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 Co jsme v říjnu zažili:
Úspěch našich žáků v literární soutěži
švédského velvyslanectví „Cítit se jiný“. První
cenu pro naši školu vybojovala Míša Lerlová a
mezi dalšími finalisty byly Marie Knězová,
Emma Rašovská, Sofie M. Koubová a
Veronika Skalová. Blahopřejeme a děkujeme
paní M. Šedové za podporu žáků v soutěži.

Dne 16.10. se uskutečnila exkurze do
Poslanecké sněmovny ČR. Zúčastnilo
se 25 studentů ze sexty a septimy,
zopakovali
si
fungování
zákonodárného systému a dozvěděli
se mnohé z historie budov, kde PS
ČR sídlí, a také některé zajímavosti
ze zákulisního života poslanců.

Dne 21.10. se poprvé sešli zástupci nového
žákovského parlamentu GTM. Kromě sexty se
účastnily všechny třídy a zasedání tedy bylo
usnášeníschopné. V rámci ŽP GTM jsme zvolili
předsedkyni
Jesicca
Chlumská;
i
místopředsedkyni ŽP - Kateřina Valášková.
Projednávaly se hlavně organizační záležitosti např. termíny dalších zasedání a akce
jednotlivých tříd. z ŽP Mgr. Erika Studená"
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Ve středu 22. 10. 2014 proběhl
na Gymnáziu Thomase Manna
Modrý den. Barevné dny
navazují na dlouholetou tradici,
i když v posledních letech jsme
tuto tradici trochu zanedbávali.

10.10.-11.10. se naše škola
zúčastnila Konference
shromáždění Němců a Velkého
kulturního setkání.

A ještě toto…

7.10. navštívila sexta letiště Kbely
11.10. jsme se rozloučili se studenty
z Hamburku
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 Další informace
 Sledujte, prosím, pravidelně naše webové stránky, především změny v rozvrhu apod.,
děkuji
 Ještě máme několik nezaplacených školných - zkontrolujte si, prosím, zda máte uhrazené
školné na první pololetí, děkujeme.
 Krabičkové obědy budou fungovat pravděpodobně od pondělí 10.11., nejdéle od 18.11.,
přesné informace pro přihlášené rozešleme do pátku.
 V průběhu projektového týdne je výuka od 9.00 do 13.35, pro přihlášené do školního
klubu je možné účastnit se ranního klubu mezi 7.30-9.00, pokud se přihlásí alespoň 10
zájemců. Zájemci hlaste se, prosím, na mail vedoucí školního klubu paní Smolkové:
smolkova@gtmskola.cz
 Můžete se k nám také připojit na facebooku: https://www.facebook.com/gtmskola
 Prosba: stále sháníme někoho, kdo by byl ochoten / schopen přeložit web do německého
jazyka – moc děkujeme za případnou pomoc.
 Předběžně se „rýsuje“ spolupráce s další školou v Německu pro výměnné pobyty nižšího
stupně GTM: http://www.wgg-neumarkt.de/

 Plán na nejbližší dobu:
Projektový týden na GTM
18. - 22.11.2014
25 LET OD SAMETOVÉ
REVOLUCE
Seznam projektů:
1) Akslerová,
Prokopová: Střížkovský
koncept
2) Dvořáková: Elektronika a
technika před 25 lety
3) Glogrová,
Měkutová: (Video)pohlednic
e mého města aneb Praha v
proměnách času
4) Mészárosová,
Špaček: Rok 1989 v NDR a
Československu

5) Mlejnecká: Názvy ulic
před a po roce 1989
6) Motlová, Spurný: Branná
výchova
7) Nácarová,
Smolková: Zlatá 80.léta?
8) Neradová: Velký bratr tě
(stále) sleduje
9) Price: Writing, Direction,
and Production: a short film
for youtube

10) Studená: Vánoce před
rokem 1989
11) Šédová, Tlapa: Školní
četba před rokem 1989 a
dnes
12) Vaculná: Čojč novinové
divadlo
13) Maier, Rost: Maturita pouze pro studenty oktávy

4
18.11.-21.11.
22.11.

9.00-13.35
14-16

projektový týden
prezentace projektů, Den otevřených dveří

24.11.

17.30

pedagogická rada, klasifikace 1.čtvrtletí. Třídní
schůzky nebo konzultace

27.11.

18.00

Jednání správní a dozorčí rady

 Získaná dotace   
Podařilo se nám uspět s žádostí v rámci programu Erasmus+ K1 a GTM získalo dotaci v celkové
výši 32 065,- EUR na další vzdělávání a mobilitu pedagogů. Projekt byl zaměřen především na
zavádění metody CLIL do výuky – tj. rozšíření předmětů vyučovaných částečně v německém
jazyce a na zvyšování odbornosti učitelů cizích jazyků. Projektové období trvá do 30.6.2016.
Více o metodě CLIL například zde:

 Pozvánka na Den otevřených dveří

Přeji Vám všem krásné podzimní dny a posílám jeden inspirativní citát:
„Když nevíme, kam jdeme, je zcela jedno, jakou cestu si zvolíme“
(Čínské přísloví)
Zuzana Svobodová

