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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

NĚMECKÁ OLYMPIÁDA 

1.A - rot + grün 

1. místo ......... Rebeka Botková  

2. místo ........ Marie Lisa Krátká 

3. místo ........ Nikola Girgle 

1.B - rot + grün 

1. místo......... Sebastian Kikal  

2. místo ........ Jan Dzúr 

3. místo ........ Tereza Svitáková 

1.AB - blau 

1. místo ......... Louisa Heidehain   

2. místo ........ Adam Krummacker  

3. místo ........ Maxim Albrecht  

2.A - rot + grün 

1. místo ......... Mikuláš Děták   

2. místo ........ Oliver Prošek  

3. místo ........ Valentýna Páníková  

2.B - rot + grün 

1. místo......... Alexander Jurman   

2. místo ........ Jan Martinek 

3. místo ........ Štěpán Pořízek  

2.AB - blau 

1. místo ......... Max Wiebach   

2. místo ........ Lili Neumannová  

3. místo ........ Katrin Ruhe  

3.A - rot + grün 

1. místo ......... Kateřina Kořínková   

2. místo ........ Marco Tagliagambe  

3. místo ........ Vladimír Tesařík  

3.B - rot + grün 

1. místo......... Josef Raboch   

2. místo ........ Nina Jakoubková  

3. místo ........ Krátká Anna-Marie  

3.AB - blau 

1. místo ......... Thomas Gröning   

2. místo ........ Julie Kozmíková  

3. místo ........ Mela Kirsch  

4.A - rot + grün 

1. místo ......... Jasmína Friedrichová  

2. místo ........ Milena Sergejeva  

3. místo ........ Eduard Wotke  

4.B - rot + grün 

1. místo ......... Alžběta Vlková  

2. místo ........ Jakub Svoboda  

3. místo ........ Maxim Rusin  

4.AB - blau 

1. místo ......... Amálie Giese   

2. místo ........ Carolina Spurny  

3. místo ........ Isabela Herbstová  

5. tř. - rot + grün 

1. místo ......... Linda Tomášková   

2. místo ........ Kristina Prošková  

3. místo ........ Kristián Rosenkranz 

5. tř. - blau 

1. místo ........ Keno Kirsch   

2. místo ........ Anna Kouba  

3. místo ........ Zuzana Halousková  

Během dubna proběhla ve všech třídách německá 

olympiáda. Vítězům srdečně blahopřejeme. 

Ostatní děti budou mít výsledky olympiády za-

psané v žákovské knížce. 
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NAŠE AKCE V DUBNU 
 www.gtmskola.cz 

ERASMUS+ VE STUBAI 

Od 10. - 16. dubna 2016 byly obě čtvrté třídy 
na mezinárodním projektovém setkání Erasmus+ v Rakousku ve Stubai, kde se zúčastnily pro-
jektu "Gesunder Lebensstil - Sport mit und für Senioren". Při různých společných sportovních 
aktivitách s rakouskými dětmi i seniory nám šlo především o to, aby se děti naučily fair-play 
chování při sportu, aby respektovaly pokyny sportovních trenérů a pravidla hry, aby se sezná-
mily se zdravým životním stylem a prohloubily svůj vztah ke starým lidem. Pro tento účel jsme 
uspořádali několik sportovních aktivit společně s rakouskými seniory: sportovní soutěže v tělo-
cvičně (překážková dráha a tanec), sportovní aktivity venku na čerstvém vzduchu (skákání 
gumy a panáka, lezení na horolezecké stěně), plavání a lyžování se společným slalomovým závo-
dem. Děti tak měly možnost zlepšit svou fyzickou odolnost a seznámit se se životním stylem 
rakouských dětí z alpské vesnice. 
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NAŠE AKCE V DUBNU 
 www.gtmskola.cz 

NOC S ANDERSENEM 

Noc s Andersenem jsme prožili plnou pohádkových dobrodružství se skandinávskou dětskou lite-

raturou. Letos totiž slavíme 180. výročí knižního vydání pohádky Malá mořská víla. 

Při čtení, výtvarném vyrábění a divadelních scénkách nám pořádně vyhládlo. Než jsme tedy zalezli 

do spacáků, užili jsme si ještě výbornou půlnoční hostinu. 

Letos se čtenářských dílen a nocování s knížkou ve spacáku zúčastnilo 71 dětí ze třetích a čtvr-

tých tříd, pro nadaci Klíček a hospic v Malejovicích jsme společně vybrali částku 6.417,- Kč. 

Všem přispěvatelům mnohokrát děkujeme. 
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NAŠE AKCE V DUBNU 
 www.gtmskola.cz 

LEGO 3.AB 

Ve středu 6. dubna 

jsme stavěli z lega. 

Byla to zábava, ale 

také jsme se naučili, 

jak lze získat ener-

gii ze Slunce, větru 

a vody. Postavili 

jsme model větrné-

ho mlýna, vodního 

kola a solárního pa-

nelu.  

