
Vážení rodiče a milí žáci,  

v návaznosti na poslední dopis, odeslaný před podzimními prázdninami, bych rád upřesnil a případně 

více vyzdvihnul některé chystané akce v následujícím období. 

 

 Začátek prosince bude ve znamení nové akce, na které se budeme aktivně podílet. Společnost 

Key Event  a Art and Food Zoona pořádají pod záštitou starosty MČ Praha Troja Trojský advent, 

a to ve dnech 2. a 3. 12.2017. Naše gymnázium bude participovat na akci v rámci „Sladké 

neděle“ dne 3. 12. Vystoupí dva malé sbory pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Šašinkové, 

nejdřív v 11:00 a následně ve 12:00 hodin. V mezidobí (cca v 11:30) žáci – cizinci zarecitují z díla 

A.S. Puškina. Kromě toho bude probíhat v době od 10:00 do 15:00 malá dílna, ve které budou 

naši žáci vyrábět drobné dárky, případně motivovat přítomné návštěvníky, aby se k nim přidali. 

Za prodej a utržené finanční prostředky bychom i letos podpořili Dobrého anděla, stejně jako 

v uplynulých dvou letech. Tím bych Vám rád sdělil, že již nebudeme v předvánočním týdnu 

pořádat charitativní akci pro tento účel. Prosím, máte-li čas a chuť, zavítejte v neděli 3. 12. do 

areálu bývalého Trojského pivovaru (U Trojského zámku 4/1, vstup naproti spodnímu 

parkovišti ZOO Praha). 

V této souvislosti vyhlásila paní učitelka Mgr. Anežka Konečná sbírku čirého skla v podobě 

nepotřebných skleniček nebo zavařovacích lahviček. Pokud by někdo do „dílny“ věnoval 

skleničky modré, červené či zelené barvy, bylo by to vítáno s velkým povděkem, výrobky 

budou mít ten správný adventní punc. 

 

 Následně se naší žáci z nižšího stupně zúčastní vystoupení v zahradě obecního úřadu při 

příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. Stane se tak ve středu 6. 12. v době od 17:00 do 

17:30 hodin. 

 

 Hned další den, ve čtvrtek 7. 12., jsou naplánovány konzultační třídní schůzky.  Tato informace 

již byla sdělena v předchozím dopise, jen připomínám, že naši učitelé Vám budou k dispozici 

od 17:00 do 19:00 hodin. V 18:30 navíc proběhne v aule gymnázia krátká prezentace možností 

efektivního využívání volného času pro naše žáky. Ve sklepních prostorách vznikl velice 

zajímavý klub, jehož činnost je zaměřena na stavbu modelů a robotů. Předpokládám, že 

zejména pro naše mladší nadějné žáky by to mohla být dobrá inspirace. O aktivitách klubu jsem 

hovořil v rámci adaptačního pobytu na začátku školního roku na Orlíku. Také budete mít 

možnost se do prostor klubu (U.C.T.) podívat, provede Vás osobně pan Jan Zobal, hlavní 

protagonista a správný nadšenec. 

 

  Učit se budeme až do pátku 22. 12. s tím, že právě poslední den se zúčastní celá škola 

tradičního předvánočního bruslení na stadionu Hasa ve Vršovicích. Mám informace, že zavítají 

i někteří absolventi Trojského gymnázia. Bude se dít v době od 9:00 do 11:00. Mladší  se pak 

přesunou zpět do školy, kde předvánoční týden zakončí besídkami se svými spolužáky a 

třídními učiteli. Starší budou mít program, který je v režii jejich třídních učitelů. 

 

 Jak již bylo zmíněno - Vánoční prázdniny začínají 23. 12., ve škole se znovu se žáky shledáme 

ve středu 3. 1. 2018. 

 

 

 

 



Bohatý na události bude i měsíc leden 2018 

 

 Žáci oktávy mají poslední možnost někam se školou vyrazit – tudíž je pro ně vymezeno několik 

míst na lyžařském kurzu s ubytováním na Lipně a lyžováním na Hochfichtu (rakouská strana 

Šumavy). Termín je 7. - 11. 1. 2018 

 

 Každoročně využíváme také SKIBUS z Prahy do Herlíkovic – jednodenní lyžování se letos 

uskuteční ve středu 10. 1. 2018, nabídka pro akci bude ještě do konce kalendářního roku 

zpracována. 

 

 Chcete-li ukázat svým známým a kamarádům školu, využijte prosím prvního oficiálního dne 

otevřených dveří, uskuteční se v úterý 16. 1. 2018 v době od 13:00 do 17:00 hodin. 

 

 Ještě před předáním pololetních vysvědčení (ve středu 31. 1.) organizuje gymnázium 

zahraniční lyžařský kurz (Rakousko – Flachau), ve dnech 20. - 25. 1. 2018. Klasifikace za první 

pololetí se bude uzavírat ke dni pololetní pedagogické rady a to je čtvrtek 18. 1. 2018. 

 

Pořád platí, že podrobnější informace a reportáže z uplynulých akcí, stejně jako pozvánky a výhledy na 

akce a projekty nadcházející včetně fotodokumentace, naleznete na stránkách naší školy 

www.trojskegymnazium.cz. 

Budete-li mít jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte prosím své podněty poslat na e-mailovou adresu 

tgsc@trojskegymnazium.cz nebo sdělit telefonicky na 739 406 147, případně 233 541 232. 

Přeji Vám hezký adventní čas a pohodovou přípravu na letošní Vánoce. S pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. Radim Jendřejas 
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