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Vážení rodiče, 

v dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během ledna, a plán 

práce na únor 2018.   
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

INFORMACE 

Úhrada školného na 2. pololetí 

Prosíme o úhradu školného na 2. pololetí. Informace naleznete na našich webových stránkách ZDE. 

Zápis do 1. ročníku na rok 2018/2019 

Zápis do 1. ročníku proběhne ve dnech 4.-6.4.2018 a 17.4.2018. Co vše by měl předškolák umět, na-

jdete ZDE. 

Zápis do Školičky na rok 2018/2019 

Od 1.2.2018 probíhá zápis do Školičky (odpolední výuka 1x týdně). Zájemci mohou zaslat e-mail na 

adresu napravnikova@gtmskola.cz . Sdělte nám, prosím, jméno a datum narození dítěte a jeho ma-

teřský jazyk. Více informací o Školičce naleznete ZDE. 

Školní kroužky 

Školní kroužky ve 2. pololetí pokračují, není nutné se na ně znovu přihlašovat. Prosíme však o platbu 

na 2. pololetí nejpozději do 9.2.2018 na TŘÍDNÍ ÚČET. 

Jarní prázdniny 

Jarní prázdniny jsou letos od 12. - 18.2.2018. 

Zápis do 0. ročníku na rok 2018/2019 

Od 1.2.2018 probíhá zápis do 0. ročníku (denní výuka). Zájemci mohou zaslat e-mail na adresu 

napravnikova@gtmskola.cz . Sdělte nám, prosím, jméno a datum narození dítěte a jeho mateřský 

jazyk. Více informací naleznete ZDE. 

Ředitelské volno 

Dne 30.4.2018 se děti mohou těšit na ředitelské volno. 

Fotosoutěž Erasmus - poděkování 

Děkujeme všem, kdo jste zaslali fotky do fotosoutěže „Děti z celého světa“. Jakmile dostaneme fo-

tografie i od našich partnerských škol z Německa a Rakouska, připravíme školní výstavu. 

http://zsncp.cz/o-skole/zakladni-informace-skolne
http://zsncp.cz/files/dokumenty/download/Co-vse-by-mel-tedy-predskolak-umet.pdf
mailto:napravnikova@gtmskola.cz
http://zsncp.cz/pro-zajemce
mailto:napravnikova@gtmskola.cz
http://zsncp.cz/files/dokumenty/0-rocnik/0-rocnik-web-inzerce.pdf
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

DĚTSKÝ KLUB 

Dětský klub na naší základní škole 

V loňském roce jsme získali grant na podporu zaměstnanosti rodičů. Díky tomu u nás ve škole vzni-

kl Dětský klub, který je Vám a Vašim dětem k dispozici každý všední den až do 31.5.2018. Připravu-

jeme pro Vás také příměstské tábory v době prázdnin, které Vám, rodičům, určitě usnadní organi-

zaci péče o dítě. 

Řešení například v těchto případech: 

 Školní družina je pro Vás příliš krátká, pracujete déle? Dítě může zůstat v klubu 

 Nemáte postaráno o smysluplné činnosti v odpoledních hodinách? Dítě si bude v klubu hrát, vy-

rábět a bavit se se svými vrstevníky 

 Pracujete nepravidelně? Máte později jednání? Nečekanou důležitou činnost? Dítě může do-

cházet do klubu i nepravidelně, zcela podle Vašich potřeb a aktuální situace 

Děti využívají klubovou hernu, školní atrium a hřiště. Používají kvalitní hračky a materiály a věnují 

se jim milé klubové vychovatelky. 

Dětský klub je zcela zdarma, ale vzhledem k tomu, že se jedná o projekt na podporu zaměstnanosti, 

je nutné doložit potvrzení o zaměstnání a vyplnit formuláře z webu. 

Příměstské tábory v době prázdnin 

• příměstský tábor je Vám k dispozici každý den od 8.00 do 16.30 hod. 

• každý tábor má své "téma" a dle toho jsou organizované i veškeré činnosti 

• s dětmi se chodí i na různé výlety, ať již odpolední, nebo celodenní 

• tábory fungují v době veškerých prázdnin a v době ředitelského volna ve školním roce, tedy: 

jarní 12.2. - 18.2.2018 

velikonoční 29.3.2018 

O hlavní prázdninách již příměstský tábor nebude, neboť projekt končí 31.5.2018. Příměstský tábor 

je rovněž zdarma, hradí se zde pouze oběd, který zajišťujeme a výdaje na vstupy a výlety. 

Formuláře potřebné k přijetí do Dětského klubu a příměstského tábora naleznete na webu ZDE. 

http://zsncp.cz/pro-rodice/detsky-klub
http://zsncp.cz/pro-rodice/primestske-tabory
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POZVÁNKA NA KARNEVAL NA LEDĚ 
 www.gtmskola.cz 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

OCENĚNÍ ZA PROJEKT ERASMUS - 5.AB 

22. ledna 2018 převzali naši páťáci ocenění za účast v přehlídce školních projektů s názvem "Život napříč kulturami". 

