Střípky z historie
(Vzpomínky byly vybrány z kronik - městské, gymnázia, základních škol města Ivančic, výročních zpráv a ročenek gymnázia, ze vzpomínek
profesorů a absolventů školy)

Ve školním roce 1933-1934 bylo vykonáno 12 vycházek pochodových a sáňkařských rázu čistě tělocvičného. Pro lyžování a sáňkování byla tato
zima málo příznivá, zato však dlouho trvala a hojně byla využita sezona bruslařská.
--Ve školním roce 1934-1935 bylo těchto sportovních vycházek (bruslařských, sáňkařských a pochodových) realizováno osm. Zdravotní stav žáků
byl příznivý, pouze v únoru a březnu byli studenti školy postiženi chřipkovou epidemií. Nemoc se projevila u téměř poloviny žáků. V nejhorším
období byla absence ve dvou třídách 40 %. Chřipka ale probíhala bez komplikací, vyučování ve škole tedy nebylo třeba přerušit.
--Ve školním roce 1935-1936 bylo vykonáno 32 pochodových, bruslařských a plaveckých vycházek. Zdravotní stav žáků vykazoval některé
neobvyklé jevy – v zimních měsících se vedle chřipky a angíny projevila spála a spalničky (11 případů) a zápal mandlí (2 případy).
--Ve školním roce 1937-1938 se za příznivých podmínek žáci v hodinách tělesné výchovy věnovali v zimě bruslení na řece, v létě plavání. Různým
druhům tělesných cvičení se např. v daném roce žáci věnovali v takovémto rozsahu (celkem tento rok studovalo na gymnáziu 305 studentů):
„…sáňkuje 277, lyžuje 74, vesluje 171, umí plavat 258, jezdit na kole 249, na motorce 7, řídit auto 12, jezdit na koni 14, střílet 122, hraje tenis 32,
šermují 3, chodí do Skautu 83, pěstuje turistiku 258, lehkou atletiku 73, cvičí v Sokole 98, v Orlu 3, v DTJ 4.“

O pololetních prázdninách (ve dnech 30. ledna až 6. února 1938) se účastnilo 18 žáků (8 chlapců, 10 děvčat) jednoho z prvních zimních
lyžařských výcvikových kurzů. Výcvik se konal v Novém Městě na Moravě pod vedením prof. O. Schütze, prof. B. Komárkové a prof. M.
Machaře. „Zájezd měl úplný zdar, k němuž přispěly i paní Kédová a Stefanová, které obětavě výpravě hospodařily.“
Dne 23. února 1938 začal svoji činnost pod vedením prof. C. Kučery modelářský letecký kroužek. Vždy v sobotu od 14 do 17 hodin ho
navštěvovalo 45 studentů.

