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Vážení a milí rodiče, 
v dnešním newsletteru najdete malé ohlédnutí za květnem a částí června na GTM, důležité informace 
týkající se nejbližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na konec školního roku.  

6/2018 

 www.gtmskola.cz 

www.facebook.com/gtmskola 

Newsletter  

Gymnázia Thomase Manna 

Strana  

 Ohlédnutí za květnem a červnem……………………………………….. 2-7 

 Výuka netradičně…………………………………………………………………….. 8-9 

 Pozvánky……………………..……………………………………………………..……… 10-11 

 Příměstské tábory …………………………………………………………………. 12 

 Zájezd do Anglie 2019………………………………………………………….. 13 

 Důležité termíny a informace……………………………………………… 14-15 

Obsah 

Nový GDPR styl focení  - subjekty údajů na puťáku 



 

2 

Ohlédnutí  
 

Květen a Červen 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  

Úspěšné ústní maturity 
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Ohlédnutí 

Předání maturitních vysvědčení 
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Ohlédnutí 

Bavorský les a Tercie 
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Ohlédnutí  

Pohár Rozhlasu 

Antifetfest—cena za nej námět 
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Ohlédnutí 

Den dětí a spousta vody 

Prezentace Praktika v Hamburku 
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Výuka netradičně 

Projekt svatba v kvartách 
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Beseda s Matějem Rupertem 

Výuka netradičně 

Divadelní kroužek 
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Pozvánky na zajímavé akce 
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Pozvánky na zajímavé akce 
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Příměstské tábory 
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Poznávací zájezd do Anglie 2019 

Vážení rodiče, 

letošní školní rok ještě neskončil a my již plánujeme, čím bychom naši činnost 

obohatili napřesrok.  Vzhledem k tomu, že se již delší dobu ozýváte, že byste pro 

své děti uvítali poznávací zájezd do Velké Británie, rádi bychom Vám tuto mož-

nost zprostředkovali. Plánujeme vyjet  v druhé polovině dubna v období Veliko-

noc.  

Chtěli bychom Vás touto  cestou požádat, zda byste nám mohli do 30.6. sdělit, 

jestli byste měli o takovou akci zájem.  Pokud se sejde dostatečné množství  

předběžných zájemců, začneme tuto akci organizovat a počátkem příštího škol-

ního roku Vám sdělíme podrobnosti a zašleme závaznou přihlášku. 

Předem děkuji za spolupráci a přeji příjemně prožité léto. 

S pozdravem 

Mgr. Jindra Glogrová 

vedoucí předmětové komise AJ 

 

Zájemci se mohou předběžně hlásit na mailu: glogrova@gtmskola.cz 
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Důležité info, poděkování, gratulace 

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 Roční plán 18/19 je ve fázi finalizace a brzy bude na našem we-
bu, program netiskněte, změna vyhrazena 

 Rozvrh se rovněž tvoří, poté bude zveřejněn na webu školy  
 Ředitelská volna:31.10.-2.11. a 9.a 10.5. 
 
 Gratulujeme našim úspěšným maturantům a těšíme se, až nám dají 

vědět, pro jaké vysoké školy se rozhodli.  
 Gratulujeme k výsledkům DSD I kvartám a tercii.  
 
 Jídelna Litoměřická pro tento školní rok už dovařila,  nyní se re-

konstruuje a cca od půlky září se můžeme zase těšit na obědy  
 
  

 
Děkujeme našim učitelům  a ostatním kolegům za nadstandardní na-

sazení nejen ve výuce ve školní budově,  
ale i za realizaci zajímavých poznávacích a projektových aktivit a za pří-

pravu výměnných pobytů a aktivit na závěr školního roku…  
 

Děkujeme také rodičům,  kteří podporují naše aktivity ! 
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Důležité nejbližší termíny  
 

 Datum       Akce 

17. - 22.6. My ve Freiburku 

17. - 22.6. My v Höxteru 

17. - 22.6. My v Drážďanech 

18. - 23.6. My v Neumarktu 

20.6. Sportovní den 

22.6. Setkání s budoucími primány 

25.6. Burza učebnic a úklid tříd 

25.6. Pedagogická rada 

25.6. Zahradní slavnost 

26.-28.6. Školní výlety 

29.6. Předávání vysvědčení 
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Milí rodiče a studenti,   

Závěr školního roku je náročný pro všechny—žáky, rodiče, učitele, neučitele.... 

ALE 

Prázdniny jsou tu už za chvilku, čeká nás více rozvolněné období, žádné testy a zkou-

šení a můžeme si dokonce dovolit prokrastinovat. Věřím, že si toto období užijeme a 

pořádně si odpočineme. Pro tyto dva letní měsíce navrhuji řídit se častěji touto ra-

dou :-):  

 

„Co můžeš odložit na zítra, odlož na pozítří, získáš dva dny volna“ 

Přeji Vám všem krásné prázdniny.  


