Akce předmětové komise českého jazyka v září
Dagmar Handová

Od prvních zářijových dnů se výuka českého jazyka a literatury rozběhla naplno. Přesto jsme
využili slunných dnů a podnikli se studenty několik vycházek a exkurzí.
V první polovině září žáci 2. A a 3. A absolvovali vlastivědnou a historickou procházku po
Velkém Meziříčí. Cílem bylo přiblížit jak místním, tak dojíždějícím studentům dějiny Velkého
Meziříčí a významné objekty v centru města. Dennodenně totiž chodíme kolem budov, aniž
bychom si uvědomovali, jaký příběh a jaké poselství v sobě nesou.
Procházka s výkladem a plněním úkolů začala u dolní brány, pokračovala kolem „špitálku“ na
náměstí, kde jsme se zastavili hned u několika významných objektů, poté jsme pokračovali
dnešní ulicí Novosady se stopami židovské kultury na hřbitov na Moráni. Tříhodinová exkurze
končila návratem do školy, která je již také důležitou součástí velkomeziříčských dějin,
koneckonců v příštím roce oslaví gymnázium 120. výročí svého založení.
Se studenty prvního ročníku (5. A, 1. C) jsme 27. 9. vyjeli na tradiční exkurzi po stopách Karla
Havlíčka Borovského. Nejdříve jsme zamířili do havlíčkobrodského muzea, kde se nachází
expozice bytu Karla Havlíčka s osobními předměty jej samého i členů jeho rodiny. Právě
z tohoto bytu na náměstí byl Havlíček deportován do Brixenu. Zhlédli jsme rovněž výstavu,
kterou pracovníci muzea věnovali 100. výročí založení československé republiky a zaměřili na
oblast Havlíčkobrodska.
Krásný výhled do kraje a Havlíčkovy verše z Tyrolských elegií jsme si vychutnali z vršku, jemuž
dominuje proslulý a v Havlíčkově díle zmiňovaný kostelík v dnešní Havlíčkově Borové, rodišti
významného českého žurnalisty a spisovatele, kam jsme zamířili posléze.
Odpoledne jsme pak strávili ve skanzenu Veselý Kopec u Hlinska, kde jsme se ponořili do reality
života lidí v 19. a první polovině 20. století. Počasí nám opravdu přálo a exkurze byla o to
příjemnější, že v pátek 28. 9. byl státní svátek, tedy i den volna.

