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Vážení a milí rodiče, 

v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z května 2017, důležité informace týkající se nej-

bližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na konec školního roku.  

6/2017 

 www.gtmskola.cz 

www.facebook.com/gtmskola 

Newsletter  

Gymnázia Thomase Manna 

Strana  

 Ohlédnutí za květnem………….………………………………………..……… 2-7 

 Výuka netradičně……………………………………………………………..…………… 8-9 

 Pozvánky……………………..……………………………………………………..…………… 10-13 

 Důležité termíny a informace………………………………….………………… 14-15 

OBSAH 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení 



 

2 

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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OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNEM 

MATURITNÍ ZKOUŠKA 

Maturanti při svém po-

sledním zvonění 
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SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ DIPLOMŮ A VYSVĚDČENÍ 

OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNEM 
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OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNEM 

PREZENTACE PRAKTIKA  

KAFKATAG 
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OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNEM 

TERCIE A BAVORSKÝ LES 
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OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNEM 

SVAČINOVÝ DEN UČITELŮ  

DEN DĚTÍ A DEN BEZ MOBILŮ  
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VÝUKA NETRADIČNĚ 

SEKUNDA V ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU 

LITERÁRNÍ WORKSHOP  
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VÝUKA NETRADIČNĚ 

BESEDA S DOMINIKEM FERIM 

BESEDA O SEKTÁCH 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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ANTIFETFEST 14.6.2017 

Plná kvalita filmu ke stažení zde: 

http://dn2017.antifetfest.cz/

full/32.mp4  

Plná kvalita filmu ke stažení zde: 

http://dn2017.antifetfest.cz/

full/66.mp4 
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
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DŮLEŽITÉ NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY  
 

 DATUM       AKCE 

23.6. Sportovní den 

26.6. Pedagogická rada, klasifikace 4. čtvrtletí 

26.6. Burza učebnic, úklid 

26.6. Zahradní slavnost, grilování 

11.6.-16.6. Přihlášení studenti v Höxteru 

19.6.-24.6. Přihlášení studenti  v Neumarktu 

11.6.-16.6. Přihlášení studenti v Drážďanech 

27.-29.6. Čas pro školní výlety 

30.6. Předávání vysvědčení 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE  

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 Sháním možnost  praktikantských míst pro studenty z Hamburku—prvních 14 

dní v říjnu. V případě nějaké možnosti, prosím napsat na mail: svobodo-

va@gtmskola.cz, dodám podrobnosti.  Moc děkuji 

 Ukončení školních kroužků k 23.6.2017 

 Ukončení obědů v Litoměřické: 22.6. 

 Krabičky možno objednávat až do 29.6.2017 

 Termíny školního roku 17/18 postupně zveřejníme na webových stránkách 

 Ředitelská volna v příštím školním roce: 23.-25.10. a 22.12.2017 

 Gratulace:  

 Gratulujeme Andree Meyerové k postupu do semifinále debatní soutěže 

Jugend debattiert international  

 Gratulujeme k úspěchu našich studentů v soutěži Antifetfest 

 Gratulujeme našemu webu k postupu do finále soutěže ScoolWeb 

 Gratulujeme Raluce Buta ke 2. místu v krajském kole anglické olympiády 

 

 

 

 

 

 
 

Děkujeme rodičům, kteří podporují 

naše aktivity a všem učitelům za 

podporu a motivaci studentů   a 

těšíme se na další jejich úspěchy 

v dalším školním roce.  
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Milí rodiče a studenti,   

přeji Vám mnoho sil při závěrečných pololetních testech a uzavírání známek. Věřím, že pak na-

stane období zaslouženého odpočinku a užijete si krásné prázdninové dny.  

Přeji vám všem krásný teplý červen a mnoho štěstí nejen v testech.    

Zuzana Svobodová 

 

A ještě jeden citát, který mě oslovil tento měsíc. Kdyby  třeba náhodou něco nedopadlo           

dle vašeho přání :  

„Je to tak, jak to je … Pršelo, zmokl jsem, jdu dál“ (Santoka Taneda) 

 

 

  


