Říjen 2014
DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

CO NÁS ČEKÁ

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy,
prostřednictvím tohoto newsletteru Vás chceme seznámit s aktivitami, kterými v nedávné minulosti
žili naši studenti a učitelé. Snad Vás osloví i školní akce, které teprve plánujeme.
O životě naší školy Vás sice informujeme na webových stránkách, přesto si myslíme, že by Vás mohly
aktuální zprávy z Dvořákova gymnázia a SOŠE předávané pomocí tohoto nového komunikačního
kanálu zaujmout. Podrobnější informace o akcích najdete samozřejmě na stránkách naší školy.
Naše škola patří k těm nejlepším ve Středočeském kraji, a i v celorepublikových žebříčcích se naši
studenti často umísťují na vrcholu. Drtivá většina absolventů bez problémů studuje na VŠ. Máme
však snahu zohledňovat požadavky doby, a neustále se zlepšovat. Snažíme se využít projekty k tomu,
abychom zajistili finanční prostředky na plánované moderní vybavení - v minulých letech jsme pořídili
nové vybavení pro několik učeben (počítače, notebooky, tablety). Ale nejde jen o vybavení!
Nejdůležitější je vzájemná komunikace učitelů, žáků a rodičů - tu žádná technika nenahradí.
Rádi bychom využili i vaše zkušenosti k tomu, aby se nám podařilo udržet naši školu na vrcholu.
Chystáme se pořádat akce na podporu změn ve škole, chceme diskutovat s odborníky na školství,
rodiči, zástupci firem. Rádi bychom, aby se naše škola stala

školou, která smysluplně připravuje své studenty pro život.
ZVEME VÁS

NA STUDENTSKÉ PREZENTACE
Z LETOŠNÍHO PŘÍRODOVĚDNÉHO VÝJEZDU
A NÁSLEDNOU BESEDU S UČITELI NA TÉMA

SMYSL ŠKOLNÍCH VÝJEZDŮ
19. 11. 2014 od 17:00
Zajímají nás vaše názory,
a proto budeme rádi, když se zúčastníte.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

22. 10. 2014 a 3. 12. 2014.
Program:
22. 10. prezentace projektů / prohlídka interiérů /
beseda s vedením školy
3. 12. dopoledne prezentace studentských projektů
z terénního výjezdu pro žáky ZŠ / odpoledne
Vánoční trhy a prezentace projektů pro veřejnost

ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ
Martin Prokopič, 1.místo v soutěži
programování SŠ – aplikovaný software webové aplikace
Petr Chmel, 2.místo v matematické
olympiádě kategorie C,
Markéta Tomandlová, 2. místo ve
Středoškolské odborné činnosti – obor
chemie, a 3.místo v chemické olympiádě
kategorie A,
Blanka Husťáková, 5. místo v chemické
olympiádě kategorie C

PROJEKT EDISON
V listopadu navštíví naši školu skupina 8 zahraničních
vysokoškolských studentů, kteří stráví s našimi studenty
týden. Cílem je nejen procvičení komunikace v cizím
jazyce, ale především kontakt s lidmi z jiných zemí. –
více o projektu na http://www.aiesec.cz/skoly/edison

CO SE STALO
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ZÁJEZD DO PETROHRADU
Ve dnech 3.9. – 13.9. se ruštináři ze tříd 8.G
a 3.A s profesorkami Šteglovou a
Faltejskovou zúčastnili poznávacího
zájezdu do Petrohradu. Cestou tam jsme
navštívili města Marijampole, Jurmala a
Riga, zpět Pskov a Vilnius. - více na webu
školy

NABÍDKA KROUŽKŮ
V letošním roce nabízíme našim studentům
tyto kroužky a volnočasové aktivity:





NAŠE VÝHRA – NÁVŠTĚVA BRUSELU



V pátek 19. 9. mělo několik studentů třídy
8. G možnost vyrazit na exkurzi do
Bruselu. Výlet byl výhrou v krajské soutěži
„O nejlepší naučnou stezku" a rozhodně se
povedl.







PROJEKTOVÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Letošní projektová škola v přírodě pro
studenty sekundy, tercie a kvarty se
konala v období 11.-17.10. ve Svoru u
Nového Boru. Společným tématem byla
„Zdravá výživa“ a studenti si mohli vybrat
z následující nabídky projektů: Jóga,
Divadlo, Vaření, Filmaři, Jin Jang, Nutriční
poradci, Pohyb je život. Kromě práce na
projektech navštívili studenti IQlandii,
sklárnu, shlédli divadlo. Více na webu
školy.






KLUB KERAMIKY (N. Bartáková, PO A
ST 14-16 H)
PĚVECKÝ SBOR (M. Hrdinová, ČT)
KROUŽEK ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA (L.
Janderová)
KROUŽEK FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
(J. Hrášková)
KROUŽEK RUSKÉHO JAZYKA (základy
ruštiny pro 2. a 3. roč.; H. Šteglová)
STREETBALL (R. Janoš, ÚT 16 - 17 h)
SOFTBALL (R. Janoš a B. Kubíček, ST
15 - 17 h)
HOROLEZECKÝ KROUŽEK (R. Jícha)
TVORBA ŠKOLNÍHO ČASOPISU (M.
Lulková)
PROGRAMOVÁNÍ - LegoRobot & šifry
(E. Popová)
FYZIKÁLNÍ KROUŽEK (R. Kusák, PÁ 14
– 16 h)
IT A MANAGEMENT „nejen pro
obchodku“ (R. Kusák, PO 14 – 16 h)
JAPONSKÝ KLUB BUKATSU &
DESKOVÉ HRY (R. Kusák)
ČAJOVÝ KLUB (F. Volák)

Přijďte se podívat do hodiny
Pokud byste se chtěli podívat do hodiny
libovolného učitele, domluvte se s ním a
s vedením školy a přijďte. Naše škola je
otevřená – rodiče

INFORMACE

89%
žáků 2. a 3. ročníků gymnázia se zúčastnilo letošního
přírodovědného výjezdu

96%

jsou vítáni!

PŘÍRODOVĚDNÝ VÝJEZD

BAKALÁŘI DO MOBILU

Na přelomu září a října byli studenti 2. a 3.
ročníků gymnázia na terénním
přírodovědném výjezdu v Poslově Mlýně
(více o výjezdu). Jak pracovali, co se jim
povedlo a jak se tam měli, se dozvíte na
prezentacích, které si připravili a představí
je v rámci Dne otevřených dveří dne 3. 12.
2014. V dopoledních hodinách proběhnou
prezentace pro základní školy, odpoledne
pak pro veřejnost. Web výjezdu

Chtěli bychom vám doporučit
aplikaci do mobilů s OS Android,
která vám umožní snadný přístup
do systému Bakaláři – Bakaláři žákovská knížka

DNY FANTASTIKY PRO KNIHOVNU

DG JE NA GOOGLE

První týden října se ve škole konala
jedinečná akce na podporu školní knihovny.
Ve škole bylo možné zakoupit knihy žánrů
fantasy a sci-fi za symbolickou cenu.
Knihovna získala přes 18 tisíc Kč.
Děkujeme dárci knih – Nakladatelství
Fantom Print

Od loňského roku využíváme Google Apps
pro školy.Co to znamená? Každý student má
svůj účet s doménou dgkralupy.eu a může
využívat služeb sdílených dokumentů či
aplikací Googlu, jak na školních zařízeních,
tak ve svých vlastních (mobily, tablety).
Těchto nástrojů pak využíváme při výuce
(práce s tablety, Classroom, …)

loňských absolventů gymnázia pokračuje na VŠ, všichni
absolventi OA, kteří se hlásili na VŠ, byli přijati.

Další informace o aktivitách školy najdete na www.dgkralupy.cz

(IF)

