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Vážení rodiče,
v dnešním newsletteru najdete výběr z našich říjnových aktivit, důležité informace týkající se nejbližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na zbytek kalendářního roku.

Praktikanti z Hamburku, naše septima a pohled na Prahu…
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Ohlédnutí za říjnem

říjen v klíčových slovech

Všechny naše zářijové 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 říjnem
Prezentace projektů: 3.10.

Prezentace výstupů z projektového týdne v sobotu 3.10.2015.
Projektový týden je již nedílnou součástí našeho ŠVP. Jeho cílem je prohlubovat zase jiné kompetence, než nabízí klasická školní výuka. Jinými slovy, snažíme se v dětech probudit cit pro spolupráci, schopnost dívat se na své okolí jinýma očima, umět navázat kontakty, získat poznatky a vědomosti jinou cestou než z učebnic.
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Ohlédnutí za říjnem

Oslava založení školy: 3.10.
Založení školy jsme oslavili patrně i s podporou nadpřirozených sil, protože celou sobotu 3. 10. 2015, kdy jsme si připomínali
dvacet let existence gymnázia, bylo krásné počasí, svítilo sluníčko a babí léto se ukazovalo v plné síle. Ukazovali jsme se i my:
co všechno jsme za dvacet let dokázali, kdo všechno tady učil a jaké máme absolventy…. :-)

Pruhovaný den

Zářivé pruhy rozzářily školu 16.10.
Vyhrála prima :-)
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Vzdělávací akce v říjnu
Učení není mučení :-)
Ukázky z některých našich méně standardních výukových metod a vzdělávacích akcí…

Fyzikální laboratoř PASCO a smysluplné
využití tabletů našich studentů

Společné vaření při hodině CPS
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Vzdělávací akce v říjnu

Veletrh For Games

Podívejte se na naše nové video o metodě
CLIL na GTM:
https://www.youtube.com/watch?
v=GW9BlFlFAEA
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Cena Thomase Manna

Cena Thomase Manna
„Myšlenky nemohou přežít, jestliže za ně člověk nemůže bojovat“

Cena Thomase Manna se opírá o myšlenku porozumění, se kterou byla naše
škola zakládána, a o myšlenku humanismu, podle které nese jméno spisovatele Thomase Manna.
Cena je udělována za čin, který v sobě nejvíce odráží lidskost a ušlechtilost.
Podmínky nominace a udělení ceny:








Oceňovaný čin se uskutečnil v období září – březen daného školního roku
Osoba, která by měla být oceněna, je nominována studenty naší školy
Z nominovaných osob vybere pedagogická rada dva skutky, které ocení
cenou Thomase Manna
Obsahem nominace je přesný popis toho, proč by právě tento čin/člověk
měl být oceněn. Popis uskutečněného skutku je dostatečně podrobný a
vyjadřuje přesně, co se skutečně událo, jaký to mělo smysl a jaký to mělo
dopad (minimálně 1 strana textu). Nominaci může uskutečnit jednotlivec
či skupina nebo celá třída.
Cenu může dostat i dvojice osob či skupina (pokud se nejedná o individuální skutek)
Cena bude slavnostně udělena na zahradní slavnosti na konci školního
roku

Škola sama chce jít studentům příkladem a ve školním roce 2015/16 sbírá brýle pro potřebné země postižené přírodními katastrofami.

7

charitativní Sbírka brýlí
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pozvánky

Infovečer pro zájemce

Preventivní Workshop

Preventivní workshop ve spolupráci
s neziskovou organizací LOONO
Pondělí 7.12., 18:00 - 19:30
mediálním centrum GTM.
Cena: 50,- Kč.
Nutno potvrdit účast !!!
Více zde: https://
www.facebook.com/
events/1635728313332571/
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pozvánky

Nová soutěž knihovny

Zpětná vazba
Zajímá nás názor našich studentů!
V prosinci zrealizujeme dotazníkové
šetření mezi našimi studenty.
Děkujeme za spolupráci.
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Důležité nejbližší termíny

Datum
10.11.

Primární prevence tercie—pí Nováková

18.11 17.00
20.11. 8.15
20.11.
23.11.
23.11. 14.30
25.11.
26.11.
2.12.
4.12.
5.12
7.12.
18-19.30
18.12.
21.12.22.12.
23.12.3.1.
4.1.
5.1.
7.1.
8.1.

Akce

Informační odpoledne pro zájemce o studium
Pilotní zkouška DSDII
Primární prevence sexta—pí Nováková
Primární prevence septima—pí Nováková
PEDAGOGICKÁ RADA, klasifikace 1.čtvrtletí.
Třídní schůzky nebo konzultace (není odpolední výuka)
Hovory o historii
Primární prevence oktáva—pí Nováková
DSD II - písemná část
Mikuláš
Vánoční Drážďany
Prsakoule - preventivní workshop
Vánoční besídky ve třídách
Ředitelské volno
Vánoční prázdniny

18.00

Nástup do školy v novém roce
Tříkrálové koledování—“koncert“
Primární prevence sekunda A—pí Nováková
Primární prevence sekunda B—pí Nováková

Zveme Vás na hudební rozloučení s rokem uplynulým a přivítání roku nového
na TŘÍKRÁLOVÉM KOLEDOVÁNÍ
v úterý 5.1. 2016 v 18.00 v kostele sv. Martina ve zdi, Martinská 8, Praha1,
pod taktovkou studentů a pedagogů gymnázia Thomase Manna.
S sebou úsměv a chuť si společně zazpívat a zahrát.

11

Důležité informace

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:
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Vidličky — naše škola má opravdu velkou spotřebu vidliček, studenti bohužel často s krabičkou vyhodí i vidličku :-). Proto bych Vás chtěla poprosit, pokud máte třeba nějaké vyřazené vidličky doma,
abyste nám je věnovali do školy, využijeme je. Moc děkujeme.
Evidence docházky pomocí čipových karet ISIC je pro žáky povinná. Prosíme Vás o zdůraznění této
povinnosti Vašim dětem. Děkujeme za spolupráci.
Kopírování ve škole—studenti mohou kopírovat v budově A za použití svých ISIC karet. Kopírování
na náklady školy není možné. Děkujeme za pochopení.
Školní výlety— právě pro Vás připravujeme nabídku školních výletů. Studenti se mohou těšit na zajímavé možnosti, jak strávit poslední červnové dny. Je to sice ještě daleko, ale těšit se už můteme :-)
Variabilní symboly—při platbách školného prosíme o používání Vašich v.s. V případě, že ho neznáte,
kontaktujte paní Koubovou: koubova.v@gtmskola.cz
Děkujeme panu Skalovi a paní Dvořákové za pomoc s realizací našeho letáčku na charitativní sbírku
brýlí.
Kdo si ještě nevyzvedl školní oblečení, tak ho najde v kanceláři školy u paní Balcarové. Jinak už ho
většina z Vás nosí a moc Vám sluší :-).

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,
pomalu (možná už rychle) uzavíráme první čtvrtletí tohoto školního roku. Brzy se setkáme na
rodičovských schůzkách po čtvrtletní klasifikaci. I když možná není vše v tomto směru podle
Vašich představ, myslete na to, že to se jedná jenom o první čtvrtinu a většina je toho ještě před
námi :-).
Přeji Vám klidné uzavření roku 2015. Užijte si blížící se adventní dny .
Zuzana Svobodová
Jeden inspirativní citát, který se hodí pro období čtvrtletního hodnocení :-)
"Neúspěšný není člověk, který klopýtl, ale ten, který si z toho nevzal poučení“
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