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

Poslední zvonění :-)
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OHLÉDNUTÍ

ZA DUBNEM

DUBEN 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
PRAKTIKUM

V

ZA

DUBNEM

HAMBURKU

Pracující studenti
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OHLÉDNUTÍ

BAVORSKÝ LES

DEN

4

S

KAFKOU

ZA DUBNEM

OHLÉDNUTÍ

ZA DUBNEM

WANDERTAG

POSLEDNÍ

ZVONĚNÍ

Takto vypadal vstup do kabinetů po nočním
zásahu oktávy :-)
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OHLÉDNUTÍ

ČARODĚJNICE

ZA DUBNEM

A

FILMOŽROUTI

Uhořela….

DEN

NARUBY

Roli učitelů převzala septima
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GRATULUJEME

A

DĚKUJEME :-)

Prostor pro gratulace a poděkování :-):


Gratulujeme našim hercům z primy (Josefina Čejková, Magdalena Mudrová, Viktor Helmich, Martin Šmolík a Jakub
Troníček ) za účast v divadelní přehlídce studentských divadelních souborů „Jsem lepší než Švejk“.



Gratulujeme našim studentkám z kvinty (Anna Stepanenko,Andrea Meyerová a Anna Litseva ) k „bramborové“
medaili v soutěži Na pivo s Karlem Velikým .



Gratulujeme Viktoru Helmichovi za první místo v obvodním kole matematické olympiády, ve kterém získal 18
bodů. K úspěšné účasti v této soutěži gratulujeme také Tomáši Tesaříkovi (15 bodů) a Martinu Helmichovi (10
bodů).



Gratulujeme našim budoucím primánům k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a těšíme se na ně :-)




Gratulujeme Nele Čížkové k k postupu do republikového semifinále soutěže Jugend debattiert international.
Svou pečlivou přípravou a aktivní účastí v obou pátečních debatách si Nela po právu zajistila účast mezi osmi
nejlepšími mladými debatantkami a debatanty celé České republiky pro letošní rok.
Gratulujeme kvartě ke zvládnutí ústních zkoušek DSDI



Gratulujeme Magdě Klapkové a Honzovi Dolejšovi k výhře v naší literární soutěži



Držíme palce oktávě při písemné i ústní maturitě



Děkujeme paní Novotné za organizaci besedy s Petrem Rychlým



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

PŘÍMĚSTSKÝ

PŘÍMĚSTSKÝ
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TÁBOR S

TÁBOR S

NJ

AJ

DŮLEŽITÉ

DATUM
2.5.-4.5.
9.5.
9.5.
11.5.
17.5.-19.5.
25.5.
25.5.
30.5.
30.5.-31.5.
2.6.
20.6.
20.6.
21.6.
21.6.
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NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

AKCE
písemné maturity
náhradní termín přijímacích zkoušek
primární prevence sexta—pí Nováková
den ve školním oblečení
ústní maturity
primární prevence septima—pí Nováková
hovory o historii
slavnostní předání maturitního vysvědčení a DSD
sběr starého papíru
prezentace výstupů z praktika v Hamburku
Závěrečná pedagogická rada
Setkání s budoucími primány a jejich rodiči
Burza učebnic
Zahradní slavnost

DŮLEŽITÉ

INFORMACE

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:



Termíny prázdnin a ředitelského volna pro školní rok 2016/2017

1.9.
24-25.10
25.10.28.10
18.11.
22.12.
23.12.-2.1.
3.2.
6.2.-12.2.
13.4.-14.4.
30.6.
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zahájení školního roku
ředitelské volno
podzimní prázdniny
ředitelské volno
ředitelské volno
vánoční prázdniny
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
konec školního roku

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.

Milí rodiče a studenti,
zkoušky z dospělosti jsme dnes ráno zahájili…. . Držíme všem maturantům palce.
Našla jsem k tomuto období dva pěkné citáty, které bych chtěla s Vámi sdílet :-):
„Tituly neměří inteligenci a věk neurčuje dospělost“ (autor neznámý)
„Dospělý je ten, kdo umí být šťastný sám se sebou“ (Osho)
Přeji mnoho úspěchů na cestě k dospělosti (nejen našim oktavánům) a krásné květnové dny
Zuzana Svobodová
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