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Vážení rodiče, 

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

práce na květen 2019.  
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Na zahradě objevil se květ,                   

vyrostla tráva a zelená se svět. 

Doma je to vyzdobené, 

všude samé vajíčko,                                  

tak už se nemračme  

a usmějme se maličko. 

Přejeme si navzájem, 

ať nám svítí sluníčko.  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

INFORMACE 

Zápis dětí do Školičky (1x týdně odpoledne) 

Zápisy dětí do Školičky na školní rok 2019/2020 pokračují. Více informací ZDE. 

Pište nám na: napravnikova@gtmskola.cz 

Německá olympiáda 

Deutscholympiade 2019 se zúčastnilo celkem 248 žáků naší školy. 

Slavnostní vyhodnocení a předání diplomů proběhlo v hale 15. dubna 

na celoškolním meetingu. Gratulujeme všem, velká pochvala našim 

prvňáčkům, kteří si to vyzkoušeli poprvé. 

Zápisy do 1. tříd na školní rok 2019/2020 

V dubnu proběhly zápisy do 1. třídy pro školní rok 2019/2020. Testování se zúčastnilo 83 předškolá-

ků, výsledky budou na webu školy zveřejněny nejpozději 3. května 2019. Rodiče přijatých dětí ode-

vzdají podepsanou Smlouvu o poskytnutí vzdělávání do 7. května 2019. Více na http://zsncp.cz/pro-

zajemce. 

Testování České školní inspekce - 4.AB 

Ve dnech 6. a 7. května dopoledne proběhne na naší škole testování matematiky a přírodovědy ve 

třídách 4.A a 4.B. Testovat se bude na tabletech a zadavatelem je Česká školní inspekce. Prosíme 

rodiče, aby se na testování dostavili pokud možno všichni žáci. Děti Vám předaly dopisy od ČŠI, 

prosíme o vyplnění online dotazníku ČŠI a o předání informace o vyplnění třídní učitelce. Děkujeme. 

Goethe institut - Sommercamp 2019 

Chtěli bychom Vás upozornit, že Goethe institut má stále ještě volná místa na Sommercamp 2019 

pro děti od 14 - 17 let. V případě zájmu prosíme kontaktujte paní Dorothe Winnen na e-mailové ad-

rese Dorothee.Winnen@goethe.de. Na tomto odkaze najdete všechny příslušné informace ZDE. 

Testování SCIO 2019 

Ve dnech 1. - 5. dubna se páťáci naší školy zúčastnili testování SCIO 2019. Testovalo se z matema-

tiky, českého jazyka a z obecných studijních předpokladů. Všem přejeme co nejlepší výsledky.  

http://zsncp.cz/pro-zajemce
mailto:napravnikova@gtmskola.cz
http://zsncp.cz/pro-zajemce
http://zsncp.cz/pro-zajemce
mailto:Dorothee.Winnen@goethe.de
https://www.goethe.de/ins/cz/de/spr/unt/ver/som.html
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

MRAVENCI - NÁVŠTĚVA MINORU 

Nultý ročník navštívil v dubnu dvakrát divadlo Minor. První bylo 

představení s pantomimou s názvem "Koukej svět" (16.4.) a druhé 

příběh o lásce, obilí a vojně "Polní žínka Evelínka" (24.4.). Dětem 

se představení moc líbila, nadšeně sledovaly děj a tleskaly.  

Ve středu 17. dubna děti z nultého ročníku pekly velikonoční-

ho zajíčka a beránka, hledaly na zahradě schovaná vajíčka a 

házely uvařeným vajíčkem do dálky podle německého zvyku. 

Škaredá středa u nás byla plná zážitků a radosti :-).  

VELIKONOCE U MRAVENCŮ 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

NOC S ANDERSENEM - 1.AB + 2.AB 

Již tradičně se na naší škole konala Noc s Anderse-

nem. Děti si užily přivítání pana Andersena, večerní 

pohádkový program a noční stezku školou. Na závěr 

všichni společně povečeřili a šli do svých tříd spát. Už 

se těšíme na další ročník :-)  

PĚSTUJEME HRÁŠEK - 1.B 

Za jak dlouho nám hrášek vyklíčí, komu poroste 

nejrychleji ? Na tyto otázky již znají prvňáčci 

odpověď, protože si sami vypěstovali a starali se 

ve škole  o hrášek. Jen co začal kvést, tak si jej 

odnesli domů. A schválně, kdo sklidí první úrodu ?  

HUDEBNÍ DÍLNY - 4.AB 

Poselství Ondřeje Tichého - Hudba je skutečně neu-

věřitelný dar, který, může dětem v životě velmi pomá-

hat. Dotýká se téměř všech rovin lidského života (od 

primitivních zvuků přes písničky, pohyb, sebevyjádře-

ní, improvizaci, historii až po duchovní rozměr).  
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LYŽOVÁNÍ NA STUBAI - 4.AB 

7. - 12. dubna 2019 vyjeli čtvrťáci na lyže do Rakouska do Stubai. Počasí nám sice moc nepřálo, byla mlha a špatně vidět. 

