
Gymnázium J. A. Komenského s.r.o. 

 

Záměr na týden od 15. 2. 2021 

„Na topole nad jezerem jezdí vodník s buldozerem...😊😊😊“ 

 

A „překvapení“ dne: v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda 

krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15.2.2021 ve stejném 

režimu jako dosud. Tzn. probíhá výuka všech ročníků GJAK distančním způsobem.  

Organizace vzdělávání se řídí Pokynem ŘŠ č.j. 1/2021 ze dne 2.1.2021.  

 

16. 2. 2021 /úterý  online porada pedagogických pracovníků zrušena  

 

16. 2. 2021  Pro uchazeče o studium na naší škole pořádáme DNY ZAVŘENÝCH DVEŘÍ A 

SPUŠTĚNÝCH KAMER pro uchazeče o studium od září 2021. 

Možnost individuální návštěvy školy až do 25.2.2021 po předběžné dohodě.   

 

23. 2. 2021   online třídní schůzky  

od 16:00 – 16:30 hodin s třídními učiteli  

od 16:30 – 17:30 hodin individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími (dle 

předběžné registrace ve sdílené tabulce 

veškeré informace jsou rodičům k dispozici na ENástěnce školy 

 

28. 2. 2021   vyhodnocení meziškolní soutěže o nejzajímavějšího sportovního sněhuláka 

   Do školní soutěže s námi zapojila i ZŠ Proboštov  

Nejlepší sportovní sněhuláky ZŠ Proboštov vyhodnotí komise pedagogů z naší školy, 

naopak nejlepší sportovní sněhuláky z naší školy vyhodnotí komise pedagogů ze ZŠ 

Proboštov  
V příštím týdnu od 22. 2. 2021 proběhne příprava na SPOLEČNÝ ŠKOLNÍ PROJEKT „JERUZALEMA 

DANCE“. První hodina tělesné výchovy – z dvouhodinovky (tzn. od 14:30 – do 15:30 hodin) online. 

PŘEKVAPENÍ !!! – bude legrace a bude se natáčet 😊 Taneční výzva Jerusalema pro okamžiky radosti 

během pandemie COVID 19. Hit "Jerusalema" od mistra KG a Nomceba Zikodeho z roku 2019 získal mezinárodní 

pozornost poté, co se na sociálních sítích rozšířily klipy. Skladba byla streamována více než 60 milionkrát, byla 

jmenována nejoblíbenější skladbou na světě. Globální výzva začala poté, co skupina přátel v Angole natočila video, na 

němž tančí na píseň v únoru 2020, kdy pandemie začala vypadat vážněji. Od té doby nabízí jihoafrická píseň a 

doprovodná taneční výzva: „Jsme v tom společně“- okamžiky radosti a společné zábavy během pandemie v celém 

světě.  

A my do toho jdeme také! V úterý dostanete na ENástěnku popis základních kroků (neučte se kroky z videí, 

každý to dělá trochu jinak) a originál hudbu. Pokud se povede (do školy by se měly zítra přivézt na PC do učeben 

nové nastavitelné kamery) – natočím Vám v učebně základní kroky-postup/metodiku. Zatím se můžete podívat 

na různé varianty. Přidat se mohou i dítka z tělesné výchovy „uvolněná“ 😊 Určitě se přidají se také učitelé-

máme přislíbeno 😊  

https://www.youtube.com/watch?v=nyp_zUM-lgU 

https://www.youtube.com/watch?v=unVoLZClhqw 

https://www.youtube.com/watch?v=UBXkj2BJJes 

https://www.youtube.com/watch?v=vH-zGql7Y_A 

https://www.youtube.com/watch?v=nyp_zUM-lgU……atd.,atd.,atd. 😊😊😊 

Tak se děcka nevzdávejte, už to všechno vydržíme, třeba se i brzy uvidíme a dáme TO 😊  

Hezké sluníčkové dny, s úsměvem a pevné zdraví 

Zapsala 15.2.2021 J. Turková 
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