
 

1 

Vážení a milí rodiče, 

v dnešním newsletteru najdete malé ohlédnutí za prázdninovým „provozem“, důležité informace týkající 

se nejbližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na září.  
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OHLÉDNUTÍ  
 

PRÁZDNINY 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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REKONSTRUKCE A ÚPRAVY 

V LÉTĚ SE PILNĚ PRACOVALO…. 
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S NĚMČINOU A STRAŠIDLY 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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NOVÉ PŘEDMĚTY V NĚMČINĚ 

Rozšířili jsme náš vzdělávací program o nové předměty pro kvartu a 

kvintu—oba předměty budou vyučovány plně v německém jazyce 

 
 Základy argumentace a debatování = ZAD 

Očekávané výstupy, tj. žák je schopen / umí:   
 

 přednést řeč, ve které obhájí svůj návrh nějaké skutečnosti, 

 vystavět argument pro daný návrh, nebo proti němu, 

 vyhledat a zformulovat vhodné argumenty, 

 posoudit argumenty podle jejich síly a relevance, 

 na základě argumentů zaujmout k danému tématu postoj a patřičně ho odůvodnit, 

 aktivně se zúčastnit debaty / mikrodebaty s ostatními žáky na dané téma.  
 

Kritický pohled zpět = KPZ 

Očekávané výstupy, tj. žák je schopen / umí:   

 
 samostatně či ve skupině vyhledat informace k danému tématu a vybrat z nich informace relevantní / podstatné, 

 prezentovat výsledky své práce, 

 představit a vysvětlit vybranou historickou, společenskou či politickou situaci a její vývoj,  

 rozpoznat a pochopit hlavní myšlenku / informace věcného textu, 

 adekvátně prezentovat svůj názor, 

 chápat životní situace a okolnosti jako něco relativního / proměnlivého 
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SCHRÁNKA DŮVĚRY—NOVINKA 

SCHRÁNKA DŮVĚRY 

 
Milí žáci, 

nově máte možnost využívat této schránky důvěry.  Do schránky je možné napsat vzkaz, ať už řešíte vážný 

nebo zdánlivě nedůležitý problém, o kterém z jakéhokoli důvodu nechcete mluvit osobně. 

 

SCHRÁNKU MŮŽEŠ VYUŽÍT NAPŘÍKLAD V TĚCHTO SITUACÍCH: 

Řešíš problémy, které se dějí ve třídě, nebo které máš se spolužáky, s učiteli, či s rodiči 

Potřebuješ popsat svá trápení, o kterých se bojíš nebo stydíš mluvit 

Máš dojem, že je někomu ubližováno 

Něco ve škole postrádáš 

Potřebuješ se svěřit s něčím důvěrným 

Potřebuješ pomoc nebo poradit se školními záležitostmi 

Chcete se jako třída nebo jednotlivě vyjádřit k některému z témat, která jsme řešili na hodinách pri-

mární prevence 

 

JAK ZÍSKÁŠ ODPOVĚĎ: 

Nemusíš, ale můžeš do zprávy uvést své jméno a to z jaké třídy jsi. Máš také možnost napsat svoji e-

mailovou adresu. Díky tomu budu mít možnost odpovědět Ti podrobněji. 

Pokud napíšeš vzkaz anonymně (bez podpisu), dostaneš odpověď během několika dní na nástěnku “Pro 

Tebe“, která visí nad schránkou důvěry. 

 

Vzkazy čtu a odpovídám na ně já a zachovávám jejich důvěrnost. Schránku vybírám každé úterý a pátek 

během dne. 

 

Příjemný začátek školního roku  

 

 

Tereza Uhlíková 

školní psycholožka 

! 
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DŮLEŽITÉ INFO  

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 Roční plán 18/19 je zveřejněn na našem webu, program netiskněte, 

změna vyhrazena 

 Ředitelská volna v roce 18/19:31.10.-2.11. a 9.a 10.5. 

