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Vážení rodiče,
v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit v měsíci září, důležité informace týkající se nejbližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na říjen.
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Pozvánka na oslavu založení GTM

GTM existuje už 20 let…..
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Ohlédnutí za zářím

Září 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 zářím
Stmelovací kurz primy: 30.8.– 4.9.

Stmelování primy proběhlo ve dnech 31.8. - 4.9.2015 v ozdravovně Radostín.
Kromě třídní učitelky Hany Vaculné jela i výchovná poradkyně Lucie Smolková. Hlavním cílem pobytu bylo
vzájemné poznávání a stmelování třídního kolektivu. Během pěti dnů si vytvořili vlajku, pravidla třídy, zahrály si spousty stmelovacích her a podnikli několik výletů do okolní přírody a celodenní výlet velkou oklikou přes lesy na zámek Sychrov.
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Ohlédnutí za zářím

Zažít město jinak: 19.9.
Některé tradice je hezké dodržovat, proto se naše škola již tradičně zapojila do akce Zažít město jinak.
Zkoušíme tak i jinými cestami propojit veřejnost se školním prostředím a docela se nám to daří. Centrum
máme na naší základní škole, která je duší celé akce, ale i gymnázium se aktivně účastní.

Prima den s primou: 19.9.

Technika akční malby na prima dni s primou a
společné tvoření našich studentů i rodičů.
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Vzdělávací akce v září
Učení není mučení :-)
Výuka a vzdělávání neprobíhá jenom ve školních lavicích, proto se účastníme i jiných vzdělávacích
akcích besed a seminářů….

Ekonomický seminář a přednáška v rámci
projektu „Bankéři do škol“

Výtvarný obor v Národní galerii
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Vzdělávací akce v září

Historický seminář a česko-německé setkání
mládeže ve Flössenburgu

Historicko současné Hovory o historii a Marek Wollner
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Zahájení projektového týdne
Škola trochu jinak….

Výstupy z projektového týdne si můžete
prohlédnout již tuto sobotu od 14h
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Doporučená německá Četba

Pro případné volnočasové čtení….
Prima/
Sekunda
Stundenplan
Christine Nöstlinger
Emil und die Detektive
Erich Kästner
Johnny schweigt
Bernhard
Hagemann
Yildiz heiβt Stern
Isolde Heyne
Fränze
Peter Härtling
Die Ilse ist weg
Christine Nöstlinger

Tercie/Kvarta Kvinta/Sexta
Am kürzeren EnCengiz & Locke
de der SonnenallZoran Drvenkar
ee

Bernhard Schlink

Verrat

Das Parfüm

Louis Sachar

Cornelia Franz

Patrick Süskind

Level 4 – Die
Stadt der Kinder

Blueprint
Charlotte Kerner

Die neuen Leiden
des jungen W.

So lonely

Ulrich Plenzdorf
Die Welle

Per Nilsson

Morton Rhue

Andreas Schlüter
Einen Dieb fangen
Otto Steiger
Und dann kam
Joselle
Kevia Henkes
Alter John
Peter Härtling
Die Flaschenpost

Mirjam Pressler

Klaus Kordon

Karel, Jarda und
das wahre Leben

Bluff oder das
Kreuz des
Südens
Gerhard Köpf
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Der Vorleser

Thomas Brussig
Löcher

Bitterschokolade

Sheila Och

Septima

Die Sache mit
Christoph
Irina Korschunow
Damals war es
Friedrich
Hans Peter Richter
Frieden schaffen
Gudrun Pausewang
David Tage Mona
Nächte
Andreas Steinhöfel

Můžete se těšit

Nedělní podvečery
Nedělní podvečerní nabídka
Patříte mezi většinu lidí, kteří nemají v lásce neděle a nedělní večery?

