
Vážení rodiče, milí studenti,  

 

rád bych využil této příležitosti a pozdravil Vás v předvánočním čase. Dovolte mi zároveň, abych Vás ve 

stručnosti seznámil s akcemi, které v poslední době proběhly, s organizací posledního předvánočního 

týdne a s výhledem na leden 2019. 

 

Co nás čeká před vánočními prázdninami aneb pozvánka na Vánoční besídku TG: 

 Velmi srdečně Vás zvu na předvánoční setkání a skleničku (kelímek) punče či dobrého čaje 

v aule Trojského gymnázia ve středu 19. 12. od 16:00. Čekají nás hudební a pěvecká 

vystoupení, o která se postarají naši studenti, vánoční mini-jarmark a další. Nutno podotknout, 

že za myšlenkou a vlastní organizací stojí především naši studenti sedmého ročníku, což nás 

velice příjemně překvapilo a mile potěšilo. Na setkání s Vámi se těší celý tým TG a organizátoři. 

 

 Učit se budeme do čtvrtka 20. 12., závěrečné 2 vyučovací hodiny budou věnovány besídkám a 

třídním programům s ukončením ve 14:00 hodin. V pátek 21. 12. se celá škola zúčastní 

tradičního předvánočního bruslení na stadionu Hasa ve Vršovicích. Této akce se pravidelně 

účastní i absolventi TG. Bruslit budeme od 9:00 do 11:00, poté budou následovat programy s 

třídními učiteli. Kdo má objednán oběd ve školní jídelně, zajistíme přesun všech zpět do školy. 

Kdo se nebude vracet po ukončení programu do Trojského gymnázia, musí tuto skutečnost 

písemně sdělit třídnímu učiteli s uvedením souhlasu zákonného zástupce. 

 

 Vánoční prázdniny začínají 22. 12., na ně bezprostředně naváže ředitelské volno ve čtvrtek 3. 

1. a pátek 4. 1. 2018. Po oba dny mají volno pouze studenti, vyučující budou věnovat čas 

dalšímu vzdělávání na půdě gymnázia. Ve škole se znovu setkáme v pondělí 7. 1. 2019. 

Stalo se: 

 V úterý 4. 12., jsme hudebním vystoupením našich primánek a terciánek podpořili rozsvěcení 

vánočního stromu na zahradě Úřadu městské části Troji. Děkujeme skvělým primánkám a 

terciánkám pod vedením pana učitele Hozy, vystoupení zanechalo na všechny velký dojem. 

 

 Studenti oktávy alias Mikuláš, anděl a čert tradičně navštívili 5. 12. mateřskou školu a první 

stupeň základní školy v Troji. Tentokrát je doprovodily sekundánky s vánočním hudebním 

vystoupením. 

 

Výhled na leden 2018: 

 V úterý 22. 1. 2019 nás čeká první ze dvou oficiálních Dnů otevřených dveří, a to od 13:00 do 

17:00 hodin. Máte-li ve svém okolí případné zájemce o studiu, nezapomeňte je prosím na toto 

datum upozornit a pozvat je jménem TG k nám.  

 

 Na přelomu ledna a února proběhne zahraniční lyžařský kurz, který se letos koná ve dnech 

28. 1 - 3. 2. 2019 v Itálii, skiareál Aprica. Účastníci kurzu obdrží svá pololetní vysvědčení přímo 

na místě. 

 



 Pro ostatní je termínem předání pololetních vysvědčení čtvrtek 31. 1. (šestou vyučovací 

hodinu). 

 

Informace a reportáže z uplynulých akcí, stejně jako pozvánky a výhledy na akce a projekty nadcházející 

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 klidný adventní čas a pokud možno pohodovou přípravu na letošní Vánoce. Do nového roku 

2019 pak hodně zdraví, štěstí a úspěchů. 

S pozdravem   

 

 

 

 

Mgr. Radim Jendřejas 
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