3. - 5. třídy se věnovaly finanční gramotnosti. Děti se dozvěděly něco o historii 
peněz a vědí, jakými ochrannými prvky jsou naše bankovky chráněny. S páťáky 
jsme si stihli také popovídat o fungování platebních karet a o bankách.  

FINANČNÍ GRAMOTNOST 
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NAŠE AKCE V DUBNU 
 www.gtmskola.cz 

VODNÍ PTÁCI 

Projekt Ornity se mi moc líbil, dozvěděl jsem se spoustu věcí. 
Vodní ptáci si naolejují peří, aby je neměli mokré od vody, ale 
nejvíce se mi líbilo, že měli živé exponáty, a že jsme si je mohli 
pohladit a zjistit, čím jsou zajímavé. Třeba potápka má nohy 
hrozně vzadu a proto se dokáže potopit až do hloubky 30 metrů 
pod vodou. Musím uznat, že to bylo zajímavé.  

Jakub Svoboda, 4. B. 

FYZIKÁLNÍ POKUSY 1.AB + 3.B 

6. dubna jsme měli 
prvouku plnou zají-
mavých pokusů. 
Dozvěděli jsme se 
spoustu kouzelných 
věcí o vzduchu. Zjiš-
ťovali jsme, jestli je 
vzduch všude kolem 
nás, a dokázali že 
ano. Zkoušeli jsme 
vzduch chytit a  také 
jak na nás tlačí. Poté 
jsme kouzlili se su-
chým papírem. 
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NAŠE AKCE V DUBNU 
 www.gtmskola.cz 

KAREL IV. 3.AB 

V letošním roce sla-
víme 700. výročí 
narození Karla IV. 
Do naší školy přijelo 
divadlo Pod čepicí, 
aby nám vyprávělo 
o tomto velkém pa-
novníkovi.  

DOMÁCÍ MAZLÍČCI 2.B 

Koncem dubna si děti z 2.B mohly přinést do školy své domácí mazlíčky. Navštívili nás 
psi různých plemen, kočička Josefína, králíci Oreo a Toffifee a morče Olík, který se 
seznámil s družinovým Jozífkem. Děti  své mazlíčky popsaly a předvedly. Všichni 
jsme si pak s nimi pohráli a zažili krásný "zvířecí" den. 
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NAŠE AKCE V DUBNU 
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DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 1.AB 

Ve čtvrtek 28. dubna nocovaly 
děti z prvních a druhých tříd 
ve škole a slavily Noc čaroděj-
nic. 

28. dubna se děti z prvních tříd setkaly s dětmi z dětského domova v Nymburce na 
společné akci – Můj první řidičský průkaz. Ve skupinkách na ně čekala teorie, prak-
tická zkouška z jízdy na kole na dopravním hřišti i zdravověda. Akci pomohla opět za-
jistit nadace Terezy Maxové. 

ČARODĚJNICE 1. A 2. TŘÍDY 
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NAŠE AKCE V DUBNU 
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25. dubna se v Grandhotelu Bohemia konalo finále německé recitační soutěže Rezitations-
wettbewerb. Z naší školy se do finále dostaly tyto děti: Šimon Jakubes, Lucie Slámová, 
Kristina Prošková a Linda Tomášková, Ondra Čvančar a David Douša, Anna Klara Kouba, 
Alessandro Fachini, Mela Kirsch a Bára Vlková. Všem finalistům srdečně blahopřejeme. 

Ve finále pak zvítězili: Ondra Čvančar a David Douša se svým rappem v kategorii Hudební 
interpretace a Anna Klara Kouba v kategorii Deutsch als Muttersprache. 

REZITATIONSWETTBEWERB 
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PLÁN NA KVĚTEN 
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2. 5. - škola v přírodě – třídy 1a + 3b / ott, skle, šve, reu 

2. 5. - focení tříd – 4a + 4b 

3. 5. - focení tříd – 2a + 2b 

4. 5. - focení tříd – 3a + 1b + 5 

5. 5. - dopravní hřiště – třídy 2a + 2b  

6. 5. - odjezd do Pirny – třídy 4a + 4b / mat, svo 

9. 5.  - školy v přírodě – třídy 1B + 2a + 2b + 3a + 4a + 4b + 5 

9. 5. - focení tříd – 1a + 3b 

12. 5. - zkouška Fit in Deutsch – Goethe Institut Praha, 4a + 4b / jak, svo 

13. 5. - celotřídní výlet – 4a + 4b 

18. 5. - divadlo Minor – Libozvuky – 1a + 1b / fol, ott 

18. 5. - seminář dramatické výchovy – Minor – vyučující – konec – 17:30h 

20. 5. - mimořádná zkouška školního orchestru 

27. 5. - mimořádná zkouška školního orchestru 

 
Přejeme dětem pohodové školy v přírodě, hodně smíchu, zážitků, sluníčka a žádné úrazy!  

 DATUM ČAS AKCE 

Družina 


