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Vážení rodiče, 

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

bližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na konec školního roku 2015/2016.  
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OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNEM 
 

KVĚTEN 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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MATURITNÍ ZKOUŠKY 

OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNEM 

Maturita byla určitě nejdůležitější květnovou 

akcí :-)  
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OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNEM 

 
DEN VE ŠKOLNÍM OBLEČENÍ  

EVAKUACE—NAŠTĚSTÍ CVIČNÁ :-) 



 

5 

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNEM 

PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍ CH VYSVĚDČENÍ 
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OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNEM 

 
DEN DĚTÍ TAK TROCHU JINAK... 

PREZENTACE PRAKTIKA V HAMBURKU 

Připomněli jsme si hlavní účel tohoto svátku: 

upozornit na dětská práva ve světě ... 

Studenti shrnuli svých pracovních 14 dní :-)   
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GRATULUJEME A DĚKUJEME :-) 

 

Prostor pro gratulace a poděkování :-):  

 

 Gratulujeme našim absolventům k ukončenému středoškolskému vzdělání a držíme jim palce u přijímacích 
zkoušek na vysoké školy. 

 Gratulujeme Jolaně Klapkové k výhře v naší literární soutěži. 

 Držíme palce Nele Čížkové při českém finále JDI. 

 Děkujeme Jonathanovi Boué za hudební vystoupení na slavnostním předávání maturitních vysvědčení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gratulujeme Anežce Floriánkové ke skvělému umístěna na Mistrovství Evropy v plavání a také k účasti ve 

spotu pro Konto Bariéry.  

 Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili zpětné vazby, na přehledné výstupy se můžete těšit do konce srp-
na 2016. Jsme moc rádi, že v dotazníku zazněla řada pozitivních komentářů, jako je například tento :-):  

 
Přátelské prostředí, malý počet tříd, díky kterému není prostředí ve škole 

anonymní, velká zainteresovanost jednotlivých vyučujících na kvalitě výuky.  

 

 

Děkujeme všem učitelům za podporu a motivaci studentů a těšíme se na další jejich úspěchy.  
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DOBRÉ SKUTKY 

Děkujeme všem za donesené brýle. Článek o této 

akci si můžete přečíst také zde:  

http://www.prazskypatriot.cz/studenti-gymnazia-

sbirali-bryle-posilaji-je-do-zemi-postizenych-

prirodnimi-katastrofami/ 

Cenu Thomase Manna vyhlásíme na zahradní slavnosti 
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POZVÁNKY 

POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ SLAVNOST 
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POZVÁNKY 

ČESKO-NĚMECKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S AJ 
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POZVÁNKY 

VÝLET DO LEGOLANDU 
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DŮLEŽITÉ NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY  
 

 DATUM             AKCE 

9.6. 16.00 Oslava založení ZŠ v paláci Hybernia 

16.6.  Finále JDI ČR 

20.6. 14.30 PEDAGOGICKÁ RADA, klasifikace 4. čtvrtletí  

20.6. 18.00 setkání rodičů budoucích primánů a rozřazovací testy aj 

21.6.  9-12 burza učebnic, úklid 

21.6.  16.00 zahradní slavnost, grilování 

22.6.   sportovní den 

21.6.-28.6.   Pobyt  v Höxteru 

24.6.-29.6.   Pobyt  v Neumarktu 

23.6-29.6.   Prostor pro školní výlety 

30.6. 9.00 předávání závěrečného vysvědčení 

1.7.-31.8.  Letní prázdniny 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE  

 

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 

 Plán práce pro školní rok 2016/2017 postupně doplňujeme na webu školy 

 Připravujeme projekt pro čajovnu na GTM—sledujte náš web, brzy spustíme projekt na 

HitHit—můžete se těšit na fotky, video a hlavně příští rok na čajovnu :-) . Těšíme se, že 

Vám projekt odprezentujeme na naší zahradní slavnosti a děkujeme studentů ekonomického 

semináře a paní P. Krummackerové za přípravu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Díky projektu ESF jsme snížili cenu příměstského tábora s němčinou na báječných 1000,- 

včetně oběda :-)  

 Změna ve složení správní rady školy. Paní předsedkyně Lenka Prošková odstoupila ze své 

funkce kvůli dlouhodobému pobytu v zahraničí. Děkujeme jí tímto za práci pro školu a  pře-

jeme jí mnoho pracovních a osobních úspěchů. O novém složení správní rady Vás budeme 

informovat na začátku příštího školního roku.  

 Nová partnerská škola— navázali jsme spolupráci s gymnáziem Bertolta Brechta v Dráž-

ďanech, můžete se těšit na rozšířenou nabídku výměnných pobytů a literární projekty.  

 Někteří z Vás stále ještě neuhradili školné, prosím o úhradu nejlépe ihned. Děkujeme  

 

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

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

moc Vám děkuji za celoroční spolupráci. Pro tento školní rok se s Vámi loučím, na další newsletter 

se můžete těšit zase v září. 

Přeji krásné prázdniny :-). 

 

Citát jsem si  tentokrát vypůjčila  od naší nové partnerské školy v Drážďanech :-):  

„Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war“  (Bertolt Brecht) 

 

Zuzana Svobodová 


