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INFORMACE 

Vítáme novou kolegyni do 4.B 

Do třídy 4.B nastoupí nová třídní učitelka Mgr. Eva Ciprysová. Přejeme jí, aby se jí 

u nás líbilo a aby ji děti měly rády. Profil paní učitelky najdete ZDE. 

Prevence sociálně-patologických jevů 

Prevence sociálně-patologických jevů proběhla ve třídě 4.B s paní PhDr. Novákovou. 

Projekt Erasmus+ 

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

V letošním roce jsou v rámci projektu Erasmus plánovány tyto aktivity: 

 Reminiscenční projekt se seniory (informace o nenávisti k Židům za 2. světové války) 11/2016 

 Bližší informace o zvolené zemi, ze které lidé utíkají před válkou (práce s informacemi v médiích) 

12/2016 

 Filmová projekce s migrační tematikou a následná diskuse 2/2017 

 Spolupráce s rakouskou školou ve Stubai (české děti se učí a hrají si s dětmi-cizinci) 4/2017 

 Divadelní představení „Jeder ist anders“ s multikulturní tematikou 6/2017  

Vítáme nového kolegu do 4.A 

Do třídy 4.A nastoupil nový třídní učitel Mgr. Bc. Jan Jiří Buchta. Přejeme mu, aby 

se mu u nás líbilo a aby ho děti měly rády. Profil pana učitele najdete ZDE. 

http://zsncp.cz/files/dokumenty/podslozk/Ciprysova.pdf
http://zsncp.cz/files/dokumenty/podslozk/Buchta.pdf
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
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PROJEKT ERASMUS+ 

Se třídami 4.A a 4.B jsme zahájili dvouletý mezinárodní projekt 

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

Děti shlédly dva dětské příběhy (loutkový příběh o Mahmoudovi z Afghanistánu a film o kurdské dívce 

Šádí). Společně jsme popisovali situaci mladého člověka, který je nucen opustit domov. Diskutovali jsme 

o příčinách jeho odchodu z domova a o jeho další možnosti života v nové zemi. Vysvětlili jsme si některé 

základní pojmy (uprchlík, azyl, etnikum, perzekuce, muslim, burka, nášlapná mina, nálet, civilní oběti, etni-

kum, populace, perzekuce a masakr). Rozvíjeli jsme schopnost interpretovat poselství filmu a uvažovali 

jsme nad ním ve vztahu ke svým vlastním zkušenostem a analýze okolního světa. Debatovali jsme o lid-

ských právech, poskytli jsme dětem informace o právech dětí vyplývajících z Úmluvy OSN o právech dí-

těte. Se žáky jsme se zamýšleli nad právy dětí a ukázali jsme si příklady porušování či dodržování těchto 

práv v různých situacích a částech světa. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Člověk a příroda 

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova  
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Endlich ist der Herbst da! Voller Begeisterung bastelten die Schüler im 

Deutschclub 2.AB ihre Kastanienfantasie-Kunstwerke :-) 

In der folgenden Deutschstunde schrieben die Schüler dann Geschichten 

über ihre Kastanienwesen.  

GALERIE DOX - 1.B 

Ve středu 19. 10. jsme navštívili galerii moderního umění Dox. Tématem setkání byla Pohádka o továr-

ně. Děti viděly, jak se proměnila stará továrna v krásnou novou budovu. Zahrály si hru na továrníky a 

galeristy a během interaktivní výstavy určovaly, co a proč by mělo patřit do galerie nebo do továrny. 

Na závěr si děti z krabic a kartonů navrhly a vyrobily své vlastní továrničky. To je moc bavilo. Po zá-

věrečné prezentaci výtvorů jsme se rozloučili a poděkovali za pěkné a poučné odpoledne. 

DEUTSCHCLUB - 2.AB BLAU 
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LIGA MISTRŮ 

Výsledky zápasů: 

Florbal: 
1. místo – Dětský domov Nymburk 

2. místo – ZŠ Děkanka 

3. místo – ZŠNČP – Hovniválové 

Vybíjená: 
1. místo – Dětský domov Nymburk 

2. místo – ZŠNČP – Buldoci 

3. místo – ZŠ Děkanka 

Děti z 1.A a 1.B si poprvé vyzkoušely projektové vyučování v šesti 

dílničkách a patří jim velká pochvala. 

Jednotlivé dílny: 
1/ drak – kooperativní učení, němčina + pracovní činnosti 

2/ ovocný ježek – němčina + pracovní činnosti + zdravý životní styl 

3/ Es ist Herbst – stavebnice LÜK + němčina + hudební výchova 

4/ podzimní matematika 

5/ podzimní mandala z přírodnin – němčina + pracovní činnosti + 

kooperativní učení 

6/ pohybové hry s přírodninami -  tělocvik 

HERBSTPROJEKT - 1.AB 

19. října se na naší škole konal již 2. ročník "Ligy mistrů". 

Žáci 3. a 4. tříd naší školy, hosté ze ZŠ Děkanka a děti z dět-

ského domova v Nymburce se utkali ve florbalu a ve vybíjené. 

