Vážení rodiče, milí studenti,
dovolte mi, abych Vás s nadcházejícím jarem pozdravil a připojil pravidelný přehled informací o dění
ve škole. Opět krátce shrnu, co se událo v poslední době, a připomenu nadcházející akce.
Nejprve všeobecné informace:


Od čtvrtka 29. března do pondělí 2. dubna jsou velikonoční prázdniny. Výuka se v dané dny
nekoná.



19. března zahájila ve studovně v přízemí svou činnost nová školní psycholožka Michaela
Zrnečková. Studentům, rodičům i učitelům bude k dispozici v pondělí dopoledne a v úterý
odpoledne.

Pozvánka:
Maturitní ples Trojského gymnázia je zde. Ve čtvrtek 22. března se v 18:30 otevřou brány Národního
domu na Vinohradech, aby mohla začít všemi očekávaná společenská událost roku, maturitní ples
oktávy 2018 spojený s imatrikulací našich primánů. Vstupenky budou až do středy k zakoupení přímo
v oktávě, v den konání akce pak přímo na místě. Podrobný program večera naleznete na webových
stránkách Trojského gymnázia i na našich FB stránkách.
Stalo se:


Divadelní sezóna je stále v plném proudu, a tak ani Klub mladého diváka nezahálí. Studenti
pod vedením paní zástupkyně Motýlové za poslední dobu navštívili Stavovské divadlo, kde
shlédli inscenaci Mikve, a minulý týden zavítali do Švandova divadla na Krysaře.



Studenti septimy a oktávy navštívili tradiční výstavu v galerii U Lávky Trojské plány. Výstavou
je provedl pan místostarosta Ing. arch. Tomáš Drdácký.



Primáni společně s kvintány se ještě na konci února vydali na výstavu Mumie světa.



Na konci února se také konala konverzační soutěž v anglickém jazyce. V kategorii pro
studenty nižšího gymnázia skončila třetí studentka sekundy Emma Chovancová, v obdobné
soutěži pro studenty vyššího gymnázia se na třetím místě umístila septimánka Polina Guzienko.
Dvě studentky ze sexty postoupily do krajského kola olympiády v českém jazyce a uvidíme,
kdo z primánů a sekundánů v pátek 23. 3. postoupí ze školního kola Matematického klokana
výše.



Studenti primy, sekundy, tercie a kvarty se zapojili do Mezinárodní dětské výtvarné výstavy
Lidice. Vybrané práce studentů byly zaslány do soutěže, vyhlášení proběhne v červnu.



Na přelomu února a března se studenti-cizinci z Rokosky vydali na lyžařský výjezd do Jánských
Lázní. Výprava se vrátila spokojená. V prvním březnovém týdnu se studenti primy a kvinty
spolu s několika sekundány zúčastnili v letošní lyžařské sezoně posledního lyžařského výcviku
na Hochfichtu s ubytováním na břehu romanticky zamrzlého Lipna. Podmínky lyžařům přály,
celá výprava si pobyt i výcvik užila a až na jedno drobné zranění se nemusely řešit žádné
zdravotní či jiné komplikace.



Čeká nás:


Po velikonočních prázdninách začne studentům i pedagogům perný měsíc. V neděli 8. dubna
odletí skupina trojských studentů pod vedením p. uč. Arcii a Smetkové na výměnný pobyt do
Francie. Kromě dvoudenní prohlídky Paříže je na programu zejména spolupráce se školou
Ronceray ve městě Le Mans s hlavním tématem II. světová válka. Naši studenti zde se svým
francouzským protějškem stráví 4 dny a naváží tak na velice zdařilý pobyt kamarádů z Le Mans
v loňském roce v Praze.



Středa 11. dubna je termínem pro maturitní písemné práce z ČJ. Vyučování ostatním
studentům skončí po 4. vyučovací hodině, aby se krátce po 12. hodině maturanti dozvěděli
všech 7 centrálně nabízených témat, z nichž si jedno vyberou.



V pátek 13. dubna proběhne v době vyučování tradiční jarní úklid v rámci akce „Ukliďme
Česko, ukliďme Troju“ ve spolupráci s městskou částí Troja. Akce se s výjimkou oktávy a cizinců
z detašovaného pracoviště zúčastní všichni studenti TG. Tento den je zároveň prvním
termínem konání přijímacího řízení pro uchazeče o osmileté studium, který pro svou zkoušku
zvolila většina letošních zájemců o studium v primě.



Druhým termínem konání přijímací zkoušky je úterý 17. dubna. V tento den budou mít studijní
volno studenti 2 tříd, zvolili jsme kvartu a kvintu.



Dalším termínem, který si už nyní zaznamenejte do svých diářů, je čtvrtek 19. dubna, kdy se
od 17:00 koná v aule školy tradiční výroční shromáždění, po němž budou od 18:00 následovat
třídní schůzky. Všichni rodiče jsou srdečně zváni.



Na pátek 20. dubna je plánovaná studenty velmi oblíbená filmová půlnoc, není však vyloučen
posun termínu o jeden týden.



V dubnu nás také čeká poslední představení letošní divadelní sezóny v Disku s názvem Žranice.



Poslední dubnový den obdrží studenti oktávy vysvědčení a obveselí ostatní studenty
„posledním zvoněním“.

Podrobnější informace a reportáže z uplynulých akcí, stejně jako pozvánky a výhledy na akce a projekty
nadcházející, naleznete na stránkách naší školy www.trojskegymnazium.cz . Sledujte též náš školní
facebook https://www.facebook.com/trojske.tg/ .
Budete-li mít jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte prosím své podněty posílat na e-mailovou adresu
tgsc@trojskegymnazium.cz nebo sdělit telefonicky na 739 406 147, případně 233 541 232.
Přeji Vám příjemný začátek jara,

Mgr. Radim Jendřejas

