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Vážení a milí rodiče, 

v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z března a dubna 2017, důležité informace týkající 

se nejbližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na květen 2017.  
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OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM A DUBNEM 
 

BŘEZEN A 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 ZA BŘEZNEM A DUBNEM 

PRAKTIKUM V HAMBURKU 
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OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM A DUBNEM 

SEMINÁŘ JIŘINY PREKOPOVÉ 

REGIONÁLNÍ KOLO JDI 

Blahopřejeme všem našim debatantům, Ni-

kole, Andree, Petrovi a Honzovi k jejich 

úspěšným debatám,. A Andree Meyerové 

rovněž k postupu do republikové kvalifikace.  
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HÖXTER A FREIBURG NA GTM 

OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM A DUBNEM 
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OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM A DUBNEM 

NEUMARTK A DRÁŽĎANY NA GTM 
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OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM A DUBNEM 

ÚSTNÍ DSD I 

WANDERTAG 
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OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM A DUBNEM 

ČARODĚJNICE A FILMOŽROUTI 
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VÝUKA NETRADIČNĚ 

CHEMIE V NĚMČINĚ—IQ LANDIA 

ČESKO-NĚMECKÉ BUBNOVÁNÍ 
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VÝUKA NETRADIČNĚ 

CESTA ZDRAVÍ PO GTM 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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POZVÁNKA NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
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FIT IN DEUTSCH 

Zkouška FIT in Deutsch A2 

Vážení rodiče, nabízíme Vašim dětem zorganizování zkoušky 

Fit in Deutsch A2 a rádi děti centrálně přihlásíme přes naši 

školu.  

Zkouška je na úrovni A2 a požadavky, které stanovuje Goethe 

Institut, jsou:  

 Rozumí známým každodenním výrazům. 

 Rozumí větám a často používaným obratům vztahujícím 

se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. 

základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupo-

vání, místopisu a zaměstnání).  

 Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a 

běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu 

informací o známých a běžných skutečnostech. 

 Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, 

bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích 

nejnaléhavějších potřeb.  

Cena zkoušky:  1400,-  Cílová skupina: žáci do 15 let  

Na zkoušku je potřeba se přihlásit pomocí formuláře na na-

šem webu. Přihlášení zájemci dostanou poté další instrukce 

mailem. Úhrada nejpozději 19.5.  

Termín zkoušky je 16.6.2017 

Přihlášky potřebujeme mít ve škole do 5.5.2017 

Zkušební test u nás ve škole: 17.5.2017 ve 14h  

Cena zkušebního testu: 300,- (hotově před testem) 

https://docs.google.com/forms/d/1a-8H-KpVIFR9W_xdFEmi9Dmhy1Sadiq9SjqevpZxJ84/edit
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DŮLEŽITÉ NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY  
 

 DATUM       AKCE 

2.5.-5.5. Písemné maturity 

3.5.-4.5. 
Septima a Kafkatag - projektový den s gymnáziem 

B.Brechta 

10.5. 
Beseda se Zdeňkem Vojtíškem  o sektách: http://www.sekty.cz/

www/index.php  

10.5. Literární workshop v Prager Literaturhaus (septima) 

26.5. Setkání s budoucími primány 

16.5.-19.5. Ústní maturity  

25.5. Prezentace praktika v Hamburku 

29.5. Slavnostní předání maturitního vysvědčení a DSD diplomů 

31.5. Svačinový den učitelů 

31.5. Hovory o historii 

1.6. Den bez mobilů  

http://www.sekty.cz/www/index.php
http://www.sekty.cz/www/index.php
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DŮLEŽITÉ INFORMACE  

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 Dotace:  

Získali jsme dotaci na primární prevenci pro další školní rok 

Získali jsme dotaci na pořádání soutěže v kreativním psaní Jugend    schreibt pro 

další školní rok 

Děkujeme MHMP za podporu  

 Gratulace:  

Gratulujeme skupině z kvarty (K. Thiel, E. Rudyjová, M. Lerlová, A. Krchov, E. Ra-

šovská, D. Poborský, A. Floriánková, J. Richtár, V. Patočková, a V. Skalová) ke 

skvělému třetímu místu v dějepisné soutěži  

Gratulujeme Vandě Hutařové, která se ztrátou jednoho bodu obsadila druhé místo 

v obvodním kole matematické olympiády  

Vojtěchu Štěpánkovi za 3.misto v obvodním kole olympiády z českého jazyka.   

Gratulujeme k postupu do krajského kola  ekonomické olympiády  

Gabriele Klemové, Anně Perchuk a Lindě Herbstové.  

 Výsledky zpětné vazby od rodičů jsou k dispozici na webu 

školy 

 Výsledky přijímacího řízení jsou již na našem webu, gratulu-

jeme všem úspěšným uchazečům a těšíme se na nové primány 

 

 

Ve zpětné vazbě si přejete i německý newsletter, příští školní rok vydáme alespoň 

dva newslettery v němčině, děkujeme za dobrý tip 

 

Omlouváme se za nedostupnost elektronické žákovské knížky, v případě přetrváva-

jících problémů se obraťte na paní Dvořákovou. Děkujeme 

 

 
Děkujeme rodičům, kteří podporují naše aktivity a všem učitelům za podporu a motivaci studentů a 

těšíme se na další jejich úspěchy v druhém pololetí.  
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Milí rodiče a studenti,   

přeji Vám  příjemné, teplé a pohodové květnové dny.   

Zuzana Svobodová 

 

A ještě jeden citát, který mě oslovil tento měsíc  :  

„Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.“ Sofoklés 

(a u maturity se zkouší dokonce jenom 15 minut :-)) 

 

  