Přesto jsme uspořádali závody ve slalomu. Jedno odpoledne jsme strávili ve sportovní hale ve Fulpmes, kde jsme hráli s 

rakouskými dětmi sportovní hry: sedm  sportovních staniček a na závěr vybíjenou "po Rakousku". Poslední den jsme byli na 

prohlídce u hasičů a na závěr jsme poobědvali s dětmi z partnerské školy Volkschule Neder. Na zpáteční cestě jsme se 

zastavili u skokanských můstků v Innsbrucku. Ve Stubai to bylo super!  

MCDONALD‘S CUP - 5.AB 

Naši páťáci se zúčastnili 11.a 12. dubna letošního fotbalového turnaje McDonald's cup na Praze 8, které se konalo na 

hřišti ZŠ Glowackého. Z celkového počtu 12 teamů obsadili krásné 5. místo a zahráli si i ve finále. Sportu zdar!  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
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OSTERPROJEKT IN QUERXENLAND - 1.AB 

V úterý po Velikonocích jeli prvňáci na svůj první zahraniční pobyt do německého Querxenlandu. Zde na ně čekal zajímavý 

velikonoční program, při kterém procvičovali němčinu, upekli si beránka, vyráběli v dílničce, se zajíčkem hledali velikonoční 

hnízdečka a také si zatančili na diskotéce. Protože bylo krásné počasí, volný čas jsme trávili hlavně venku a na hřišti.  

HRAJEME DIVADLO - 1.A 

Máme rádi pohádky. Čteme si je 

a také si je hrajeme. Pohádka, 

kde Sluníčko s vydatnou pomocí 

zvířátek vařilo kaši, připomínala 

hodně pohádku, ve které pejsek 

s kočičkou pekli dort.  



 

7 

ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA - 4.B 

Děti ze 4.B opět navštívily "své" babičky a dědečky. Vyrobily 

pro ně velikonoční věnce, na oplátku dostaly drobné dárečky 

a nakoupily na velikonoční výstavěv domově seniorů. Ze shle-

dání byly obě strany nadšené. Bylo hodně o čem povídat...  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

ETIKA - 5.B 

V etice si povídáme o náboženstvích a jako první probíráme křesťanství. Dnes jsme si vysvětlovali, co to 

znamená „Miluj bližního svého jako sám sebe“. Děti pracovaly ve skupinkách a hledaly charakteristiky 

člověka, který se tímto přikázáním řídí. Také jsme si na příkladu amerického městečka Harisson ukázaly, 

že se i toto přikázání dá zneužít a chápe-li se špatně, může vést až k nenávisti a rasismu. 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
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ORFF INSTITUT - SALZBURG 

Koncem dubna jsme ve škole přivítali návštěvu ze Salzburgu, předsedkyni Orff Schulwerk Forum paní Barbaru 

Haselbach. Představili jsme taneční a hudební projekty a dílny, do výuky jsme se snažili začlenit prvky Orff 

principů. Děkujeme za milou návštěvu a pozvání na letní mezinárodní fórum, kde máme možnost školu představit. 

Klikněte na zelené slovo 

VIDEO a dostanete se na 

youtube, kde můžete 

shlédnout taneček našich 

žáků. 

https://youtu.be/7Uml3H6NAZ0
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
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DRUŽINA 

V dubnu se nám probudilo jaro a my jsme se těšili na Velikonoce. Namalovali jsme papírová vajíčka na 

výzdobu haly, probrali jsme různé velikonoční zvyky a i když nám zrovna ten den počasí vůbec nepřálo, 

nejvíc jsme si užili hledání velikonočního hnízda v Ďáblickém lesíku a pár velikonočních soutěží.   
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PLÁN NA KVĚTEN 
 www.gtmskola.cz 

1.5.  státní svátek 

6. + 7.5.  testování ČŠI – třídy 4ab / matematika a ppřírodověda 

7.5.  5ab / 2. + 3. hod – hudebka trochu jinak 

8.5.  státní svátek + 9. + 10.5. - ředitelské volno 

15.5.  bubny ve škole – třídy 4ab, 2a, 5b, 3b / hudební pořad 

15.5. 15.00 4a – finanční gramotnost / jarmark na Ládví – 15:00 – 18:00 / bouk 

16.5.  4ab - divadlo Minor „Game“ / bouk + ada 

21.5. 9.30 5b – zoo s výukovým programem 

22.5. 9.30 5a – technické muzeum  

22.5. 15.00 4b – finanční gramotnost / jarmark na Ládví – 15:00 – 18:00 / bouk 

22.5.  focení – celá škola, třídní fotky / kromě 2b 

22.5.  3ab / Zirkus projekt  

22.5. 13.00 přivítání budoucích prvňáčků ve škole / 13:00, 14:00 / náp + TU 

23.5.  Ratolest 5b / Bou + Tich 

23.5. 14:00 přivítání budoucích předškoláků – 0. ročník / náp, krum, mach 

27.5.  švp – 3a / termín potvrdíme / skl + nep 

28.5.  Ratolest 5a / Bou + Tich 

29.5. 9.30 4ab – celoškolní kolo recitační soutěže / NJ 

30. + 31.5.   5ab – Minor -  Hon na Jednorožce / dělení podle účasti na Fit in D2 

30.5. 11.30 Vědohraní - MAT-FYZ fakulta  / 2b / Kra 

31.5.  4ab + 5ab – Goethe Institut – zkouška Fit 1 + 2 / bou, bouk, ada, mat 

31.5.  končí výuka ve školičkách a školní zájmové kroužky  

 DATUM ČAS AKCE 


