalších gymnázií 
Ústeckého kraje zmapovali a zpracovali události konce 2.světové války, a to svýma očima (na základě 
dobové literatury) a očima pamětníků tehdejších událostí. Výsledkem byla putovní výstava, 
zdůrazňující osobní zážitky obyvatel našich měst,a také publikace, která zahrnuje bádání  a 
vzpomínky všech týmů a pamětníků, včetně srovnávacích fotografií. 

� Projekt Bílé noviny (Weiße-Flecken- 
Zeitung, 2007-8). Pětičlenný tým 
našeho gymnázia se pustil do odhalo-
vání propagandy a lží v dobovém tisku v 
letech okupace a pomocí pamětníků a 
odborné literatury vypátral skutečná 
fakta a opravdovou hrdinku odboje. 
Výsledky pátrání českých, německých    
a polských týmů byly slavnostně 
prezentovány v Berlíně za účasti 
německé kancléřky Angely Merkel. 

DALŠÍ KURZY A AKTIVITY  
:-) jako náš žák se budeš moci účastnit pravidelných zahraničních 
výjezdů, sportovních kurzů, v rámci tří projektových dní si budeš 
moct vybrat projekt, kterého se chceš účastnit,  a vyzkoušet tak 
znalosti ze školních lavic v praxi, a to často mimo naše město nebo 
kraj, někdy i mimo Českou republiku 
 
:-) jako nový žák našeho gymnázia (v primě/ 1.ročníku) navíc 
podnikneš se svojí třídou a spolužáky seznamovací kurz (několik 
jednodenních exkurzí nebo jednu vícedenní), v Ústí  i mimo něj, kde se 
pobavíš, něčemu přiučíš a poznáš své nové spolužáky 
 
:-) vždy v únoru pořádáme sportovní turnaj mezi našimi deváťáky 
(kvartány)  a deváťaky z ústeckých základních škol. V únoru 2013 
můžeš změřit své síly se svými vrstevníky a nově také s našimi prváky 
(třeba tvými bývalými spolužáky), a to buď ve florbalu nebo 
badmintonu. Hrajeme nejen o napínavé okamžiky   a příjemné chvíle 
se spolužáky a kamarády, ale také o diplomy a poháry...  
 

Veškeré podrobnosti k dalších výjezdům a kurzům, které organizujeme,  
najdeš na našich stránkách:  www.gym-ul.cz -> Zájemci o studium 

 
 
 

 
Fotografie: archív školy, Sansculotte 


