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

Regionální kolo JDI
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Ohlédnutí za březnem

březen 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 březnem
Projektový týden: Abeceda zdraví

Zdravý životní styl na GTM
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Ohlédnutí za březnem

Učitelský svačiňák

Prima navštívila Valdštejnskou Jízdárnu
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Ohlédnutí za Březnem

Přivítali jsme Höxter a Neumarkt

Těšíme se, až vyrazí naši studenti v červnu na
reciproční pobyt do Německa.
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Ohlédnutí za březnem

Ozdravný pobyt na horách

Z této fotky jde úplně zima :-)

Burza na GTM

Gymnázium se o přestávkách měnilo v obchodní akademii :-)
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Gratulujeme a Děkujeme :-)

Prostor pro gratulace a poděkování :-):


Gratulujeme Nele Čížkové za postup do dalšího kola v soutěži JDI



Gratulujeme Vandě Hutařové, Simoně Arenbergerové , Viktoru Helmichovi, Tomáši Tesaříkovi, Janu Švachovi a Michalovi Slabému za vysoké bodové ohodnocení v matematické olympiádě.



Gratulujeme Magdě Klapkové a Honzovi Dolejšovi za vítězství v naší
literární soutěži.



Děkujeme paní MUDr.Haně Skalové, která nám nabídla a zrealizovala
přednášku v rámci projektového týdne Abeceda zdraví na téma: Jak se
stát pacientem co nejpozději.



Děkujeme paní Markétě Čejkové, která pro primu zařídila návštěvu
výstavy ve Valdštejnské jízdárně a sama ji báječně odlektorovala.



Děkujeme všem za úspěšnou realizaci projektového týdne



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
Pálení čarodějnic

Wandertag se blíží
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Důležité nejbližší termíny

Datum
1.4.
2.4. a 16.4.
2.4.- 16.4.
8.4.
14.4.
19.4.
19.4.- 21.4.
22.4.
25.4.
25.4.
25.4.
25.4.
25.4.
26.4.
26.4.
26.4.
27.4.
29.4.

10

Akce

9.00

14.30
17.30
9.00
14.00
14.00

den naruby
Přijímací zkoušky nanečisto
Praktikum Hamburg – sexta a část septimy
na Pivo s Karlem Velikým – dějepisná soutěž
DSD I - písemná část
Kafkatag - projektový den s gymnáziem B.Brechta
ústní DSD I
Filmožrouti a pálení čarodějnic
PEDAGOGICKÁ RADA, klasifikace 3.čtvrtletí,
Třídní schůzky a konzultace
Wandertag
Přijímací zkoušky
Charitativní akce pro Rozum a cit
Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky do vyšších ročníků
Jsem lepší než Švejk
hovory o historii
Bavorský les
poslední zvonění oktávy

Důležité informace

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:
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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. Další tělocvikářkou bude paní Petra Neureiterová, která nastoupí od poloviny dubna. Věříme, že žáci sekundy ocení německý jazyk i během tělocviku.
Někteří z Vás stále ještě neuhradili školné, prosím o úhradu nejlépe ihned. Děkuji
Sledujte, prosím, pravidelně naše webové stránky, elektronickou žákovskou a pokud se k
nám připojíte i na Facebooku, jistě Vám neunikne nic důležitého.
Plánujete-li léto, můžete přihlásit Vaše děti na naše příměstské tábory

Milí rodiče a studenti,
Blíží se další uzavírání známek a oktavánům dokonce konec školního roku, to znamená spoustu
učení a spoustu práce. Čtu teď zajímavou knížku, která se jmenuje Snězte tu žábu. Žába je v této
knížce ten nejnáročnější nebo nejméně příjemný úkol a ten bychom měli vyřídit jako první, protože
jinak nás bude stále strašit. Pokud bychom každé ráno snědli živou žábu, můžeme si být celkem
jisti, že už nás nic horšího nepotká :-) . Proto bychom neměli odkládat ty náročné úkoly na potom,
protože o nich v hlavě stejně víme, takže si volno stejně naplno neužíváme. Takže se, milí studenti,
do toho všeho hned pusťte, ať všechny povinnosti v pohodě zvládnete.
A ještě jedna poznámka z knihy :-):
„Když už musíte sníst živou žábu, nemá smysl dlouho sedět a pozorovat ji“.
Přeji mnoho úspěchů a krásné dubnové dny
Zuzana Svobodová
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