
Dovolte, abych se ohlédnul prostřednictvím objektivu mého 
mobilu za uplynulým rokem… 

 

 

Tento snímek vypadá nevinně, ale chci upozornit, že jsou zde seřazeni účastníci okresního kola 
zeměpisné olympiády kategorie A od nejlepšího zleva doprava. Nejvíce nalevo je Vendula Blažková 
z naší primy 



 

Tomu všemu samozřejmě předcházelo kolo školní, ve kterém byla Vendulka druhá za Magdalenou 
Nagelovou, která však z rodinných důvodů nemohla na okresní kolo jet… 

 

V kategorii B zvítězil Matěj Barák (uprostřed, ale to je snad poznat) 



 

 

V kategorii C zvítězila Anička Dubovecká )také uprostřed), která však nemohla jet do Děčína 
z osobních důvodů. Nahradil ji Damián Vambera. 

  
A takhle veselí byli hoši po okresním kole 



 

Pozn.: v krajském kole byla Vendulka osmá. Obrovská gratulace a poděkování za nevšední zážitek, 
neboť mi umožnila být poprvé, a doufám, že ne naposledy, v hodnotící komisi krajského kola… (na 
snímku momentka z poděkování pořadatelům). 



 

Když jsem na gymnázium před třemi lety (opět) nastoupil, tak jsem netušil, jak dobře jsem si sednul 
ve sborovně. Samozřejmě, že se u nás slaví zdravou výživou (oslava J. Pohludkové). 



Projektové dny, které se prolínají v podstatě celým rokem, jsou mimořádnou příležitostí poznat žáky i 
jinak, než ve školních lavicích. Zkušenosti jsou veskrze pozitivní… 

  
Snímek nalevo je ze Špičáku nad Varnsdorfem; ten napravo je z PC učebny, kde při závěrečném dni 
žáci představili své praktické výstupy – v mém případě 3D modely vybraných sedmistovek Lužických 
hor, Špičáku a Hrádku (jestlipak je všechny poznáte?). 

 

Vnuka sestry mé matky p. uč. Michaela Humla jsem našel a ztratil… 



A přišly třídní schůzky a zmatek po nich… Vše se (srdceplesně vyřešilo…) 

 

To jsou krátká období absolutního učitelského štěstí… 

 

 

Bylo i poslední zvonění. S politováním oznamuji, že to, co pan učitel Hrabal, za rok nedokážu… 



 

V komisi zeměpisu jsme si objednali glóbus s poledníky, rovnoběžkami a základní hydrologií pro vyšší 
gymnázium – vidíte sami, co přišlo. Vedení školy laskavě svolilo k dokoupení toho správného; 
děkujeme. Tento použijeme pro gymnázium nižší. 



 

Mimoškolní postřeh: deset let chodím kolem krásného zeleného stromu… 



Společný pobyt se svou G6B jsem v 2. pololetí považoval za nedostižnou metu. Nakonec se čas 
naplnil… 

A bylo to super, jen škoda, že pouze v osmi. 

 

Mladí veselí žáci při výstupu na Chléviště… 

 

A já 



  

  

Postupně: LHR – sestup se „Sušek“; PHR – Drábovna; LDR – na pizze po celodenním pochodu; PDR – 
„tábor“ 



 

 

Sportovní den nás zavedl na Jedlovou do lanového centra. A tady jsem se utvrdil, že nad mládeží není 
třeba lámat hůl… bez řečí, s úsměvem, entuziazmem, přijímáním výzev.  

Zakončím klišé: „Vždy, když chceš mládež kritizovat, zavzpomínej na sebe v jejich letech a buď 
kritický… hlavně sám k sobě.“ 

 

Všem svým žákům, kolegům a vedení školy děkuji a přeji další roky minimálně na úrovni toho 
letošního… 

 

Kamil Bujárek 
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