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Vážení rodiče,
ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během června, a pár informací na
nový školní rok 2016/2017.
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INFORMACE
Úspěšné zakončení dvouletého projektu Erasmus+
Na školním meetingu 22. června jsme zavzpomínali na všechny
akce Erasmus+ a slavnostně jsme ukončili náš dvouletý mezinárodní projekt „Oma, Opa erzählt mal!“ Vyhodnocení projektu
formou dotazníků (dětí, rodičů i učitelů) naleznete během července na webových stránkách školy ZDE.

Hlasování o úspěšnosti
projektu Erasmus

Tschechisch als Fremdsprache für Eltern
Wo: Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung, Chabařovická 4, Praha 8
Wann: jeden Mittwoch 16:00 – 17:30 Uhr (wir können die Zeit nach Ihren Möglichkeiten einrichten)
Vom: 7.9.2016 bis 25.1.2017
Was: Tschechisch-Unterricht für Anfänger und leicht Fortgeschrittene - der Unterricht wird kommunikativ gestaltet und geht von alltäglichen Situationen aus. Die Grammatik wird auf verständliche Weise
unterrichtet.
Lehrer: qualifizierte Lehrer des Thomas-Mann-Gymnasiums
Buch: Tschechisch Schritt für Schritt
Preis: 2880,- CZK pro halbem Jahr (bei 5 Teilnehmern)
Kontakt und weitere Info: krummackerova@gtmskola.cz, Tel.: 607979686

Organizace školního roku 2016/2017
Začátek školy je 1. září 2016:
8:00 – přivítání 0. ročníku, 8:30 – začátek školního roku pro třídy 2. – 5., 9:30 – přivítání 1a + 1b
Družina bude od 1.9.2016 otevřená již do 17:30.
Rozvrhy + kroužky budou na webu nejpozději 30.8.2016.
!!! První rodičovské schůzky jsou již 7.9.2016!!!
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TÁBORY

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 kapacita je 30 dětí. Podmínkou umístění je zaměstnanost obou rodičů, což bude potřeba písemně potvrdit.
Termíny táborů: 4.-8.7., 11.-15.7., 18.-22.7. a 25.-29.7., 1.8.-5.8., 8.8.-12.8., 15.8-19.8. termín již obsazen, 22.8.-26.8. termín již obsazen.
V případě zájmu
více informací na
webových stránkách školy ZDE.
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Den happeningu „Ruku v ruce“ - 17. září 2016
Zveme všechny děti, rodiče, babičky a dědečky, kamarády a kamarádky a všechny přátele školy na
tři akce, které se budou konat v sobotu 17. září 2016.

9.00 - 12.00 před ZŠNČP
V rámci projektu „Zažít město jinak“ začínáme společnou „Multikulturní snídaní“, na které budete
mít možnost ochutnat etnické speciality a posnídat společně s námi na trávníku před školou za hudebního a tanečního doprovodu. Pro děti budou připraveny kreativní a sportovní dílny s multikulturní
tematikou - program viz strana 5.
Máte-li chuť přispět vlastními specialitami, prosíme, přihlaste se u paní učitelky Jitky Boučkové:
bouckova@gtmskola.cz

13.00 - 15.00 v parku na Letné
Sportovně-charitativní akce „Teribear hýbe Prahou“, konaná ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové, je určena všem, kdo chtějí pomoci znevýhodněným dětem. Za každý kilometr, který uběhnete,
věnují partneři akce Kč 50,- na vámi zvolený příběh. Více informací ZDE.

15.00 - 19.00 Deutsche Schule Prag
Deutsche Schule Prag pořádá „Oktberfest“ s fotbalovým zápasem nově založeného českoněmeckého fotbalového klubu.
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ĎÁBLICKÁ OPICE
Ve středu 22. června proběhlo celoškolní kolo Ďáblické opice. Protože
bylo krásné počasí, děti závodily venku. Soutěž se moc povedla, užili
jsme si spoustu legrace a děti se navzájem s chutí povzbuzovaly.
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1. třídy - chlapci
1. místo: Honzík Dzúr 1.B
2. místo: Tobík Hoffman 1.A
3. místo: Jano Kirsch 1.A

1. třídy - dívky
1. místo: Luisa Heidenhainová 1.A
2. místo: Ema Dvořáková 1.B
3. místo: Magda Beranová 1.B

2. + 3. třídy - chlapci
1. místo: Jakub Švach 2.A
2. místo: Leo Šuma 2.B
3. místo: David Eleder 3.B

2. + 3. třídy - dívky
1. místo: Markéta Hořovská 2.B
2. místo: Maruška Dzúrová 3.B
3. místo: Edita Meierová 3.A

4. + 5. třídy - chlapci
1. místo: Keno Kirsch 5.tř.
2. místo: Alessandro Fachini 5.tř
3. místo: Honza Pořízek 4.A

4. + 5. třídy - dívky
1. místo: Linda Tomášková 5.tř.
2. místo: Fanča Floriánková 4.B
3. místo: Jasmína Friedrichová 4.A
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SOUTĚŽE
Na posledním školním meetingu jsme si připomněli naše letošní nejúspěšnější akce (školy v přírodě, hory, první pomoc, Pirna) a vyhodnotili výsledky celoškolních soutěží:
1. třídy
nejlepší pokročilý čtenář: Rebeka Botková a Veronika Sergeyeva
nejlepší začínající čtenář: Izabela Tomiczková a Adam Krummacker
2. třídy - nejlepší písař: Kateřina Faitová a Saša Jurman
3. třídy - nejlepší počtář: Edita Meierová
4. třídy - nejlepší vlastivědný projekt: Dominka Barratt a Kristýna Průšová (další ocenění Lucie Hoňková a Františka Floriánková)
5. třída - nejlepší písař: Emma Wiebach
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VAJÍČKO

