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MATEMATIKA A FYZIKA 
 
Soutěže: 
Tým ve složení – Vojtěch Chvojka (7.A), Veronika Tlustošová (3.C), Klára 
Sadílková (3.C), Natálie Kovářová (3.C), Filip Sokol (8.A), Ondřej Novák (8.A) 
a Martin Sadílek (4.C) – získal diplom v celostátní Internetové matematické 
olympiádě. 
Soutěže Matematický klokan se zúčastnilo celkem 4 581 žáků a studentů 
okresu Chrudim a studenti GKVR se mezi nimi rozhodně neztratili: 
  kategorie BENJAMÍN:  Jáchym Krampera (1.A)  – 2. místo                                                                             
    Vojtěch Sedláček (1.A) – 4.  místo   
  kategorie JUNIOR: Pavel Trávníček (5.A) – 1. místo                                                                                   
    Lukáš Hitzger (5.A) – 3. místo                                                                                 
    Ladislav Pekař (6.A) – 5. místo   
  kategorie STUDENT:  Ondřej Novák (8.A) – 2. místo   
Úspěchy přinesla také Matematická olympiáda – Aneta Pintová (4.A) 
vybojovala 3. – 4. místo v krajském kole a Jakub Horák (3.A)  1. místo 
v  okresním kole. 
Do okresního kola Pythagoriády postoupili – Jáchym Krampera (1.A), Tomáš 
Zavřel a Jakub Horák (3.A). 
V soutěží Pangea postoupili do celostátního kola Ondřej Novotný (2.A) 
a Jáchym Krampera (1.A).  
V soutěži Technoplaneta tým 2.A  ve složení – Magdaléna Bodláková, Adéla 
Pečenková, Julia Vokálová, Tereza Lidmilová a Štěpánka Krčilová – postoupil do 
celostátního kola.     
V okresním kole Fyzikální olympiády vybojoval Ondřej Faiman (3.A) 1. místo. 



 
Exkurze: 
Studenti třídy 4.A navštívili Rozvodnu Hlinsko, exkurzi do Galvosu Hlinsko 
absolvovaly třídy 3.C a 8.A, Putovní interaktivní výstavu IQ Parku Liberec 
v Hlinsku Poznávej se! zhlédla třída 4.A. Třídy maturantů navštívily Jadernou 
elektrárnu Dukovany a Přečerpávací elektrárnu Dalešice.                                                                       
Národní technické muzeum, Petřínskou rozhlednu a Zrcadlové bludiště na 
Petříně zhlédly třídy 1.A a 2.A. Přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně 
navštívily třídy 2.C a 6.A.  
 

 

 

ČESKÝ JAZYK A LATINA 
 
Soutěže: 
Naši studenti slavili úspěchy i v mateřském jazyce. V okresním kole Olympiády 
v českém jazyce v I. kategorii obsadila Aneta Pintová (4.A) 2. místo a postoupila 
do krajského kola, v něm vybojovala 3. místo, a tak si zajistila postup do 
ústředního kola. Ve II. kategorii obsadil Ondřej Bažant (7.A) 4. místo a David 
Vařejčko (8.A) 5. místo, nejúspěšnější v této kategorii byla Nikola Vodvárková 
(8.A), která vybojovala 3. místo a postoupila do krajského kola, kde skončila na 
6. místě. 
V literárních soutěžích naši školu nejlépe reprezentovala Zdeňka Nováková 
(1.C), která v Hlineckém hrnečku získala ve III. kategorii 3. místo. Velkým 
úspěchem pro ni skončila i celostátní soutěž Památníku Terezín na téma 
Vyučování bylo přísně zakázáno. Do této literární a výtvarné soutěže bylo 
zasláno celkem 680 prací, pouhých 44 z nich porotou ohodnoceno, mezi nimi 
i literární práce Zdeňky Novákové, svou cenu převzala v Památníku Terezín 
8. 6. 2016. Zemského kola soutěže CERTAMEN LATINUM v Praze se zúčastnil 
Martin Šmaha (4.C). 
 
Exkurze a kulturní akce: 
Studenti v průběhu školního roku zhlédli i několik divadelních představení. 
Dvakrát do MFC přijelo Divadlo Různých Jmen z Prahy, jejich představení 
Maryša a Bílá nemoc se studentům velice líbila, stejně jako představení Kytice 
a Škola pro ženy v Klicperově divadle v Hradci Králové a Malý princ ve Žďáru 
nad Sázavou. 



