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Vážení rodiče,
ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince, a plán práce na
leden 2016.

Vážení rodiče,
do nového roku přejeme
dětem, Vám i přátelům
školy hodně lásky, zdraví,
úspěchů a spokojenosti.
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INFORMACE
Nová kolegyně
Od ledna k nám nastupuje nová kolegyně Lenka Hájková, která převezme výuku německého a anglického jazyka po paní učitelce Martině Šikové. Věříme, že se jí u nás
ve škole bude líbit.

Fotosoutěž pro třídy 3, 4 a 5
V rámci projektu Erasmus vyhlašujeme fotosoutěž „Kinder fotografieren Senioren im Alltag“:
Soutěž se vypisuje pro žáky 3., 4. a 5. tříd.
Elektronické fotky ve formátu *.jpg (rozlišení nejméně 3000 pixelů) posílejte mailem jako přílohu na
adresu: bouckova@gtmskola.cz (uveďte celé jméno fotícího, třídu a název fotky)
Termín poslání: do 28. února 2016
10 vítězných fotek bude vystaveno v rámci společné Erasmus
soutěže ve všech třech partnerských školách: v Německu, Rakousku a v České republice.

Zápis dětí do prvních tříd na školní rok 2016/2017
Zápis dětí, které NEnavštěvují Školičku, bude 15.1. 2016 ve 13:00 nebo 27.1.2016 od 13:00 hod. Pro testy školní zralosti si, prosím, vyžádejte přesný termín u paní Nápravníkové mailem zde.
Děti ze Školičky budou testované v rámci Školičky a formální zápis absolvují s rodiči 26. nebo 28. ledna, vždy 14:00 – 16:00 hodin. Můžete přijít kdykoliv, kolegyně Vám budou k dispozici.
27. ledna zapisujeme pouze děti ze středeční Školičky, a to od 14:00 – 15:00 hodin.
S sebou si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.
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NAŠE

AKCE V

ADVENTNÍ

PROSINCI

DÍLNY

1+2

První a druhé třídy vyráběly
v adventních dílnách vánoční dárky, které jsme před
vánoční besídkou prodávali
rodičům a přátelům školy.
Vybrali jsme fantastickou
částku 18.000,- Kč, kterou
darujeme dětem z dětského
domova v Nymburku.
Děkujeme všem, kteří se na
sbírce podíleli. Děti z Nymburka budou mít radost.

ADVENTNÍ

3

KAVÁRNA

T. MAXOVÉ

www.gtmskola.cz

NAŠE

AKCE V PROSINCI

ADVENTNÍ
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PROJEKT

2.AB

Druháci strávili třídenní adventní projekt v
německém Querxenlandu. Absolvovali výlet s
pohádkou „Das Eselchen sucht seine Mutter“.
Moc se jim líbila procházka s lamami. Další den
je čekala němčina, pečení cukroví, výroba dárků, vánoční stromek pro zvířátka v lese a kino.

ČERTOVSKÁ ŠKOLA

Děkujeme páťákům za jejich
čertovské vystoupení!
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NAŠE

AKCE V PROSINCI
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NÁVŠTĚVA

SENIORŮ

4.AB + 5

Čtvrťáci a páťáci navštívili vánoční výstavu v domově
seniorů v Ďáblicích. Babičkám a dědečkům donesli dárky - fotky ze společného reminiscenčního projektu. Také se jich ptali, jak se slavily Vánoce, když byli oni malí.

VÁNOČNÍ
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BESÍDKY PRO RODIČE

Vánoční besídky pro rodiče proběhly 15. a 16. prosince.
Děti si nacvičily krátká představení v češtině i němčině,
která rodičům zahrály. Videa z jednotlivých představení
můžete shlédnout zde.

NAŠE

AKCE V PROSINCI
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DOMOVNÍ

ZNAMENÍ

3.B

V listopadu se třeťáci věnovali památkám staré Prahy. Prohlíželi si domy na Staroměstkém náměstí a v Celetné ulici a soustředili se na domovní znamení. V prosinci pak
vyráběli jednotlivá domovní znamení v hodinách výtvarné výchovy. A moc se jim povedla.

MUZEUM HUDBY 3.AB

3. prosince jsme se vydali do Muzea hudby na hudebněpohybovou dílnu "Cesta kolem světa". Vyzkoušeli jsme hry,
kterými tráví děti volný čas na jiných kontinentech, a seznámili jsme se s různými rytmickými hudebními nástroji.
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NAŠE
VÝUKA
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ANGLIČTINY

5.

TŘ.

Při výuce angličtiny nastudovali
páťáci divadelní
hru Bear Hunt,
kterou můžete
shlédnout na videu zde.

VÁNOČNÍ
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KONCERT

1.AB+2.AB

Děti navštívily poslední den před vánočními prázdninami divadelní představení
O zapomnětlivém andělíčkovi v Městské
knihovně. Na konci představení jsme si
společně zazpívali několik koled. Předvánoční atmosféru jsme zažili i na Staroměstském náměstí u vánočního stromu
s ozdobami s motivy Josefa Lady.

PLÁN

NA LEDEN
www.gtmskola.cz

DATUM

ČAS

4.1.

AKCE
začátek výuky v novém kalendářním roce

13.1.

15:15

pedagogická rada

16:30

schůzka Rodičovské rady

17:30

rodičovské schůzky

16. – 23.1.

pobyt na horách – třídy 1b + 2b + 3a – hotel Oddech, Pec pod Sněžkou / náp

17. – 24.1.

pobyt na horách – třídy 1a + 2a + 3b – Kolínská Bouda, Pec pod Sněžkou / skle

20.1.

9.30

24. – 31.1.

pobyt na horách – třída 5 – Lesní Bouda, Pec pod Sněžkou / ška

27.1.

multikulturní projekt – 5. třída

mobilní planetárium – 1ab + 4ab / ott

27. + 28.1.

přírodovědné pořady pro třídy 2ab + 3ab – Naše lesy / šelmy + býložravci

28.1.

pololetní vysvědčení – poslední vyučovací hodinu, výuka dle rozvrhu

29.1.

pololetní prázdniny - volno

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2016/2017 probíhá v termínech 15. a 27. ledna.
Součástí zápisu je i test školní zralosti, více na www.gtmskola.cz.
Zápisy dětí ze školičky jsou 26. + 27. + 28. ledna – 14:00 – 16:00 hod.
Termíny hor
16. – 23.1.
17. – 24.1.
24. – 31.1.

8

pobyt na horách – třídy 1b + 2b + 3a – hotel Oddech, Pec pod Sněžkou
pobyt na horách – třídy 1a + 2a + 3b – Kolínská Bouda, Pec pod Sněžkou
pobyt na horách – třída 5 – Lesní Bouda, Pec pod Sněžkou

Kavárna Terezy Maxové

