
1 
 

 

 

 

Co jsme v ú norú zaz ili 

Masopustní projekt a masopustní rej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Více si o projektu přečtete zde: http://gymnaziumtm.cz/clanky/skola/masopust-2015  

 Fotky najdete zde: http://gymnaziumtm.cz/fotogalerie/skola/masopust-2015?vp-page=3  

Na GTM byl také malý „blešák“ 

 

 

 

 

 

 

 Článek o akci „burza“ najdete zde: http://gymnaziumtm.cz/clanky/skola/burza-na-gtm  

 Fotky zde: http://gymnaziumtm.cz/fotogalerie/skola/burza-na-gtm 
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Žlutý den, více zde: 

http://gymnaziumtm.cz/cla

nky/skola/zluty-den  

 
 
 
 
 
 
Maturitní ples byl krásný, na článek se můžete brzo těšit na našem webu  
 
 
 
 
 
 
Dals í  informace  

 Zrušení účtu č.: 124669080/0300, prosíme nadále o používání pouze těchto účtů: 

181744542/0300 a 2000001731/8040, více informací koubova.v@gtmskola.cz  

 Paní učitelka M. Šedová Nastuneaková strávila 14 dní v Berlíně, aby se více seznámila 

s metodou CLIL, díky které se můžete těšit na více němčiny ve více předmětech 

v příštím školním roce – bližší informace dodáme do konce školního roku. 

 Plánujeme rozšíření volnočasových aktivit a kroužků pro školní rok 2015/16. 

 V obvodním kole konverzační soutěže v angličtině obsadili všichni naši studenti ve 

svých kategoriích první místo. Gratulujeme a děkujeme !!!! 

 Hromadná registrace na zkoušku FCE, více informací zde: 

http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/fce  
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Pla n na nejbliz s í  dobú:  

10.3.   DSD I - písemná část 

13.3. 16.00 Odpoledne s absolventy (pro studenty) 

16.3. 14.00 JDI 2015: Schulverbundfinale am GTM 

18.3. 17.00 setkání pro zájemce do vyšších ročníků 

23.3.-27.3.   lyžařský výcvik 

20.3.-27.3.   Höxter u nás 

22.3.-27.3.   Neumarkt u nás 

23.3.-27.3.   projektový týden - ve zdravém těle zdravý duch 

27.3.   Na pivo s Karlem Velikým 

30.3-31.3.   DSD I - ústní část 

31.3. 8.00 Sběr starého papíru – soutěž o nejlepší třídu 

1.4.   škola naruby  

2.4.-6.4.   velikonoční prázdniny 

 

 
 
 

Přeji příjemný březen a krásný začátek jara 
Zuzana Svobodová 

A jeden tip pro jarní úklid : 
 Vaše přesvědčení jsou vaše okna do světa. Vyčistěte je občas, nebo se světlo zvenčí nedostane 

dovnitř. (Alan Alda) 
 

www.gtmskola.cz 
www.facebook.com/gtmskola  
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