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Vážení a milí rodiče, 

v dnešním newsletteru najdete malé ohlédnutí za loňským školním rokem, důležité informace týkající se 

nejbližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na začátek školního roku.  
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OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ROKU 
 

KONEC ROKU 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 ČERVNEM 

VÝMĚNNÉ POBYTY 

Drážďany 

Neumarkt 
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VÝMĚNNÝ POBYT V HÖXTERU 

OHLÉDNUTÍ ZA ČERVNEM 

SPORTOVNÍ DEN 
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OHLÉDNUTÍ ZA ČERVNEM 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
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OHLÉDNUTÍ ZA ČERVNEM 

ŠKOLNÍ VÝLETY  
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OHLÉDNUTÍ ZA ČERVNEM 

ŠKOLNÍ VÝLETY 
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SRPEN NA GTM 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

STAVEBNÍ PRÁCE, ZVELEBOVÁNÍ ŠKOLY 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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PROJEKTY 
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KROUŽKY A DFC 

Název kroužku Lektor Termín  

Band - sbor  Rutrlová Jitka PO 16:10 - 17:00 

Cestování po České republice Bočanová Tereza 1x za měsíc víkend 

Český jazyk pro cizince Lukavská Ludmila ST 14:30 - 15:15 

Divadelní kroužek Neradová Jitka ÚT 14:30 - 15:15 

Doučování AJ / anglická konverzace Švadlenka Roman ST 14:30 - 15:15 

Ekonomický kroužek Institut ekonomického vzdělávání ÚT 15:20 - 16:05 

Francouzština Francouzský institut ČT 14:30 - 16:00 

Jóga Smolková Lucie ST 15:25 - 16:10 

Latina Vacková Eliška PO 15:20 - 16:05 

Počítače a programování Jelínek Martin ČT 14:00 - 14:45 

Příprava na Fit in Deutsch A2 Petrová Pavla  PO 15:20 - 16:05 

Psaní všemi deseti Lucie Smolková ÚT 14:30 - 15:15 

Ruský jazyk pro mírně pokročilé Neradová Jitka ÚT + ČT 14:00 - 14:25 

Ruský jazyk pro začátečníky Neradová Jitka PO + ST 14:00 - 14:25 

Školní noviny Bočanová Tereza ÚT sudý týden 14:30 - 15:15 

Španělský jazyk pro mírně pokročilé Gonšorová Zuzana ČT 14:00 - 14:45 

Španělský jazyk pro začátečníky Gonšorová Zuzana ČT 14:50 - 15:35 

Tvůrčí psaní Tlapa Tomáš ST 14:30 - 15:15 

Zeměpis pro začínající vědátory Bočanová Tereza ČT 15:20 - 16:05 

Žonglování - artistický kroužek v němčině  Měšťanová Markéta ČT 15:00 - 15:45 (ZŠ NČP) 
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POZVÁNKY 
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GRATULACE Z KONCE ROKU 

Gratulujeme Andree 

Meyerové  - je mezi 8 

nejlepšími debatanty  

v ČR   

Děkuji učitelům za 

skvělou přípravu na 

náročnou debatu. 

Gratulujeme studentům k úspěchu v 

Antifetfestu  
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DŮLEŽITÉ NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY  
 

 DATUM       AKCE 

4.9. 10.00 Slavnostní zahájení nového školního roku na dvoře 

5.9. 9-11.50 Třídnické hodiny, organizace, pravidla 

5.9. 11-12 Rakouský ples - info pro septimu a oktávu v MC 

5.9.-9.9.   Seznamovací kurz prima 

5.-.8.9.   Stmelovací kurz kvarta B 

6.9. 7:30 Zahájení činnosti ranního školního klubu  

6.9. 12-15:15 Veletrh vědy III 

7.9.   Primární prevence VIII 

září   Vědecký jarmark 

13.9. 
9:50-
10:10 Veletrh kroužků na GTM  

září   Charitativní akce Světluška 

září   Volby do studentského fóra 

16.9. 9-12 Zažít město jinak ve spolupráci se ZŠ 

18.9.   Primární prevence I 

19.9. 14.30-16 Gymnazistou na zkoušku 

21.-24.9.   Stmelovací kurz kvinta 

25.9.   Deadline pro přihlašování studentů na výměnné pobyty 

25.9. 17.30 Schůzky se zástupci rodičů 

27.9.   Hovory o historii 

28.9.   Státní svátek 

30.9. 11-15 Prima den s primou 

30.9.-
14.10.   Hamburg u nás 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE  

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 

 

 Termíny školního roku 17/18 jsou zveřejněny na našem webu 

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

 Den otevřených dveří je v sobotu 2.12.—prosíme o účast všech studentů, za 

tuto sobotu věnujeme studentům celý volný týden o podzimních prázdninách. 

