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INFORMACE 

Vítáme nové kolegyně do družiny 

Do družiny nastoupí dvě nové paní vychovatelky: Nikola Marcalíková k 1.A a Zuzana Šafránková k 1.B. 

Přejeme jim, aby se jim u nás líbilo a aby je děti  

měly rády.  

Vítáme novou kolegyni do 4.A 

Od 1. března nastoupí do třídy 4.A nová třídní paní učitelka Mgr. Jana Dziubalová. Pře-

jeme jí, aby se jí u nás líbilo a aby ji děti měly rády. Profil paní učitelky najdete ZDE. 

Nový kroužek Fit in Deutsch 2 
 

Ve 2. pololetí otevíráme nový kroužek Fit in Deutsch 2 pro ty zájemce, kteří chtějí skládat 

zkoušku Fit in Deutsch 2 (úroveň A2) na Goethe institutu. Bližší informace najdete ZDE 

a přihlášku ZDE. Kroužek začíná v týdnu od 6.2. ve čtvrtek nebo v pátek nultou hodinu, vyučovat 

ho bude paní učitelka Boučková. Zakončen bude zkouškou na Goethe institutu 12. června. Naše 

škola zajistí přihlášky i doprovod dětí do Goethe institutu (to se týká i zájemců o zkoušku Fit in 

Deutsch 1). O všem Vás budeme včas informovat. 

Termíny německé olympiády  
 

3.A - 20. 3. 2017 

3.B - 21. 3. 2017 

4.A - 23. 3. 2017 

4.B - 24. 3. 2017 

2.A - 27. 3. 2017 

 

2.B - 28. 3. 2017 

5.A - 30. 3. 2017 

5.B - 31. 3. 2017 

1.A - 10. 4. 2017 

1.B - 10. 4. 2017 

http://zsncp.cz/files/dokumenty/podslozk/Marcalikova.pdf
http://zsncp.cz/files/dokumenty/podslozk/Safrankova.pdf
http://zsncp.cz/files/dokumenty/podslozk/Dziubalova.pdf
http://zsncp.cz/files/dokumenty/krouzky/K-4-Fit-2-Bouckova.pdf
http://zsncp.cz/files/dokumenty/krouzky/K-Prihlaska-2016-Fit-2.pdf
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
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PROJEKT ERASMUS+ 

Přednáška a debata o judaismu - 4.AB 

Vzhledem k tomu, že se babičkám a dědečkům při reminiscenčním projektu nechtělo o druhé světové 

válce příliš mluvit, pozvali jsme dodatečně 18. ledna do školy paní Boženku Paťavovou, se kterou si děti 

mohly popovídat o nenávisti vůči židům a o důsledkách, které to mělo. S dětmi jsme si vysvětlili, jak ne-

bezpečný je rasismus a jak je důležité se ho i v dnešní době vyvarovat.  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
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HORY - 1.B + 3.B 

V lednu děti zavítaly na lyžařský kurz do Pece pod Sněžkou, do 

hotelu Oddech. Užívaly si sice mrazivé, ale krásné slunečné 

počasí. Byla spousta sněhu a stavěli jsme sněhové příbytky. 

Večer jsme měli přednášky o horské službě, vířivku a nemohl 

chybět ani karneval s úžasnými maskami. Třeťáci i pár prvňáčků 

si několikrát vyjeli i na běžkách. Na sjezdařských i běžkař-

ských závodech všichni ukázali, co se za týden naučili. 
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HORY - 1.A + 3.A 

Lyžařský zájezd na Kolínskou boudu se vydařil. Měli jsme krásné počasí a plno sněhu. Učili jsme se  běž-

kovat (běžky mělo s sebou 32 dětí ze 40), hráli jsme hry, koupali se v bazénu, lyžovali a hlavně jsme si 

užívali zábavu.  
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NĚMECKÉ DÍLNIČKY - 2.AB 

Druháci v rámci výuky 

němčiny absolvovali díl-

ničky, ve kterých si vy-

zkoušeli různé činnosti: 

řezání dřeva, zatloukání 

hřebíků, počítání příkla-

dů, přišívání knoflíků, 

vaření polévky, zalévání 

kytek, stříhání papíru, 

krájení chleba, pití džusu 

a jedení bonbonů. Hodina 

se dětem moc líbila!  
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DIVADLO MINOR - 5.AB 

Dne 13. ledna se třídy 5.A a 5.B zúčastnily představení Hon na Jednorožce v divadle Minor. Dobro-

družný příběh podle skutečné události byl zasazen do 50. let minulého století. Herci se postarali o 

nevšední zážitek svými kostýmy, divadelními a pěveckými výkony a taktéž skvělými kulisami. Násled-

ná diskuze byla zajímavým zpestřením a snažila se dětem zprostředkovat obraz tehdejší doby.  

HARRY POTTER - 4.B 
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1.2. 12:15 celoškolní meeting 

3.2.  pololetní prázdniny 

6. – 10.2.   jarní prázdniny Prahy 8 

3. – 10.2.   příměstský tábor v zš 

15.2. 10:00 divadlo S+ H, představení v NJ, 3ab + 4ab + 2 blau 

15.2. 10:00 filmové představení v GI Praha,  5ab – blau / mat 

16.2. 18:30 zasedání Správní rady – GTM 

22.2. 13:00 klima třídy – prevence 3A 

22.2.  schůzky rodičů – 0. ročník / info - zápisy a testování 

28.2. 9:15 karneval – Ice aréna Letňany (nebo 8:30 v zš) 

 

 

Od 1.2. 2017 probíhá zápis do 0. ročníku a Školičky pro školní rok 2017/2018. 

Více najdete na webu, v sekci pro zájemce. 

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 probíhá v termínech 4. – 6. 4. 2017. 

Součástí zápisu je i test školní zralosti, více ZDE. 

 DATUM ČAS AKCE 

Zima 2017 

http://zsncp.cz/pro-zajemce

