INFORMACE ZE ZATLANKY
Školní rok: 2018 - 2019

III.
čtvrtletí

Ze dne:

ZATLANKA V KALENDÁŘI (DŮLEŽITÁ DATA A TERMÍNY):
● 12.4. a 15.4. ŘEDITELSKÉ VOLNO (přijímací zkoušky)
● 16. a 17.4. - Teambuilding Studentského parlamentu Gymnázia
Na Zatlance (Praha - možnost přespání) - průřezově ročníky pro
členy a členky parlamentu
● 30.4. poslední zvonění + vysvědčení 4. ročníků
● 6.5. - 10.5. Sportovní kurz pro 3.ročníky
● 31.5.2019 Jazykovědná konference
● 20.5. - 28.5. ústní maturitní zkoušky
● 29.5. - 31.5. Biologický kurz pro 1. ročníky - 1.B + 1.D - Soběšín
● 4.6. - 6.6. Biologický kurz pro 1. ročníky - 1.A + 1.C Svatý
Štěpán u Cheznovic
● 8. - 14.6. 1D, 2Z - závěrečná expedice Asgard
● 12.6. - 14.6. 2. U, 2. V - zeměpisně dějepisná exkurze
○ do západních Čech
● 10.9. 2019 Zahraniční exkurze Norsko - země trollů, fjordů a
vodopádů
● 20.6. 1D, 2Z - konference prezentující výstupy z expedice
● 20.6. Studentská akademie
● 21.6. uzavírka klasifikace + 28.6. vysvědčení
● 5.9. - 10.9. Výměnný pobyt se Stadtteilschule Wilhelmsburg Hamburk (průřezově 2. - 4. roč.)
● 21. - 28.9 Toledo, Španělsko (pro studenty špj na GNZ)

8.4. 2019

poznámka

pro 3. ročníky
1D, 2Z

INFORMACE ZE SPOLKU PŘÁTEL GYMNÁZIA NA ZATLANCE
Vážení rodiče.

Dnes jsme na schůzce třídních důvěrníků probírali placení příspěvků a opět newsletter. Ten posíláme mailem na adresy, které jste
nám poskytli, ale dozvěděla jsem se, že se stále ke všem nedostane. Shodli jsme se tedy na tom, že bude lepší ho zveřejňovat na
našich webových stránkách. A zároveň i informace o placení příspěvků.
Tak doufám, že teď už si náš newsletter přečtete všichni.

Mgr. Marie Feuersteinová
předsedkyně Spolku přátel Gymnázia Na Zatlance

CO SE DĚJE NA ZATLANCE:
Sportovní kurzy pro 3. ročník
-

Vltava … vodácká turistika a stanování v přírodě (Vyšší Brod - Boršov)
hl. vedoucí F. Hrbek filip.hrbek@zatlanka.cz

-

Zlatá Koruna
Sázava

Zeměpisně - dějepisná exkurze 2. U a 2. V - 12. - 14. 6. 2019 - západní Čechy
-

-

Mariánské Lázně - Soos - Karlovy Vary - porcelánka Thun - Kynžvart - Bečov
Prosíme o zaplacení částky 2500,-Kč do 10. 5. 2019. V ceně je ubytování,
polopenze, doprava a všechny vstupy (info v mailech).
Ubytovaní budeme v kempu U mlýna http://www.u-mlyna.cz/, všechny chatky by
měly mít sociální zařízení.
Odjezd a příjezd bude ještě upřesněn v průběhu května, pravděpodobně budeme
odjíždět kolem osmé hodiny od školy. Příjezd plánujeme nejpozději do 15.00
hodin (odjíždíme z Bečova kolem půl dvanácté, záleží na dopravní situaci).
Veškeré informace obdrželi studenti mailem.
Případné dotazy hana.vasakova@zatlanka.cz, jana.jurikova@zatlanka.cz

Norsko - země trollů, fjordů a vodopádů 2. 9. - 10. 9. 2019 - zahraniční exkurze

Exkurze naplněna, info pro přihlášené studenty:
- zálohu prosíme zaplatit do konce března, doplatek do poloviny července (veškeré
informace obdrželi studenti mailem)
- v červnu uděláme schůzku a řekneme si veškeré potřebné informace
- případné dotazy směřujte na irena.svobodova@zatlanka.cz, nebo
hana.vasakova@zatlanka.cz

Zažít město jinak - září 2019 - účast studentů (nejen) ze skupiny Active citizens
Zatlanka do sousedské slavnosti, lokální komunitní akce s globálním přesahem,
spolupráce s Člověk v Tísni, Sananim, ČCE Smíchov, Městská knihovna
Ostrovského a ZŠ Santoška
Sametová Zatlanka - říjen 2019 - tematický den k 30. výročí Sametové revoluce (série
besed a dokumentů)
Studentská Agora - červen - týmová debatní soutěž pro studenty 3. ročníků dle
anglosaského modelu

ZATLANKA VE SVĚTĚ

NOVINKY A ODKAZY