Věříme, že dorazí všichni studenti, protože budou prezentovat své projekty. 

Těšíme se na setkání s rodiči i studenty.  

 

 Děkujeme všem, kteří uhradili školné včas—tj. do 1.9., 

 ostatní prosíme o úhradu co nejdříve 

 

 

 

 Přihlašování na kroužky je možné již pouze elektronicky přes formulář na na-

šem webu: http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/skolni-klub-a-krouzky 

 Všechny důležité informace—rozvrhy, změny, učebnice, kontakty atd. jsou 

aktuální a zveřejněné na našem webu 

 Škola prošla přes prázdniny dalšími úpravami, věříme, že budete rádi a budou 

se vám líbit.  

 Informace k výměnným pobytům dostanou žáci v průběhu září.  Přihlašování 

bude elektronicky y přednostně zapisujeme následovně:  

 III—Neumarkt, IVA– Drážďany, IVB—Höxter, V—Freiburg, VI-Hamburg 

 

 

 

 
 

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.  

  



 

18 

VIDLIČKOŽROUT MÁ OPĚT HLAD 

Prosíme o další potravu pro vidličkožrouta—jakékoli příbory, které 

nám věnujete, určitě užijeme. Děkujeme 

 

 V souvislosti s tím Vás informujeme, že krabičkové stravování probíhá v pod-

statě beze změny, studenti akorát budou jiným způsobem předávat prázdné 

krabičky k úklidu, což se dozvědí ve třídách. Krabičky je možné objednávat od 

tercie výše a kapacita pro tercii a kvartu činí 30 krabiček.  

 Prima a sekunda se stravuje na gymnáziu Litoměřická.  
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TANDEMOVÁ VÝUKA 

 

Vítáme novou kolegyni (rodilou německou mluvčí) pa-

ní Martinu Kastler, která bude učit v tandemu s paní 

učitelkou Monikou Akslerovou, tak abychom mohli na-

bízet další výuku odborných předmětů v německém 

jazyce na odborně i jazykově kvalitní úrovni. Studenti 

se mohou těšit na zajímavé a netradiční hodiny.  

 

 Tandemová výuka je pilotní projektem pro školní rok 2017/18 a reaguje na 

zájem rodičů a studentů o více cizojazyčné výuky vedené rodilým mluvčím a 

zároveň o kvalitní odbornou výuku vedenou kvalifikovaným českým pedagogo-

em. Tandemová výuka může takto naplnit oba cíle.  

 Martina Kastler a Monika Akslerová spolu budou ve školním roce 17/18 učit bi-

ologii a chemii ve vybraných třídách v rozsahu 6 hodin týdne. Na konci tohoto 

školního roku projekt vyhodnotíme a rozhodneme se, jak budeme pokračovat v 

následujících letech.  

 Tandemová výuka zapadá koncepčně i do projektu Erasmus a rozšiřování meto-

dy CLIL ve výuce na GTM.  

 Na postřehy z tandemové výuky se můžete těšit na našem webu 

 My se těšíme na Vaši zpětnou vazbu  a obě kolegyně se těší na vzájemnou spo-

lupráci ve výuce 

 Děkuji oběma kolegyním za ochotu pustit se do nového projektu a obohatit tak 

výuku na GTM.  
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Milí rodiče a studenti,   

Přeji nám všem pohotový začátek nového školního roku, kdy se, věřím, budeme vzájemně potká-

vat v pohodě a s porozuměním. 

Zuzana Svobodová 

 

Přidávám citát, který mě oslovil tento měsíc a myslím, že se na konec prázdnin skutečně hodí :  

„Neohlížejte se smutně za minulostí, už se nevrátí. 

Raději moudře využijte přítomnosti. To je správná cesta“ (H.W.Longfellow).  

 

 

  


