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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

INFORMACE 

Zápis do Školičky na školní rok 2016/2017 

Zápis do Školičky na 2016/2017 začíná od února 2016 – stačí zaslat jméno, datum narození a mateřský 

jazyk na napravnikova@gtmskola.cz . 

Otevíráme 0. ročník na školní rok 2016/2017 

Od září 2016 otevíráme 0. ročník. V nově zrekonstruovaných prostorách nabízíme celodenní program 

zaměřený na rozvoj dovedností předškoláků s ranou výukou němčiny. Pro děti s mateřským jazykem 

německým bude připraven program s rodilým mluvčím a posílena výuka češtiny jako cizího jazyka. 

Termín zahájení: 1. 9. 2016, termín přihlášek do 30. dubna 2016 

Celodenní provoz: 7:00 – 17:30, počet dětí ve třídě maximálně 12 

Měsíční školné: 10.000,- Kč (cena nezahrnuje stravování) 

Více informací ZDE. 

Nové telefonní číslo do družiny 

Mobilní telefon do školní družiny: +420 704 298 904 

Přijď k nám do knihovny! 

Připomínáme, že naše školní knihovna je pro děti otevřená dole v hale každý pátek od 9.20 do 9.35. V tu-

to dobu si děti mohou vybrat a vypůjčit nebo vrátit knížku. Půjčujeme dětské knížky české i německé. 

Těšíme se na naše školní čtenáře. 

Projekt Erasmus+ 

Čtvrté třídy se chystají od 10. - 16. dubna do Stubaie, kde budou se svými rakouskými kamarády spolu-

pracovat na tématu „Gesunder Lebenstil - Sport mit und für Senioren“. 

mailto:napravnikova@gtmskola.cz
http://zsncp.cz/novinky/skola/rodice/16-1-2016-otevirame-pripravny-rocnik-na-2016-2017
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NAŠE AKCE V ÚNORU 
 www.gtmskola.cz 

Karolína Faitová, 4.B 
Ve středu k nám přišla paní Houfková a dělali jsme 
pokusy z fyziky. Zkoušeli jsme si, jakými věcmi mů-
že vést elektřina. Zjistili jsme třeba, že může vést 
přes alobal, ale ne přes gumové věci. Elektřina může 
proudit jen v kruhu. Proto jsme museli věci spojit 
drátky tak, aby vytvářely kruh. Bylo to moc zajíma-
vé. Líbilo se nám to. 

FYZIKÁLNÍ POKUSY 4.AB  + 5 

Matyáš Böhm, 4.B 
S paní Houfkovou jsme se učili fyziku. Nejprve jsme si 
povídali o elektřině, pak jsme se rozdělili do skupinek a 
zkoušeli rozsvítit žárovku pomocí ploché baterie. Zkou-
šeli jsme, přes co všechno vede elektřina, jestli proudí 
přes vodu a neproudí, protože je čistá, ale přes vodu se 
solí najednou blik a žárovka se rozsvítila.  

Amálie Giese, 4.B 
Znám předměty, které asi nikdy nepochopím, ale 
které se mi také líbí. Vždycky jsem si myslela, že 
fyzika bude u mě patřit mezi ty horší, ale to jsem 
se mýlila. Musím uznat, že pohádková fyzika byla 
doopravdy pohádková a že jsem načerpala hodně 
nových vědomostí. Paní Houfková nám to moc dobře 
a srozumitelně vysvětlila. 

Kristýna Prošková , 5.tř.  
O fyzice nám vyprávěla velmi příjemná paní. Bavili jsme 
se o elektřině, co vlastně fyzika je. Potom jsme se roz-
dělili do čtyř skupinek a ukázala nám vodiče (dráty), 
baterku, vypínač, žárovku a další vodiče a nevodiče. Vy-
světlila nám, co s tím budeme dělat. Zkoušeli jsme různé 
materiály - vodiče a nevodiče. Myslím si, že se to všem 
líbilo, všichni si to užili a dozvěděli se mnoho nového. 
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NAŠE AKCE V ÚNORU 
 www.gtmskola.cz 

VÝUKA NĚMČINY 1.AB 

Výuku němčiny rádi doplňujeme zpí-
váním, malováním a vyráběním. 
Thema: Körperteile, Gedicht: Auge, 
Auge, Nase, Mund.  

