
25. Exkurze do předvánoční Vídně, 19. prosince 2013 
Pedagogický dozor: Mgr. Tomáš Scholz, Mgr. Eva Podolková a Mgr. Vladislav Smejkal, exkurze byla 
určena všem zájemcům napříč všemi ročníky. Kromě obdivování typické výzdoby bylo cílem navštívit 
císařskou klenotnici v Hofburgu a prohlídnout si interiéry Stephansdomu. 
 

 
 
 
 



24. Exkurze třídy sexta do předvánočních Drážďan, 11. prosince 2013 
Pedagogický dozor: Mgr. Tomáš Scholz, Mgr. Eva Podolková a Mgr. Roman Kubát, exkurze byla cílena 
na kulturní dědictví Saska spojeným s prohlídkou zámecké klenotnice Historisches grünes Gewölbe a 
nově postaveným kostelem Frauenkirche.  
 



23. Exkurze třídy kvinta „Weltstadt Wien“, 29. dubna 2013: 
Pedagogický dozor: Mgr. Tomáš Scholz, Mgr. Eva Podolková a Mgr. Eva Jirsová, exkurze byla 
jazykovým projektem spojeným s fotografováním, anketou na ulici a vyhledáváním různých míst ve 
městě za použití MHD. Nejlepší fotografie studentů byly vystaveny na nástěnce. 
 
 

      
 

      
 

 
 



22. Exkurze „Předvánoční Drážďany“, 20. prosince 2012: 
Pedagogický dozor: Mgr. Tomáš Scholz, Mgr. Vladislav Smejkal a Mgr. Eva Podolková, exkurze byla 
pro všechny žáky gymnázia. Procházka vyzdobeným centrem města kolem nejznámějších památek 
s výkladem organizátorů, návštěva výstavy ve Zwingru a Frauenkirche. 
 
21. Jazykový projekt „Wien“, Rakousko, 27. – 28. 6. 2012: 
Pedagogický dozor: Mgr. Tomáš Scholz, Mgr. Vladislav Smejkal a Mgr. Eva Podolková, projektová 
výuka byla určená žákům ovládající německý jazyk. Obsahem bylo plnění různých úkolů a hádanek 
spojených s památkami města, zámku Schönbrunn, centrálního hřbitova, procházka zábavním 
parkem Prater nebo Dunajským parkem. Druhý den projektu se vybíraly nejzajímavější fotografie, 
které byly potom v září vystaveny ve druhém patře pavilonu tělesné výchovy. 
 
20. Exkurze „Předvánoční Drážďany“, 19. prosince 2011 
Pedagogický dozor: Mgr. Tomáš Scholz, Mgr. Michal Jakeš a Mgr. Eva Podolková, exkurze byla pro 
všechny žáky gymnázia. Procházka vyzdobeným centrem města kolem nejznámějších památek 
s výkladem organizátorů a vánoční trhy u Frauenkirche. 
 

      
 

          
 
 
 
 



19. Exkurze „Labská cyklostezka“, Česká republika – Spolková republika Německo, 24. 9. 2011 
Pedagogický dozor: Mgr. Tomáš Scholz a Mgr. Eva Podolková. Cyklistický výlet byl určen všem žákům 
školy a pedagogům. Základní trasa vedla z Děčína do Pirny a měřila 42 km. Pro větší sportovce byla 
možnost dojet až do Drážďan (88 km). Cestou bylo možné obdivovat řeku Labe protékající 
pískovcovým kaňonem, dále stolové hory Lilienstein, Bastei, vojenskou pevnost Königstein, městečka 
Bad Rathen, Stadt Wehlen a Pirnu, tedy české a saské Švýcarsko. 
 

     
 

 
 
 


