
 
 
 

Milí čtenáři, 

 

držíte v rukou letošní první číslo školního časopisu GOALA. Jsem rád, že i v složitém období všemožných 

omezení se studentům podařilo časopis opět vydat. Redakce z řad studentů dostala nelehký úkol. 

Zaznamenat na poměrně malém prostoru těchto stránek, co mají na sedlčanském gymnáziu a obchodní 

akademii rádi, co je baví, proč tu studují. Snažili se vybrat to nejpodstatnější. Jak si můžete dále přečíst, 

poradili si s tím výborně. Všechno se jim sem ale zdaleka nevešlo. Jste zvědaví? Přeji vám příjemné čtení. R. 

Pecka, ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

S námi se neztratíte! 

 

GaSOŠE je moderní školou s vysokou mírou úspěšnosti u maturity a s důkladnou přípravou k přijímačkám na 

VŠ. Studenti obchodní akademie u nás získávají veškerou potřebnou ekonomickou kvalifikaci. 

Škola má pečlivě nastavené vzdělávací programy a postupy proti kyberšikaně a patologickým jevům. Naší 

chloubou je moderní sportovní hala s bohatou nabídkou sportovního vyžití. 

Studenti se účastní řady školních aktivit, které podporují jejich zájem o studium, umožňují získané poznatky 

uplatnit v praxi (terénní kurzy, stáže), vedou je k samostatnosti, ale i ke schopnosti spolupracovat v týmu. 

Podporujeme komunikační dovednosti žáků, rozvoj znalosti anglického, německého, ruského jazyka, novinkou 

je španělština. Nabízíme systematickou přípravu na jazykové certifikáty přímo na škole. 

Spolupráce s VŠCHT Praha a dalšími odbornými pracovišti nám umožňuje budovat potřebné materiální zázemí 

pro práci v laboratořích a umožňuje zapojovat se i do studentské výzkumné činnosti. 

Do výuky odborných předmětů na obchodní akademii jsou zváni jako mentoři zaměstnavatelé a odborníci z 

praxe, práce ve studentských firmách, např. JA Czech. 

Přijeďte se podívat! 

 
 

  



Kurzy, kurzy, kurzy… 

Každým rokem pořádá naše škola celou řadu kurzů, 

které nejen zpestřují a obohacují výuku, ale také dávají 

studentům možnost lépe se poznat a stmelit kolektiv. 

Po dlouhém období distanční výuky všichni uvítali, že se 

věci začaly vracet k normálu a v červnu se mohly 

uskutečnit tradiční terénní kurzy. Většinou trvají 5 dnů, 

ale všichni si pokaždé odnášejí nezapomenutelné 

zážitky.   

V prvním a druhém ročníku si studenti vybírají mezi 

biologickým, chemickým, literárně-historickým a 

jazykově-výtvarným kurzem, který byl letos poprvé 

sjednocen. Ve třetím ročníku si studenti volí jeden ze 

sportovních kurzů. V nabídce bývá vodácký, 

windsurfingový a turistický kurz.  

Biologický kurz 

Na biologickém kurzu se zájemci o přírodu vydávali do 

terénu za bližším poznáním krajiny a živočichů v ní. 

Letos také měli možnost si vyzkoušet chytání motýlů do 

sítí, což všechny moc bavilo. 

 

  

 

Jazykově-výtvarný kurz 

Letos nejvíce zastoupeným kurzem byl právě tento kurz 

na Častoboři. Studenti byli ubytováni v chatkách po 

dvou a program si mohli volit podle denní nabídky, 

která byla každý den jiná. 

Pomocí zábavných her si měli možnost procvičit již 

naučené jazyky, jako je např. němčina, ruština nebo 

angličtina, ale také se mohli naučit základy 

španělského, francouzského a italského jazyka. 

 

  

 

Výtvarný program nabízel např. batikování triček, 

zachycení krajiny, korálkování či skládání origami.  

Zároveň se zde objevily i jiné, doprovodné aktivity, 

z nichž nejoblíbenější byl kurz sebeobrany Krav Magy a 

turistická vycházka na Albertovy skály. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportovní kurzy 

Studenti předmaturitních ročníků mají v červnu na 

výběr ze tří možností: windsurfing, turistický nebo 

vodácký sportovní kurz. Kurz windsurfingu se 

každoročně pořádá na vodní nádrži Lipno. Dostane se 

vám základního školení od profesionálních instruktorů 

a naučíte se jak surfovat. Mezi vedlejší aktivity patří i 

hraní plážových her jako je například volejbal. 

