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ročnících? 

Jak vznikla AG TV? A jak by měla vy-

padat? 
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Jak vybrat povinně volitelný předmět 

Kritické myšlení a orientace ve světě 

Jedním z dalších volitelných předmětů, které 

si mohou studenti ve druhém ročníku vybrat, 

je jazyk latinský. Tento předmět na naší ško-

le vyučuje hravá paní učitelka Jitka 

Korkischová. Tento předmět Vám bude uži-

tečný, pokud máte jednou v plánu nastarto-

vat kariéru například lékaře nebo právníka. 

V tomto předmětu se naučíte základní grama-

tická pravidla a komunikaci, což Vám poskyt-

ne výhodu při studiu některého z uvedených 

oborů na vysoké škole. Sama paní učitelka 

nám k tomu řekla: „Latina se může zdát mrtvým jazykem, ale ne-

ní tomu tak. Navíc v hodinách se nebude učit jen teorii. To by nikoho nebavilo. Budeme 

hrát například divadlo, zkoušet tógy a dozvídat se mnoho z života dávno zaniklé civiliza-

ce Římanů.“ Já osobně mohu svědčit o pravdivosti toho, co paní profesorka řekla. Věřte 

mi, že si užijete zábavu. Navíc hodnocení ani testy nejsou přehnané, takže pokud latině 

budete věnovat aspoň těch deset minut před hodinou, věřte mi, že projdete s prospěchem 

lepším než dobrým.   

 

Reportáž AG 

Tentokrát formou recenze... 
Tadeáš Celý  

 

 

Josef Novák 

Latina je stále živá 

Myslím si, že Mediální výchova je předmět pro kaž-

dého, koho zajímá aktuální dění a chce získat roz-

hled. Náplň hodin bývá velmi nesourodá a často zá-

leží na studentech samotných. Vlastní aktivita je 

totiž hlavní recept k tomu, aby Mediální výchova 

měla náboj. Proto bych doporučil každému, kdo se 

tématu aktivně věnuje nebo se o něj alespoň zajímá. 

Kreativní skupina studentů dokáže předmět maxi-

málně využít a vytvářet mediální produkty všeho 

druhu. „Mediální výchova by měla dát studentům 

orientaci v dnešním světě, který je médii ovlivňo-

ván,“ přibližuje cíle předmětu jeho vyučující Mgr. Karel Gamba. „Studenty má vést v jejich myš-

lení k vybudování místa, kde mohou udržet vlastní svobodu kritického myšlení. V Mediálních 

výchově aplikujeme i jiní předměty např. Dějepis a Společenské vědy. V praktické rovině se stu-

dent naučí používat různé typy mediálních sdělení.“ 



Bude AG mít opět mít svou televizi? Jaká bude? 

 

Speciál 

Téma měsíce 
Tadeáš Celý  

Josef Kvapilík, současný prezident SPAG, uváděl jako jeden z cílů obnovení AG-TV. Tento cíl 

nebyl zapomenut a byl i jedním z témat 6. schůze SPAG. Protože o plánovaném obnovení 

jsem nyní už věděl, na podrobnosti jsem se zeptal hned po schůzi SPAG. Teda, hned jakmile 

stihl vyřídit vše ostatní… 

Při schůzce zaznělo, že projektu se chopí studenti Mediální výchovy. AG-TV bude společný 

projekt AGIN a SPAG (roli AGINu potvrzuji, domlouvali jsme se na spolupráci, cílem je zís-

kat k statickému časopisu dynamický protějšek). 

Ahoj, promiň, mohl bych se zeptat na pár podrobností ohledně AG-TV? 

Určitě. 

Zajímá mě například, protože bylo řečeno, že projektu se chopí jiní studenti, 

v čem bude jejich práci řídit SPAG? 

My už máme vytipovanou skupinu lidí, kteří by mohli televizi vytvářet. Někteří z nich jsou 

členové SPAG. Jde o spolupráci. Určitě bude jejich činnost SPAGem koordinována. 

Je nějaká vize, jak by měla vypadat? Bude se podobat předchozím? Co bude zob-

razovat? 

AG-TV by měl zůstat její charakter z předchozích dílů. Máme představu, že by zobrazovala i 

akce SPAG, které se na škole odehrály, ale měla by i zvát dopředu. Televize bude asi plynule 

navazovat na předchozí. 

Následovala krátká domluva ohledně techniky a koordinátora projektu. Za sebe doufám, že 

v nedaleké době se podaří vše zorganizovat a AG-TV bude (sice v novém složení, ale přede-

vším…) zase vysílat. Děkuji moc za rozhovor. 



Bude AG mít opět mít svou televizi? Jaká bude? 

 

Speciál 

Téma měsíce 
Tadeáš Celý  

Proč vznikla AG-TV 

Začínali jsme v lednu 2012. Myšlenka udělat školní televizi ve mně a v mých spolužá-

cích a kamarádech tkvěla již delší dobu. Už přesně si nepamatuji, co bylo impulsem 

k tomu, abychom začali s tímto projektem, víceméně se domnívám, že to byla reakce 

na tehdy nefungující školní časopis AGin a také již ohraný (ale dnes kultovní) video-

klip AG mám rád z roku 2009. Celý náš tým si byl dobře vědom, že naše škola potře-

buje materiály ke své prezentaci a zároveň projev aktivity studentů našeho gymná-

zia. 

(Podrobnější popis vzniku na stránkách www.agin.g6.cz) 

Jak pojmout AG-TV dnes? 

