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Co jsme zazili v březnu a dubnu
V březnu i dubnu bylo v naší škole relativně dost živo. Proběhl projektový týden, dva
výměnné projekty, lyžák a řada dalších menších akcí. Veškeré naše aktivity jsou
zdokumentované na webových stránkách školy.
Zveme Vás tedy do našeho archivu článků (http://gymnaziumtm.cz/clanky/ )
a do naší fotogalerie (http://gymnaziumtm.cz/fotogalerie/ )

Výběr z našich březnových a dubnových aktivit:
Odpoledne s absolventy GTM

Projektový týden „Ve zdravém těle
zdravý duch“

Ozdravný pobyt na horách – tj. lyžák 

Úspěšné zkoušky DSD I v kvartě

Výměna s gymnáziem Neumarkt a Höxter
(společná návštěva Terezína)

Růžový den vyhrála opět PRIMA A 

Prevence bez hranic – společný projekt
s gymnáziem Marienberg a technickou
školou v Mostě

Wandertag

Sexta na praktiku v Hamburku

Úspěšná debata našich studentek
a postup do dalšího kola 

Nase jařní uspechy
 Žáci kvarty úspěšně složili zkoušku DSD I (všichni až na jednu výjimku na
úrovni B1).
 Zástupci sekundy vybojovali druhé místo v soutěži atletický čtyřboj .
 Úspěch v historické soutěži: Anna Bulaková, Karolína Bendová a Giorgia
Solazzo získaly skvělé druhé místo v soutěži Na pivo s Karlem Velikým.
 Jugend debattiert international – Dominika Špaňhelová a Gábina Klemová
zvládliy i další debatní kolo a postupují do semifinále soutěže, tj. mezi osm
nejlepších debatantů České republiky.
 Více informací a podrobnosti na našem webu:
http://gymnaziumtm.cz/clanky/
Gratulujeme a děkujeme účastníkům a také jejich učitelům za skvělou přípravu
a pracovní nasazení 

Dalsí infořmace
 8.4.2015 se konala schůzka se zástupci rodičů, kde jsme probrali řadu
důležitých témat a podnětů, zápis ze schůzky naleznete zde:
http://gymnaziumtm.cz/files/dokumenty/Zapis-ze-schuzky-se-zastupci-rodicuduben2015.pdf
 Výsledky přijímacích zkoušek do primy 2015/2016 jsou zveřejněny zde:
http://gymnaziumtm.cz/files/dokumenty/PRIMA-2015-2016-ab-5.pdf
Gratulujeme úspěšným žákům a těšíme se na nové primány.
 Pomalu nastává čas pro zpětnou vazbu od rodičů – v měsíci červnu Vás
poprosíme o účast v dotazníkovém šetření.
 V dokumentech školy nově naleznete také popis váhy jednotlivých známek –
pro Vaši lepší orientaci v hodnocení:
http://gymnaziumtm.cz/files/dokumenty/Vaha-znamek.pdf
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Tercie – pobyt v Bavorském lese
pedagogická rada, klasifikace 3.čtvrtletí
třídní schůzky a konzultace dle rozpisu
poslední zvonění oktávy
písemné maturity
ústní maturity
Slavnostní předání maturitního vysvědčení (podrobnosti budou rozeslány)
pedagogická rada, klasifikace 4. čtvrtletí
setkání s rodiči budoucích primánů
burza učebnic, úklid
zahradní slavnost, grilování (podrobnosti a pozvánka budou rozeslány)
sportovní den
Pobyt v Höxteru pro zapojené žáky
Pobyt v Neumarktu pro zapojené žáky
předání vysvědčení a slavnostní ukončení školního roku
ředitelské volno pro žáky

Přeji příjemné květnové dny a mnoho sil do závěrečné části školního roku 
Na závěr jeden citát, který se tak trochu hodí do období uzavírání známek:
„Každý dělá chyby, proto je na většině tužek guma“ T. Hajzler
Mgr. Zuzana Svobodová
www.gtmskola.cz
www.facebook.com/gtmskola

