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Vážení rodiče, 
 
ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly 
během května a plán akcí na červen 2015.  
 
 

Informace 
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Pozvánka na divadelní představení „Damals in Berlin“ 

Vážení rodiče, 

srdečně Vás zveme na německé divadelní představení „Damals in Berlin“ 

do divadla Minor. Hrajeme v sobotu 20. června dvě představení. V prvním 

od 11.00 hodin hrají třídy A + 4. třída, ve druhém od 13.30 hodin třídy B + pátá třída. 

Lístky si můžete zakoupit u paní učitelky Nápravníkové. 

Návštěva dětského orchestru z Heilsbronnu 

Na divadelním představení „Damals in Berlin“ nás bude doprovázet dětský orchestr 

z německého Heilsbronnu, který do Prahy dorazí 18. Června. V sobotu 20. června 

s námi bude vystupovat v divadle Minor. 

Zkouška z německého jazyka „Fit in Deutsch“ 

Dne 29. května se v pražském Goethe institutu konala mezinárodní jazyková zkouška 

Fit in Deutsch 1 a Fit in Deutsch 2. Zkoušek se zúčastnily děti ze čtvrté a páté třídy. 

Výsledky budou znát do konce června. 
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 Naše akce v květnu 
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Pražský hrad – 4. třída 

Teprve ve středu se nám podařilo 
projít opravdu celou Královskou 
cestou od Prašné brány až po 
Pražský hrad. Počasí nám přálo, 
zmrzlina chutnala, prostě paráda. 

Dopravní hřiště – 1.A + 1.B 

Naši prvňáci spolu s dětmi z dětského 
domova v Nymburce navštívili dopravní 
hřiště, kde museli prokázat: jízdu na kole, 
znalost dopravních značek, první pomoc a 
bezpečné chování chodců i cyklistů. Na 
závěr policisté dětem udělili "První řidičský 
průkaz" na kolo, koloběžku i tříkolku. 

Velvyslanectví SRN – 5. třída 

12. května jsme se přenesli do roku 1989. 
Navštívili jsme totiž německé velvyslanectví 
v Praze a dozvěděli se, co se tam 
odehrávalo na podzim 1989, kdy byla 
zahrada plná lidí. Utíkali na západ a po 
nějakou dobu bydleli zde ve stanech a 
nebylo to vůbec lehké. 
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Návštěva v Pirně – 4. třída 

Koncem května jsme jeli navštívit naše 
kamarády do Pirny. Vylezli jsme na 
hrad Königstein, prohlédli si Drážďany, 
Hygienemuseum a Erich-Kästner-
Museum, udělali velký výlet 
v Českosaském Švýcarsku a bydleli 
v německých rodinách. Bylo to prima. 

 

 

 

Cowboy Klaus – 1 blau + 3.AB 

V pátek 22. května se naši prvňáčci 
ze skupinky "blau" a všichni třeťáčci 
sešli dole v hale k autorskému čtení 
německé knížky Cowboy Klaus od 
Evy Muszynski, s ilustracemi od 
Karsten Teich. 

Škola v přírodě - Mravenečci 

Nejmladší děti z nultého ročníku 
strávily týden na škole v přírodě 
v malebném městečku Březnice. 

Rozjeď to na kole! – 2.A + 2.B 

Společně s dětmi z dětského domova 
v Nymburce jsme navštívili dopravní hřiště 
v Bohnicích. Ve skupinách si děti procvičily 
pravidla silničního provozu, dopravní značky 
a první pomoc. Dále nás čekala jízda 
zručnosti na kole, skákací hrad a znamenité 
občerstvení. 
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Škola v přírodě – 1.A + 1.B 

Prvňáčci strávili pět skvělých dní 
v Penzionu Mlýn v jižních Čechách. 
Celou ŠVP provázelo téma Piráti - děti 
sbíraly dukáty za různé úkoly a skládaly 
v týmech pirátské lodě. Navštívili jsme 
krásný zámek v Telči a sportovali na 
hřišti u penzionu. 

