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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

INFORMACE 

Představujeme vám nové paní učitelky na příští školní rok 

 1.B - Ivana Kundrátová 4.A - Martina Krejcárková 4.B - Petra Novotná 

 

 

 

 

Profily se Vám zobrazí při otevření linku u jména. 

20 let založení naší školy a projekt Erasmus+ 

Srdečně vás zveme na oslavu 25 let založení naší školy a na zakončení dvouletého projektu Erasmus+ do 

Paláce Hybernia dne 9. června 2016 v 16.00 hodin. Děti naší školy ve spolupráci s partnerskými školami 

z Německa a Rakouska vám zahrají česko-německo-anglický muzikál „Oma, Opa erzählt mal!“.  

Vstupenky po Kč 100,- jsou k dostání u paní učitelky Nápravníkové. 

Zkouška Fit in Deutsch 

Všem účastníkům zkoušky Fit in Deutsch 1 a 2 blahopřejeme za úspěšné složení 

zkoušky. Uspěli všichni ! 

Letní příměstské tábory a česko-německý školní klub 

V době letních prázdnin nabízíme zaměstnaným rodičům možnost umístit děti na příměstský tábor v naší 

škole. Cena tábora je dotovaná z grantu, proto budeme na týden vybírat pouze Kč 1.000,- (včetně oběda, 

příspěvku na výlety a včetně pomůcek). Provoz příměstského tábora bude 8.00-16.30, maximální kapaci-

ta je 30 dětí. Podmínkou umístění je zaměstnanost obou rodičů, což bude potřeba písemně potvrdit.  

Termíny táborů na červenec jsou tato: 4.-8.7., 11.-15.7., 18.-22.7. a 25.-29.7. 

V případě zájmu vyplňte, prosíme, přiloženou přihlášku  a předejte třídní paní učitelce do 20.6.2016.  

http://zsncp.cz/files/dokumenty/podslozk/Kundratova.pdf
http://zsncp.cz/files/dokumenty/podslozk/Krejcarkova.pdf
http://zsncp.cz/files/dokumenty/podslozk/Novotna.pdf
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NAŠE AKCE V KVĚTNU 
 www.gtmskola.cz 

ĎÁBLICKÝ SLAVÍK 

1. třídy 

1. místo: Oskar Sirotek 

2. místo: Natálka Karalevich 

3. místo: Ella Gradl  

2. + 3. třídy 

1. místo: Katrin Ruhe 

2. místo: Sofie Odehnalová 

3. místo: Viktorka Čvančarová  

4. + 5. třídy 

1. místo: Eda Wotke 

2. místo: Kristýna Prošková 

3. místo: Bětka Vlková  

Zvláštní cenu za mimořádné 

předvedení vlastní skladby udě-

lila porota Ondrovi Čvančarovi.  

Ve středu 25. května se v naší nové hudebně opět sešli nejlepší zpě-

váci z jednotlivých tříd, aby bojovali o vítězství v pěvecké soutěži 

Ďáblický slavík. Všichni zaslouží velkou pochvalu za snahu a odvahu. 

Zde jsou výsledky jednotlivých kategorií:  
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NAŠE AKCE V KVĚTNU 
 www.gtmskola.cz 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 1.B 

Na školu v přírodě jsme jeli do Českého ráje.  Byli jsme všichni piráti a plnili pirátské úkoly. 
Museli jsme vyplout na moře, dobýt maják - hrad, zachránit papouška, najít poklad a spoustu 
dalších pirátských věcí. Na naší plavbě nám stále svítilo sluníčko a vál nám dobrý vítr do pla-
chet. Naše paní lodní kuchařka se také nedala zahanbit a tak nám jídlo moc chutnalo.  Všechny 
zážitky jsme si zapsali a nakreslili do lodního deníku a ten jsme pak doma s pýchou ukazovali.   
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NAŠE AKCE V KVĚTNU 
 www.gtmskola.cz 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 1.A A 3.B 

Třídy 1.A a 3.B  prožily týden na kolech ve Stráži nad Nežárkou. Bydleli jsme ve 
starém mlýně na břehu Nežárky a odtud jsme vyjížděli na cyklistické výlety. Dohro-
mady jsme za týden ujeli přes 150 km. Zároveň jsme plnili úkoly hry Neptun a piráti.  

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 4.B 

8. května jsme jeli do Jizerských hor na chatu Prezidentská. Každý den jsme 
chodili a hráli schovávanou. Jeli jsme tam společně se 4. A. V jeden den jsme šli 
k penzionu Kačák, kde pro nás byl nachystaný program. Bylo to moc zábavné a 
celý zájezd nás moc bavil.                                                  Františka Floriánková 
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NAŠE AKCE V KVĚTNU 
 www.gtmskola.cz 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 3.A 

Během školy v přírodě na statku Výštice jsme jezdili na kánoích a na koni, vyzkoušeli jsme si 
nízký lanový park a poslechli si povídání o Nepálu. Vypravili jsme se také do Týna nad Vltavou, 
elektrárny Temelín a do zámku Hluboká. Během her jsme ale procestovali celý svět a dokonce 
jsme objevili památný poklad Inků.  

