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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

INFORMACE 

Zápis do Školičky na školní rok 2016/2017 

Zápis do Školičky na 2016/2017 začíná od února 2016 – stačí zaslat jméno, datum narození a mateřský 

jazyk na napravnikova@gtmskola.cz . 

Fotosoutěž pro třídy 3, 4 a 5 

V rámci projektu Erasmus pokračuje fotosoutěž „Kinder fotografieren Senioren im Alltag“: 

Soutěž se vypisuje pro žáky 3., 4. a 5. tříd. 

Elektronické fotky ve formátu *.jpg (rozlišení nejméně 3000 pixelů) posílejte mailem jako přílohu na 

adresu: bouckova@gtmskola.cz (uveďte celé jméno fotícího, třídu a název fotky) 

Termín poslání: do 28. února 2016 

 

10 vítězných fotek bude vystaveno v rámci společné Erasmus 

soutěže ve všech třech partnerských školách: v Německu, Ra-

kousku a v České republice. 

Otevíráme 0. ročník na školní rok 2016/2017 

Od září 2016 otevíráme 0. ročník. V nově zrekonstruovaných prostorách nabízíme celodenní program 

zaměřený na rozvoj dovedností předškoláků s ranou výukou němčiny. Pro děti s mateřským jazykem 

německým bude připraven program s rodilým mluvčím a posílena výuka češtiny jako cizího jazyka. 

Termín zahájení: 1. 9. 2016, termín přihlášek do 30. dubna 2016 

Celodenní provoz: 7:00 – 17:30, počet dětí ve třídě maximálně 12 

Měsíční školné: 10.000,- Kč (cena nezahrnuje stravování) 

Více informací ZDE. 

Nové asistentky pro nadané děti 

Od února 2016 k nám nastupují dvě asistentky k nadaným dětem, které jsme získali díky 

grantu od Nadace ČEZ na podporu mimořádně nadaných žáků. 

mailto:napravnikova@gtmskola.cz
http://zsncp.cz/novinky/skola/rodice/16-1-2016-otevirame-pripravny-rocnik-na-2016-2017
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NAŠE AKCE V LEDNU 
 www.gtmskola.cz 

HORY 

Třídy 1.A, 2.A a 3.B strávily týden lyžování v Peci pod Sněž-
kou na Kolínské boudě. Třídy 1.B, 2.B a 3.A bydlely také 
v Peci pod Sněžkou, v chatě Oddech. Přivítalo je úžasné 
zimní počasí, spousta sněhu a krásné lyžování. Děti nadšené. 
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NAŠE AKCE V LEDNU 
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HORY 5. TŘÍDA 

Páťáci strávili lyžařský týden v Peci pod Sněžkou, v Lesní boudě. 
Ač nám počasí tolik nepřálo, děti s radostí lyžovaly a některé i 
běžkovaly. Večerní program byl různorodý: nacvičování německých 
básniček, přednáška horské služby, beseda o ekofarmě a film o 
přátelství srnky a psa, hry a vyhlášení vítězů lyžařských závodů. 

HORY 2.A A 3.B 

Děti ze 2.A a 3.B se připravu-
jí na závody ve slalomu. 
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NAŠE AKCE V LEDNU 
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MULTI-KULTI PROJEKT 5. TŘ. 

20. ledna proběhl v páté třídě multi-kulti projekt. Nejprve si děti povídaly o tom, z čeho mají 

strach. Poté zhlédly film z filmotéky Jeden svět na školách "Nora zpívá pro Sýrii" a porovnávaly 

svůj strach se strachem hlavní protagonistky Nory, která musela ze Sýrie s celou rodinou prch-

nout před válkou. Následoval program "Mami, od zítřka nás bude učit..." s představitelkami tří 

různých etnik, se kterými se děti mohou v České republice setkat: Linh z Vietnamu, Růža jako 

představitelka romské komunity a muslimka Lenka. Děti měly možnost všechny tři blíže poznat 

nejen při společných aktivitách, ale mohly se i ptát na všechno, co je zajímalo. Debata byla velmi 

zajímavá, děti byly zvídavé a velmi dobře dokázaly formulovat své myšlenky i vyvozovat závěry. 