Studenti prvního ročníku také navštívili Městskou knihovnu Hlinsko 
a absolvovali literární exkurzi, při níž poznali rodný dům Karla Havlíčka 
Borovského v Borové u Havlíčkova Brodu a památku UNESCO – kostel svatého 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 
S kladným ohlasem se u studentů setkala i beseda o komiksech s paní Klárou 
Smolíkovou, kterou zorganizovala místní knihovna. Zaujalo i pásmo veršů 
Jaroslava Brendla Kouzlo poezie. 
 

 

 

 

ZEMĚPIS, CHEMIE A BIOLOGIE 
 
Soutěže: 
Studenti nižšího i vyššího stupně gymnázia postoupili v Zeměpisné olympiádě 
z okresního do krajského kola a i zde byli ve svých kategoriích úspěšní – Jáchym 
Krampera (1.A) vybojoval 3. místo, Matěj Meduna (2.A) 2. místo a Martin 
Sadílek (4.C) 6. místo. V krajském kole Chemické olympiády získal Lukáš Hitzger 
(5.A) 9. místo. V okresním kole soutěže Přírodovědný klokan vybojovali v první 
kategorii Aneta Pintová (4.A) 1. místo a Jakub Horák (3.A) 3. místo, ve druhé 
kategorii Lukáš Hitzger (5.A) 1. místo. I v Biologické olympiádě se naši studenti 
– Anna Marková (2.C), Leoš Benák (1.C), Martin Trávníček (8.A) a Martin Sadílek 
(4.C) – probojovali do krajského kola. 
 
Exkurze: 
Studenti tříd 1.C a 5.A absolvovali zeměpisnou exkurzi do Krušných hor. Ústav 
soudního lékařství a patologie Brno a Přírodovědnou fakultu v Olomouci 
navštívili studenti tříd 3.C, 4.C a 8.A. Studenti tříd 3.C a 7.A se kochali krásou 
tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana, potom navštívili ZOO 
a Botanickou zahradu Praha. 
V projektovém týdnu si studenti 1.C a 5.A prohlédli Sklárny ve Světlé nad 
Sázavou, studenti 2.C a 6.A navštívili hřebčín a Hipologické muzeum ve 
Slatiňanech, procházku po okolí Hlinska absolvovali studenti 3.A a 4.A 
a Záchrannou stanici v Pasíčkách navštívili studenti 1.A a 2.A. 
 
 
 
 



ANGLICKÝ JAZYK 

 
V okresním kole konverzační soutěže se naši studenti rozhodně neztratili, 
o tom svědčí následující stručný přehled: 
 kategorie III.A: Ondřej Bažant (7.A) – 1. místo a postup do krajského kola 
  Michal Marek (7.A) – 5. místo 
 kategorie II.B: Tomáš Chmelík (4.A) – 4. místo 
  Matěj Plíšek (4.A) – 5. místo 
  Adéla Vodvárková (4.A) – 6. místo 
 kategorie I.B: Tereza Lidmilová (2.A) – 4. místo 

Julia Vokálová (2.A) – 6. místo 
Mezinárodní on-line soutěž Angličtinář roku, které se zúčastnilo celkem 6 311 
studentů z ČR, přinesla našemu gymnáziu velký úspěch, Ondřej Bažant (7.A) 
obsadil  71. místo, Ondřej Novák (8.A) dokonce 47. místo!   
Studenti zhlédli dvě divadelní představení v anglickém jazyce – v Chrudimi 
představení Peter Black a v Pardubicích Canterrville Ghost. 
Do Anglie se za poznáním vypravilo 40 studentů a 50 studentů absolvovalo 
poznávací zájezd do Skotska a Anglie, ten byl spojen i s výukou. Naši studenti 
navštívili prestižní Prague´s College a v rámci spolupráce s New York University 
v Praze dvakrát hostili americké studenty na GKVR. V červnu absolvovali 
studenti prvního a druhého ročníku vyššího stupně gymnázia anglický týden, tj. 
intenzivní výuku angličtiny s rodilými mluvčími.  
 

NĚMECKÝ JAZYK 
V konverzační soutěži se nejlépe dařilo Vojtěchu Pavlišovi (7.A), v okresním kole 
obsadil 1. místo a v krajském kole skončil na 9. místě. Studenti německého 
jazyka podnikli poznávací exkurzi do předvánočních Drážďan a zhlédli filmové 
představení v Goethe institut Pardubice.  
 

