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V rámci  vzdělávacího  progra-
mu Evropské unie Erasmus+ na-
še  škola  jako hlavní koordinátor 
projektu s názvem „The Interna-
tional pupil Math Workshop” při-
vítala na pět dní na naší škole své 
partnery projektu, a to 12 studen-
tů  z rumunské  školy  Liceul  Te-
oretic  de  Informatică  "Grigo-
re  Moisil"  a 8  studentů  z řecké 
školy 6th gymnasium of Chania. 
Hlavním  cílem  projektu  je  uče-
ní  se  novým matematickým  do-
vednostem s pomocí IT nástrojů, 
přičemž jednotlivé mobility jsou 
zaměřeny na konkrétní matema-
tická  témata,  především  v ob-
lasti  geometrie.  Společné  sdíle-
ní poznatků a spolupráce probíhá 
v anglickém jazyce v online pro-
středí  virtuální  třídy  Twinspace 
a samozřejmě k nim dochází bě-
hem jednotlivých návštěv v part-
nerských zemích. 
První  den  mobility  proběhl  ve 
znamení seznamování, prohlídky 
školy, vytvoření žákovských me-
zinárodních týmů, které odpoled-
ne uvítal na radnici pan starosta. 
V podvečeru  si  všichni  s nadše-
ním  zahráli  společně  bowling. 
Následující  den  vytvořené  týmy 

vypracovaly geometrické příkla-
dy v programu Geogebra a odpo-
ledne  jsme  navštívili  Svět  vědy 
a techniky v Dolní oblasti Vítko-
vic.  Všem  zúčastněným  se  také 
velmi  líbila  návštěva  VŠB,  kde 
jsme za použití anglického jazy-
ka sestrojovali roboty a absolvo-
vali  zajímavé  soutěže.  Posled-
ní den se zahraniční žáci zapojili 
do  výuky  angličtiny  ve  třídách 
a kromě toho si vyzkoušeli práci 
s roboty.  Poslední  den  proběhlo 
v odpoledních  hodinách  společ-
né rozloučení v jídelně naší ško-
ly,  kde  naše  paní  kuchařky  při-
chystaly bohaté občerstvení. Pan 
ředitel předal všem zúčastněným 
certifikáty  o účasti  v projektu, 
zahraniční  hosté  ocenili  výbor-
nou přípravu naší školy a vřelou 
pohostinnost. Všichni hosté nad-
šeně komunikovali anglicky, luš-
tili hlavolamy, zahráli si stolní te-
nis  a dokonce  došlo  i na  tanec. 
Český  žákovský  tým  komentu-
je  poslední  večer  takto:  „Nako-
nec  došlo  k smutnému  loučení. 
Samá  objetí,  slova  na  rozlouče-
nou  a upadlo  i pár  slz.  Nikomu 
se nechtělo odjíždět, ale utěšova-
li jsme se tím, že se zase setkáme 

na škole v Rumunsku nebo Řec-
ku.” Hosté z Rumunska hodnoti-
li návštěvu tyto slovy: „We loved 
working  and  meeting  the  kids 
from Greece  and  the Czech Re-
public.“ Žáci  z Řecka  se poděli-
li o své dojmy: „We are  looking 
forwad to meeting you again, we 
had a great time, thank you!“
Všichni  žáci  se  již  těší  na mě-
síc březen a květen, kdy navštíví 

své  partnerské  školy  v Rumun-
sku  a v Řecku.  Jsme  velmi  rádi, 
že  tento  projekt  pomáhá  nejen 
k odbourávání  jazykových  bari-
ér mezi žáky, ale díky němu také 
dochází k navázání nových mezi-
národních  přátelství.  Velké  díky 
si zaslouží Mgr. Barbara Glacová 
za realizaci tohoto projektu.
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Zdálo  by  se,  že  bude  velmi 
těžké  dostát  nadměrným oče-
káváním excelentního výkonu 
za každých okolností. 
Ne tak pro Adama Piskallu ze 
sexty, kterému se tento kousek 
pravidelně  daří. Adam  jedno-
duše  kam přijde,  tam vyhraje 
(ne  nadarmo  byl  také  oceněn 
mezi  nejúspěšnějšími  žáky 
Moravskoslezského  kraje  za 
školní rok 2018/2019. 
Už  jsme  si  na  to  tak  nějak 
zvykli, takže nikoho z nás ani 
nepřekvapilo,  že  ve  školním 
kole Logické olympiády, sou-
těže  mladých  talentů,  již  už 
12. rokem pořádá Mensa Čes-
ké republiky, byl Adam tradič-
ně první. Že se tím probojoval 
do krajského kola, kde byl pro 
změnu  první.  Že  se  tím  kva-
lifikoval  do  nové  soutěže Ta-
lent  gymnázií  pořádané  Mo-

ravskoslezským krajem,  v níž 
v opravdu  tvrdé  konkurenci 
skončil pro tentokrát první. 
Je  pravda,  že  v celostát-
ním kole Logické  olympiády, 
v němž se 25. listopadu v Mí-
čovně Pražského hradu utkali 
krajští  finalisté,  si  přidal  jed-
ničku navíc  a skončil  „až“ na 
11. místě. Ale vzhledem k to-
mu,  že  v této  soutěži  bylo  ve 
třech  kategoriích  registrová-
no více než 70 000 žáků z více 
než 3000 škol, to bereme tak, 
že byl skoro první. 
A myslím,  že  můžu  mluvit 
jak za kolegy, tak za spolužá-
ky,  že  jsme  všichni  skutečně 
hrdí, že Adama máme. Děku-
jeme!
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