
Už se opět (jako vždycky) ptáš sám/sama sebe na myšlenky typu: „Proč 
škola vůbec existuje?“ nebo „Nebyl by způsob, jak zařídit, abych necho-
dil do školy?“? Přijď a ZAŽIJ MALGYM JINAK! Jistě sis už všiml/a, že 
letos je to přesně dvacet pět let od založení našeho gymnázia. Při této pří-
ležitosti jsme se s několika dalšími studenty rozhodli, že chceme zažít školu 
jinak, a tak se 27. a 28. září promění a bude plná 
workshopů, přednášek, besed a dalších vše-
možných aktivit. Mů- žeš kupříkladu objevit 
TAJNÁ zákoutí školy, poslechnout si spousty zajímavých přednášek, 

zhlédnout staré záznamy z happeningů, přihodit něco na blešák, či 
odnést nové kousky, zjistit, jak jseš na tom ve srovnání s ostatníma v 

pingpongu, zahrát si šachy, zazpívat si karaoke nebo prostě si v klídku 
zahrát deskovky, dát si nějaké to občerstvení a zkouknout film v letním kině. 

Taky jsou pozvaní absolventi, kteří dřív na naší škole studova-
li, tak si je nenech ujít! Na to a na spous- tu dalších všemožných 

aktivit se můžeš těšit 27. a 28. září přímo v budově školy! Pro-
stě doraž a UŽIJ SI TO! PS.: Tímto vás všechny zveme nejen  
k prožívání oslav, ale také k jejich organi- zování. Zvládnout to 
všechno zorganizovat v pěti lidech je oprav- du nadlidský úkol, 
a tak, kdyby tu byl kdokoli, kdo by se chtěl na této akci podílet 

a získat nové zkušenosti, tak klidně může. Stačí se zeptat 
Jonáše Felkela (8.BG), Betty Do- ležalové (6.BG), 
nebo nám napiš na FB. Tříd je dost, zorga- nizuj něco svého! 
Oslava výročí dvaceti pěti let od založení na- šeho gymnázia. Pojď 
zažít školu jinak! Čekají vás workshopy, přednášky, konzer-
ty, letní kino, diskuze, sport a mnoho dalších všemožných aktivit. 
Tento školní rok oslaví naše škola 25 let od svého založení a 
jako současní studenti bychom se chtěli zapojit do oslav 
výročí. Chceme uspořádat akci, na které bychom naši 
školu zažili jinak. V pátek a sobotu 27.-28.9. bychom 
chtěli školu naplnit aktivi- tami. A to aktivitami 

mnoha druhů. Od letního kina filmového 
klubu, přes bleší trh, promítání 
happeningů, workshopů,  
sportovních turnajů  

a besed s absolventy 
až po hraní deskovek či  
tanec.
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