RUSKÝ JAZYK 
Na našem gymnáziu je pořádáno krajské kolo konverzační soutěže. Ani 
konverzace v ruštině nečiní našim studentům potíže, svědčí o tom následující 
úspěchy: 
 kategorie SŠ II: David Vařejčko (8.A) – 3. místo 
 kategorie SŠ I: Natálie Kovářová (3.C) – 4. místo 
 kategorie ZŠ: Milan Šťava (4.A) – 2. místo 
Gymnázium K. V. Raise také navazuje spolupráci se střední školou v Petrohradě. 

 



SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY 
 
Soutěže: 
Dějepisné olympiády gymnázií (Česko-slovenské ústřední finálové kolo 
v Chebu) se zúčastnili studenti 4.C Jindřich Fišer, Lukáš Jadrný a Martin Šmaha 
a vybojovali krásné 30. místo 270 soutěžících gymnázií. 
V okresním kole Dějepisné olympiády pro 8. a 9. třídy ZŠ a odpovídající třídy 
gymnázií vybojovala Michaela Kropáčková (3.A) 5. – 6. místo a postoupila do 
krajského kola. 
Krajské kolo Dějepisné olympiády gymnázií přineslo družstvu ve složení – Eliška 
Černíková (6.A), Ondřej Bažant a  Tomáš Marek (7.A) – 5. místo. 
 
Exkurze: 
Dějepisnou exkurzi do Brna absolvovali žáci tříd 5.A a 1.C, studenti dějepisného 
semináře navštívili Okresní archív v Chrudimi, zájemci tříd 5.A a 2.C se 
zúčastnili exkurze Terezín – Lidice – Lány.  
Studenti třetího ročníku se zúčastnili soudního jednání – Okresní soud 
Chrudim. 
V rámci projektového týdne proběhly následující akce: 
Dějepisná exkurze do Prahy a návštěvy Živé historie Betlém Hlinsko, Městského 
vlastivědného muzea Hlinsko a Tvrze v Hlinsku. 
 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

Okresní kolo přespolního běhu v Chrudimi přineslo 1. místo družstvu starších 
chlapců i dívek; v krajském kole v Poličce vybojovalo družstvo starších dívek 
3. místo a družstvo starších chlapců 4. místo. 
V okresním přeboru družstev ZŠ a víceletých gymnázií v šachu naše smíšené 
družstvo – Marie Vašková (2.A), Ondřej Novotný (2.A), Michal Ročňák (2.A), Erik 
Žejdlík (1.A)  – vybojovalo 1. místo, v krajském kole ve Svitavách 4. místo. Také 
futsal (okresní kolo) přinesl starším žákům úspěch v podobě 2. místa.  
Radostí skončilo i okresní kolo volejbalu v Chrudimi, družstvo dívek vybojovalo 
4. místo, družstvo chlapců krásné 2. místo. 
V soutěži o Odznak všestrannosti olympijských vítězů Michal Ročňák (2.A) 
postoupil do krajského kola. 
Součástí předmětu tělesná výchova jsou i kurzy – lyžařský pro studenty 
druhého ročníku nižšího a prvního ročníku vyššího stupně gymnázia a sportovní 
pro studenty třetího ročníku vyššího stupně gymnázia. Na konci školního roku, 
den před vysvědčením, se už tradicí stal sportovní den. 



DALŠÍ AKTIVITY 
Pravidelně od roku 2002 se noví studenti na začátku školního roku seznamují na 
GO kurzech. Poslední dva roky probíhá také After GO kurz pro studenty 
budoucí 5.A. V polovině prosince se od roku 2014 koná tzv. Den prevence. 
Besedy, přednášky, filmy, vyprávění apod. mají upozornit nebezpečí 
a problémy, se kterými se mladí lidé mohou setkat, varovat před nimi a ukázat 
možnosti řešení. Před Vánocemi se od roku 2013 koná Vánoční akademie. 
Každá třída si připraví program, pobaví a potěší ostatní, do předvánočního 
veselí se zapojují i profesoři. V posledním červnovém týdnu probíhají akce tzv. 
Projektového týdne – exkurze, výuka angličtiny s rodilými mluvčími, besedy,… 
 

CHARITATIVNÍ AKCE 
Dvakrát – v září a březnu – se studenti třetího ročníku vyššího stupně gymnázia 
už od roku 2000 zúčastňují akce Srdíčkový den (letos se jim podařilo vybrat 
32 279 Kč), od roku 2005 probíhá v rámci Světového dne boje proti AIDS 
pravidelně sbírka Červená stužka AIDS (letos přinesla výtěžek 7 592 Kč). 
Studenti GKVR se od roku 2005 také zapojili do projektu Adopce afrických dětí.  
 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 
Soutěže: 

Pěvecká soutěž Hlinecká nota přinesla velký úspěch – Tereza Kozlová (4.A) 
zajistila svým charizmatickým zpěvem a vlastním doprovodem na klavír pro 
GKVR nádherné 2. místo. 
Studenti GKVR se také přihlásili do celostátní soutěže Slavíci ve školní lavici 
(korespondenční soutěž, do které zaslali MP3, CD, DVD), finále proběhne v říjnu 
2016.  
 
