Vážení rodiče, milí studenti,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v novém roce a ještě jednou Vám popřál vše nejlepší. První měsíc
nového roku je téměř za námi a zde je pravidelný přehled toho nejdůležitějšího, co se v něm událo,
spolu s výhledem na připravované akce v následujícím období.
Stalo se:


V úterý 16. ledna proběhl letošní první den otevřených dveří Trojského gymnázia. Počet
zájemců, kteří v rámci tohoto dne naši školu navštívili, výrazně překročil čísla z minulých let a
my jsme velmi potěšeni, že i díky Vám je o studium na našem gymnáziu stále větší zájem. Velmi
si vážíme pomoci našich studentů, kteří se na dni otevřených dveří aktivně podíleli a ve svém
volnu se starali o příchozí zájemce a vytvářeli ve škole po celé odpoledne příjemnou atmosféru.
Děkujeme.



Studenti oktávy měli poslední možnost užít si společné chvíle volna před blížící se maturitou
v rámci lyžařského kurzu v rakouském Hochfichtu s ubytováním na Lipně, který proběhl v
druhém lednovém týdnu. Z původně velkého množství zájemců se ho však zúčastnila jen
necelá třetina maturantů. Krásné počasí, příznivé sněhové podmínky, skvělé ubytování se
stravou a dobrá kooperace s partnerskou Euroškolou Strakonice přispěly k tomu, že se naši
maturanti vrátili spokojení. Ti, co nakonec nejeli, mohou jen litovat.



Se skalními lyžaři jsme, stejně jako každoročně, vyrazili na jednodenní lyžování SKIBUSem
z Prahy do Herlíkovic. Termín se kvůli nedostatku sněhu o týden posouval, nicméně nakonec
bylo sněhu až příliš. Naši lyžaři ale i přes husté sněžení vydrželi na svahu celý den. Škoda, že
společnost Snowhill už neposkytuje služby na takové úrovni, jako tomu bylo v minulosti, areál
v Herlíkovicích i jeho návštěvníci by si to zasloužili.



Trojlístek lednových lyžařských výjezdů uzavírá zahraniční lyžařský kurz do rakouských Alp,
který proběhl v minulém týdnu ještě před předáním pololetních vysvědčení. Skupina 40 lyžařů
napříč třídami nižšího i vyššího gymnázia tentokrát vyrazila do lyžařské oblasti Sportwelt
Amade u Salzburgu. První dva dny zakusili účastníci lyžování v silném větru za hustého sněžení,
odměnou jim pak ale byly následující dny s jasně modrou oblohou a neopakovatelnými výhledy
na celé Alpy. Fotodokumentaci naleznete na našich webových stránkách a školním FB. Nutno
konstatovat, že nejen počasím na začátku kurzu, nýbrž i úrovní služeb je středisko Flachau, kde
se naši lyžaři nejčastěji vyskytovali, podobné Herlíkovicím, což je velkým zklamáním. V příštích
sezónách se vrátíme k osvědčeným místům v podobě Mittersillu nebo Nassfeldu.



V lednu se někteří naši studenti účastnili olympiády v českém jazyce. Do okresního kola
postupují 3 studenti tercie (I. kat.) a 2 studenti sexty (II. kat.). Obdobné soutěže probíhají také
v dalších jazycích – anglickém a německém.



V průběhu ledna také reprezentovali vybraní studenti naši školu v pingpongovém turnaji
organizovaném MČ Praha 7. V obou kategoriích - mladších a starších žáků, získali hned 5
medailí a vytvořili jednoznačně nejlepší tým turnaje. Gratulujeme.



V rámci přípravy na budoucí studia vyrazili 24. ledna oktáva s paní učitelkou Žiškovou na
Evropský veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus. Postřehy studentů z této akce

naleznete na našich webových stránkách v Reportážích studentů.

