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Vážení rodiče, 

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října, a plán práce na listo-
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

INFORMACE 

Den otevřených dveří 

Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 Vás od 8:30 do 14:00 srdečně zveme na den otevřených dveří. Děti budou 

mít z Vaší návštěvy radost. 

Erasmus v Praze 

Začátkem října se u nás ve škole konalo setkání učitelů partnerských škol z projektu Erasmus+. Hostili 

jsme dva učitele z Rakouska ze Stubaie a čtyři učitele z Německa ze Schildow. Tématem setkání bylo 

plánování všech Erasmus aktivit v letošním školním roce a závěrečné divadelní představení, kterým celý 

dvouletý projekt "Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal." vyvrcholí. 

Elektronická žákovská knížka pro třídy 4. a 5. 

Od listopadu 2015 budete moci sledovat známky Vašeho dítěte v elektronické žákovské knížce. Přístup 

do ní najdete na webových stránkách školy na úvodní stránce vpravo dole – klikněte na ikonku 

„Hodnocení žáků“. Pro vstup do elektronické žákovské knížky potřebujete vstupní hesla, která jste do-

stávali na prvních třídních schůzkách. 

Webovou aplikaci elektronické žákovské knížky Bakaláři pro android, která se stahuje z Google Play, na-

jdete zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.impire.bakalari.student&hl=cs 

Další popis naleznete zde: http://www.bakalari.cz/mobilniaplikace/android.aspx  

Do konce ledna 2016 budeme známky zapisovat zároveň i do žákovských knížek. 

 

Pokud budete mít se vstupem do aplikace nějaké problémy, kontaktujte mailem paní Boučkovou: 

bouckova@gtmskola.cz  

Landesversammlung 

3. října 2015 se uskutečnilo v kulturním centru Novoborská Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a 

ve Slezsku (Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien), na kterém vystoupil 

také orchestr naší školy pod vedením Ramony Schulz. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.impire.bakalari.student&hl=cs
http://www.bakalari.cz/mobilniaplikace/android.aspx
mailto:bouckova@gtmskola.cz
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NAŠE AKCE V ŘÍJNU 
 www.gtmskola.cz 

PLOSKOVICE 2.AB 

HERBSTPROJEKT 1.AB 

14. října si naši prvňáčkové vy-
zkoušeli trochu jiné vyučování. 
Tříhodinový Herbstprojekt zahr-
noval šest dílniček: 
1/ mandaly z přírodnin 
2/ podzimní matematika 
3/ LÜK a německé zpívánky 
4/ výroba draka 
5/ jemná motorika s přírodninami 
6/ ovocné špízy a zdravá svačinka 

Začátkem října jsme navštívili s našimi dru-
háky zámek Ploskovice, kde byla pro děti 
připravena trasa s pohádkovými postavami. 
Musely u nich plnit různé úkoly, aby zachrá-
nily zámek pro princeznu. I přes nepřízeň 
počasí si děti výlet užily.  
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NAŠE AKCE V ŘÍJNU 
 www.gtmskola.cz 

4.A se vydala na 
besedu do knihovny 
Ládví na téma: 

Encyklopedie –  

k čemu slouží, co 
všechno v nich mů-
žeme najít a jakým 
způsobem s nimi 
pracujeme. 

KNIHOVNA LÁDVÍ 4.A 

V měsíci říjnu jsme 
navštívili hvězdárnu, 
zhlédli film Sluneční 
soustava a pan prů-
vodce nám zodpověděl 
všechny naše dotazy. 
Nakonec jsme si pro-
hlédli dalekohledy. 
Počasí nám nepřálo.  

NÁVŠTĚVA HVĚZDÁRNY 5. TŘ. 
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NAŠE AKCE V ŘÍJNU 
 www.gtmskola.cz 

LIGA MISTRŮ 3.AB 

Fotbalového turnaje se zúčastnili naši třeťáci, 

děti z dětského domova v Nymburce a děti ze 

ZŠ Nedvědovo náměstí. Liga mistrů byla nejen 

fotbalovým turnajem, ale také součástí projek-

tu, ve kterém naše děti pomáhají dětem 

z dětského domova v Nymburce.  
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NAŠE AKCE V ŘÍJNU 
 www.gtmskola.cz 

V Muzeu Antonína Dvořáka 
jsme navštívili hudební, 
dramatickou a taneční díl-
nu k opeře Rusalka. Promě-
nili jsme se v lesní víly a 
vodníky a byli jsme u toho, 
když mocná ježibaba čaro-
vala, aby krásná Rusalka 
získala princovu lásku.  

RUSALKA 3.AB 

REMINISCENCE 4.AB 

Čtvrťáci navštívili poprvé babičky a dědečky v do-
mově seniorů v Ďáblicích, aby si s nimi povídali o 
jejich dětství. Setkání se velmi vydařilo a všichni 
se těší, až budou společně vyrábět koláž ze života 
svého seniora. Chystáme se tam už 4. listopadu. 



 

7 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 www.gtmskola.cz 

V říjnu jsme s družinou byli na čtyřech výletech. Zkusili jsme si, jak se vyrábí čokoláda, zjistili 

jsme, jak to vypadá v zákulisí fotbalové Sparty. Byli jsme také na zámku ve Ctěnicích a 

v městské knihovně. V družinách jsme vytvářeli věci s podzimní tematikou. Někteří z nás se 

zúčastnili prvního ročníku „ Ligy mistrů“ a holčičky pro tuto příležitost nacvičily s paní 

vychovatelkou Katkou choreografii pro roztleskávačky. 
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PLÁN NA LISTOPAD 
 www.gtmskola.cz 

3.11.  Knihovna Ládví – 4.B 

4.11.  Golf do škol – 4.B – indoor – hotel STEP 

4.11. 13.00 Reminiscenční projekt – 4.AB – Domov seniorů 

  do 15.00 / náp, bou + TU 

5.11. 8.30 Den otevřených dveří – do 14:00 hod. 

5.11. 18.00 Projekt Ruku v ruce – divadlo Minor, rodiče s dětmi  

9.11.  Salesiánské divadlo – 2.B – Růženka 

10.11.  Školení pedagogů – matematika prof. Hejný 

11.11.  Martinský projekt – nj – třídy 1.AB – náp, kou, dürr + TU 

11.11. 15.15 2. pedagogická rada 

 16.30 Setkání zástupců rodičovské rady – přízemí učebna nj – D2 

 17.00 Galerie Babí léto, hala školy / třídy 3.AB, 4.AB + 5  

 17.30 Rodičovské schůzky 

16.11. 12.00 Celoškolní meeting, mimořádně v pondělí 

17.11.  Volno – státní svátek 

18.11. 13.00 Technické muzeum – 5. tř. / do 15:00 hod. 

18.11.  Focení dětí – vánoční kolekce 

25.11. 13.00 Zakončení projektu Reminiscence – 4.AB – Domov seniorů 

  do 15.00 / náp, bou + TU 

 DATUM ČAS AKCE 

Družina 


