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3. 5. 2016 (úterý) - 17:00 – 21:00
Přirozené vzdělávání, škola doma - Lucie a Radek S. Groverovi

Způsob, jakým přijímáme informace o světě, ve kterém žijeme, se promítá do naší reality. Je veliký rozdíl mezi vzděláváním vycházejícím 
z vnitřního zájmu jedince a vzděláváním podle předepsaných osnov. Rozhodujete se, jakým způsobem vzdělávat své dítě? Sháníte, 

tříbíte informace na téma klasického, přirozeného, domácího vzdělávání? Pojďte společně s ostatními sdílet vaše otázky, pocity a zkušenosti. 
Večerem budou provázet Lucie a Radek S. Groverovi, rodiče pěti dětí s desetiletou zkušeností domácího vzdělávání. 

Cena: 350 Kč. Přihlášky posílejte do 28.4. na bsouckova@hotmail.com. 

•

4. 5. 2016 – 18:15 - TV GymBreak
Aktuální díl o dění na rumburském gymnáziu  i v jeho okolí. Natáčí a zpracovávají sami studenti.

4. 5. 2016 - 19:00 - Jeden svět - filmový festival
 

Opri rebrík o nebo
 Farář se v malé vesnici pod Tatrami stará o bezdomovce, bývalé vězně, děvčata a kluky z dětských domovů, tělesně postižené a týrané matky 

s dětmi. Film o síle víry a hodnotě oběti, o tom, jak moc se člověk dokáže vydat za druhé, jak moc tím ztrácí, ale i jak mnoho tím získává. 
Režie Jana Ševčíková, Česko/Slovensko, 2014, 100 min. Výjimečný snímek oceněný Českým lvem za nejlepší dokumentární film.

•

6. 5. 2016 - 19:00 (pátek!) - Deliou - koncert housle a harfa
Houslistka Jitka Malzcyk (CZ) a harfistka Celestine Deodens (Francie) představí unikátní hudební projekt.

•

11. 5. 2016 - 19:00 - Nepojmenovaná výstava fotografií
Vernisáž výstavy fotografií studentek rumburského gymnázia Kristýny Papežové a Lucie Zamrzlové. Obě slečny se účastní programu DofE, 

do kterého je zapojeno místní gymnázium. Jedná se o prestižní program nazvaný Mezinárodní Cena Vévody z Edinburgu a tato výstava 
je výsledkem jedné z oblastí, ve které se mohou studenti zdokonalovat.

•

13.5. 2016 (pátek!) - Filmový festival Nisa
 

17:00 – Mallory - režie Helena Třeštíková, 2015, 101 min.  Film o naději, že každý má šanci změnit svůj život.
19:00 - Pepek a Námořník - koncert (indie rock, Litomeřice).

20:00 - Domácí péče - režie Slávek Horák, 2015, 92 min. Film o konečnosti lidské existence – a jak si s ní poradit.

•

15. 5. 2016 -  10:00 – 12:00 (neděle!) - Malování akrylem pro děti s Klárou
Děti od 6 do 10 let si mohou přijít vyzkoušet práci s barvou a vytváření obrazů pomocí šablonek a razítek. S sebou staré tričko, nejlépe však zástěru. 

Cena 300 kč. Přihlášky posílejte do 11. 5. na email emekeart@centrum.cz.

•

18.5. 2016 - 19:00 - Jak já to vidím... s Kamilou Veselou
Rozhovor s bývalou úspěšnou reprezentantkou ve sportovní chůzi, která stále drží rekordy ČR v hodinovce chůze a v běžeckém maratonu 

v juniorské kategorii. Třikrát se zúčastnila mistrovství světa , mistrovství Evropy a světového poháru. Na MS juniorů získala 5. místo. 
Na seniorském halovém mistrovství Evropy vybojovala 10. místo. Měla odcestovat na OH do Barcelony... 

Povídání nejen o sportu s rodačkou z Děčína a učitelkou z rumburského gymnázia.

•

25. 5. 2016 - 19:00 - I gympláci umí psát!
Píšete si doma do šuplíku nebo byste se rádi pochlubili vámi psanými řádky, na které jste pyšní? Zavítejte do čajovny Na Kopečku 

představit svou tvorbu nebo jen podpořit začínající umělce svou přítomností. Zpříjemněte si středeční večer kávou, horkým čajem 
a neobyčejnými pracemi nejen studentů rumburského gymnázia.

čajové středy

změny v programu vyhrazeny
Vstupné na akce 40 Kč (studenti a senioři 20 Kč)

OTEVŘENO: st (16.00 - 22.00)
k posezení u kávy, čaje a jiných lahodných nápojů

Rumburk, Krásnolipská ul., Na Kopečku - vedle Evangelického kostelíku

květen


