Gymnázium, Říčany - Komenského náměstí
Poznávací exkurze do Bavorska
V září letošního roku jsme se my, studenti říčanského gymnázia, zúčastnili pětidenního výletu
do Bavorska, pořádaného naší školou. První zastávkou bylo historické město Bamberk, jež je
pro velký počet románských pamětihodností nazýváno „franckým Římem“.
Nepřehlédnutelnou dominantou Bamberku je Dóm zbudovaný v románsko - gotickém slohu.
Téměř stejným dílem jako rozličné pamětihodnosti nás lákala i nezaměnitelná vůně
„bratwurstů“, linoucí se tamějšími středověkými uličkami. Další den jsme zamířili
k Mnichovu, kde jsme plánovali setrvat dva dny. Když jsme se neblaze proslulými
mnichovskými „Stau“ přibližovali k této třetí největší metropoli Německa, začali jsme
pociťovat značné napětí a mnozí z nás se přistihli, že jim mravenčí v zátylku. Konečně jsme
dosáhli známého svatostánku piva a automobilismu. Návštěva olympijského parku a sídla
automobilky BMW pro nás byla úžasným zážitkem. V samotném centru města se na nás ze
všech stran usmívali pivem opojení Bavoři, pilně trénující na nadcházející Oktoberfest. My
jsme však věnovali svou pozornost návštěvě kostela Frauenkirche, ve kterém celebroval mše
Joseph Ratzinger, později známý jako papež Benedikt XVI. Rovněž umělecká díla v „Neue
Pinakothek“ si zasloužila naši pozornost. Gurmáni mezi námi zajásali při návštěvě vyhlášené
restaurace Haxenbauer, specializující se na pečení vepřových kolen. Zbytek výletu byl ve
znamení alpské turistiky. Čtvrtého dne jsme stanuli na vrcholu nejvyšší německé hory
Zugspitze. Zde jsme museli odolávat náletům hladových kavčat žlutozubých, která byla zvyklá
krást turistům svačinu. Počasí nám však přálo, tak jsme si výhled pod modrou oblohou
nádherně užili. Poslední den jsme strávili návštěvou pohádkového zámku Ludvíka Bavora
Neuschwansteinu, jehož jedinečnou architekturou se inspiroval Walt Disney při budování
Disneylandu. Poté jsme se už vydali na cestu domů. Poděkování patří Mgr. Martě Větrovské,
Mgr. Evě Kail a vedení školy.
J.Kodad a J.Ježek, oktáva

Na zlato jsme nedosáhli, přesto jsme si přivezli zlatinky…
Tříčlenné družstvo studentů ve složení A. Tiché z kvinty, E. Černohorské a J. Koláře ze
septimy reprezentovalo ve dnech 19. - 21. 9. 2014 naše gymnázium ve středočeském kole
18. ročníku Ekologické olympiády, jehož letošním ústředním tématem bylo téma nelehké
„Geologické dědictví ČR“. Přesto, že účast družstva byla ohrožena, dva žáci, kteří se umístili
na předních místech ve školním kole, jet nemohli, umístili jsme se na slušném 8. místě a díky
praktické části, v níž si soutěžící zkusili rýžovat zlato, jsme si mohli odvézt i námi vyrýžované
zlatinky. Umístění nás určitě neodradilo a příští rok se pokusíme dosáhnout lepšího!
dř

