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Vážení rodiče,
v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z února 2016, důležité informace týkající se nejbližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na březen 2016.
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Maturitní ples

Ohlédnutí za únorem

únor 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 únorem
Ples 2016

Momentky z plesu
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Ohlédnutí za únorem

Den otevřených dveří

Hodina němčiny pana Rosta

Masopust

Neuvěřitelná maska vlastní výroby. Poznáte,
kdo se v ní schovává?
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Ohlédnutí za únorem

Tercie si vymalovala třídu

Přípravné práce před vlastní malbou

Sekunda navštívila senát

Všichni vypadají velmi seriózně :-)
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Výuka neprobíhá jenom ve třídách

Dějepis v kostele Cyrila a Metoděje

Krypta nabízí úplně autentické pocity...

Výtvarný obor v Muzeu Kampa

Výstava Marie Černínové
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Gratulujeme a Děkujeme :-)

Prostor pro gratulace a poděkování :-):


Gratulujeme Míše Lerlové a Ditě Šlossarové za vítězství v naší literární soutěži



Dne 25. 2 2015 se konalo obvodní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali Johana Bartušková z primy, Theresa Stryncl z kvarty a Duong Viet Phuc (David) ze septimy.
Všichni naši studenti obsadili ve svých kategoriích první místo. Vítězům děkujeme za vzornou reprezentaci a blahopřejeme k úspěchu.



V obvodním kole zeměpisné olympiády se naši soutěžící vypořádali nejen s kontinenty, ale i s matematickými výpočty a máme spoustu krásným umístění: 1. místo kategorie C - Martin Chudada - kvarta,
2. místo kategorie B - Klára Svobodová - sekunda A, 3. místo kategorie B - Simona Arenbergerová sekunda A. Martin a Klára postupují do krajského kola 15.3.2016.



V obvodním kole olympiády z českého jazyka nás úspěšně reprezentovali: Kategorie I: Martin
Chudada 2.-3.místo, Michaela Lerlová 10.místo, Kategorie II: Anna Perčuk 5.-6.místo, Julie Čapková 7.-8.místo



Děkujeme paní ing. Andree Jůzové, která zařídila pro sekundu B návštěvu Senátu a Poslanecké sněmovny PČR.



Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě maturitního a imatrikulačního plesu



Připomínáme, že v letošním roce budeme také udělovat Cenu Thomase Manna
http://gymnaziumtm.cz/skola/cena-thomase-manna
Děkujeme všem učitelům za podporu a motivaci studentů a těšíme se na další jejich úspěchy.
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Dobré skutky

Děkujeme všem, kdo nám už donesl brýle. Se sbírkou ale dále pokračujeme a těšíme se na další přírůstky. Děkujeme

Nezapomeňte na nominaci na Cenu Thomase Manna
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pozvánky
soutěž knihovny pokračuje

Učitelský „svačiňák“
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pozvánky
JDI 2016 am GTM
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Důležité nejbližší termíny

Datum

2.3.

dopoledne

3.3.

8.00

učitelský „svačiňák“

Focení do ročenky

7.3.-13.3.

jarní prázdniny

14.3.-18.3.

lyžařský výcvik

13.3.-19.3.

Höxter u nás

13.3.-18.3.

Neumarkt u nás

14.3.-18.3.

9-13.35

15.3.

14.00

21.3.
24.3.-25.3.
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Akce

projektový týden

Jugend debattiert interantional na GTM

Primární prevence kvarta—pí Nováková
velikonoční prázdniny

30.3.

hovory o historii

31.3.

den naruby

2.4. a 16.4.

přijímačky nanečisto

2.4.-16.4.

Praktikum Hamburg

Důležité informace

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:
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Přihlášky ke studiu je nutné podat do 15.3.
Změna v pedagogickém sboru: paní Martina Libá bude vyučovat tělocvik kdo konce března,
část jejích hodin převezme od dubna německá tělocvikářka paní Barbara Löbel, kterou
tímto vítáme v našem kolektivu vyučujících.
Blog GTM zatím realizovat nebudeme, na plánované setkání nikdo nepřišel, takže to odkládáme na neurčito (tedy zkusíme to zase příští školní rok)
Na webu naleznete také zápis ze schůzky se zástupci rodičů, která se konala 18.2. 2016
http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/newsletter-apod
Vidličky nás opět opouštějí—takto smutně a opuštěně vypadá náš školní příborník:

Výuka v projektovém týdnu začíná v 9 hodin :-)
Sledujte, prosím, pravidelně naše webové stránky, elektronickou žákovskou a pokud se k
nám připojíte i na Facebooku, jistě Vám neunikne nic důležitého.

Milí rodiče a studenti,
Blíží se jaro :-). Jaro často bývá ve znamení jarního úklidu, který je svým způsobem velmi důležitý a
tím nemyslím jenom dokonale umytá okna—je důležité protřídit si také myšlenky a udělat úklid i v
některých oblastech svého života. Projektový týden zaměřený na zdravý životní styl by mohl být ideální příležitostí pro takový druh úklidu.
Pokud Vám to připadá příliš „duchovní“, zkuste Vašim dětem alespoň doporučit, aby si protřídily a
uklidily školní materiály, třeba v nich najdou něco zajímavého a poučného a udělají si tak také místo
na další důležité podklady ke studiu :-).
K jarnímu úklidu se určitě hodí tento citát :-):
„Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid. Vymeťte zbytečné, spalte chmurné,
oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti.“ (Anatole France)
Zuzana Svobodová
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