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SKUTE"SKÉ NOVINY

Skauti ve Skutči slaví 90 let
V letošním roce uplyne již 90 let od založení místní organizace Junák! My skauti
chceme toto výro@í pAipomenout nejen sobD, ale i ostatním ob@anEm našeho mDsta a
okolí. PAijmDte tedy pozvání ke krátkému @lánku o nás, naší @innosti a pAedevším pAijmDte pozvání na Junáckou výstavu.

Co to znamená být skautem?
To neznamená si jen hrát a bavit se na pravidelných sch;zkách. Hra a zábava je pro nás jeden z prost4edk; v promyšleném systému výchovy a sebevýchovy, jehož cílem je posilování mezilidských vztah;, fér jednání, pomoc
druhým, práce na sobC a pokora v;<i tomu, co nás p4esahuje.

Junák a skauti
Junák je organizace skaut; a skautek, kterou u nás založil v roce 1914 vysokoškolský u<itel Antonín Benjamín
Svojsík. Se skautingem se seznámil v Anglii, kde jeho základy a principy v roce 1907 položil tehdejší vojenský
generál Robert Baden-Powell.

Skauting je pro život!

Trocha z naší historie

Pro dítC je to dobrá p4íležitost smysluplnC se bavit s partou kamarád;, p4íležitost získat d;ležité sociální a praktické dovednosti do života a p4íležitost k nevšedním zážitk;m na sch;zkách, výpravách a táborech. Ve skautingu se
<lovCk nau<í poznávat p4ednosti druhých i své vlastní, pCstuje v;li p4ekonávat nedostatky, získává schopnost tvo4it
tým, tCžit z vítCzství i porážek. A p4itom dodržovat etická pravidla a ctít hodnoty, které jsou podmínkou zdravého
fungování každého lidského spole<enství.

Dne 8. <ervence 1920 založen Junák ve Skut<i. Za druhé svCtové války byl sice Junák zrušen, ale 4ada skaut;
pracovala dále v ilegalitC. Po válce se skautská <innost rozebChla opCt naplno, ale již v roce 1948 byl Junák komunistickým režimem zakázán. K dalšímu nádechu se skauti dostali až v roce 1968, kdy se ve Skut<i poda4ilo za
necelé 3 roky práce vybudovat samostatnC fungující st4edisko s vlastním zázemím a v té dobC <ítalo na 250 <len;.
V roce 1970 byl Junák násilnC pohlcen pionýrskou organizací. Ve Skut<i to bylo pouze majetkovC, jelikož místní
skauti jako kolektiv nevstoupili do nové organizace PO SSM. Parta p4átel – skaut; se až do roku 1989, kdy byl
Junák opCt obnoven, neoLciálnC scházela, a tak nebyl problém znovu za<ít.
Pot4ikráte byla skautská organizace uml<ena a není tomu náhodou, že to bylo vždy, když byla potla<ena demokracie.

Na celém svCtC je ve 214 zemích více než 39 milión; skaut;. Junák je nejvCtší dCtskou organizací v heské republice. Ve Skut<i prošly skautskými oddíly již stovky dCtí. Stále více rodi<; si uvCdomuje, že skauting dává dCtem a
dospívajícím schopnosti a vlastnosti, které jsou d;ležité pro jejich budoucí uplatnCní i pro spole<nost jako celek.
Pokud chcete p4ijít mezi nás, naše sch;zky jsou pravidelnC v pátek odpoledne. Najdete nás ve skautském domC ve
Skut<i (ulice hSA, <.p. 633 – za poštou).
Více informací najdete na www.skaut.cz, pucika.zlatas.cz, www.skrat.wbs.cz

Správnou cestou....

Slavíme
90 let!
Na Junácké výstavC si chceme p4ipomenout naši historii, <innost, lidi,
zážitky, tábory, klubovny a prostC
vše, co k nám pat4í. Tímto srde<nC
zveme i vás, p4átele skautingu, zájemce <i jen zvCdavce na tuto výstavu. Slavit budeme nejen zde, ale i na
tradi<ním skautském plese a také na
skautských závodech a ve<eru rover; a rangers.
Glánek pAipravil: Jan Bárta.

SKUTEČSKÉ GYMNÁZIUM BILANCUJE PRVNÍ POLOLETÍ
Místní Gymnázium Suverénního 4ádu maltézských rytí4; ve Skut<i dovršilo pod novým z4izovatelem první p;lrok své práce. To je jistC pádný
d;vod k vydání pololetního vysvCd<ení za první ro<ník. V následujících
p4íspCvcích vám naši u<itelé p4iblíží, jak plníme naši koncepci:

Všechny tyto i další akce jsou d;sledkem aplikace zásad vyplývajících
z priorit rytí4ského 4ádu, který je naším z4izovatelem:
Individuální p4ístup k našim žák;m,
který je umožnCn malým po<tem žák; ve t4ídách. PodstatnC se omezuje
anonymita žák; a tím i možnost vzniku negativních jev;. Osobní znalost
žák; u<iteli školy umožguje mnohem více využívat moderních vyu<ovacích
metod i plánovat výuku p4izp;sobenou zájmu žák;.
Snaha o komplexní rozvoj osobnosti našich žák;.
Jako jediná škola v širokém okolí jsme zavedli samostatný vyu<ovací p4edmCt Strategie osobnostního rozvoje. Žáci se u<í analyzovat své osobnosti,
svá nadání a vlohy, u<í se hledat své místo v kolektivu i ve spole<nosti.
Dovedou si vytvo4it vlastní životní styl, program svého r;stu, znají metody
efektivního u<ení i zásady prvk; 4ízení a managmentu. Do této oblasti pat4í
i množství našich akcí.
Používání moderních a efektivních vyu<ovacích metod.
Škola doplguje své vybavení o další dataprojektory, interaktivní tabuli, výuku orientuje na využívání osobní výpo<etní techniky svých žák;. Proto jsou
postupnC všichni nastupující žáci vybavováni p4enosnými po<íta<i, jejichž
používání je p4izp;sobováno nejen technické zázemí u<eben, ale i vyu<ovací metody jednotlivých u<itel;.

