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Vážení rodiče, 

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

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

INFORMACE 

Začátek odpolední „Školičky“ 

Výuka ve Školičce začíná v týdnu od 2. 10. 2018. Nabízíme ještě několik volných míst ve středečním 

kurzu, a to pro děti s mateřským jazykem německým nebo českým. 

Ruku v ruce 

Milé holčičky a kluci, vážení rodiče! 

Každoročně se setkáváme i jinde než jen ve výuce. V rámci projektu „Ruku v ruce“ se máme mož-

nost setkat v divadle Minor. 

Zveme srdečně rodiče, děti i přátele školy na představení Sněhová královna, více ZDE. Představení 

se koná 15. 11. 2018 od 18:00 v divadle Minor, vstupenky budou k zakoupení v kanceláři školy od 

16.10. Rezervace je možná na napravnikova@gtmskola.cz. Cena vstupenky je 250,- Kč (každý divák 

musí mít vlastní vstupenku, zvažte účast mladších sourozenců, představení je pro děti mladšího 

školního věku). 

Těšíme se na setkání v divadle. 

Vaše paní učitelky. 

Začátek školních zájmových kroužků 

Školní zájmové kroužky začínají v týdnu od 8. 10. 2018. Nabídka byla o některé kroužky rozšířená. 

Více na školním webu ZDE.  

Platba školného na školní rok 2018/2019 

Připomínáme platbu školného na nový školní rok. Veškeré informace o platbách naleznete na školním 

webu ZDE. 

Gymnazistou na zkoušku 

Děti ze tříd 5.A a 5.B si 13. září v rámci akce Gymnazistou na 

zkoušku zažily, jaká atmosféra panuje na gymnáziu Thomase Manna, 

a staly se na jedno odpoledne studenty.  

https://www.minor.cz/repertoar/snehova-kralovna/
mailto:napravnikova@gtmskola.cz
http://zsncp.cz/pro-rodice/krouzky
http://zsncp.cz/o-skole/zakladni-informace-skolne
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN – 1.A 

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN – 1.B 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN – MRAVENCI 



 

5 

ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

18. září se obě třetí třídy zúčastnily 

běžecké akce na Vítkově. Dohromady 

naběhaly 597 km a pro děti z dět-

ských domovů získaly 17.910,- Kč.  

TERIBEAR HÝBE PRAHOU – 3.AB 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

DOMY NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ – 3.AB 

V pátek se třeťáci vypravili v rámci celoročního projektu do Prahy. Naším cílem bylo prozkoumat domy na Staroměstském 

náměstí. Každý dům má svou pověst, kterou nám prezentovaly skupiny dětí. U jednotlivých domů jsme se zastavili a zjišťovali 

důležité údaje. Jaká osobnost tam žila, jaké je domovní znamení nebo ochránce domu. Děti si vše zapisovaly do svých pátra-

cích sešitů a pomocí šifrovací tabulky se snažily vypátrat jméno domu, ve kterém se skrývá ochránce Staroměstského náměstí.  

18. září se třetí třídy zúčastnily bě-

žecké akce na Vítkově. Dohromady 

naběhaly 597 km a pro děti z dět-

ských domovů získaly 17.910,- Kč.  

VÝLET NA OKOŘ – 0. ROČNÍK 

Ve středu 26. září se Mravenečci vypravili na výlet na Okoř. Nejdřív jsme navštívili zoopark, ve kterém jsme se dozvěděli 

zajímavé informace o chameleónech, leguánech a dalších zvířatech. Leguán Vašek za námi dokonce vylezl ze svého terária. 

Pokračovali jsme na hrad Okoř. Bílou paní jsme sice nepotkali, ale užili jsme si slunečné počasí na hradě i v podhradí.  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

VYŠEHRÁDKY NA VYŠEHRADĚ – 4.AB 

Jak založit stát? Co všechno k tomu je potřeba? Podle čeho si vybrat dobrého prezidenta? Odpovědi 

dostaly děti díky divadelní bojovce. Na stanovištích si děti udělaly např. vlajku svého státu, vymyslely 

heslo-motto, vybraly si hlavu státu a dostaly mnoho dalších informací. Cesta za poznáním vzniku samo-

statného Československého státu se díky šikovným hercům a krásnému počasí velmi vydařila.  

