
 

1 

Vážení rodiče, 

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září, a plán práce na  

říjen 2016.  

10/2016 
 www.gtmskola.cz 

Newsletter Základní školy 

německo-českého porozumění 

Strana  

2 ................................ Informace pro rodiče 

3 ................................ Naše úspěchy 

4 - 9 ......................... Naše akce v září 

10 .............................. Plán práce na říjen 

OBSAH 

Zažít město / školu jinak 



 

2 

ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

INFORMACE 

Příměstský tábor v době podzimních prázdnin 

Vážení rodiče, milé děti. 

V době podzimních prázdnin, tedy ve dnech 24. - 27.10. 2016 pořádáme příměstský tábor.  

Příchod mezi 8:00 – 9:00, provoz do 16:30. Obědy jsou zajištěny ve škole, s sebou pouze pití a 

2 svačinky. Cena je 600,- Kč za celý týden. 

Program - sportovní hry, výtvarné dílny, výlety, soutěže (vše dle nálady a počasí). Podmínkou je zaměst-

nanost obou rodičů (nutno písemně doložit na formulářích, které Vám zašleme mailem.) 

Závazné přihlášky u paní Petry Barankové -  barankova@gtmskola.cz 

Nový praktikant z Německa 

Od 26. září bude vždy v pondělí na naší škole vypomáhat praktikant z Německa Johannes Wolf. Ostatní 

dny bude k dispozici na GTM. Od 3. října u nás budou na dva týdny praktikanti z Hamburku. 

Deutscher Fußball-Club Prag 

Fotbalový klub DFC zahajuje svou činnost. Rozpis tréninků naleznete na webových stránkách školy ZDE. 

Otázky k tréninku Vám podá Jan Kašpárek (česky i německy) na jan.kasparek@dfcprag.com nebo telefo-

nicky trenér René Drtina (česky) Tel. +420 776 354 511  

Česko-německý školní klub 

Od 1. září 2016 je rodičům a dětem k dispozici německý klub a nabízí příměstské tábory a výuku češtiny 

pro rodiče - cizince. Více informací ZDE. 

Informace o začátku školního roku 

Do prvních tříd nastoupilo letos 52 prvňáčků. Otevřeli jsme 

0. ročník „Mravenci“ s 18 dětmi. Od 3. října mají předškolní děti 

možnost navštěvovat kurz „Školička“. 

Od října začínají také veškeré školní zájmové kroužky, na které jste 

měli možnost své děti přihlásit. Více informací zde. 

mailto:barankova@gtmskola.cz
http://zsncp.cz/files/dokumenty/download/DFC-Trainingsplan.pdf
mailto:jan.kasparek@dfcprag.com
http://zsncp.cz/pro-rodice/cesko-nemecky-skolni-klub
http://zsncp.cz/pro-rodice/krouzky
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NAŠE ÚSPĚCHY 

Erasmus+ 

Naše škola získala evropský grant na dvouletý mezinárodní projekt 

„Die Welt ist bunt-Die Kunst zusammen zu leben.“ 

Bude na něm spolupracovat s Volksschule Neder z Rakouska (Stubai) a s Europaschule am Fließ 

z německého města Schildow (Brandenburg). 

Úspěchy v cyklistice 

16. září pořádala ZŠ Burešova pražské mistrovství v cyklisti-

ce. Mikuláš Děták ze třídy 3.A se zúčastnil za naši školu a 

získal krásné první místo. Srdečně blahopřejeme! 

Pečeť kvality Erasmus+ 

Náš projekt „Oma, Opa erzählt mal!“, který na naší škole probíhal v letech 2014 - 2016, získal oceně-

ní Pečeť kvality Erasmus+ školní vzdělávání 2016 a bude oceněn na Národní konferenci Erasmus+/

eTwinning ve dnech 13. – 15. 10. 2016 na zámku Štiřín.  

Matematika profe-

sora Milana Hejného 

Paní učitelky se zú-

častnily semináře, 

jak zavádět do výuky 

matematiku podle 

profesora Hejného. 

http://zsncp.cz/files/dokumenty/erasmus/Pecet-kvality.pdf
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21. září jsme v Minoru 

viděli představení 

„Divadlo“. Bylo to o tom, 

jak se takové divadlo 

dělá. Líbilo se nám, když 

Jeníček, který neuměl 

zlobit, létal vesmírem. 

Jakmile se ale zlobit 

naučil, už to hezké neby-

lo. Naštěstí všechno dob-

ře dopadlo.  

