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Co jsme zaz ili v kve tnu  

 

Veškeré naše aktivity dokumentujeme – zveme Vás tedy do našeho archivu článků 

(http://gymnaziumtm.cz/clanky/ ) 

 a do naší fotogalerie  

(http://gymnaziumtm.cz/fotogalerie/ ) 

Výběr z našich květnových aktivit 
 

Tercie byla na tradičním projektu 

v Bavorském lese 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Newsletter GTM 
červen  2015  

 

http://gymnaziumtm.cz/clanky/
http://gymnaziumtm.cz/fotogalerie/
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Studenti sexty odprezentovali zážitky 

a zkušenosti z praktika v Hamburku 

 

 

 

 

 

Aktivita me sí ce: pí semne  a u stní  maturity 

 

Začalo to posledním zvoněním… 

 

 

 

Následovalo přestřižení 

pásky chránící maturitní  

otázky….  

 

 

 

 

       Pokračovalo se písemnou části….. 
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Vyvrcholení v podobě ústních maturit…. 

 

 

 

 
 

 
 

….. a vše se uzavřelo 1.6. slavnostním předáním maturitních vysvědčení….. 

Gratulujeme všem úspěšným maturantům  

 

 
 
 
 
 
Nas e kve tnove  u spe chy 

 Jugend debattiert international – Dominika Špaňhelová a Gábina Klemová se 
staly třetí a čtvrtou nejlepší debatantkou České republiky.  
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 Celkem 43% kandidátů se podařilo odmaturovat s vyznamenáním.  

 Honza Rutrle vyhrál třetí místo ve sportovní soutěži Pohár rozhlasu.  

Gratulujeme a děkujeme účastníkům a také jejich učitelům za skvělou přípravu      
a pracovní nasazení  

 

Dals í  informace 

 Nastal čas pro zpětnou vazbu od rodičů – v nejbližších dnech očekávejte email 

s odkazem na dotazníkové šetření. Velice si ceníme času, který našemu 

průzkumu věnujete. Těšíme se na Vaše podněty.  

 Můžete se podívat na rozpis pololetních testů, které se v těchto dnech píší: 

http://gymnaziumtm.cz/files/dokumenty/pololetni-t.-II.pol-2-.pdf  

 Do konce června obdržíte také předběžnou nabídku volnočasových aktivit na 

příští školní rok. 

 Zveme Vás na dva příměstské tábory, kde budou mít Vaše děti (kromě spousty 

zábavy) možnost procvičit němčinu nebo angličtinu. Více informací zde: 

http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty  

 Studenti mají možnost využít služeb naší knihovny a něco pěkného si půjčit na 

prázdninové čtení ,  pro více informací kontaktujte vedoucí školního klubu 

paní Lucku Smolkovou (smolkova@gtmskola.cz)  

 Na naší škole vzniká také filmový klub, na který se můžete těšit i v dalším 

školním roce: http://gymnaziumtm.cz/clanky/skola/zkouska-na-filmovy-klub-

27-5-2015 

 Předběžný roční plán pro školní rok 2015/2016 najdete na konci newsletteru a 

na webových stránkách. Berte ho, prosím, jako předběžnou verzi. Děkuji za 

pochopení.   

 Děkujeme Martinu Chudadovi za krásný hudební doprovod na předávání 

maturitních vysvědčení.  
  

http://gymnaziumtm.cz/files/dokumenty/pololetni-t.-II.pol-2-.pdf
http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty
mailto:smolkova@gtmskola.cz
http://gymnaziumtm.cz/clanky/skola/zkouska-na-filmovy-klub-27-5-2015
http://gymnaziumtm.cz/clanky/skola/zkouska-na-filmovy-klub-27-5-2015
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Pla n na nejbliz s í  dobu 

 
 

1.6.-12.6.  pololetní testy 

4.6. dopoledne sběr papíru 

5.6.   bílý den 

17.6. 14.30 pedagogická rada, závěrečná klasifikace , zrušená odpoledka 

17.6. 18.00 setkání s rodiči budoucích primánů 

18.6.  dopoledne burza učebnic, úklid 

18.6.  16.00 zahradní slavnost, grilování – pozvánka výše 

19.6.  dopoledne sportovní den 

18.6.-26.6.   Přihlášení studenti v Höxteru 

21.6.-26.6.   Přihlášení studenti v Neumarktu 

22.6.-25.6.  období pro školní výlety 

26.6.  9.00 předání vysvědčení 

29.6.-30.6.   ředitelské volno = prázdniny  
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Přeji příjemné téměř letní dny a mnoho sil do posledního měsíce školního roku      

a také  krásné letní prázdniny  

 