Týmy soutěžily v přátelské atmosféře, za velkého fandění 

diváků a v duchu fair-play. Vítězům blahopřejeme a všem zú-

častněným děkujeme za bojovnost a reprezentaci naší školy.  
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WALDPARK - 5.AB 

MINOR - 5.AB 

Ve dnech 3.-6. října se obě páté třídy již 

tradičně vydaly na podzimní jazykový pro-

jekt do Waldparku v SRN. Ačkoliv nám 

počasí moc nepřálo, tak jsme si společný 

program moc užili. Aktivit bylo hodně: bow-

ling, Pit-Pat, střílení z laserové pušky, boul-

dering, sportovní hry a práce s mikrosko-

pem. Stihli jsme zajít i do muzea astronau-

tiky v Rodewisch. V planetáriu jsme si zo-

pakovali učivo k tématu Vesmír v NJ. Uby-

tování a jídlo bylo taky super.  

Představení Lipany 
(husitské války) 
Do divadla se vypravili žáci 

5.A a 5.B. Herci se snažili 

žákům ukázat, že dějiny 

nejsou jen nudné biflování 

letopočtů, ale za každou 

událostí se také skrývá za-

jímavý příběh. Představení 

předčilo naše očekávání, 

jelikož bylo nejen poučné 

ale taky vtipné. Po vystou-

pení nás čekal ještě 

workshop. Žáci se přesunuli 

o 600 let zpátky a stali se 

přímými účastníky doby 

husitské.  
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MRAVENCI 

Jurášek má narozeniny. 

Podzimní fantasie 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Říjen v družině byl hodně 

sportovní. Větší děti navští-

vily trampolínové centrum a 

první a druhé třídy byly na 

horolezecké stěně. 

V družinách jsme pracovali 

s přírodninami a vyráběli 

z nažehlovacích korálků.  

V listopadu nás čeká: 
10.11. divadlo Jiskra 

11.11. horolezecká stěna 1. třídy 

24.11. muzeum Karla Zemana  

Tak to je náš Zipy.  My ze 2.A, 2.B a 3.B jsme jeho 

kamarádi.  Zipy bydlí v teráriu ve 3.B a my, jeho 

kamarádi,  s ním prožíváme různá dobrodružství. 

Pomocí těchto příběhů se učíme, jak se má jednat 

v různých situacích, pěkných i méně pěkných.  

STRAŠILKA 
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Na adaptačním kurzu jsme byli ve Strážném v Krkonoších. Hráli jsme společně hry, malovali deníky 

a hrnky, zpívali písničky, hledali poklad. Pobyt jsme si užili.  

ADAPŤÁK - 1.A 
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Náplní pobytu byly seznamovací a stmelovací  hry, aktivity zaměřené na klima třídy, pobyt v přírodě 

a relaxace. Program byl přizpůsoben žákům 1. třídy, a proto měl pohádkový námět.  Celým pobytem 

nás provázel vodník, kterému děti vymyslely jméno Brebráček. Každý den dal dětem nějaký  úkol. 

Naučily se novou písničku, vyrobily si přívěšek s rybičkou nebo hledaly ukrytý poklad. Motivací bylo 

sbírání vodnických pentliček po celou dobu pobytu. Večer nechyběla pohádka ani dáreček pod pol-

štář od skřítka Postelníčka. Poslední večer si děti užily pyžamkovou párty a tombolu plnou dárků za 

zvládnutí celého pobytu.  

ADAPŤÁK - 1.B 
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2.11. 12.00 mobilní planetárium ve škole – 2ab  

2.11. 13.30 mobilní planetárium ve škole – 3ab 

2.11. 9.45 reminiscenční projekt – 4B – Domov seniorů / kou 

2.11.  Botanická zahrada - 0. ročník / Bou, Mach 

3.11. 8.30 Den otevřených dveří – 8:30 – 14:00 

3.11. 18.00 projekt Ruku v ruce – divadlo Minor – rodiče s dětmi a ped. sbor 

8.11. 9.00 Divadlo pod Palmovkou - 2.A / Fisch 

9.11. 8.30 Medová snídaně – třídy 1ab, 2ab, 3ab, 4ab/ přednáška + snídaně 

9.11. 9.45 reminiscenční projekt – 4B – Domov seniorů – 2.část / kou 

9.11. 12.00 výtvarná animace – 3b – 12:00 – 13:30 

9.11. 15.15 2.pedagogická rada – 2.patro - kuchyňka 

 16:30 setkání zástupců rodičovské rady – přízemí učebna nj – D2 

 17:00 Galerie Babí léto, hala školy / třídy 3a + 3b + 4a + 4b + 5a + 5b  

 17:30 rodičovské schůzky 

11.11. 8.30 Martinský projekt – nj – třídy 1a + 1b – náp, kou, dürr + TU 

11.11. 9.00 Divadlo pod Palmovkou - 2.B / Folt 

16.11. 9.30 divadlo Minor – Demokracie – 3a + 3b / vlá , kra 

17.11.  volno – státní svátek 

18.11.  ředitelské volno 

23.11.  zakončení projektu Reminiscence – 4b + domov seniorů / kou 

28. – 30.11.  jazykový projekt Advent – SRN – 2a + 2b / mat + svo + fisch + fol 

28. – 1.12.  jazykový projekt Mittelalter – SRN – 3ab + 4ab / nap + háj + dürr 

30.11.  1ab – adventní dílničky / odpoledne – skl, kun  

 DATUM ČAS AKCE 

Podzim 


