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Vážení a milí rodiče, 
v dnešním newsletteru najdete malé ohlédnutí za říjnem, důležité informace týkající se nejbližších dnů 
a týdnů a také relativně přesný časový plán na listopad.  
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Ohlédnutí za říjnem 
 

říjen 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/ 

 



 

3 

Ohlédnutí za říjnem 

Výměnný pobyt ve Freiburgu 
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Ohlédnutí za říjnem 

Studetni IKG v  Praze 

Závěrečná plavba na lodi 
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Ohlédnutí za říjnem 

Suit-up den — projekt hrdá škola 

Jestli bychom přece jen 

neměli zavést ty školní 

uniformy….  
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Akademie slova 

Výuka netradičně 

Beseda s Jiřím Pospíšilem 
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Výuka netradičně 

Geografie trochu jinak 

Literární kavárna 

Povinná četba s bábov-

kou v ruce  
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Pozvánky na zajímavé akce 

Zahájení přípravných kurzů:  

12.10. 
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Pozvánky na zajímavé akce 
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Projekty 
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Důležité nejbližší termíny  
 

 Datum       Akce 

13.11. 14:30 Pedagogická rada 

13.11. 17:30 Třídní schůzky a konzultace 

17.11.   Státní svátek 

23.-25.11.   Schola Pragensis 

28.11.   DSD II - písemná část 

29.11.   Hovory o historii 

27.11.-1.12.   Projektový týden 

2.12. 14 - 16 
Prezentace projektů a den 
otevřených dveří 

5.12   Mikuláš 

6.12.   Vánoční Drážďany 

20.12. 12 Zpěv koled 

21.12.   Vánoční besídky 

22.12.   Ředitelské volno 

23.12-2.1.   Vánoční prázdniny 
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Důležité informace a poděkování 

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 
 
 Termíny školního roku 17/18 jsou na našem webu pravidelně aktualizová-

ny, pokud jste si vytiskli plán z doby před prázdninami, raději ho vyhoďte a 
vytiskněte si nový (nebo lépe—netiskněte)  

 Nejbližší ředitelské volno: 22.12.2017 
 Den otevřených dveří je v sobotu 2.12.—prosíme o účast všech studentů, za 

tuto sobotu jsme věnovali studentům celý volný týden o podzimních prázdni-
nách. Věříme, že dorazí všichni studenti, protože budou prezentovat své pro-
jekty. Těšíme se na setkání s rodiči i studenty.  

 Uvolnila se dvě místa na cestu do Tanzánie—v případě zájmu kontaktujte 
paní Bočanovou. Děkujeme 

 Ještě jsou volná místa na výměnný pobyt v Drážďanech 
 
 
Poděkování studentům:  Ondřej Karel,  Jiří Nauš,  Johana Baranková,  Monika 
Fischerová, Jakub Troníček, Kryštof Zatloukal, Karolína Bendová za aktivní a vel-
kou pomoc během Akademie slova. A samozřejmě oktavánům za akci Oktáva čte 

primě, která byla součástí Akademie slova. A zároveň se tím zařazujeme do velké-
ho projektu Celé Česko čte dětem. Potěšujícím zjištěním je fakt,  že naše děti 

doopravdy čtou :-) 
 
 
Děkujeme našim učitelům  a ostatním kolegům za nadstandardní nasazení a or-
ganizaci říjnových akcí: Výměnné pobyty,  Akademie slova,  zahájení kroužků a 
přípravných kurzů, příprava žádostí o dotace, vyúčtování projektů loňského roku, 

Hovory o historii, besedy, přednášky, soutěže a k tomu ještě výuka a běžný provoz 
školy.  
Děkujeme a těšíme se na další akce :-)  

 
 
 

 
 

Děkujeme také rodičům, kteří podporují naše aktivity ! 
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Gratulujeme a děkujeme 

 
 

Loňské kvartě jsme předali diplomy DSD I, 

všem moc gratulujeme ke skvělým výsled-

kům 
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Milí rodiče a studenti,   

Doufám, že jste si během podzimních prázdnin odpočinuli a nabrali sílu na čtvrtletní klasifikaci a podzimní dny. V tomto povo-

lebním období stojí za to připomenout si následující myšlenku a tento asi celkem známý obrázek:     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i když nevím, jestli s ním obstojíte u čtvrtletek z matematiky :-))  

Krásný listopad přeji 