Představení: 
Studenti tříd 1.A a 3.A se zúčastnili pořadu Zapomenuté hudební nástroje 
dávných století (hudba gotiky, renesance a baroka) ve skutečském kostele. 
Všichni studenti GKVR pak zhlédli v MFC Hlinsko pořad Hudba Osvobozeného 
divadla a Semaforu. 
 
 
 
 
 



VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

Mnozí studenti výborně reprezentovali GKVR i svými výtvarnými pracemi. 
Celostátní soutěž Vynálezy budoucnosti pořádaná Technologickou agenturou 
ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR přinesla GKVR velkou radost v podobě 
1. a 2. místa ve III. kategorii, zasloužily se o ně studentky 3.C Klára Sadílková 
a Natálie Kovářová. 
44. ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2016 sice našim 
studentům postup do užších kol nepřinesl, ale i tak si jejich práce své uplatnění 
našly, budou totiž součástí výstavy v lidickém muzeu. 
Výtvarné práce studentů třídy 1.A, které vznikly v rámci akce Namalujte 
maškaru, budou zdobit prostory MŠMT v Praze. 
Také 10. ročník výtvarné soutěže Poznáváme svět s tématem Země 
mořeplavců skončil pro naše gymnázium úspěšně, a to zásluhou Marie Vaškové 
(2.A), jejíž práce se mezi 432 soutěžními díly neztratila a získala čestné uznání. 
Studenti zaslali své práce i do soutěže Karel IV. očima dětí. 
Každý rok v červnu představují studenti výtvarné výchovy výsledky své práce 
prostřednictvím výstavy, na jejíž vernisáži vystupují žáci hudební výchovy.   
  

 
 
 
 

GT HLINSKO 
 
Premiéry: 
Divadelní a kulturní spolek GT Hlinsko se rozrostl o tzv. Malé GT tvořené 
studenty nižšího stupně gymnázia.  Díky tomu nás v letošním roce obdařil hned 
dvěma premiérami. První z nich – Hostina dravců je velmi profesionálně 
odvedené divadelní představení ostřílených matadorů z Velkého GT, pojednává 
o přátelství a sobectví. Druhou premiéru – Youtuber lze charakterizovat slovy: 
malá divadelní parodie na současný fenomén, který naši mládež posouvá do 
rovin mdlého a plytkého životního stylu.  
 
Projekty: 
GT Hlinsko se jako už mnoho let zaměřuje i na další kulturní projekty, hlavně 
festival alternativní kultury Artsy Fartsy. Letos se konal 24. – 26. 6. a přivítal 
osobnosti, jako je Ester Kočičková, Xavier Baumaxa nebo Dva.  Tradicí se staly 
i Prohlídky s babičkou (scénické prohlídky na Betlémě v čase vánočním).  



GT Hlinsko začal nově spolupracovat i s Městskou knihovnou Hlinsko, studenti 
nacvičili literární pořad o F.S. Fitzgeraldovi – Velký Gatsby.  
 
Plány: 
Rok 2016 je rokem Václava Havla, GT Hlinsko velice ctí jeho myšlenky a oceňuje 
ho také jako geniálního dramatika, a proto 7. 10. představí svůj komponovaný 
večer k nedožitým 80. narozeninám Václava Havla, na kterém budou mít 
diváci možnost zhlédnout pět jeho jednoaktovek – Vernisáž, Motýl na Anténě, 
Rodinný večer, Ela, Nela a stop, Anděl strážný a Perpetum Mobile. GT Hlinsko 
si velice váží toho, že pozvání na tento večer přijala Anna Freimanová, která mj. 
pracovala jako tajemnice Kanceláře prezidenta republiky (1990–2003) 
a v současnosti je členkou týmu Knihovny Václava Havla. 
Dále GT Hlinsko plánuje literárně scénickým večerem v Městské knihovně 
Hlinsko oslavit 180. výročí prvního vydání Máje (1836), a tím i zavzpomínat na 
osobnost K. H. Máchy, který ve stejném roce zemřel. 