Obecné informace a důležité termíny:


Ve středu 31. ledna dostanou studenti svá pololetní vysvědčení. Výuka v tento den zůstává
beze změn, předání výpisů z vysvědčení bude probíhat průběžně.



V pátek 2. února jsou pololetní prázdniny. Veškerá výuka v tento den odpadá.



Termín letošních jarních prázdnin je 12. – 18. únor.



V úterý 20. února se bude ve škole konat v pořadí druhý Den otevřených dveří. Máte-li ještě
ve Vašem okolí zájemce o studium na naší škole, upozorněte je prosím na tento termín. Nejvíce
nových studentů přichází na Trojské gymnázium právě na základě osobního doporučení.

Čeká nás:


Ve středu 31. ledna proběhne pro studenty septimy a oktávy přednáška s následnou diskuzí
na téma Základy parlamentní demokracie, naše pozvání pro tuto příležitost přijal pan M.
Mejstřík.



Začátek února bude již tradičně patřit mezinárodnímu projektu Edison, zaměřeného na
konverzaci v anglickém jazyce. Letošní ročník proběhne na naší škole v týdnu od 5. do 9. února
a je určen pro studenty sekundy až sexty. Projekt tradičně vedou studenti vysokých škol
z celého světa, kteří zároveň prezentují zemi svého původu. Letos k nám zavítají stážisté z Číny,
Indonésie, Tuniska, Indie, Ukrajiny, Gruzie a Ázerbájdžánu.



Na své si v následujících týdnech přijdou i milovníci kultury. Klub mladého diváka pod
vedením paní zástupkyně Motýlové se v nejbližší době chystá hned na tři představení. Ve
středu 31. ledna shlédnou studenti představení Srpen v zemi indiánů v Divadle v Celetné,
v únoru je na programu Mikve ve Stavovském divadle, a na březen se podařilo rezervovat
Krysaře ve Švandově divadle. Ve středu 7. února se navíc studenti primy chystají do divadla
Gong na představení Jak žil Verne.



Posledním lyžařským kurzem pořádaným v letošním školním roce bude další výjezd do
rakouského Hochfichtu (opět s ubytováním na české straně na Lipně) v prvním březnovém
týdnu, tentokrát určený zejména pro naše nejmladší studenty, tedy primány, dále s účastí
vybraných studentů sekundy, tercie a kvinty. Pokud se podmínky vydaří alespoň tak, jako
v předchozím kurzu, mají se účastníci na co těšit.

Další chystané akce:


V termínu jarních prázdnin (12. – 16. února) chystáme jednodenní exkurzi do Vídně, určenou
zejména našim studentům – cizincům. Přihlašovat se však mohou i ostatní studenti. Pokud
máte zájem, učiňte tak co nejdříve.



Po řadě exkurzí směrem na západ chystáme v červnu možnost návštěvy českých vesnic
v rumunském Banátu (v prosinci již na toto téma proběhla ve škole přednáška). V současné
době zjišťujeme u studentů zájem, proto prosím věnujte této možnosti pozornost a svůj
případný zájem co nejdříve hlaste paní zástupkyni Motýlové (přihlášky jsou k dispozici na
nástěnce v přízemí). Podrobnější informace včetně videa naleznete na našich webových
stránkách http://gymnazium.euroskola.cz/exkurze-do-banatu/ .

A nakonec ještě pozvánka:


Následující termín si prosím poznačte do svých diářů, čeká nás totiž bezpochyby největší
společná akce Trojského gymnázia a Euroškoly Praha, kterou byste si neměli nechat ujít, a to
maturitní ples oktávy 2018. Ples se uskuteční 22. března od 19:00 v Národním domě na
Vinohradech. Vstupenky jsou stále v prodeji přímo v oktávě, případně pak na místě. V rámci
maturitního plesu proběhne zároveň slavnostní imatrikulace primánů. Všichni jste srdečně
zváni.

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 příjemné zimní dny,

Mgr. Radim Jendřejas

V Praze – Troji 29. 1. 2018