Rozhodli jsme se to změnit. Věříme, že i neděle si zaslouží být oblíbeným dnem, a proto Vám přinášíme
inspirativní nabídku pro nedělní podvečery.
22.11. od 17h: Vánoční tvoření z korálků, výroba adventních dekorací, lektorka Kateřina Blinkova,
cena dle použitého materiálu 250,- - 300,Více zde: http://gymnaziumtm.cz/vzdelavaci-kurzy/nedele

Besedy atd.
Můžete se těšit na:



Hovory o historii pravidelně každý měsíc (sledujte naše webové stránky, ať Vám neunikne žádný
zajímavý host)
Besedy z oblasti prevence a zdravého životního stylu:
19.10. od 18.00: Výživa dětí a jejich vliv na zdraví

A další zajímavé akce :-)

Pozvánka na vernisáž
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Důležité nejbližší termíny

Datum
29.9.-2.10

Akce

9-13.35

Projektový týden

3.10.

14-16

Prezentace projektů

3.10.

17.00

Oslava založení školy

3.10.-17.10.

15.25

Studenti z Hamburku v Praze

8.10.

14-15

Zahájení kroužků a volnočasových aktivit
Konzultační hodiny školní psycholožky pro žáky (bez
objednání)

7.10.

8.00

7.10.

9.00

Ročenkové ráno „Vzdělávání s hrdostí“
Návštěva poslance Jürgena Klimke a beseda se studenty sexty a septimy

14.30

sekunda A – primární prevence M.Nováková
zahájení přípravného kurzu matematikou a německým jazykem

5.10.

7.10.
15.10.
15.10.

Kvinta – primární prevence M.Nováková

16.10

Pruhovaný den

19.10.

8.00

19.10.
21.10.
26.10-30.10. Celý den :-)
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Sběr papíru
Sekunda B – primární prevence M.Nováková
Dr. E. Ehrlich navštíví GTM (v doprovodu píš Švermové
z MŠMT a PedF UK)
Ředitelské volno, státní svátek a podzimní prázdniny

Důležité informace

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:
V pondělí 5.10. zahájím kroužky a volnočasové aktivity a prosíme o úhradu kurzovného (v hotovosti
příslušnému vyučujícímu)
Obědové krabičky prosíme konzumovat v mediálním centru—vynášení krabiček není vhodné, povalují
se pak v okolí školy či jejich obsah plesniví v různých zákoutích školy. Zvažte, prosím, zda je nutné
objednávat krabičku, když Vaše dítě nemá odpolední vyučování a spěchá na autobus a nemůže si
oběd v klidu sníst v mediálním centru. Rovněž je vhodné, aby si studenti nosili vlastní příbor či školní příbory nevyhazovali i s krabičkami do koše :-). Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Evidence docházky pomocí čipových karet ISIC je pro žáky povinná. Prosíme Vás o zdůraznění této
povinnosti Vašim dětem. Děkujeme za spolupráci






Kroužky

Volná místa a nedostatečně naplněné kroužky:
V tuto chvíli můžeme otevřít tyto kroužky: španělštinu a psaní všemi deseti
Tyto kroužky bychom potřebovali doplnit ještě alespoň dvěma zájemci, abychom je mohli otevřít:

Doučování NJ I a II

KET, PET

Orchestr

Filmový klub

Dějepisný kroužek
U dalších kroužků evidujeme příliš málo zájemců na to, abychom je mohli otevřít. Budeme rádi, pokud se
ještě nějací studenti přihlásí.
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Milí rodiče a studenti,
první měsíc tohoto školního roku máme úspěšně za sebou. Věřím, že se Vám září líbilo a těšíte
se na devět dalších měsíců, které máte před sebou :-).
Těším se, že se s většinou z Vás uvidím na sobotní akci a přeji Vám krásný začátek zatím slunečného podzimu.
Zuzana Svobodová
Jeden inspirativní citát pro aktivní podzim :-)
"Ať ten, který tvrdí, že něco nejde, nezdržuje toho, který to dělá" (čínské přísloví)
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