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Vážení rodiče, 

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

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

INFORMACE 

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 a informace o zápisech 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. 

Bazar použitých věcí 

Od února mohou všichni rodiče využít nástěnku naproti Infocentru. Na ná-

stěnku můžete umístit inzerát na koupi nebo prodej použitého oblečení a 

sportovního vybavení pro Vaše děti. Prázdný formulář pro vyplnění nabídky 

nebo poptávky je k dispozici v Infocentru. Inzerát můžete umístit na ná-

stěnku po dobu 2 týdnů. 

„Der Basar“ pomohli připravit žáci 3. třídy v rámci výuky NJ a tématu „Kleidung“. Děti byly v přípra-

vě aktivní, zjistily, že prodejem použitého oblečení šetříme nejen naši planetu, ale také peněženku. 

Spojujeme výuku němčiny s finanční gramotností :-). 

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. 

Erasmus+: Zájezd do Stubaie - 4.AB 

Připravujeme se na zájezd do Stubaie. Učíme se v němčině prezentovat část projektu „Die Welt 

hat viele Gesichter“, aby nám naši kamarádi z Rakouska a Německa rozuměli. 

Zpětná vazba od rodičů 

Děkujeme všem rodičům, kteří nám vyplnili dotazník se zpětnou vazbou. Vašich názorů si ceníme. 

http://zsncp.cz/files/dokumenty/download/Co-vse-by-mel-tedy-predskolak-umet.pdf
http://zsncp.cz/pro-zajemce
mailto:napravnikova@gtmskola.cz
http://zsncp.cz/pro-zajemce
mailto:napravnikova@gtmskola.cz
http://zsncp.cz/pro-zajemce
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

TANEC ŠKOLÁM - 0. ROČNÍK 

Na hory jsme vyrazili téměř v plném počtu. Celý týden jsme si užívali 

nádherného počasí a spousty sněhu. Drandili jsme na lyžích, lopatách i 

řádili ve sněhu. Svezli jsme se psím spřežením a nechyběl ani karneval. 

Moc se nám tam líbilo a některým Mravencům se ani nechtělo domů. 

HORY - 0. ROČNÍK 

Ve spolupráci s divadlem Ponec jsme v březnu odstarto-

vali hudebně-pohybový projekt Tanec školám. Jedná se 

o kreativní pohybovou výuku vedenou tanečními uměl-

ci za doprovodu živé hudby. Dětem se lekce moc líbí. 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

HORY - 5.AB 

Letos v březnu vyrazili páťáci s Mravenci na hory na Kolínskou boudu. Už cesta tam byla celkem dobrodružná... Celý týden 

jsme měli krásné počasí, lyžovalo se i běžkovalo za ideálních podmínek. Super byly jízdy zpět z lyžování na laně za skútrem. 

Na každý den byly připraveny soutěže "Krkonošského víceboje" - vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži mushing, potkali jsme se 

se záchranářem horské služby, dali jsme si cross road na svahu u boudy, luštili jsme šifry a plnili úkoly od Sherlocka Holme-

se. Vrcholem byl slalom na lyžích a závod "O Kolínskou běžku", který jsme zakončili slavnostním ceremoniálem.   

HORY - 3.AB 

Letošní hory jsme si náramně užili. Lyžování a běž-

kování na sluníčku, napínavé závody, karneval, vý-

borná kuchyně. Také jsme složili horskou básničku: 

Zima ani mráz, nezkřiví nám vlas, za rok jedem zas.  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

26. - 28. března 2018 nás v Praze navštívily děti ze Friedrich-Schiller Gymnasium z Pirny. 

Společně jsme absolvovali projekt Touristen auf Vyšehrad, Vyšehrad -Rallye a Zoo-Rallye. 

To vše v českoněmeckých dvojicích. Děkujeme všem rodičům za ubytování německých dětí.   

PIRNA V PRAZE - 5.AB 

NAŠE PRÁCE - 3.B 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

DIVADLO - 1.AB 

Koncem března jsme byli v divadle 

K. Hackera na představení O Káče 

a Raráškovi. Příběh o kamarádství a 

lásce probíhal všemi ročními obdo-

bími včetně aktuálních Velikonoc. 

Děti si připomněly i velikonoční 

koledy.  

NOC S ANDERSENEM - 2.AB 

Ve čtvrtek  22. března nocovali druháci ve škole. Konala se Noc 

s Andersenem, na podporu dětského čtení.  Až do půlnoci jsme 

si četli, hráli hry, vyráběli, absolvovali bojovku po škole a večer 

jsme zakončili půlnoční hostinou. Pak už hurá do postele! 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

VELIKONOCE - 4.AB 

Tento měsíc jsme společně 4.A a 4.B 

navštívili kostel sv. Terezie v Kobylisích. 

