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Projděte si Katolické gymnázium z pohodlí 
domova. Umožní to virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy je novinkou letošní-
ho školního roku. „Chtěli jsme zájemcům o stu-
dium, ale i ostatním umožnit podívat se k nám i 
v této době, kdy je kvůli koronaviru ztížené setká-
vání lidí,“ přibližuje ředitel školy Vít Feldbabel 
a dodává, že gymnáziem se mohou zájemci 
virtuálně projít na webu školy www.kgtrebic.
cz. Pokud situace dovolí, na 27. ledna 2021 od 
12.30 do 17 hodin je připraven Den otevřených 
dveří. 

 Do online prostředí se poslední měsíce pře-
sunula nejen výuka, ale také například Logická 
olympiáda.  V říjnu postupně proběhla základ-
ní soutěžní kola pro jednotlivé kategorie online 
formou, ze kterých vznikla padesátka postupu-
jících dětí do krajských kol v každé kategorii. 
Mezi padesát nejlepších se probojovalo hned 
devět žáků Katolického gymnázia: Tadeáš Bry-
ja a Jiří Špaček z primy, Radim Bobek a Fran-
tišek Farsa ze sekundy, Klára Nahodilová a Vít 
Oplatek z tercie, Prokop Šebela, Jáchym Šisler a 
Jakub Vídenský z kvarty.

Adaptační kurzy 
pro primu a první ročník se stihl

Nastupující ročníky čeká nejprve seznamo-
vací adaptační kurz. Lépe poznají své budou-
cí spolužáky a také sami sebe. Studenti první-
ho ročníku strávili tři dny ve Velkém Újezdě 

u Jemnice. „Skvělé prostředí a báječné hry nás 
nejen ohromily, ale dokonale seznámily, a to nejen 
nás jako spolužáky, ale i nás s paní učitelkou, kte-
rá se s námi hrdinně zapojovala do nejrůznějších 
aktivit,“ popsala studentka Kateřina Bartošová. 
Lektoři připravili také kurz pro primány. Ti se 
nejen seznámili mezi sebou, ale také se základy 
první pomoci. Nechyběl fotbal, procházky, opé-
kání buřtů a také povídání s učiteli a ředitelem 
školy. Se studenty strávil čas i spirituál Vojtěch 
Loub. 

Studenti pomohli Charitě
Třebíčský Hospic svaté Zdislavy pořádal v říj-

nu tradiční sbírku Koláč pro hospic. V součas-
né epidemiologické situaci bylo uskutečnění 
sbírky pro pracovníky charity i jejich dobrovol-
níky náročnější než v minulých letech. Student-
ky 1.A se však ničeho nezalekly a rozhodly se 
pomoci. Pustily se do balení koláčků a také se 
vydaly do terénu. Koordinátorka sbírky Marie 
Chaloupková nešetřila chválou a studentky oce-
nila jako opravdové hrdinky této doby. 

Učitelé, kteří učí srdcem
Podnětné studijní prostředí a příjemnou 

atmosféru zajišťují v první řadě kvalitní peda-
gogové a také učebny, vybavení a pomůcky. 
Kvalitní studijní zázemí poskytuje nová moder-
ní budova s učebnami pro výuku jazyků a pří-
rodovědných předmětů. Široké zázemí pro stu-
denty vytvářejí také volnočasové aktivity 
organizované Halahojem, spolupráce s Mensou, 
která sdružuje nadané děti, podpora psycholo-
ga, stáže pro studenty ve firmách i v zařízeních 
sociálních služeb a také výměnné studijní poby-
ty. Studenti třetího ročníku v rámci reálné firmy 
JA Czech vytváří svoji vlastní tréninkovou fir-
mu, avšak s reálnými výstupy. Připravují pro své 
spolužáky svačiny, učí se ekonomicky plánovat 
a tím také základům podnikání. (PI-t01-katD)

Na Katolickém gymnáziu dbají na týmovou spolupráci. Studentky pomohly s charitativní sbírkou Koláč pro hospic.