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 5. TŘÍDA 

Tento rok to byla nejlepší škola v přírodě, protože jsme měli hodně volného  času, 
s sebou tu nej učitelku a nej vychovatelku. Bylo hodně zábavy, nejvíc se mi líbily 
týmové práce a hry. Zuzka Halousková 
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NAŠE AKCE V KVĚTNU 
 www.gtmskola.cz 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2.AB 

Druháci jeli v květnu na školu v přírodě 
s výukou plavání do penzionu ve Zvířeti-
cích. Neplavci se naučili plavat, plavci si 
zdokonalovali techniku a všichni si to po-
rádně užili nejen v bazénu. Odpoledne 
jsme chodili na vycházky, např. na zříce-
ninu Zvířetice a využívali úžasné počasí 
na hřištích a prolézačkách v areálu pen-
zionu. Po odpolední svačině probíhala 
opět výuka plavání. Večerní program by-
ly soutěže a nechyběla ani diskotéka. 
Děti přijely nadšené, moc se nám tam 
líbilo!  
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NAŠE AKCE V KVĚTNU 
 www.gtmskola.cz 

DIVADLO MINOR 1.AB 

Ve středu 18. května navštívili naši prvňáčci zajímavé hudební představení Libozvuky v diva-

dle Minor. Během celého představení nepadlo jediné slovo, a přece byl příběh velmi napína-

vý. Herci se vyjadřovali pouze pohyby a zvuky, z nichž většina  byla příjemná (libá). Po 

představení je čekala ještě hudební dílna, ve které děti samy tvořily pomocí zvuků a pohy-

bů  děj. Nakonec si děti užily zábavu v divadelním zábavním koutku.  

PROHLÍDKA PRAHY 4.AB 
Druhý den po zkoušce Fit in 
Deutsch čekala čtvrťáky 
prohlídka Prahy, na které se 
dozvěděli hodně zajímavého 
nejenom o Karlu IV.  
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NAŠE AKCE V KVĚTNU 
 www.gtmskola.cz 

ZIRKUSPROJEKT 3.AB 

V obou třetích třídách proběhl celodenní německý projekt "Zirkus 3.B a Zirkus 3.A". 

Děti se rozdělily do skupinek a každá si vymyslela jméno svého cirkusu. Ve skupinkách 

děti řešily pracovní listy s cirkusovou tematikou, předváděly pantomimu a hádaly, co co 

znamená. Na závěr zahrály cirkusové divadelní představení našim druháčkům.  

Die blaue Gruppe führte ein Indianer-Projekt durch, bei dem sie sich das Thema 
lesend, musikalisch und handwerklich erschloss. Höhepunkte des Vormittags wa-
ren die Informationen über Indianerstämme und ihre Wohnungen über ein 
Smartboard-Buch sowie das Herstellen eines alten indianischen Spieles.  

INDIANERPROJEKT 3.AB 

http://zsncp.cz/fotogalerie/skola/3-b-trida/zirkusprojekt-2016-3-b
http://zsncp.cz/fotogalerie/skola/3-b-trida/zirkusprojekt-2016-3-a
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NAŠE AKCE V KVĚTNU 
 www.gtmskola.cz 

4.AB V PIRNĚ 

Čtvrťáci navštívili 
Drážďany, Hygiene-
museum a absolvovali 
Stadtrallye Dresden. 
Další den ušli 17 km 
po Českosaském Švý-
carsku a strávili tři 
dny v německých ro-
dinách. Vyvrcholením 
programu byla ná-
vštěva lanového cen-
tra na Königsteinu. 
Při pestrém progra-
mu se stihnul i nácvik 
na německou zkoušku 
Fit in Deutsch. 

KINDERNACHRICHTEN 5. TŘÍDA 

Děti z červené sku-
pinky nacvičovaly 
školní zprávy v něm-
čině. Jak se jim to 
povedlo, můžete vi-
dět zde. 

https://www.youtube.com/watch?v=Esa6qlZVbCg&feature=youtu.be
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NAŠE AKCE V KVĚTNU 
 www.gtmskola.cz 

NÁCVIK NA MUZIKÁL 
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PLÁN NA ČERVEN 
 www.gtmskola.cz 

1.6. 13:00 celoškolní kolo – Ďáblické vajíčko 

2.6. 18:00 GTM – Správní rada 

2.6.  filmová noc / 5. tř. – ška + bar 

6. – 10. 6.  Erasmus + návštěva žáků SRN a Rakouska v Praze 

8.6. 9:00 Rudolfinum – 2a + 2b 

9.6. 16:00 Schulfest v Paláci Hybernia, zakončení projektu Erasmus + 

14.6. 9:00 Rudolfinum – 2a + 2b 

15.6. 13:30, 14:30 přivítání budoucích prvňáčků / viz seznam na webu 

16.6.  základy první pomoci – workshop – 3a + 3b 

17.6.  Den prázdných tříd – výuka venku 

22.6. 9:00 Rudolfinum – 3a + 3b 

22.6. 13:00 celoškolní kolo sportovní soutěže – Ďáblická opice  

23.6.  prevence soc. – patologických jevů – 3B – dopoledne 

24.6.     dopoledne Salesiánské divadlo – 3a + 3b  

27.6. dopoledne sociální projekt – Ratolest – 5. tř. 

30.6. konec 9:30 vysvědčení a poslední zvonění pro 5. tř., družina do 17:30 

Milé holčičky a kluci, přejeme vám krásné prázdniny a těšíme se na setkání 1. 9. 2016. 

 DATUM ČAS AKCE 

Užíváme si zahradu 