DOX - 3.AB 

V září jsme navštívili centrum moderní-

ho umění DOX v Holešovicích. Dozvěděli 

jsme se o historii galerie DOX a pro-

hlédli si prostory i s aktuální výstavou 

SPORTU ZDAR! Bylo to zajímavé a in-

spirující. 

MINOR- 2.AB 
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ZAŽÍT MĚSTO JINAK 

Videa a fotky z akce Zažít město jinak 

můžete zhlédnout na webových strán-

kách školy ZDE. 

http://zsncp.cz/fotogalerie/skola/5-b-trida/zazit-mesto-jinak-2016
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TERIBEAR 

Naše škola se během září 

2016 zúčastnila charitativní 

akce Teribear hýbe Prahou. 

Nejen naši čtvrťáci a páťáci 

běhali na Letné, ale i někte-

ré paní učitelky, rodiče a 

děti z jiných tříd. Proto se 

nám podařilo naběhat cel-

kem 757,5 km a vyběhali 

jsme na dobročinné účely 

částku 37.875,- Kč. Moc 

všem účastníkům běhu děku-

jeme. Více na webu ZDE. 

RATOLEST - 5.B 

23. září navštívily děti z 5.B středisko Diakonie 

Ratolest, které poskytuje péči osobám s mentál-

ním a kombinovaným postižením. Naše děti se na 

návštěvu připravovaly, povídaly si o mentálním 

postižení a o tom, jak se k takovým dětem cho-

váme. Každá skupinka si připravila hry a činnosti 

pro jedno dítě z Ratolesti. Více na webu ZDE. 

http://zsncp.cz/fotogalerie/skola/0-rocnik-mravenecci/teribear-hybe-prahou
http://zsncp.cz/fotogalerie/skola/0-rocnik-mravenecci/navsteva-ratolesti-5-b
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MRAVENCI 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

V září jsme se v družině 

mohli ještě radovat z krás-

ného počasí, a tak jsme 

uspořádali výlet „Parníkem 

za vodníkem“. Na hodinové 

plavbě po Vltavě nám vodník 

vyprávěl o strašidelných 

pražských pověstech. 

V říjnu nás čeká: 

7. 10. horolezecká stěna družiny 2. tříd 

14.10. horolezecká stěna družiny 1. tříd 
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GYMNAZISTOU NA ZKOUŠKU 

Dnes si naši páťáci vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to je být gymnazistou. Pro tentokrát jen na 

zkoušku. Seznámili se s některými pedagogy z GTM, nasáli atmosféru budovy a nahlédli pod pokličku 

středoškolského vzdělávání. 

Učitelé GTM si pro ně připravili zajímavé projekty, které je měly nalákat, ale nevystrašit. 

Atmosféra byla výborná a celá akce se povedla. Doufáme, že se páťákům u nás líbilo a se spoustou 

z nich se uvidíme příští rok v budoucí primě. Přejeme spoustu studijního elánu u přípravných kurzů a 

držíme palce při přijímacích zkouškách. Více fotek ZDE. 

http://gymnaziumtm.cz/fotogalerie/skola/gymnazistou-na-zkousku
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1. – 4. 10  adaptační kurz, třídy 4a + 4b / no, kre 

3. – 6.10.   adaptační kurz, třídy 1a + 1b / ku, skl 

3. – 6.10.  jazykový projekt Waldpark, SRN, třídy 5a + 5b/ška, po, ma, kou 

5.10. 12:15 úvod do projektu reminiscence – 4b / kou 

12.10. 13:00 prevence soc. patolog. jevů, 3b / PhDr. Nováková 

12.10.  hvězdárna – 0. ročník / mach 

12.10. 12:00 galerie DOX – 1a, 12:00 – 15:00 / skl 

13.10.  začíná přípravný kurz na GTM / třídy 5a + 5b 

18.10.  jazykový projekt – Herbst – třídy 1a + 1b / náp 

19.10. 12:00 Liga mistrů – sportovní utkání – florbal, přehazovaná, 3ab + 4ab,  

19.10. 12:00 galerie DOX – 1b,  12:00 – 15:00 / ku 

19.10. 9:00 divadlo Minor – Lipany, třídy 5a + 5b 

20.10. 9:00 Minor u nás ve škole - hudebna, třídy 0 + 1ab + 2ab 

24. - 27. 10.   podzimní prázdniny 

 

 

 

3.11.  Den otevřených dveří 

3.11. 18:00 Minor – projekt Ruku v ruce / v doprovodu rodičů 

9. 11.   rodičovská rada, schůzky rodičů a Galerie Babí léto  

 DATUM ČAS AKCE 

K-dance company 

Na Zažít město jinak 

VÝHLED NA LISTOPAD 