Společnost se mění (neustále a mnohem rychleji) a to i ve světě vědy, techniky a soci-

alizace, moderní média jsou kupředu. Žijeme v období youtuberů, kteří jsou stále více 

a více populární. Dnes zkrátka zabírají videa. Točí se všechno a cokoliv. Domnívám 

se tedy, že by se měla videa točit i o životě školy. Ale tak nějak spontánně. Zkrátka 

vzít do ruky kameru, fotoaparát s kamerou nebo obyčejný chytrý mobilní telefon a 

natáčet dění kolem sebe. Naskytne se mi tak množství materiálu, které můžu použít. 

Takže video je zaručeně nejlepší prezentace školy, která určitě osloví, zaujme a ukáže 

pravou tvář. 

Členové štábu, kteří by chtěli televizi vytvářet, musí mít nadšení, nápady a odhodlá-

ní. Určitě bych vytvořil tým, který bude ročníkově stejně pestrý jak Studentský par-

lament, redakční rada nebo schóla. Zkrátka aby se zajistila budoucnost. 

Další věc. Natáčení a teď mluvím především ze své pozice bývalého scénáristy AG 

TV. Může to být recese, být vtipné, ale pravdivé. Video vytvořené studenty pro stu-

denty. Samozřejmě všeho s mírou, poznat, kde je hranice zábavy a trapnosti a taky 

neurážet, ale snažit se oslovit. Měl jsem samozřejmě taky tendence vytvořit až ze-

směšňující video, ale byl tu celý štáb, který mě uzemnil. To je také potřeba naslou-

chat názorům jiných a respektovat je. Je to týmová práce, na to se nesmí zapomínat. 

A tak věřím, že se toho někdo ujme a rozjede to ve velkém. Snad to nebude jen moje 

naivní přání, ale stane se skutečností. Naše absolventská rodina AG jistě ocení tako-

vé zprávy z naší školy, budeme vědět, jak to na gymnáziu žije, co se změnilo a co jej 

čeká. AG TV je jedinečná událost jak ukázat celý školní rok na AG. Prosím nebojte se 

jít do toho! Držím palce! Váš K. Autorem myšlenek je Jakub Hladký, absolvent 

a bývalý scénárista AG TV 



Proč se neotevřela prosociální výchova ve 

3. ročníku? Co byl její účel? 

 

Reportáž AG 

Formou rozhovoru 
Tadeáš Celý  

S jemným zpožděním doklusávám odpoledne ke kabinetu českého jazyka, kde na mě čeká paní 

profesorka Řezníčková. Že jdu pozdě, je mi skvrnou na cti, jsem domluvený napřed. Klepu na 

dveře a jsem pozván dál.  Chvíli jen konverzujeme o jiných věcech. Ale za chvíli přecházím 

k tématu. 

Mohla byste mi, prosím, popsat, jak 

vznikl tak netypický předmět jakým 

je prosociální výchova? 

Na počátku etické výchovy na AG je pan 

Motyčka, který na škole, coby mladý učitel 

a vychovatel, zorganizoval 250 hodinový 

kurz etické výchovy. Na počátku měl tento 

kurz 15 účastníků, mezi nimi byla paní 

Koutná, paní Kutálková, já a další. To nás 

časem přivedlo k zavedení tohoto předmě-

tu (pod názvem prosociální výchova) do 

osnov prvních ročníků. Ve třetím ročníku 

se otevírala i jako povinně volitelný před-

mět. 

Mohla byste prosím přiblížit, co bylo obsahem prosociální výchovy ve 3. a 4. ročníku? 

Bylo to především zážitkové učení, postavené na sebepoznávání a na nácviku důležitých doved-

ností, např. komunikovat, respektovat druhé, empaticky vnímat potřeby lidí apod. Ve čtvrtém 

ročníku jsme se nyní zaměřili na výcvik asertivity. To znamená vlastně být v souladu, ne kvůli 

sebeprosazení ubližovat, jak je někdy mylně chápáno. Ráda bych ještě upozornila na špatné chá-

pání slova prosociální. Neznamená být orientovaný pro společnost (nekriticky), ale spíš být 

ochotný dělat věci pro druhé bez nároku na odměnu. 

Tento předmět ještě stále navštěvuje mnoho mých spolužáků. Mohl bych se vás ze-

ptat, co vede k zrušení prosociální výchovy jako povinně volitelného předmětu? 

Prosociální výchova jako volitelný předmět je zaměřená především na formování osobnosti. 

V praxi se ale ukázalo, že studenti třetích a čtvrtých ročníků se spíše soustředí na maturitu a 

volbu svého budoucího povolání, řeší jiné životní úkoly. Nemyslím si, že by pro ně i z hlediska 

věku byl předmět ideální. Nejlepší by bylo ji vyučovat v prvních a druhých ročnících. To ale 

v současnosti není umožněno stávajícím školním vzdělávacím programem. V prvním ročníku 

zůstává předmětu nadále, jeho funkce je především stmelit kolektiv třídy. 



 

Fotoreportáž 

Co se stalo zobrazujeme pomocí fotografií 

Kdo přemýšlí nad svým budoucím 

studiem, mohli navštívit Gaudeamus, 

buď ten velký v Brně, anebo na tom 

malém v Kroměříži, kde se prezento-

valo i AG 

Ve úterý 8. 12. se v aule školy odehrálo před-

stavení František Blázen. Účast byla hojná a 

herecký výkon obdivuhodný... 

Během dvou exkurzí byla možnost objevovat půdu AG 
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