Pokud raději chodíte pěšky spíše než po vodě, může vás 

zaujmout turistický kurz. Procházíte si krásy českých 

pohoří, buďto Krkonoš  nebo Šumavy. Minulý ročník se 

turisté vydali po Medvědí stezce napříč  Šumavou.  

Poslední z nabídky je kurz vodácký. Zde se každý rok 

sjíždí národní řeka Vltava, konkrétně se vyjíždí z Vyššího 

Brodu. Po dobu tří až čtyř dnů se ujede úsek přibližně 

21 km a cílem celé výpravy je Zlatá Koruna. Ubytováni 

ale nejste v žádných hotelech nebo podobně, ale jako 

správní vodáci spíte v kempech ve stanech.  

Sportovní kurz je asi nejoblíbenějším kurzem na naší 

škole, dost možná i proto, že je posledním velkým 

rozptýlením před maturitním ročníkem. 

  

 

 

Chemický kurz 

Tento kurz se konal v chemické laboratoři na naší škole. 

Studenty nejvíce zaujalo vlastnoruční vyrábění pudingu 

a dokazování přítomnosti bílkovin.  

 

Literárně-historický kurz 

Na tomto kurzu cestovali studenti po okolních hradech 

a zámcích, jako byly např. Vrchotovy Janovice nebo 

Konopiště, a mimo jiné také vedli debaty o životech lidí 

během 1. světové války. Zjišťovali, jakým způsobem žili 

vojáci v této době na základě jejich osobních věcí na 

principu hry. 

Díky rozmanitosti kurzů si každý zvolí to, co ho baví, a 

z kurzu se vrací se spoustou nových znalostí, přátel, 

zážitků a zkušeností.  

Adaptační kurz pro nováčky 

V září zahájily žáci prvních ročníků školní rok tradičním 
adaptačním kurzem u řeky Vltavy. V nedalekém 
rekreačním středisku na Oboze se sešly hned čtyři třídy 
a prožily společně se svými učiteli krásné čtyři dny. 
Počasí přálo, a tak kromě „ochutnávky“ budoucích 
předmětů si nováčci užili také vodních sportů, koupání i 
klasického táboráku s kytarou. Do školních lavic se pak 
vrátili už coby známí či kamarádi, a pokud to pandemie 
dovolí, vyrazí v lednu společně na lyžařský kurz do 
Krkonoš. 

 

 

 

  



Není to jen o učení… je to i o týmové práci, zábavě a pohybu 

 

Bylo 27. září 2021 a já namísto tašky plné učebnic popadla vak se sportovním oblečením a vydala se na sportovní 

stadion Taverny. Zde gymnázium pořádalo sportovní den pro své studenty. 

Počasí bylo příznivé, a tak jsem se neváhala pozdravit s přáteli, nazout sportovní obuv a jít se rozehřát před výkonem. 

Vyslechla jsem si motivační úvod od pana Holana a atletické soutěže mohly začít. Spolužáci, ne tak zapálení do sportu, 

se ujali kreativního úkolu. Překvapili nás krásnými vlastnoručně vyrobenými plakáty a nacvičenými pokřiky pro podporu 

svých spolužáků. 

Letos se pořádaly závody v běhu, hodu a skoku do dálky. Já se zúčastnila štafety, která byla ze začátku napínavá, ale 

s přibývajícími metry byl vítěz čím dál jasnější. Poté jsem šla podpořit své spolužáky v ostatních aktivitách. 

Na závěr dne jsme po třídách nastoupili na slavnostní vyhlášení. Rozdávaly se sladké odměny a ani fankluby nezůstaly 

bez ocenění. Byl to příjemně strávený den se spoustou sportu a zábavy. 

 

 

 

Kam za kulturou v nejbližší době? :o 

 

Často se vám stává, že vaše kulturní duše strádá? :( Jste ve správné rubrice! Na naší škole se pravý divadelní nadšenec 

nudit NEBUDE! 

 Již dlouhá léta na gymnáziu funguje KMD (klub mladého diváka) pod vedením paní učitelky Evy Čekalové a Blanky 

Hrochové. V rámci tohoto klubu ročně navštívíme několik pražských divadel nebo například dražkovské divadlo HOGO 

FOGO, se kterým naše škola spolupracuje.  

HOGO FOGO je relativně nově založené divadlo, ve kterém účinkují hlavně herci z pražských divadel. Součástí je kavárna, 

která jistě stojí za návštěvu. V nejbližší době se naše škola chystá na představení Agent tzv. Společenský, které se koná 18. 

11. 2021. Určitě do divadla co nejdříve zavítejte. ♥  

Kultuře zdar, nudě nazdar!! ☺ 

 