1. třídy
1. místo: Eva Ellederová
2. místo: Terezie Svitáková
3. místo: Magdalena Beranová

OCENĚNÍ SCIO

2. + 3. třídy
1. místo: Eva Martynková
2. místo: Šimon Bortlík
3. místo: Valentýna Pániková

4. + 5. třídy
1. místo: Beata Červinková
2. místo: Evelína Kulichová
3. místo: Adam Sedlecký

TESTY

OCENĚNÍ za výborné výsledky v testování Stonožka
OCENĚNÍ za výborné výsledky v testování Stonožka, které společnost Scio realizovala v druhé polovině školního roku 2015/2016, dostali tito žáci a žákyně z 5. třídy:
Český jazyk - Petr Lasek
Matematika - Lucie Slámová, Šimon Jakubes, Lenka Prošková, Nicol Arenbergerová
Obecné studijní předpoklady - Linda Tomášková, Richard Wotke
OCENĚNÍ naleznete ZDE.
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MAL!

Vyvrcholením dvouleté spolupráce s partnerskými školami z Rakouska a Německa bylo společné
divadelní představení v němčině, češtině a angličtině, které jsme hráli pro rodiče a přátele
školy 9. června 2016 v Paláci Hybernia. Zároveň jsme tímto představením oslavili 25 let od založení naší školy.
Na scéně vystoupilo 22 dětí z Německa, 18 dětí z Rakouska a 250 dětí z naší školy. Muzikálu s
názvem "Oma, Opa erzählt mal!" s historickou tematikou od roku 1938 až do současnosti předcházel společný nácvik jak divadelního vystoupení, tak i všech muzikálových písniček a předehra školního dětského orchestru. Vystoupení bylo dokresleno dobovými filmy.
Děti nácvik i divadelní představení samo velmi bavilo a svých rolí se zhostily úžasně. Všichni
diváci byli nadšení a dostalo se nám velké chvály. Děkujeme všem, kdo se na organizaci a nácviku podíleli. Fotografie jsou na školním webu ZDE.
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V RUDOLFINU - 2.AB

V Rudolfinu jsme byli dvakrát. Poprvé jsme sledovali
symfonický orchestr, jak
umí zahrát různé nálady. Na
druhé návštěvě jsme si vyrobili famfrnoch a zahráli si
na něj s doprovodem klavíru.
Pak nám koncertní mistr
představil trumpety a my
jsme si mohli zkusit do nich
fouknout.

KURZ

PRVNÍ POMOCI

- 3.AB

Naučili jsme se, jak zachránit člověka, který omdlí.
Nejdřív musíme zjistit,
jestli dýchá. Pokud nedýchá, uděláme masáž srdce,
při které si do rytmu zpíváme písničku Skákal pes nebo Rolničky, rolničky.
Paní zdravotnice nám také
namaskovala velkou bouli na
hlavě a propíchnutý palec a
poradila nám, jak zavolat
záchrannou službu.
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TŘÍDA

V pondělí 27. června se pátá
třída jela rozloučit s dětmi
z Ratolesti. Zazpívali jsme jim
písničky za kytarového doprovodu Ondry Čvančara a předali malé dárky na rozloučenou.
Děti z Ratolesti měly velkou
radost.

NÁVŠTĚVA

NĚMECKÉHO VELVYSLANECTVÍ

Trotz sommerlicher Temperaturen besuchten die Kinder aus den blauen Gruppen (Klassen
4 und 5) und einige Schüler vom GTM den Tag der offenen Tür an der Deutschen Botschaft.
Wir nutzten die Möglichkeit einen Blick in das Lobkowicz-Palais zu werfen und standen auch
auf dem Balkon, von dem Herr H.-D. Genscher 1989 den Flüchtlingen aus der DDR die frohe
Botschaft verkündete. Außerdem besuchten wir viele Infostände von deutsch-tschechischen
Organisationen, spielten ein bisschen Fußball, schossen ein paar Tore und pilgerten dann wieder zurück zur Schule. Der nächste Tag der offenen Tür findet in zwei Jahren statt.
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HVĚZDÁRNY

- 1.B

V úterý 21. 6. 2016 navštívily
děti z 1.B hvězdárnu v Ďáblicích. Kromě prohlídky kopule,
ve které se nachází astronomický dalekohled a kterým
děti pozorovaly vzdálené objekty, byla promítnuta pohádka „Odkud přichází sluníčko“.
Pohádka byla doplněna přednáškou o tom, ve kterém ročním období je slunce nejvýš a
kdy nejníž na obloze. Návštěva se všem velice líbila.

PŘEJEME

VŠEM KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY

Provoz na zš – kancelář školy během letních
prázdnin – vždy 8:00 – 15:00 hod. V případě
potřeby volejte na telefonní číslo, které
bude vyvěšeno u vchodu do zš.
7.7. – Trojancová
20.7. - Boučková (8:00 - 13.00)
21. + 22. 7. – Nápravníková
27. 7. - Trojancová
5.8. – Nápravníková
17.8. – Nápravníková
18.8. – Trojancová
Od 22.8. kancelář v provozu denně
8:00 – 14:30.
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