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Vážení a milí rodiče, 
v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2017, důležité informace týkající se nej-
bližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na únor 2017.  
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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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Barevný týden—hrdá škola 

Ohlédnutí za lednem  
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Ohlédnutí za Lednem 

Novoroční koledování 

Ústní DSD II 
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Ohlédnutí za lednem 

Jaderné hovory o historii 

Debata v rádiu 

https://www.youtube.com/

watch?v=tB4gqebnxu4 
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Třídnícká lezecká hodina 

Výuka netradičně 
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Výuka netradičně 

Zeměpis 

Geodet v rámci výuky CSP 

Chcete-li vědět, jakou má toto sou-

vislost se zeměpisem, podívejte se 

sem: http://gymnaziumtm.cz/

clanky/skola/projektova-vyuka-v-
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Pozvánky na zajímavé akce 

Koncert 

11.2., 

19.30 
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Pozvánky na zajímavé akce 



 

10 

Pozvánky na zajímavé akce 
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Důležité nejbližší termíny  
 

 Datum       Akce 

31.1. pololetní vysvědčení 

3.2. pololetní prázdniny 

6.-12.2. jarní prázdniny 

18.2. maturitní a imatrikulační ples, Belveder  

22.2. hovory o historii 

22.2. Masopust na GTM     

únor recitační soutěž nj  –  příprava      

22.2. písemná část DSD I 
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Důležité informace  

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 Pythagoriáda: Úspěšným řešitelem školního kola a postup do okresního kola si 
zajistili Oliver Novotný (13 bodů) a Kristián Hloušek (12 bodů), oba z primy. 
Gratulujeme!  

 
 Zkontrolujte, prosím,  na svých účtech úhradu školného:  
 http://gymnaziumtm.cz/skola/zakladni-informace-skolne  
 
 
 Vítáme novou kolegyni paní Pavlu Petrovou, která bude novou třídní tercie B. 

Věříme, že se jí na GTM bude líbit. Kontakt petrova@gtmskola.cz   
 V souvislosti s touto personální změnou došlo i k mírné úpravě rozvrhu na dru-

hé pololetí, který je již zveřejněn na webu.  
 
 Děkujeme zástupcům rodičů za účast na schůzce—zápis bude příští týden 

zveřejněn na našem webu, včetně výstupu ze studentské zpětné vazby.  
 
 Začíná druhé pololetí kroužků, prosíme potvrdit účast Vašich dětí u vedoucích 

kroužků a o úhradu druhého pololetí na první únorové hodině. Dotazy ohledně 
kroužků směřujte na paní Pavlu Krummackerovou, krummackero-
va@gtmskola.cz 

 
 Informace o změnách našich kroužků naleznou děti i rodiče v Žákovské knížce 

na hlavní stránce v aktualitách   
 
 

 

Děkujeme rodičům, kteří podporují naše aktivity a všem učitelům za podporu a motivaci studentů a 
těšíme se na další jejich úspěchy v druhém pololetí.  
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Milí rodiče a studenti,   

přeji Vám pohodové jarní prázdniny a spoustu energie do druhého pololetí.  

Zuzana Svobodová 

 

Přes prázdniny (nejen přes prázdniny) myslete na to, že :  

„Education is not something you can finish“ 

– Isaac Asimov 

 

  