Toto ocenění získali od Hlavního města Prahy a organizace Člověk v tísni za loňský projekt Erasmus "Svět je barevný - 

umění žít spolu". Pan radní Jan Wolf ocenil, že se děti ve škole zabývají aktuálními a důležitými problémy dnešního světa 

a že se při tom učí kriticky myslet. Předání cen se konalo na Staroměstské radnici v Brožíkově sále a žáci měli možnost 

prohlédnout si poté s výkladem paní průvodkyně všechny sály Staroměstské radnice i podzemí.  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

ERASMUS - VAŘENÍ TŘÍD 4.A + 4.B 

V měsíci lednu jsme se rozdělili na skupiny a každá si vylosovala jeden světadíl. Naším úkolem bylo na-

lézt recept, který bychom mohli sami uvařit a byl ze země vybraného světadílu. Pak nastalo opravdové 

vaření. Jídla se nám povedla, moc nám chutnalo a také nás to bavilo. Nyní se zpracovává německá ku-

chařka s našimi recepty, podle kterých budou vařit naši kamarádi ve Stubai a v Berlíně. 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

V neděli 14. ledna jsme společně vyrazili 

do divadla Kalich na muzikál Mauglí. 

Představení se nám moc líbilo. Bylo vtip-

né, barevné, taneční a s kvalitní muzikou.  

MUZIKÁL MAUGLÍ - 5.AB 

VÝSTAVA FENOMÉN MASARYK - 5.AB 

Hned po vánočních prázdninách jsme 

vyrazili na výstavu s workshopem 

"Fenomén Masaryk" konanou v nové bu-

dově Národního muzea. Dozvěděli jsme 

se podrobnosti i zajímavosti ze života 

našeho prvního prezidenta, vyslechli 

jsme autentickou nahrávku jeho projevu 

k dětem a studentům. Také jsme nahléd-

li i do kuchyně Masaryků a odnesli si 

domů oblíbené recepty TGM. 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

HORY - 1.A + 2.A 

Ozdravný pobyt s lyžováním tříd 1a + 2a  proběhl v Krkonoších na Kolínské Boudě. Celý týden chumelilo, 

užili jsme si krásný prašan. Krakonoš nás nešetřil, sluníčka moc neposlal. Pilně jsme trénovali na slalomo-

vé závody, vyzkoušeli jsme si novou sjezdovku u boudy Kladenka. Odpoledne jsme se většinou vydali na 

běžky nebo jsme bobovali. Večerní program byl prima – hry, bazén, karneval, diskotéka. 

HORY - 1.B + 2.B 

Letošní lyžařský výcvik byl opět velmi vydařený. Hned první den nás přivítalo sluníčko a několik desítek čerstvě 

napadaného sněhu. Přestože se nám další dny sluníčko spíše schovávalo, užili jsme si spousty legrace a zábavy. Ani 

letos jsme nevynechali závody na běžkách, slalom a diplomy se rozdávaly i za nejoriginálnější karnevalové masky 

nebo třeba úklid na pokojích. Nezapomněli jsme ani na lampionový průvod, kdy jsme si všichni společně zazpívali 

při svitu hvězd. A i když jsme si párkrát natloukli nebo se vrátili domů jenom s jednou ponožkou, stálo to za to!  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

DEVATERO STUDÁNEK – 0. ROČNÍK  

ASISTENČNÍ PES - 5.A 

Děkujeme všem, 

kteří nás podpořili 

na výcvik asistenč-

ního psa Barneyho 

pro Jáchyma.  

V lednu jsme zahájili nový projekt Devatero studánek. Děti otvírají 

postupně studánky, aby zachránily vílu Rozárku. Úspěšně se nám po-

vedlo otevřít první studánku Věčné vody. Povídali jsme si o koloběhu 

vody v přírodě, o sněhu, dešti. Kde se voda bere a kam se ztrácí?  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

MALUJEME RYTMUS - 3.AB 

Malovat se může mnoho věcí. Ale že můžeme třeba malovat rytmus, to nás ani nenapadlo. Už dříve na to přišel francouzský 

abstraktní malíř Robert Delaunay, jak nám v našem hudebně-výtvarném projektu prozradila paní Drahuška Křížková. Společně 

jsme si zanotovali melodii,  vyťukali rytmus a dali se do malířské práce. Nakonec jsme své dílo i s naší písničkou předvedli 

všem ostatním. A stali se z nás moderní malíři.  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

DRUŽINA 

Leden v družině: 

Stavíme, vyrábíme, hrajeme si... 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

CELOŠKOLNÍ MEETING 

Koncem ledna se opět sešla celá škola dole v hale. Děti z jednotlivých tříd nám vyprávě-

ly, co všechno během měsíce ledna zažily. Meetingu se zúčastnila i zahraniční návštěva z 

Vídně, paní ředitelka a paní zástupkyně ze Schulverein Komenský. Prezentaci z meetingu 

si můžete prohlédnout ZDE.  

http://zsncp.cz/files/dokumenty/meeting/Meeting-2018-01.pdf
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PLÁN NA ÚNOR 
 www.gtmskola.cz 

 DATUM ČAS AKCE 

2.2.  Pololetní prázdniny 

5.2. 9.15 Karneval  v Ice aréně Letňany – 9:15, od školy v 8:30 viz mail 

7.2. 11.45 Interaktivní pořad Stroj času / 5ab v hudebně 

7.2. 9.30 0. ročník – Minor – Koukej svět! 

7.2. 15.00 Seminář Ave media – vyučující / 2.patro v D7  

8.2. 11.30 Den otevřených dveří – informativní schůzka v hale školy 

8.2. 8.30 Stroj času – 4b v hudebně 

8.2. 9.00 Divadlo Jiskra, 2a 

9.2. 8.30 Stroj času – 4a v hudebně 

9.2. 9.00 Divadlo Jiskra, 2b 

12. – 18.2.  Jarní prázdniny  

19.2. 10.30 Prevence 1ab + 4ab – ve škole 

22.2. 18:00 zasedání Správní rady – GTM 

28.2. 9.30 Minor – 5ab, Lipany  

Stubai  2012 