Zhlédli jsme program „Poselství křes-

ťanských Velikonoc a proč je slavíme“.  

AUGSBURGER PUPPENKISTE 

Am 1. März 2018 machten 

wir uns trotz klirrender 

Kälte auf den langen Weg 

in die Deutsche Schule 

Prag, welche uns zur Vor-

stellung der berühmten 

Augsburger Puppenkiste 

einlud. Urmel suchte zwar 

auf seiner großen Reise 

Rizinus für seine kranke 

Mama, brachte aus Afrika 

aber ein kleines Nashorn 

mit. Vielen Dank an die DSP 

und die Bayerische Landes-

vertretung. 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

Bruslení je prima. Ve středu 7. března šli druháci bruslit a měli tak trochu jiný tělocvik. Bruslilo se 

jen tak, ale i s hokejkami. Kdo si ještě nebyl na ledu jistý, mohl využít velryb k lepší stabilitě. Děti 

bruslily přes hodinu a ani se nikomu nechtělo skončit. Všichni si to užili a určitě ještě půjdeme. 

BRUSLENÍ - 2.AB 

Když je správná zima, tak mrzne, až praští. A může se konečně jít bruslit. My jsme si 

v rámci tělesné výchovy šli zabruslit na ledovou plochu, která je na koupališti Ládví. Slu-

níčko nám svítilo a při pohybu nám zima rozhodně nebyla. Dopoledne jsme si skvěle užili.  

BRUSLENÍ - 3.AB 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

BRUSLENÍ - 5.AB 

Ranní hodinka bruslení nikdy nezaškodí.... Pěkně jsme 

si to užili a vyřádili jsme se s velrybami :-)  

ISCARE - 5.B 

7. března jsme se vypravili na exkurzi do klinického centra ISCARE. Toto centrum se zabývá ambulantní léčbou 

pacientů především v oblasti gastroenterologie, IVF a plastické chirurgie. MUDr. Martin Bortlík nám vysvětlil 

celé fungování trávicí soustavy včetně možných onemocnění. Jeho kolegyně se nám poté věnovala v oblasti IVF, 

tedy umělého oplodnění. Mohli jsme si vyzkoušet, jak funguje endoskop a ultrazvuk. Exkurze byla pro nás zába-

vou, ale i velkým přínosem.  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

TIERCOMICS - 4.B 

Při výuce němčiny si povídáme o zví-

řatech. Jak vypadají, jak se o ně sta-

ráme, co žerou. Skupinka rot na závěr 

zvířecí lekce vyráběla komiksy. 

DÍLNIČKY - 2.AB 

Při výuce němčiny se učíme i v praxi. Při 

probírání sloves jsme si všechno mohli pěkně 

sami vyzkoušet. A jak nás to bavilo!  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

V pondělí 19. března proběhl ve ŠD prvňáků 

Turnaj v dámě. Zúčastnilo se ho 18 hráčů. 

Finále se pak uskutečnilo další pondělí 26. 

března. Šťastnými vítězi jsou: Matteo Lux, 

Adam Král, Zuzka Černá.  
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PLÁN NA DUBEN 
 www.gtmskola.cz 

 DATUM ČAS AKCE 

3. - 6. 4.   zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/ 2019   

 3. – 5.4.  1a + 1b - Osterprojekt – SRN / svo, mat, kří, kru 

 3. – 6.4.  5a + 5b - Scio testy – během výuky / bouk 

 9. – 14.4.  4a + 4b – Erasmus – pobyt Stubai / bou, náp, kra, čeh, svo 

 9.4.  Deutscholympiade – 3a 

10.4.  Deutscholympiade – 3b 

10.4.  3a – Anežský klášter – velikonoční program 

11.4.  Deutscholympiade – 5ab / pouze žáci, kteří byli na lyžáku 

12.4.  školní družina – Muzeum smyslů 

18.4. 12:15 celoškolní meeting – výsledky Deutscholympiade 2018 

24.4. 10:15  1a – knihovna Ládví / vlá 

25.4. 9:00  3b – podoby tance – divadlo / fol + čeh 

25.4. 15:15  4. pedagogická rada 

 16:30 setkání Rodičovské rady 

 17:00 burza knih v hale školy 

 17:30 rodičovské schůzky 

26.4.  1a + 1b - čarodějnice + nocování ve škole / kra, kru, vla, kři 

27.4. 10:15  1b – knihovna Ládví / kra 

30.4.  ředitelské volno  

Letošní jaro 