VYŠEHRÁDKY – 5.AB 

Páťáci si v úterý 11. září na Vyšehradě vyzkoušeli na zajíma-

vých stanovištích nejrůznější úkoly a společně zjišťovali, jak 

vznikalo Československo. Program si pro ně připravili studenti 

DAMU v rámci akce Vyšehrátky.  
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ZAŽÍT MĚSTO JINAK 
 www.gtmskol

ÚVODNÍ SONG ZŠNČP 

 

ZASAZENÍ KAPESNÍKOVNÍKU 
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ZAŽÍT MĚSTO JINAK 
 www.gtmskol

Jedna reakce na Zažít město jinak: „Užili jsme si to i my. Bylo výborné počasí, děti i rodiče se dobře zapojili a úžasná byla 

přehlídka modelů šatů z použitých materiálů a jak je autorky se šarmem předvedly. Máte báječné učitelky. Jedné z nich jsem 

na konci předala koláž "MĚSTO SNŮ", vytvořenou dětmi v naší výtvarné dílně na této akci. Také jsem si poprvé pohladila koně. 

Děkuji za možnost připojit se a přeji krásné školní dny a radost z žáků i učitelů.“ Barbora Sládková, ZUŠ Taussigova 

VÍCE FOTEK NA WEBU ZŠ ZDE 

 

http://zsncp.cz/fotogalerie/skola/4-a-trida/18-09-2018-zazit-skolu-jinak-2018
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 www.gtmskol

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 

Třídy 2.AB 

Na návštěvě u detektiva Bystroočka 

v lanovém centru na Vysočanské. 

Lupiče jsme dopadli a pohár je náš.  

Dárků plný les - žáci 3.B a 3.A  si vy-

zkoušeli, jaké to je nevidět a nechat se 

vést pouze slovně někým jiným. Děti nás 

překvapily svou nebojácností a důvěrou. 

Každé z děti úspěšně našlo ukrytý po-

klad, a tak si mohly odnést odměnu, 

kterou si samy, samozřejmě poslepu, 

vybraly. Zažili jsme společně spousty 

legrace.  

Děti z 1.A a 1.B vyrazily na první 

družinový výlet na výstavu her a 

hlavolamů. Na přivítanou byly pro 

děti připravené experimenty s 

nafukovacím balónkem, které v 

nich vzbudily velké nadšení a uká-

zaly mnoho zajímavostí. Poté se 

děti přesunuly do herny, kde na ně 

čekalo mnoho nových stolních her, 

které si mohly vyzkoušet. 
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PLÁN NA ŘÍJEN 
 www.gtmskola.cz 

1.10.  4ab - Besedárium – zábavná matematika 

1. – 4.10.   1ab - adaptační kurz / fisch, šve, fol, čeh 

1. – 4.10.  5ab - jazykový projekt Waldpark / mat, bou, ška, tich 

3.10.  0. roč. – hvězdárna Ďáblice 

3.10.  4ab - úvod do projektu reminiscence / náp 

8.10.  3ab – zábavná matematika / kun, skle  

10.10. 17.00 zasedání Školské rady, 18:00 – zasedání Správní rady / GTM 

10.10.  4ab - reminiscence – 2. setkání / náp 

16. – 19.10.  4ab - Salzburg – jazykový projekt / Schu, par, ada 

19.10.  1ab - jazykový projekt – Herbst / náp, svo, fisch, fol,  šve, čeh 

19.10.  3a - drakiáda – školní výlet / skle – v jednání 

24.10. 12.15 5ab - finále recitační soutěže – NJ / mat, bou, měš, par, há 

24.10.  4ab - reminiscence / náp + TU 

24.10.  2ab - divadlo – Modroočko / vlá, kra 

24.10.  1ab – Muzeum policie - Kouzelný semafor / dopravní výchova        

26.10. 9.30 Den pro republiku / meeting, celá škola 

29. 10. -  2.11.  podzimní prázdniny 

 DATUM ČAS AKCE 

Družina 


