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Vážení rodiče,
v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit v měsíci říjnu, důležité informace týkající se nejbližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán do konce kalendářního roku.

Suit-up den na GTM v rámci projektu HRDÁ ŠKOLA
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OHLÉDNUTÍ

ZA ŘÍJNEM

ŘÍJEN V KLÍČOVÝCH SLOVECH

Všechny naše říjnové 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
STUDENTI
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Z

ZA ŘÍJNEM

HAMBURKU

V

PRAZE

OHLÉDNUTÍ
PRIMA DEN S

SUIT-UP DEN
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ZA ŘÍJNEM

PRIMOU

OHLÉDNUTÍ
HOVORY

ZA ŘÍJNEM

O HISTORII

Prof. Vít Vlnas nás provedl životem
českého světce Jana Nepomuckého.

HALLOWEEN :-)
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VÝUKA

NETRADIČNĚ

AKADEMIE

SLOVA

Snažíme se přivést studenty k literatuře všemi možnými
cestami i cestičkami, ukázat jim mnohé odbočky a zákoutí, napovědět, že existují i jiné úhly pohledu než jen ty
ryze školní. Nebo ten mediální, jako že se nečte a basta.
Více zde:
http://gymnaziumtm.cz/clanky/skola/akademie-slovana-gtm
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VÝUKA
BESEDA

NETRADIČNĚ

S BANKÉŘEM

RETROVÝSTAVA
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V TANČÍCÍM DOMĚ

POZVÁNKY
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NA ZAJÍMAVÉ AKCE

POZVÁNKY

NA ZAJÍMAVÉ AKCE

Zveme Vás na hudební rozloučení s rokem uplynulým a přivítání roku nového na
NOVOROČNÍ KOLEDOVÁNÍ
v pondělí 9.1. 2016 v 18.00 v kostele sv. Martina ve zdi, Martinská 8, Praha1,
pod taktovkou Jitky Rutrlové a studentů gymnázia Thomase Manna.
S sebou úsměv a chuť si společně zazpívat a zahrát.
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ZAPOJILI JSME
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SE DO CELOROČNÍHO PROJEKTU

DOBRÉ

SKUTKY

ADOPCE NA DÁLKU
Gymnázium Thomase Manna
je již několik let zapojeno
v projektu Adopce na dálku.
Naším adoptovaným dítětem
je děvče z Indie, Joslin d´
Souza, která se narodila
v roce 1997.
Joslin podporujeme od její
základní školy a máme radost, že ji můžeme podporovat i na vyšším vzdělávacím
stupni a věříme, že s naší
pomocí v roce 2018 úspěšně
dokončí bakalářské vzdělání.
Peníze, pro Joslin vydělávají
naši studenti sami formou
svačinových dní.
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VIDLIČKOŽROUT—SEZNAMTE

SE

Na GTM máme nového obyvatele, jmenuje se VIDLIČKOŽROUT, nejdříve
jsme proti němu chtěli bojovat, ale nakonec jsme zjistili, že je moc milý a
neškodný, akorát potřebuje pravidelnou zásobu vidliček.
Prosíme Vás tedy o dodávku nového krmení (tj. vidliček), aby byl náš Vidličkožrout spokojený. Občas si dá jako dezert i nůž, lžíci, skleničku nebo hrneček.

Krmení pro Vidličkožrouta přebírá paní Balcarová.
Děkujeme za spolupráci :-).
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GRATULUJEME, DĚKUJEME

Prostor pro gratulace a poděkování :-):



Dodatečně gratulujeme Anežce Floriankové k její úspěšné účasti na paralympiádě .



Děkujeme panu Tomáši Rutrlemu za přednášku v kvartě, kde studentům v rámci předmětu CSP vysvětlil fungování firmy .



Děkujeme všem za zaslané texty do soutěže Jugend schreibt a držíme palce, aby hodnocení dopadlo pro naše studenty co nejlépe



Děkujeme za donesené autolékárničky a těšíme se případně na další.



Děkujeme rodičům, kteří podpořili prima den s primou.



Děkujeme panu Skalovi za přípravu propagačních materiálů pro GTM.



Děkujeme paní Chlumské za přípravu propagačních materiálů pro GTM.



Děkujeme všem, kteří podpořili Akademii slova.

Děkujeme i dalším rodičům, kteří podporují naše aktivity a a všem učitelům za podporu a motivaci
studentů a těšíme se na další jejich úspěchy.
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DŮLEŽITÉ

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

DATUM

21.11.

primární prevence tercie A

22.11.

primární prevence tercie B

24.1126.11

Schola Pragensis

28.11.2.12.

projektový týden

30.11.

hovory o historii

3.12.

14-17

Prezentace projektů a Den otevřených dveří

3.12.

17-18

autorské čtení Neradová/Klouda

30.11.

DSD II - písemná část

5.12.

Mikuláš

5.12.

primární prevence kvarta

7.12.

vánoční Drážďany

9.12.

13.00

vyhlášení Jugend schreibt v Prager Literaturhaus

9.12.

primární prevence kvinta

15.12.

primární prevence sexta

16.12.

primární prevence septima

19.12.

Společný dopolední zpěv koled

21.12.

vánoční besídky ve třídách

22.12.

ředitelské volno

23.12.-2.1.

Vánoční prázdniny

3.1.
11.1.
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AKCE

nástup do školy v novém roce
8.1516

Den otevřených dveří: ukázky naší práce, vstup do tříd

DŮLEŽITÉ

INFORMACE

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:
Podařilo se domluvit novou partnerskou školu—Paula Fuerst Schule ve Freiburgu (http://paula-



fuerst-schule.de/ ). Projekt se bude týkat současné kvinty a komunikačním jazykem bude angličtina,
více informací brzy obdrží studenti kvinty. Projekt bude mít na starosti Lenka Vopařilová. Věříme, že budete spokojeni.
Přihlašování do projektů bude nově možné pouze elektronicky a to v pátek 4.11. od 6h zde: http://
gymnaziumtm.cz/pro-studenty/projektove-tydny-a-dny



Zapojili jsme se do sběru hliníku.
Zapojili jsme se do projektu Čtení pomáhá—informace na školním webu.
Zapojili jsme se do projektu Celé Česko čte dětem a do vypsané výtvarné soutěže: http://
celeceskoctedetem.cz/pro-deti/clanek-31
Novou předsedkyní správní rady se stala RNDr. Radka Balounová, Ph.D. , které gratulujeme ke zvolení
a těšíme se na spolupráci s naší školou. Kontakt na paní Balounovou naleznete na webu.
Kritéria pro přijímací řízení 17/18 jsou zveřejněna







ZPĚTNÁ VAZBA
Zajímá nás názor našich studentů!
V prosinci zrealizujeme dotazníkové šetření mezi našimi studenty.
Děkujeme za spolupráci.

ŘEDITELSKÉ

VOLNO
Nově stanovené ředitelské volno:

V souvislosti s jednotným přijímacím řízením vyhlašuji ředitelské volno pro studenty
gymnázia na 18.4.2017. Děkuji
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Milí rodiče a studenti,
právě uzavíráme první čtvrtletí tohoto školního roku. I když možná není vše v tomto směru podle
Vašich představ, myslete na to, že to se jedná jenom o první čtvrtinu a většina je toho ještě před
námi :-).
Přeji Vám příjemné podzimní období a také krásný a pohodový blížící se adventní čas.
Zuzana Svobodová
Jeden inspirativní citát na závěr—vhodný i pro blížící se období obdarovávání:
„Že nedostanete v životě vždy to, co chcete, je někdy obrovské štěstí.“
(Dalajláma)
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