Na závěr jeden citát – doporučuji se jím inspirovat, pokud nějaká ta pololetka tak 

úplně neklapne….  : 

 
„Dnes udělám to nejlepší, co je v mých silách. Pokud budu mít dobrý den, budu na sebe hrdý/á. Pokud 

budu mít špatný den, nebudu se tím zaobírat, odpustím si a hodím to za hlavu“ 

(DoeZantamata) 
 

 

Mgr. Zuzana Svobodová 

 

www.gtmskola.cz 

www.facebook.com/gtmskola  

  

http://www.gtmskola.cz/
http://www.facebook.com/gtmskola
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Předběžný roční plán - školní rok 2015/16 

   Datum Čas Aktivita 

31.8.-4.9.   stmelovací kurz 

1.9. 10.00 slavnostní zahájení nového školního roku na dvoře 

září   opravná maturita 

2.9. 9-11.50 třídnické hodiny, organizace, pravidla 

září   volby do ŽR - parlamentu 

září   Prima den s primou 

21.9. 18.00 Schůzky se zástupci rodičů 

28.9.-2.10   projektový týden 

3.10. 14-16 / 17 prezentace projektů / oslava založení školy 

3.10.-17.10.   Praktikum Hamburg v Praze 

7.10.   sekunda A primární prevence 

15.10.   Kvinta primární prevence 

19.10.   Sekunda B primární prevence 

22.10.   tercie primární prevence 

29.10-30.10.   podzimní prázdniny 

26.10.-27.10.   ředitelské volno  

2.11.   prima  primární prevence 

9.11.   kvarta primární prevence 

20.11.   sexta primární prevence 

23.11.   septima primární prevence 

23.11. 14.30 
PEDAGOGICKÁ RADA, klasifikace 1.čtvrtletí. Třídní 
schůzky nebo konzultace 

prosinec   olympiády (humanitní) 

prosinec   německá olympiáda 

prosinec   DSD II - písemná část 

4.12.   Mikuláš 

5.12   Vánoční Drážďany 

21.12.-22.12.   ředitelské volno   

23.12.-3.1.   Vánoční prázdniny  

4.1.   nástup do školy v novém roce 

leden   DSD II - ústní část 

25.1. 14.30 Pedagogická rada 

28.1.   pololetní vysvědčení 

29.1.   pololetní prázdniny 

3.2. 8.15-16 Den otevřených dveří: ukázky naší práce, vstup do tříd 

20.2.   maturitní a imatrikulační ples, Belveder  

únor   recitační soutěž nj 

7.3.-13.3.   jarní prázdniny 
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březen   Jsem lepší než Švejk 

březen   Na pivo s Karlem Velikým 

březen   DSD I - písemná část 

březen   DSD I - ústní část 

14.3.-18.3.   lyžařský výcvik a výměnné pobyty 

14.3.-18.3.   projektový týden 

24.3.-25.3.   velikonoční prázdniny 

    JDI 

    Praktikum Hamburg 

25.4.   Wandertag 

25.4.   přijímačky 

26.4.   přijímačky - odpoledne 

    Bavorský les 

22.4.   filmožrouti a pálení čarodějnic 

25.4. 14.30 
PEDAGOGICKÁ RADA, klasifikace 3.čtvrtletí, třídní 
schůzky, konzultace 

29.4.   poslední zvonění oktávy 

květen   maturity 

červen   slavnostní předání maturitního vysvědčení a DSD 

20.6. 14.30 PEDAGOGICKÁ RADA, klasifikace 4. čtvrtletí  

20.6.   setkání budoucí primáni 

21.6.   burza učebnic, úklid 

21.6.   zahradní slavnost, grilování 

22.6.   sportovní den 

červen   výměnné pobyty Höxter, Neumarkt 

23.6-29.6.   zájezdy / výlety 

30.6. 9.00 předávání vysvědčení 

 


