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Vážení a milí rodiče, 

v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z konce roku 2016, důležité informace týkající se 

nejbližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na leden 2017.  
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OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ROKU 
 

KONEC ROKU 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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SCHOLA PRAGENSIS 

OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ROKU  
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OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ROKU 

PROJEKTOVÝ TÝDEN — KULTURA BEZ HRANIC 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ— PREZENTACE PROJEKTŮ 

Ve škole jsme potkali 

zástupkyni japonské kul-

tury či slovenskou teatro-

ložkou a bývalou kulturní 

atašé Lubici Krénovou, 

která nám libozvučnou 

slovenštinou přiblížila 

detaily ze života Slováků. 

Někteří byli v zoologické 

zahradě, kde se sezna-

movali s kulturou v chovu 

zvířat, jiní zase tvořili 

v duchu origami, pečou, 

vyrábějí svíčky či se noří 

do života Inků nebo vy-

tvářejí projekt pod hes-

lem, kultura nemá hrani-
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OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ROKU 

KŘEST KNIH A AUTORSKÉ ČTENÍ 

UČITELSKÝ SVAČIŇÁK 
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OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ROKU 

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY DSD II 

ČERTI 
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TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 

VÝUKA NETRADIČNĚ 
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VÝUKA NETRADIČNĚ 

VÝUKA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 

HUDEBNÍ WORKSHOP V NĚMČINĚ 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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NOVINKA—PŘIPRAVUJE SE 

Již brzy se můžete těšit na nový prostor, kde 

bude možné zakoupit něco dobrého, posedět, 

učit se, odpočívat…  

Právě probíhají dokončovací práce. 



 

13 

 

GRATULUJEME, DĚKUJEME 

 

Prostor pro gratulace a poděkování :-):  

 

 Děkujeme  paní Ivě Michňové, která nám skvěle přiblížila práci překladatelky a tlumoč-

nice v kvartě a v tercii A, dále  paní Lucii Bradáčové, která ochotně a hlavně skvěle od-

prezentovala dětem profesi zubaře a paní Lerlové, která odvyprávěla kvartě, jak pracu-

je daňový poradce.  Více o statečných rodičích zde: 

http://gymnaziumtm.cz/clanky/skola/statecni-rodice 

 Gratulujeme vítězům soutěže  Jugend schreibt: 

  http://gymnaziumtm.cz/skola/jugend-schreibt 

 

 

 

 

 

 

 Děkujeme za donesené   příbory a těšíme se případně na další.  

 

Děkujeme i dalším rodičům, kteří podporují 

naše aktivity a všem učitelům za podporu a 

motivaci studentů a těšíme se na další jejich 

úspěchy.  
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DŮLEŽITÉ NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY  
 

 DATUM       AKCE 

3.1.   Nástup do školy v novém roce 

11.1. 8.15-16 Den otevřených dveří: ukázky naší práce, vstup do tříd 

9.1. 18.00 Koncert - kostel Sv. Martina ve zdi 

9.-13.1.  Barevný týden—Hrdá škola 

5.1.-6.1.   DSD II - ústní část 

25.1.   Hovory o historii 

27.1. 14.30 Pedagogická rada, klasifikace 1.pololetí 

27.1. 17.00 Schůzky se zástupci rodičů 

28.1. 9-13 Přijímací zkoušky nanečisto 

31.1.   Pololetní vysvědčení 

1.2. 9-13 Beseda s americkým diplomatem 

3.2.   Pololetní prázdniny 

6.-12.2.   Jarní prázdniny 

18.2.   Maturitní a imatrikulační ples, Belveder  
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DŮLEŽITÉ INFORMACE  

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 Fond budoucnosti podpořil všechny naše výměnné projekty se zahraničními 

školami :-), počítejte tedy s tím, že výše Vašeho příspěvku na akci se zvyšovat 

nebude.  

 

 Blíží se termín další splátky školného:  

 http://gymnaziumtm.cz/skola/zakladni-informace-skolne  

 

 

 Zahájili jsme období „pololetek“, rozpis testů je zde: http://gymnaziumtm.cz/

files/dokumenty/pololetni-testy-leden-2017.pdf  

 V období pololetek nepodávejte, prosím, žádosti o uvolnění, zkomplikovali bys-

te tím uzavření klasifikace Vašim dětem. Děkuji za pochopení a spolupráci.  

 Za odcházející kolegyni Gábinu Nácarovou máme už kvalifikovanou a kvalitní 

pedagogickou náhradu—paní Pavlu Petrovou, podrobnosti brzy na našem webu.  

 Děkujeme studentům za účast ve zpětné vazbě, kterou právě vyhodnocujeme 

 Blíží se také druhé pololetí kroužků, prosíme potvrdit účast Vašich dětí u ve-

doucích kroužků a o úhradu druhého pololetí na první únorové hodině. Dotazy 

ohledně kroužků směřujte na paní Pavlu Krummackerovou, krummackero-

va@gtmskola.cz 
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Milí rodiče a studenti,   

přeji Vám vše nejlepší v novém roce a věřím, že se nám všem v něm bude dařit přesně tak, jak s 

přejeme.  

Zuzana Svobodová 

 

Jeden inspirativní citát , abychom se toho nového roku nebáli :-) :  

„„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“ 

– Elbert Hubbard 

 

  


