Vyučování v počátcích gymnázia
Vyučování probíhalo podle osnov, studenti dostávali předem seznam učebnic, které si mají pro výuku koupit. Vyučovacích
hodin bývalo týdně 30-32 (do školy se chodilo i v sobotu), dvakrát týdně bylo na rozvrhu odpolední vyučování.
Mezi povinné předměty bývalo zařazeno: náboženství, čeština, latina, němčina, francouzština, angličtina (nebo konverzace
v německém či francouzském jazyce, výuka angličtiny v letech 1931-1933, v roce 1950 a od roku 1967 výše), ruština
(vyučující měli ruštinu v aprobaci, učil ji i pan ředitel Lisický, doporučená k pravidelné výuce byla např. v septimě a oktávě
v roce 1929-1930), matematika, fyzika, chemie, přírodopis, rýsování/deskriptivní geometrie, kreslení, tělocvik, někdy úvod
do filozofie, krasopis aj., mezi nepovinné předměty řadili: zpěv a ženské ruční práce.
Z méně často vyučovaných jazyků bylo na naší škole zavedeno také esperanto.
V roce 1928-1929 se hovořilo o zavedení dalšího živého cizího jazyka do septimy a oktávy (měl to být třetí živý cizí jazyk,
tedy čtvrtý cizí), jednalo se o angličtině, italštině nebo některém slovanském jazyce.
Studenti si také v cizích jazycích dopisovali. V roce 1947-1948 je ve výroční zprávě uvedeno, že si dopisuje s žáky z cizích
zemí 110 studentů (z 259 studentů školy), někteří s žáky až ze sedmi států. Podle tehdejší statistiky byli žáci ivančického
gymnázia v písemném styku se studenty ze 13 zemí a v daném roce si vyměnili 758 dopisů v angličtině, ruštině,
francouzštině a esperantu, popř. v češtině. V dnešní době studenti pracují v hodinách anglického jazyka např. na projektu
Postcrossing. Jedná se o zajímavou celosvětovou hru, která spočívá v zasílání pohlednic na konkrétní systémem
vygenerované adresy do rozmanitých destinací po celém světě.
---

V roce 1923-1924 byla v lednu – březnu vykonána školní inspekce. Středoškolští zemští inspektoři se tenkrát zaměřili na
kreslení, tělocvik a zpěv. Od pana inspektora zpěvu Stanislava Jiránka se vyučující dozvěděli, že naše gymnázium bylo první
mezi československými středními školami z hlediska percentuální účasti žáků ve vyučování tomuto nepovinnému
předmětu!
--V březnu roku 1925 bylo vzpomenuto 75. výročí narození tehdejšího prezidenta T. G. Masaryka „srdečnou oslavou
vnitřní″. Ke studentům vyššího gymnázia promluvil p. ředitel Lisický, k žákům nižšího gymnázia prof. Kučera.

