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Co jsme v lednu zaz ili 

DSD II jsou úspěšně za námi – všem 

moc gratulujeme    

 

Více informací zde: 
http://gymnaziumtm.cz/clanky/skola/ds
d-ii-uspesne-za-nami  
A fotky zde: 

http://gymnaziumtm.cz/fotogalerie/s

kola/deutsches-sprachdiplom-ii  

 

 

 

   

 

Červený den opět vyhrála prima A 

(ale i ostatní třídy se snažily… ) 
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Klub mladých diváků 

V rámci Klubu mladých diváků se studenti 15.1. vypravili na grotesku Naši Furianti od Ladislava 

Stroupežnického. Více zde: http://gymnaziumtm.cz/clanky/kultura/klub-mladych-divaku  

 

 

Den otevřených dveří 

28.1. se otevřely dveře našeho gymnázia 

návštěvníkům, zájemcům o studium, ale i 

rodičům našich studentů, kteří se chtěli 

podívat, jak probíhá výuka.  Více zde: 

http://gymnaziumtm.cz/clanky/skola/den-

otevrenych-dveri%20-%20leden%202015  

Další fotky najdete zde: 

http://gymnaziumtm.cz/fotogalerie/skola/

den-otevrenych-dveri-28-1-2015  
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Autorské čtení 

Studenti z kvarty, kvinty a sexty, kteří měli 

zájem, se zúčastnili autorského čtení 

autobiografické knihy „Versuche dein Leben 

zu machen“ od Margot Friedlander – 

židovky, která přežila v Berlíně druhou 

světovou válku.   

 

 

Dějepisná olympiáda 

 

Soutěž ve znalosti historie je na našem gymnáziu již tradicí. Ani letošní rok proto nemohl být 

výjimkou. Dějepisná olympiáda je zaměřena na věkové kategorie tercie a kvarty. Z obou tříd se také 

zúčastnilo osm a osm studentů. Tématem letošního ročníku je:  „Pot, slzy a naděje aneb život je boj.“ 

Jinými slovy, jde o bitvy napříč staletími.  Budeme se tedy nořit do vítězných, prohraných či jinak 

přelomových bitev, které posunuly dějiny zase jiným světem. Dějiny prostě píší vítězové a tak pevně 

věříme, že i naši studenti budou vítězně postupovat všemi dalšími koly. To první, školní, s přehledem 

vyhrála děvčata z tercie, Jana Fixová, která byla úplně první a v těsném závěsu za ní skončila Michaela 

Švábenická. Do krajského kola je doprovodí ještě jeden chlapec z kvarty, Daniel Vávra.  Všem 

zúčastněným studentům děkujeme a vítězům nejen gratulujeme, ale hlavně držme palce v dalších 

kolech Dějepisné olympiády.  

J. Neradová 

 

 

 

Dals í  informace  

 Od února dochází k drobné úpravě rozvrhu, kterou naleznete na webových stránkách:  

 http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/rozvrhy 

 Ve spolupráci se společností SCIO budeme na naší škole pilotovat testy z německého 

jazyka (první týden v únoru). 

 Moc děkujeme třídám kvarta a septima za profesionální průvodcovské služby po naší škole 

během dne otevřených dveří . 

 Už brzy se můžete těšit na novou učebnu ICT a také na fyzikální laboratoř Pasco. 
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A ještě jedna novinka:  

Naši studenti mají v budově D k dispozici novou kuchyňku  

http://gymnaziumtm.cz/clanky/skola/nove-kuchynky  

 

 

  

 

 

Prosíme Vás (kdo jste tak ještě 

neučinili) o úhradu školného na 

druhé pololetí školního roku 

2014/2015. Děkujeme 

 Částka: 17 500,- 

 Účet č: 2000001731/8040 

 Váš variabilní symbol 

 

 

Pla n na nejbliz s í  dobu:  

5.2. sběr papíru 

17.2. Masopustní úterý, vstup do školy pouze  v maskách 

21.2. maturitní a imatrikulační ples 

27.2. žlutý den 

2.3.-6.3. jarní prázdniny  
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Na pivo s Karlem Velikým 
….se vypravíme 27. 3. 2015 do kina Atlas. Nejde samozřejmě o naši nabízet našim studentům legální 
alkohol, ale o akčně nazvanou soutěž, kterou již léta pořádá Gymnázium Pernerova v Karlíně. Jde o 

jejich snahu vyplnit mezeru na trhu, kde chybí dějepisná olympiáda pro starší studenty. A tak vznikla, 
tako bohulibá myšlenka, která má v dětech probudit větší zájem o historii, o její každodennost. I my 

máme v této soutěži hezkou tradici, před lety ji naši studenti dokonce vyhráli. A letos se po kratší 
odmlce do soutěžního klání vracíme. Soutěžní družstva vytváří studenti kvinty a sexty, kteří se mají 
pochlubit prezentací libovolné historické epochy a jejího všedního života. Již se aktivně připravují, 

takže jsme zvědaví na výsledek jejich historického bádání. Soutěžit budou tito odvážlivci. 
Nela Čížková, Karolína Bendová, Anna Bulaková, Valerie Lembaková, Giorgia Solazzo 

 

  

 

 

 „Když šplháš po žebříku úspěchu, ujisti se, že se opírá o správnou budovu.“ 

 (Stephen M. R. Covey) 

 

 
Přeji příjemný únor 
Zuzana Svobodová 

www.gtmskola.cz  

www.facebook.com/gtmskola  

http://www.gtmskola.cz/
http://www.facebook.com/gtmskola

