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Vážení rodiče, 
v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit v měsíci září, důležité informace týkající se nej-
bližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na říjen.  
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Ohlédnutí za zářím 
 

Září v klíčových slovech 

Všechny naše zářijové 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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Stmelovací kurz primy 

Ohlédnutí za zářím 

Stmelování primy proběhlo ve dnech 4.9. - 8.9.2016 v krásném prostředí Šumavy.  
Kromě třídní učitelky Ludmily Lukavské  jela i výchovná poradkyně Lucie Smolková a lektoři společnosti 
Odyssea. Hlavním cílem pobytu bylo vzájemné poznávání a stmelování  nového třídního kolektivu. Během 
pěti dnů si vytvořili pravidla třídy, zahrály si spousty stmelovacích her a podnikli několik výletů do okolní 
přírody. Kurz jsme realizovali také díky finančnímu příspěvku z grantu na podporu primární prevence.   
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Ohlédnutí za zářím 

Stmelovací kurzy tercie a kvinty 
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Ohlédnutí za zářím 

 

 

Některé tradice je hezké do-
držovat, proto se naše škola 
opět zapojila do akce Zažít 
město jinak—tentokrát na 
multikulturní téma. Návštěv-
níci mohli ochutnat tradiční 
národní jídla, vyfotit se u 
Eiffelovy věže nebo si společ-
ně zabubnovat.  

 

 

Zažít město jinak 

Gymnazistou na zkoušku 
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Vědecký jarmark 

Ohlédnutí za zářím 

Veletrh kroužků  
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Ohlédnutí za zářím 

Valerie Zawadská  

Hovory o historii 
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Ohlédnutí za zářím 

První zápas fotbalového klubu DFC 

Konference Landesversammlung 
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Pozvánky na zajímavá setkání 
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Pozvánky na zajímavé akce 
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Dobré skutky 

Cena Thomase Manna 

Světluška 
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Gratulujeme, děkujeme 

 

Prostor pro gratulace a poděkování :-):  

 

 Děkujeme Jonathanovi Boué a jeho triu za hudební 

vystoupení v rámci slavnostní akce Landesversam-

mlung.  

 Děkujeme panu Kotkovi za dopravu nábytku z Ikea. 

 Děkujeme zástupcům rodičů k účasti a diskuzi na zá-

řijové schůzce a těšíme se na další vzájemnou spo-

lupráci. 

 Gratulujeme Báře Smolkové k prvnímu místu v bě-

žecké soutěži DDM Praha 8  

 Gratulujeme paní Jitce Neradové k její nové knize. 

 Děkujeme paní Novotné za zorganizování besedy s 

V. Zawadskou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem učitelům za podporu a motivaci studentů a těšíme se na další jejich úspěchy.  
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Důležité nejbližší termíny  
 

 Datum       Akce 

1.10. 11-15 prima den s primou 

3.10.   primární prevence prima 

1.10.-15.10.   Studenti z Hamburku v Praze 

4.10.   zahájení kroužků 

11.10. 14.30 Beseda s Danielem Stachem 

13.10. 12.00 Bankéři jdou do škol  

13.10. 14.30 zahájení přípravného kurzu - M, Nj každý týden, vždy čt 

14.10. 14-20 Akademie slova 

19.10.   Hovory o historii 

24.-25.10.   ředitelské volno  

26.10-30.10.   podzimní prázdniny 
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Důležité informace  

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 V pondělí 3.10. zahájíme kroužky a volnočasové aktivity a prosíme o úhradu kurzovného (v hotovosti 
příslušnému vyučujícímu) 

 Připomínáme, že obědové krabičky není možné vyhazovat různě po škole. Děkujeme za pochopení a 
spolupráci. 

 Prosíme rodiče dětí, které chodí do Litoměřické, aby nám pomohli s problémem koloběžek, které 
komplikují přesun ze školy do jídelny—prosíme o to, aby  děti chodily do Litoměřické bez koloběžky. 
Koloběžky je nutné nechat ve škole a pak se pro ně případně vrátit, brát je s sebou bohužel nelze. 
Děkujeme za spolupráci 

 Evidence docházky pomocí čipových karet ISIC je pro žáky povinná. Prosíme Vás o zdůraznění této 
povinnosti Vašim dětem. Děkujeme za spolupráci. 

 Všichni žáci by měli mít svá hesla do žákovských knížek a aplikace Google Classroom, v případě 
ztráty je možné se obracet na paní Dvořákovou. 

 Kopírování pro studenty je možné pomocí ISIC karet a předplacení částky na kopírování pomocí 
aplikace SafeQ přístupné z našeho webu—podrobnosti poskytne v kanceláři paní Balcarová nebo pa-
ní Koubová. Kopírování na náklady školy není možné.  

 Přihlašování do výměnných pobytů je uzavřeno a projekty jsou odeslány k posouzení Fondu budouc-
nosti.  

 Sbíráme „prošlé“  autolékárničky—chtěli bychom mít v každé třídě dostatek náplastí a obinadel pro 
případ potřeby, proto bychom Vás chtěli poprosit, abyste vyřazené autolékárničky nevyhazovali a 
přinesli k nám do školy. Moc děkujeme 

 Věnujte, prosím, pozornost správné částce při placení školného, řada rodičů zaplatila o 500,- mé-
ně — My se ale připomeneme…. Děkujeme, že se nebude za upomínku zlobit a zbylou částku obratem 
uhradíte.  

Ředitelské volno 

Nově stanovené ředitelské volno:  

V souvislosti s jednotným přijímacím řízením vyhlašuji ředitelské volno pro 
studenty gymnázia 

na 18.4.2017.  
Děkuji  
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Milí rodiče a studenti,   

první měsíc tohoto školního roku máme úspěšně za sebou. Věřím, že se Vám září líbilo a těšíte 

se na devět dalších měsíců, které máte před sebou :-).  

Přeji Vám krásný začátek zatím slunečného podzimu a také příjemné podzimní prázdniny.  

Zuzana Svobodová 

 

Jeden inspirativní citát na závěr:  

„Ať si myslíte, že něco dokážete, nebo nedokážete, v obou případech máte pravdu.“ 

(Henry Ford) 

  


