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 Co jsme v listopadu zažili: 

Projektový týden 

Projektový týden byl 

bezesporu nejdůležitější 

listopadovou aktivitou. Více 

si o něm můžete přečíst 

zde: 
http://gymnaziumtm.cz/clanky/skola/pr

ojektovy-tyden-na-gtm  

 

Projektový týden vyvrcholil DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Děkujeme všem za účast, spolupráci a 

báječnou atmosféru. O DOD si můžete 

přečíst zde: 
http://gymnaziumtm.cz/clanky/projekty/den-otevrenych-

dveri-a-prezentace-projektu  

 

25.11. vyrazily obě primy do knihovny 

Více zde: http://gymnaziumtm.cz/clanky/skola/navsteva-

knihovny-ia-ib  
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V pátek  28. 11. 2014 proběhl na Gymnáziu 

Thomase Manna Zelený den. Barevné dny 

navazují na dlouholetou tradici, i když v 

posledních letech jsme tuto tradici trochu 

zanedbávali, ale už to napravujeme a na 

další barevný den se můžete těšit v lednu   

 

 Další informace  
 Sledujte, prosím, pravidelně naše webové stránky, především změny v rozvrhu apod., 

děkuji. 

 Ještě máme několik nezaplacených školných - zkontrolujte si, prosím, zda máte uhrazené 

školné na první pololetí, děkujeme. 

 Krabičkové obědy úspěšně fungují, ještě můžeme zapsat několik zájemců.  Hlaste se 

případně u paní Balcarové. 

 Nový výměna s gymnáziem v Neumarktu http://www.wgg-neumarkt.de/ – zatím se 

přihlásili pouze 4 žáci, prosím, pokud máte o výměnu zájem, přihlaste se co nejdříve, jinak 

ji nebudeme moci realizovat. Výměna je určená pro žáky z tercie. Pokud jich nebude 

dostatek, oslovím žáky ze sekundy. 

 Můžete se k nám také připojit na facebooku:  https://www.facebook.com/gtmskola 

 Německá verze webových stránek se právě překládá, děkujeme za trpělivost. 

 Další Den otevřených dveří plánujeme na 28.1., pozvánku včas rozešleme, děkujeme a 

těšíme se….  

 

 Plán na nejbližší dobu:  

5.12. Mikuláš  na GTM 

6.12. Vánoční Drážďany –více info pí Dvořáková 

22.12.-2.1. Vánoční prázdniny  

5.1. nástup do školy v roce 2015 

19.1. 
Pedagogická rada, pololetní klasifikace, zrušené 
odpolední vyučování 

28.1. 
DOD: ukázky naší práce, vstup do tříd: 
dopoledne nižší stupeň, odpoledne vyšší stupeň 

29.1. 
pololetní vysvědčení, zrušené odpolední 
vyučování 

30.1. pololetní prázdniny 

 

Přeji Vám všem krásný adventní čas, spokojené Vánoční svátky a celkově 
pohodový konec roku 2014  a posílám jeden inspirativní citát: 

"Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí a oni vyrostou." (Ralph W. Emerson) 

 
Zuzana Svobodová 
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