
 

1 

Vážení rodiče, 

v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nej-

bližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na únor 2016.  

2/2016 

 www.gtmskola.cz 

www.facebook.com/gtmskola 

Newsletter  

Gymnázia Thomase Manna 

Strana  

 Ohlédnutí za lednem…...………………………………………..….. 2-4 

 Gratulujeme………………………………………………………………… 5 

 Charitativní sbírka brýlí…..……………………………………….  6 

 Pozvánky………….…………………………………………………………..  7-9 

 Důležité termíny a informace………………………………….. 10-11 

OBSAH 

Tříkrálové koledování  



 

2 

OHLÉDNUTÍ ZA LEDNEM 
 

LEDEN 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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TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 

OHLÉDNUTÍ ZA LEDNEM 

Koncert GTM v kostele Sv. Martina 
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OHLÉDNUTÍ ZA LEDNEM 

 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ KLÁRA 

OBLÍBENÝ „SVAČIŇÁK“ 

Studenti tercie až oktávy měli příležitost na-

vštívit poučné divadelní představení.  

Spojení příjemného s užitečným—jídlo o hlav-

ní přestávce a charitativní projekt 
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GRATULUJEME :-) 

 

Prostor pro gratulace :-):  

 

 Gratulujeme Ellen Gröning a Gabriele Klemové za vítězství v naší literární soutěži 
 
 Ve středu 20. Ledna 2016 proběhlo obvodní (okresní) kolo dějepisné olympiády. Její 45 ročník je vě-

nován Lucemburkům, tedy se „veze“ na vlně oslav 700 let výročí od narození Karla IV. Po velmi 
úspěšném školním kole, kde mnoho studentů dosáhlo takřka stoprocentní úspěšnosti, se konalo kolo 
obvodní, kde se sešli studenti z celé Prahy 8.  Z našeho gymnázia soutěžili tři kvartáni, Anna- Marie Ba-
lounová, Max Kellenberer a Martin Chudada. A nejen že se neztratili, naopak dopadli velmi hezky. Výsledko-
vě se pohybují v první části výsledkové listiny. Nejlepší byl Martin Chudada, který skončil na krásném (byť 
děleném) druhém místě. A postupuje (pravděpodobně) do krajského kola. Blahopřejeme! 

 
 Gratulujeme našim oktavánům k úspěšné ústní zkoušce DSD II a držíme jim palce do dalších zkoušek, které 

je v příštích měsících čekají.  
 
 Gratulujeme našim studentům k pololetnímu vysvědčení a držíme palce do dalšího pololetí :-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínáme, že v letošním roce budeme také udělovat Cenu Thomase Manna  

http://gymnaziumtm.cz/skola/cena-thomase-manna 

 

 

Děkujeme všem učitelům za podporu a motivaci studentů a těšíme se na další jejich úspěchy.  
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CHARITATIVNÍ SBÍRKA BRÝLÍ 

Děkujeme všem, kdo nám už donesl brýle. Se sbírkou ale dále 

pokračujeme a těšíme se na další přírůstky. Děkujeme  



 

7 

POZVÁNKY 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 3.2. 



 

8 

POZVÁNKY 

SOUTĚŽ KNIHOVNY POKRAČUJE 

MASOPUST GTM SE BLÍŽÍ 
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POZVÁNKY 

POZVÁNKA PRAŽSKÉHO LITERÁRNÍHO DOMU 

ZAKLÁDÁME ŠKOLNÍ BLOG 
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DŮLEŽITÉ NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY  
 

 DATUM         AKCE 

3.2. 8.15-16 den otevřených dveří: ukázky naší práce, vstup do tříd 

4.2.   primární prevence prima - pí Nováková 

9.2.   masopustní úterý 

12.2.   porada  pedagogického sboru 

17.2.  dopoledne focení studentů do ročenky 

18.2. 17.30 schůzky se zástupci rodičů 

20.2.   maturitní a imatrikulační ples, Belveder 

24.2.   primární prevence terie - pí Nováková 

24.2.   hovory o historii 

7.3.-

13.3.   jarní prázdniny 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE  

 

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 

Platba školného — připomínáme, že termín na úhradu další 

částky školného byl 31.1.2016. Částku 17500,-  prosíme uhradit 

na účet: 2000001731/8040    s Vaším platným variabilním sym-

bolem. V případě, že ho neznáte, kontaktujte paní V. Koubovou: 

koubova.v@gtmskola.cz 

 
 Spolupráce s autoškolou: Informace o autoškole jsou již na našem webu: http://gymnaziumtm.cz/

pro-studenty/autoskola 

 Všechny naše třídy jsou již vybaveny PC a datovým projektorem nebo interaktivní tabulí, věříme, že 

to studenti i učitelé ocení a užijí si zajímavou výuku.   

 Změna v pedagogickém sboru: paní Magdalena Koubová nemůže z osobních důvodů nadále vyučovat 

ekonomický seminář, proto ho od ní od pololetí přebírá paní Pavla Krummackerová, kterou  tímto ví-

táme v našem kolektivu vyučujících.  

 Kroužky: Začalo druhé pololetí, tudíž Vás prosíme o potvrzení účasti Vašich  dětí ve zvolených 

kroužcích a  o úhradu kroužkovného za další pololetí. Děkujeme. Kroužek španělštiny přebírá od 

Martiny Libé slečna Veronika Horneková, která je naší externí lektorkou.  

 Od tohoto pololetí je projektový týden hodnoceným předmětem, studenti obdrží na závěrečném 

vysvědčení známku jako hodnocení své práce během projektového týdne. Studenti, kteří budou v té 

době uvolněni, nahradí svou účast seminární prací na téma dohodnuté s vedoucím projektu. Tato 

známka (stejně jako další známky) bude mít vliv na postup do dalšího ročníku studia.  

 Praktikum v Hamburku a účast na tomto výměnném projektu je také hodnoceným předmětem, ze 

kterého studenti dostanou na konci roku známku.  

 

 Sledujte, prosím, pravidelně naše webové stránky, elektronickou žákovskou a pokud se k nám při-

pojíte i na Facebooku, jistě Vám neunikne nic důležitého.  
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Milí rodiče a studenti,   

Školní rok právě vstoupil do své druhé poloviny :-). Věřím, že jste ocenili snahu svých dětí v prvním 

pololetí a podpořili jejich motivaci ke studiu do pololetí druhého, i když třeba všechno nedopadlo 

podle Vašich představ.  

 

Myslím, že po pololetním vysvědčení se možná hodí připomenout si tento citát :-):  

„Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.“  

(Konfucius) 

 

Přeji  Vám a Vašim dětem úspěšný start do nového pololetí   

 

Zuzana Svobodová 