Myslím, že můžeme být na naše děti pyšní. Na závěr všichni společně vyrobili tři plakáty, ve kte-

rých shrnuli informace, které se při projektu dozvěděli. Dotazník, který jsme po projektu vyhod-

notili, ukázal, že jsou děti k jiným kulturám dostatečně tolerantní. 

http://zsncp.cz/files/dokumenty/do/5-Multi-kulti-dotaznik-PO-vyhodnoceni.pdf
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NAŠE AKCE V LEDNU 
 www.gtmskola.cz 

MOBILNÍ PLANETÁRIUM 1.AB 

Den před naším úplně prvním vysvědče-

ním jsme s velkým napětím šli ráno do 

tělocvičny. Co tam asi uvidíme? Prý při-

jelo planetárium. A opravdu! V tělocvič-

ně stálo něco, co připomínalo mimozem-

šťanskou raketu. Nepřivítali nás ufoni, 

ale milý pán, který nás pozval dovnitř té 

koule. 

A uvnitř jsme shlédli krásnou vesmírnou 

pohádku o tom, jak putoval Měsíc ke 

Slunci na návštěvu. Také jsme poznali 

různá souhvězdí, která představují naše 

znamení, jako třeba Váhy, Kozoroh a 

další. Nakonec jsme krátce odstartovali 

raketou do vesmíru a vrátili se časem 

mezi dinosaury.  

Čtvrťáci měli možnost v mobilním planetáriu zhlédnout film a po-
slechnout si zajímavý výklad na téma "Původ života". Dozvěděli se ně-
co o vzniku Země a jejím postavení ve Sluneční soustavě, o teorii vel-
kého třesku, vzniku a vývoji živočišných druhů a další zajímavosti. 

MOBILNÍ PLANETÁRIUM 4.AB 
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NAŠE AKCE V LEDNU 
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NAŠE LESY 2.AB 

27. a 28. ledna si s námi 
přišli lesníci povídat o za-
jímavostech života lesní 
zvěře. Vyprávěli nám o 
šelmách a býložravcích 
našich lesů. Mohli jsme si 
prohlédnout zvířecí paro-
hy, kly, lebky a kožešiny. 

Těsně před vysvědčením k nám zavítali pra-
covníci Lesů hl. města Prahy. První prezentace 
byla o masožravcích (ukázky lebek i krásných 
kožešin). Děti se dozvěděly zajímavosti o ži-
votě a výskytu rysa, lišky, kočky divoké, norka 
a lasičky. Druhý den byli stejně zajímavým 
způsobem prezentováni býložravci.  

NAŠE LESY 3.AB 
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NAŠE AKCE V LEDNU 
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Čtvrťáci navazují kontakt 
s dětmi z Pirny. Píší dopisy a 
natáčí videa, ve kterých před-
stavují sebe i svou rodinu. 

DOPISY DO PIRNY 4.AB 
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PLÁN NA ÚNOR 
 www.gtmskola.cz 

3.2. dopol. mobilní planetárium / třídy 3.AB + 5 

3.2. dopol. finanční gramotnost 2.AB 

8.2. 9.15 karneval – Ice aréna Letňany (nebo 8.30 – ZŠ) 

10.2. dopol. environmentální výchova – třídy 1.AB + 2.AB 

12.2.  seminář – Primarstufe – Goethe institut Praha / náp 

17.2. 9.30 divadlo Minor – Demokracie – 3.AB 

17.2.  fyzikální pokusy pro 1. st. ZŠ - třídy 2.AB, 3.AB, 4.AB + 5  

25.2. 18:00 zasedání správní rady – GTM 

 DATUM ČAS AKCE 

Naši běžkaři z 5. třídy 

Zápisy 

Od 1. 2. 2016 probíhá zápis do 0. ročníku a do Školičky pro školní rok 2016/2017. Více informací najde-

te na webu, v sekci pro zájemce.  

http://zsncp.cz/pro-zajemce