 

Škola v přírodě – 2.A + 2.B 

Na školu v přírodě jsme odjeli do 
Zvířetic u Bakova nad Jizerou a 
přenesli se do dávných dob českých 
pověstí. Každý den jsme plavali, 
chodili na výlety, hráli hry a soutěžili. 

Škola v přírodě – 3.A + 3.B 

Poslední týden v květnu si děti užívaly 
školy v přírodě v krásném kraji kolem 
Orlické přehrady. Program byl zaměřen 
hlavně na turistiku (děti v jednom dni 
ušlapaly 14 km) a také na kontakt 
s hospodářskými zvířaty. Asi největší 
nadšení vzbudila právě narozená selátka. 

 

 

 

Škola v přírodě – 5. třída 

Naše škola v přírodě byla zaměřena 
na cykloturistiku. Vybrali jsme si roviny 
kolem Třeboně. Objeli jsme všechny 
velké rybníky v okolí, viděli rašeliniště, 
Zlatou stoku, projeli se kolem Lužnice 
a přitom také pozorovali vodní ptáky 
a jejich mláďata. 
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Důležité termíny na školní rok 2015/2016 

 
 

 

Datum Akce 

8. 9. 2015 Informační a koordinační schůzka pro kurz Školička – 14:00 

9. 9. 2015 Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů 17:30 

19. 9. 2015 Zažít město jinak 

21. – 24. 9. 2015 Adaptační kurz 1A + 1B 

21. – 24. 9. 2015 Jazykový projekt SRN – třídy 3A,3B,4A,4B,5  

26. – 30. 10. 2015 Podzimní prázdniny a ředitelské volno 

5. 11. 2015 Den otevřených dveří 

11. 11. 2015 Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů 17:30 

7. – 9. 12. 2015 Adventní projekt – třídy 2A + 2B 

15. 12. 2015 Vánoční slavnost - 1A, 1B, 2A, 2B 

16. 12. 2015 Vánoční slavnost -  3A, 3B, 4A, 4B, 5 

21. 12. 2015 – 3.1.2016 Vánoční prázdniny 

13. 1. 2016 Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů 17:30 

29. 1. 2016 Pololetní prázdniny 

7. 3. – 13. 3. 2016 Jarní prázdniny 

24. – 25. 3. 2016 Velikonoční prázdniny 

29. – 31. 3. 2016 Velikonoční projekt – 1A + 1B 

20. 4. 2016 Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů 17:30 

9. 6. 2016 Zakončení Erasmus + Schulfest 2016 

30. 6. 2016 Konec školního roku 
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Plán na červen 

 
 

Datum Akce 

2.6. - Schůzka rodičů – 3b – 16:00 

3.6. - Focení tříd – od 11:00 hod. 

4.6. - Seminář studijních dovedností – 5.tř. – zakončení 

5.6. - Končí výuka ve školičce a kroužky školní družiny  

9.6. - Prevence SPJ – 3b – 12:15 – 14:00 

10.6. - Planetárium, třídy 1a + 1b 

10.6. - Přivítání budoucích prvňáčků – 13:30 – 1a 

  Přivítání budoucích prvňáčků – 14:30 – 1b 

17.6. - Závěrečný celoškolní meeting – 12:15 / celá škola 

  5. pedagogická rada – 15:00 hod 

18.6. - Příjezd orchestru z HEILSBRONNU, vyzvednutí dětí ve škole – 16:30 hod. 

19.6. - Celodenní generálka divadelního představení / celá škola + orchestr 

20.6. - Schulfest 2015 – představení v divadle Minor / 11:00 + 13:00 hod. 

22.6. - Dětský muzikál v divadle Hybernia – AJ/ třídy 4. + 5. 

26.6. - Předání vysvědčení, konec školního roku, 9:30 – poslední zvonění pro 5. tř. 

 
 
 

Přejeme krásné prázdniny se spoustou zážitků! 
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