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Nelehký začátek
Pro některé začal školní rok 2019 / 2020 již 1. srpna. 
A začátek to nebyl jednoduchý...
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Začátek školního roku
Ale jak se říká: „V nouzi poznáš přítele.“ Mnoho dobrých lidí nabídlo 
svou pomoc a my mohli 2. září uvítat studenty gymnázia v novém 
školním roce. Všem za pomoc patří obrovský DÍK.
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Novinky...
Gymnázium dostalo nové logo, 
webové stránky  https://www.gcelakovice.cz a novou paní ředitelku.

Nové logo Nová paní ředitelka

Nový web
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25. výročí školy
Gymnázium Čelákovice také oslavilo 25. výročí školy. 
Oslavy proběhly v Kulturním domě v Čelákovicích společně 
s Imatrikulací nových studentů. 

(https://m.youtube.com/watch?v=jri9j7lUkWo&feature=youtu.be), 
(https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=POsBBMNUBZk&app=desktop)
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Vánoční setkání...
Ve vánočním čase jsme se všichni moc rádi sešli při 
vánočním setkání. Ve studovně vznikl krásný strom, 
který má připomínat naše studenty bývalé i současné.
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Po velkém 
očekávání nás 
navštívil Mikuláš, anděl a čert. 
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Výlet do Drážďan...
Tradičně se také studenti vydali na vánoční 
trhy do Drážďan a na zámek Moritzburg.
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Dobrý skutek...
Vánoční čas je též o dobrých skutcích. Naše škola se zapojila 
do projektu Hrdá škola, díky němuž studenti vyššího gymnázia připra-
vili dobrý skutek. Vybrali krmivo pro útulek a osobně ho byli předat.
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Reprezentace...
Studenti velmi pěkně reprezentovali gymnázium 
v různých soutěžích a přehlídkách. 
Velký úspěch zaznamenali naši šachisté 
– 1. místo v regionálním přeboru
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Adaptační kurz
Jelikož se řídíme heslem: „Škola hrou“ 
a víme, že na třídním kolektivu se musí 
pracovat, prima a prvák s kvintou 
vyrazily na adaptační kurz. 
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Turistický kurz
Oktáva a čtvrtý ročník si vynahradily 
sportovně - turistický kurz dle svého.
https://www.facebook.com/310369129622451/posts/
440580549934641/
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Lyžařský kurz
A sekunda s kvintou a prvákem vyrazili 
v zimě na hory. Uffffff……stihli to jen tak 
tak. 8. -13. 3. 2020. A velmi si to užívali. 
https://www.facebook.com/310369129622451/posts/
522512591741436/
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Kurz vaření
Ve školním roce měli možnost naši studenti 
docházet do kurzu zdravého vaření. 

A že jim to šlo… 
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Maturitní ples
Naši nejstarší 

studenti přichystali 
nezapomenutelný 

maturitní ples
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Návštěva poslance...
Navštívil nás také pan poslanec 
Ing. Jan Skopeček, který naše studenty 
seznámil s ekonomickou situací v ČR i Evropě.
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Projekt EDISON
Na škole jsme také přivítali mezinárodní studenty v rámci projektu 
Edison. Studenti z Číny, Srbska, Řecka, Indonésie, Mexika a Gruzie 
seznámili studenty s jejich zemí, tradicemi, tradičním jídlem či folklo-
rem. Ani my jsme nezůstali pozadu a ukázali jim naše hlavní město.
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Projekt Erasmus+
Škola je nadále zapojena do mezinárodního 
projektu Erasmus+. V tomto školním roce 

se bohužel žádné výjezdy nekonaly z důvodu 
nastalé koronavirové situace. Proto nás v příštím 

školním roce bude čekat výjezd do Itálie a Německa. 
Máme se na co těšit.
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Výtvarné práce našich studentů
Řada studentů je i výtvarně nadaná…
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Napsali o nás...
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Předání maturitního vysvědčení
Dne 18.6.2020 jsme zakončili jednu etapu. Pro někoho to byla etapa 8-létá, 
pro jiné 4-letá. Bylo nám velkým potěšením předat maturitní vysvědčení 
lidem, kteří si stojí za svými názory, mají své sny a bojují za ně. Děkujeme 

studentům tříd Oktáva a IV. A za to, že zůstali až do konce.


