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Vážení a milí rodiče, 

v dnešním newsletteru najdete malé ohlédnutí za březnem na GTM, důležité informace týkající se nej-

bližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na duben.  
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OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM 
 

BŘEZEN V KLÍČOVÝCH SLOVECH 

Všechny naše akce a aktivity najdete na našich webových stránkách:  

 

 Články si můžete přečíst zde: http://gymnaziumtm.cz/clanky/ 

 Fotky si můžete prohlédnout zde: http://gymnaziumtm.cz/fotogalerie/ 
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OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM—VÝMĚNY 

BERTOLT-BRECHT GYMNASIUM DRESDEN 
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OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM—VÝMĚNY 

KÖNIG WILHELM GYMNASIUM HÖXTER 
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OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM—VÝMĚNY 

PAULA FÜRST SCHULE FREIBURG 
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OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM—VÝMĚNY 

WILLIBALD GLUCK GYMNASIUM NEUMARKT 
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OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM 

PRAKTIKUM V TANZÁNII 
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VYLEPŠENÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA  

NOVÝ JARNÍ VZHLED MINIZAHRÁDKY 



 

9 

VÝUKA NETRADIČNĚ 

PROJEKTOVÝ TÝDEN –VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 
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VÝUKA NETRADIČNĚ—OSLAVA DNE UČITELŮ  

DEN NARUBY—UČÍ SEPTIMA :-) 



 

11 

NÁZORNÁ POMŮCKA NA DĚJEPIS—POZNÁTE?  

VÝUKA NETRADIČNĚ 

BESEDA S ANDOREM ŠÁNDOREM 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 

Wandertag 

13.4.2018 



 

13 

POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 

Přijímací zkoušky 

13.4.2018  

17.4.2018 
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DŮLEŽITÉ INFO, PODĚKOVÁNÍ, GRATULACE 

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 Nejbližší ředitelské volno: 30.4.2018 

 

 Gratulujeme kvartám a tercii k úspěšnému zvládnutí 

ústní části zkoušky DSD I a gratulujeme také Janě 

ze sexty ke třetímu místu v soutěži JDI. 

 

BUFET opět otevírá—nejpozději v květnu se můžete těšit na nového 

provozního a na novou nabídku 

 

 Děkujeme za účast ve zpětné vazbě, jsme vděční těm, kteří se zúčastnili, 

bohužel jich bylo málo, účast nedosáhla ani 40 %…. Výstupy brzy na webu. 

Pokud by Vás napadlo, co bychom mohli udělat pro vyšší účast, budu ráda za 

Vaši zpětnou vazbu na mail. Děkuji.  

 

 Děkujeme paní Francové za kontakt na pana Velíška, který u nás měl zajímavou 

besedu se studenty. Děkujeme také MUDr. Matouškovi za přednášku o poro-

dech.  Děkujeme také paní Novotné, která zprostředkovala setkání s generá-

lem Andorem Šándorem, který na besedu s našimi studenty zavítal v pondělí 

26. 3. 2018. Besedu skvěle moderoval Ondřej Karel ze septimy, který prokázal 

(a prokazuje) velké moderátorské nadání.  

 Děkujeme za aktivní účast v dějepisné olympiádě Anně Giese (4A) a Janu 

Komínkovi (4B).  Děkujeme kvintě, která se aktivně připravuje na dějepisnou 

soutěž Na pivo s Karlem Velikým, kam se aktivně chystá i oktáva, kterou doplní 

Jan Komínek s kvarty. Držíme palce trojici ze septimy (Nauš Jiří, Karel On-

dřej a Berger Petr), kteří si již po několikáté zúčastní prestižní dějepisné 

soutěže, zaměřené na moderní dějiny, kterou organizuje gymnázium v Chebu. 

 

Děkujeme našim studentům za spolupráci při výměnných projektech 

Děkujeme našim učitelům  a ostatním kolegům za nadstandardní nasazení při 

realizaci zahraničních výměn, za přípravu studentů na DSD I a samozřejmě i 

při dalších aktivitách školy.   

Děkujeme také dalším rodičům, kteří podporují naše aktivity ! 
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DŮLEŽITÉ NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY  
 

 DATUM       AKCE 

11.4. písemná maturitní práce z českého jazyka a cizích jazyků 

13.4. Wandertag 

13.4. Přijímací zkoušky první termín 

17.4. Přijímací zkoušky druhý termín 

7.-21.4. Praktikum Hamburg 

23.4. Focení 

23.4. PEDAGOGICKÁ RADA, klasifikace 3.čtvrtletí (výuka zkrácena ) 

23.4. Třídní schůzky, konzultace 

25.4. Hovory o historii 

27.4. Filmožrouti a pálení čarodějnic 

27.4. Poslední zvonění oktávy 

30.4. Ředitelské volno 

1.5. Státní svátek 

2.5. Kafkatag s Bertolt Brecht Gymnasium Dresden 

2.5.-7.5. Písemné maturity 

7.5.-11.5. Bavorský les 

8.5. Státní svátek 

16.5.-17.5. Maturity ústní 
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Milí rodiče a studenti,   

V dubnu se rozloučíme s oktávou, které naposledy zazvoníme 27.4.  a zároveň roz-

hodneme o našich nových budoucích studentech, které přijmeme do primy 2018/19. 

 

V souvislosti s přijímacím řízením mě oslovil tento citát nebo možná spíše vzkaz pro 

naše budoucí studenty :-):    

„Jestliže neumíš, naučíme, jestliže nemůžeš, pomůžeme ti, jestliže nechceš, nepotře-

bujeme tě.“ (Jan Werich) 

  

Přeji Vám všem krásný duben.  