P íb#hy bezpráví
Letošní ro<ník P4íbChy bezpráví se na naší škole opCt setkal se zájmem
student;. Po úterní projekci dokumentárního Llmu Heleny T4eštíkové Hitler, Stalin a já následovala beseda s paní Hanou Truncovou, která opCt velmi
sugestivnC p4iblížila student;m dobu nedávnou.
Je potCšující, že studenti
kladnC zareagovali na výzvu opCtovné besedy na
ja4e, neboP bChem <asu
vymezeného pro diskuzi
nevy<erpali všechny své
otázky a mnoho z;stalo
nezodpovCzeného.
Mgr. Šárka Jonešová

Sportovní aktivity žák1
Dne 12. listopadu 2009 se zú<astnili studenti nižšího i vyššího gymnázia
okresního kola plaveckých závod; v Chrudimi. Závodilo se v jednotlivých
kategoriích 25 m motýl, 50 m prsa, 50 m kraul a 50 m znak, v polohové štafetC a štafetC 6x 50 metr; volným zp;sobem. Družstvo chlapc; se umístilo
na 3. místC. V této kategorii si mezi jednotlivci vybojoval 1. místo Filip Netolický na trati 50 m prsa a 3. místo Marcel Špa<ek na 50 m znak. Družstvo
dívek z vyššího gymnázia obsadilo nepopulární 4. místo. V kategorii III. se
dívky umístily na 4. místC. Mezi jednotlivci doplavala pro 2. místo Radka
Volfová na trati 50 m prsa.
Kategorie IV. dívek se umístila na 3. místC a nejlepšího výsledku v jednotlivcích dosáhla 2. místa Petra Volfová na trati 25 m motýlek a na 3. místC
Anna Soldánová na trati 50 m prsa.
Ú<ast na forbalovém turnaji st4edních škol je pro skute<ské gymnázium
už tradicí. Po napínavých soubojích skon<ilo gymnázium na 4. místC, <ímž
si od logska o 2 místa pohoršilo. VC4íme, že v nové sportovní hale ve Skut<i
již brzy zatrénujeme a p4íští rok bude výsledek lepší.
Bc. Lenka Chaloupková
Krajinou fantazie s Gymnáziem S9MR ve Skut<i
Jako každý rok, tak i letos probChlo v p4edváno<ním období na
skute<ském gymnáziu dvoudenní
projektové vyu<ování, které pro
studenty p4ipravili u<itelé pod vedením hlavního garanta akce pana
Mgr. J. hejky. Tentokrát se všichni
vydali krajinou fantazie, aby se
prost4ednictvím r;zných aktivit
seznámili s tím, co fantazie je a jak
dílna hlavolamE a origami
se s ní dá pracovat.

módní pAehlídka

Nový projekt
u nás
ve škole
Na naší škole se
právC v tCchto dnech
rozjíždí projekt Ekoškola. Z každé t4ídy
byl vybrán zástupce
do školního týmu.
Cílem je, aby naše
škola t4ídila odpady,
minimalizovala je
fantazijní labyrint
stejnC jako úspory za
energii a vodu. D;ležité je i okolí a prost4edí školy. Program se netýká pouze vybraných jedinc;, ale každého kdo, má s touto školou nCco spole<ného.
Projekt podpo4í spolupráci dCtí i dospClých na gymnáziu. O dalším pr;bChu vás budeme pr;bCžnC informovat. Více o Ekoškole, jako mezinárodním
programu pro školy na www.ekoskola.cz.
Karolína Vodvárková, tercie

Místní gymnázium Vás zve
k návštCvC školy, a to nejen p4i dni
otev4ených dve4í 10.2.2010 (8.00 –
15.00 hodin), ale i k individuálním
návštCvám po p4edchozí telefonické
dohodC. Podrobnosti o škole v<etnC informací o p4ijímacím 4ízení
pro školní rok 2010/2011 naleznete na našich webových stránkách
www.gymskutec.cz.
Ing. Antonín Mikeš,
CSc., Aeditel školy

Pedagogové trochu jinak
Na závCr p4edváno<ního programu p4ipravili u<itelé pro své studenty p4ekvapení. V úterý dopoledne, po mši svaté a t4ídních besídkách, se žáci shromáždili v tClocvi<nC školy. Pedagogové kone<nC odhodili masky a ukázali
všem své pravé já, když student;m zahráli pásmo cimrmanovských ske<;
vCnovaných pedagogickým objev;m <eského velikána Járy Cimrmana. Na
úplný závCr jsme si spole<nC, i s nCkterými logskými maturanty, kte4í nás
p4išli navštívit, zazpívali váno<ní koledy za doprovodu kytary a houslí.
Mgr. Pavla Burešová

pedagogové trochu jinak