 Výměnné pobyty—elektronické přihlašování spuštěno, hlásit se mů-

žete do 21.9.. Některé termíny upřesňujeme s partnerskou školou, 

děkujeme za trpělivost: http://gymnaziumtm.cz/pro -

studenty/vymenne-pobyty 

 Důležitá změna v řádu seminárních a ročníkových prací, doporuču-

jeme pečlivě přečíst:  http://gymnaziumtm.cz/pro -

studenty/dokumenty-skoly 

 Rozvrh kroužků je již na našem webu: http://gymnaziumtm.cz/pro-

studenty/skolni-klub-a-krouzky 
 Personální změny v kabinetu angličtiny: Justin Price mění své pole 

působnosti a místo něho nastupuje Melissa McClellan. Vítáme ji u nás 

a přejeme, aby se jí na GTM líbilo.  

 Den otevřených dveří je v sobotu 1.12.—prosíme o účast všech 

studentů, za to věnujeme studentům celý volný týden o podzimních 

prázdninách. Věříme, že dorazí všichni studenti, protože budou pre-

zentovat své projekty. Těšíme se na setkání s rodiči i studenty.  

 

Děkujeme všem, kteří uhradili školné včas—tj. do 1.9., 

ostatní prosíme o úhradu co nejdříve  

 

  

Děkujeme rodičům, kteří podporují naše aktivity a všem učitelům za 

podporu a motivaci studentů a těšíme se na další jejich úspěchy v 

dalším školním roce. ! 



 

10 

STRAVOVÁNÍ 

Abych nám studenti nezemřeli hlady….  

 Prima a sekunda se stravují na gymnáziu Litoměřická 

 Jídelna Litoměřická rekonstruuje a obědvat můžeme opět od 19.9. 

Na období 10.9.-17.9. je možné přihlásit dítě na „nouzové řešení“ - 

krabičky—třídní učitelé rozdají formulář na výběr, není možný vý-

běr jídla a změny v přihlašování, jíst se bude ve třídě „prima“ s do-

zorem. V případě zájmu nutno dodat formulář do středy 5.9.. V prv-

ním školním týdnu bohužel obědy nezajistíme, doporučujeme větší 

svačinu. Děkujeme za pochopení a spolupráci 

 Krabičky pro tercii a kvartu: Naplňujeme do maximální kapacity 30 

žáků (kapacita školního klubu), děti se hlásí u paní Balcarové. Z loň-

ska možno pokračovat—nutno nahlásit kvůli kapacitě. Obědvat je 

možné od středy.  

 Krabičky od kvinty: Bez kapacitního omezení, respektovat běžné 

hygienické zvyky—tj. například nedávat krabičku se zbytky jídla do 

šatní skříňky apod. Děkujeme 

 Vlastní strava rovněž možná—lednice pro žáky v budově D 

 V případě dotazů je možné se obracet na třídní učitele, případně pa-

ní Balcarovou.  

 Bufet, věříme, bude od září v provozu a plný vyhláškou schválených 

dobrot :-) 
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DŮLEŽITÉ NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY  
 

 DATUM       AKCE 

3.9. Slavnostní zahájení školního roku 

3.-7.9. Seznamovací kurz primy 

4.9. Třídnické hodiny 

5.9. Zahájení činnosti ranního školního klubu 

13.9. Veletrh kroužků o velké přestávce 

13.9. Gymnazistou na zkoušku 

15.9. Prima den s primou 

15.9. Zažít město jinak před budovou naší ZŠ 

15.-29.9. Hamburk u nás 

20.9. Akademie slova 

24.9. Konec přihlašování na výměnné pobyty 

24.9. Schůzka se zástupci rodičů 

28.9. Státní svátek 

1.10. Zahájení kroužků 

8.10. Seminární odpoledne 



 

12 

Milí rodiče a studenti,   

Vítám Vás v novém školním roce a těším na následujících deset měsíců. Možná jste 

smutní, že období volna končí, možná se ale i těšíte, že dny dostanou nějaký řád… 

Doporučuji tento přístup:  

1. Nemyslím na to, co je pryč 

2. Cením si toho, co zůstalo 

3. Těším se na to, co přijde  

 

Přeji Vám všem krásné zářijové dny.  


