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Vážení rodiče, 
 
ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly 
během října a plán akcí na listopad 2014.  
  
 
 

Informace 

 

 

www.gtmskola.cz  

Landesversammlung 

Unser Schulträger, die "Landesversammlung der Deutschen 
in Böhmen, Mähren und Schlesien", veranstaltete am Samstag, 
dem 11.10.2014 erneut eine kulturelle Großveranstaltung, zu 
der Gruppen aus ganz Tschechien angereist waren. Für unsere 
Schule bereicherten Schüler aus der 5. Klasse das Programm 
mit Musik und Theater. Vielen Dank für den erfolgreichen 
Einsatz! 

Duhové děti 

V říjnu jsme na našem prvním letošním meetingu odstartovali 
celoškolní projekt osobnostní a sociální výchovy „Duhové děti“. 
Máme šest důležitých úkolů a tím prvním je: Jsem kamarádský 
a tolerantní! 
Držte nám palce, přejeme si školu plnou duhových dětí. 
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 Naše akce v říjnu 

 
 
 
 
 
 
 

Výroba masek – 3.B 

V rámci multikulturního učení a tolerance 
k odlišnostem jsme si ve výtvarné výchově 
kreslili i malovali masku člena domorodého 
kmene. Protože se dětem líbily masky a 
lidové umění z různých částí světa, vytvořily 
zajímavá výtvarná dílka. 

Mravenečci 

Nejmladší žáčci z 0. ročníku 
navštívili v říjnu představení 
O Smolíčkovi v divadle Minor. 

Den s ježky – 2.A+B 

22. října jsme ve druhých třídách 
prožili den s ježky. Dozvěděli jsme 
se zajímavosti ze života ježků a na 
vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, že 
ježčí bodliny opravdu píchají. 

www.gtmskola.cz  

Školička 

Od října pokračují oblíbené kurzy 
pro předškoláky. Do Školičky chodí 
celkem 46 dětí – hrajeme si spolu na 
školu, počítáme, malujeme a učíme 
se první německá slovíčka. 
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Naše akce v říjnu 
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Herbstprojekt – 1.A+B 

24. října si naši prvňáčkové vyzkoušeli 
projektové vyučování. „Herbstprojekt“ 
měl celkem šest pracovních dílen, děti 
zvládly i vytvoření jazykového portfolia.  
Velká pochvala pro všechny . 

 

Desatero sov – 2.A+B 

24. října se děti z druhých tříd 
zúčastnily přednášky Desatero sov. 
Děti si mohly prohlédnout a pohladit 
sovu pálenou, puštíka obecného, 
kalouse ušatého, výra velkého i 
sovici sněžní. 

 

1. celoškolní meeting 

15. října jsme se sešli dole v hale 
k prvnímu celoškolnímu meetingu 
v tomto školním roce. Jednotlivé třídy 
prezentovaly, co během září zažily, a 
nastartovali jsme společně celoroční 
projekt „Duhové děti“. 

 

Reminiscence – 4. třída 

24. října jsme pokračovali v našem 
projektu „Als Oma klein war“. Opět 
jsme byli v domově seniorů a s našimi 
babičkami a dědečky jsme vyráběli 
koláž o jejich životě. A moc nás to 
bavilo. 
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Návštěva planetária – 3.A 

V pondělí 20. října jsme navštívili 
planetárium ve Stromovce 
s programem "Co skrývají hlubiny 
vesmíru". 

 

Střední Čechy – 5. třída 

Pražáci a děti ze středních Čech 
představili spolužákům svůj kraj a 
snažili se je nalákat na zajímavé 
výlety. Připravili k tomu také 
plakáty. 

 

Duhové děti – 3.A 

V pátek 24. října jsme si rozdávali 
dárečky, které jsme si navzájem 
vyrobili v rámci projektu Duhové 
děti na téma "Jsem kamarádský 
a tolerantní". 
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 Plán na listopad 

 
 

Datum Akce 

3.11. - začíná projekt ISPOL – pomoc dětem se specif. vzdělávacími potřebami 

5.11. - sociální projekt – Příběhy bezpráví / třídy 4. + 5., bou, náp 

5.11. - 15:15 – 2. pedagogická rada 

  16:30 – setkání zástupců rodičovské rady – přízemí učebna nj – D1 

  17:00 – Galerie Babí léto, hala školy / třídy 3a + 3b + 4 + 5  

  17:30 – Třídní schůzky 

9.11. - školní družina – výstava Naše cesta  

11.11. - divadlo Minor – třídy 1a + 1b – Můj atlas světa – multikultura 

11.11. - mobilní planetárium v naší ZŠ – třídy 4. + 5. 

12.11. - Martinský projekt – NJ – třídy 1a + 1b / náp, šik, lag + TU 

12.11. - 15:15 – školení pedagogů – seminář ISPOL – poruchy učení 

13.11. - Den otevřených dveří – 8:30 – 14:00 

13. – 17.11. Projekt Erasmus – Rakousko / bou, náp, ott, ška, skle 

19.11. - divadlo Minor – Demokracie – třídy 3a + 3b + 4/ tom, ška, bed 

19.11. - projekt Obst und Gemüse – NJ, 2a + 2b / bou, mat 

19.11. - celoškolní meeting + projekt Duhové děti 

19.11. - focení dětí – vánoční portréty 

19.11. - 15:00 – Burza dětského zimního oblečení a vybavení 

25.11. - knihovna Ládví – 9:00, třída 1.B 

28.11. - zakončení projektu Reminiscence – 4. třída + domov seniorů / bou, náp, ška 

28.11. - projekt Ruku v ruce – divadlo Minor – 18:00 hod, rodiče s dětmi a ped. sbor 

 

 

www.gtmskola.cz  

 