Mein Monster 



 

5 

NAŠE AKCE V ÚNORU 
 www.gtmskola.cz 

FINANČNÍ GRAMOTNOST 1.AB + 2.AB 

Začátkem února do ško-

ly zavítalo divadlo Pod 

čepicí s představením 

Finanční gramotnost. 

Dvě slepičky Květa a 

Evelína zábavným způso-

bem dětem z 1. a 2. tří-

dy ukázaly různé mož-

nosti placení v minulosti 

i dnes. Představení bylo 

velmi povedené!  

Třídy 4.AB + 5 natáčely videa pro 

Rezitationswettbewerb 2016. 

REZITATIONSWETTBEWERB 
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NAŠE AKCE V ÚNORU 
 www.gtmskola.cz 

MOBILNÍ PLANETÁRIUM 3.AB + 5 

Třídy 3.A + 3.B 
V únoru přijelo do naší školy mobilní planetárium a my 

jsme si mohli promítnout program Astronomie pro děti.  

Viděli jsme, jak vypadají planety zblízka, jak je veliké 

Slunce a jak daleko je od Země. Po promítání jsme se 

ještě mohli ptát na vše, co nás o vesmíru zajímalo.  

Linda, Anna, Emma, 5. tř. 
V mobilním planetáriu jsme se my páťáci naučili rozpoznávat druhy 
dalekohledů. Určitě se nám to bude hodit ve fyzice na gymnáziích. 



 

7 

NAŠE AKCE V ÚNORU 
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KARNEVAL NA LEDĚ 

8. února se již tradičně 
konal karneval na ledě 
v Ice aréně Letňanech. 
Nebruslící děti slavily 
karneval ve škole. 

KARNEVAL VE ŠKOLE 
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NAŠE AKCE V ÚNORU 
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Při divadelním představení Demokracie jsme mohli 
na hlasovacím zařízení volit jednu ze šesti stran a 
vyzkoušet si její program - tančit, klidně si žít, 
učit se, nic neřešit, hrát si a stále cvičit. Viděli 
jsme, podle jakých pravidel se řídí život v demo-
kratické zemi. Bylo to velmi zajímavé.  

DIVADLO MINOR 3.AB 

Ve středu nás čekalo nové divadelní představení. Jaké bylo naše překvapení, když 
na nás čekaly  známé slepičky Evelínka a Květa z Divadla pod čepicí. Evelínka zase 
všechno pletla a Květuška jí musela hodně vysvětlovat, co se dělá s odpadem, který 
po sobě zanecháváme. Někdy se i Květuška zeptala nás. Něco jsme už věděli, ale 
mnoho nového jsme se dozvěděli. Nakonec jsme měli takovou třídící hru. Předsta-
vení se nám moc líbilo a hned jsme si v prvouce všechno zopakovali.  

EKOLOGIE 1.AB + 2.AB 
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NAŠE AKCE V ÚNORU 
 www.gtmskola.cz 

TALENT 2016 

Měsíc únor byl na naší škole  mimo jiné ve znamení hledání talentu. V semifinálových kolech 
se nám předvedli žáci ze všech tříd. Samy děti si rozhodly o finalistech, kteří spolu soutěžili 
ve velkém finále ve středu 24.2. 2016. Viděli jsme vystoupení různých žánrů, od klasického 
baletu přes moderní tance, hudební čísla, ukázku bojového umění a ukázal se nám i kouzel-
ník. Úroveň všech vystoupení byla velmi vysoká, proto gratulujeme všem účinkujícím k jejich 
výkonům. Konkurence tedy byla veliká, pro porotu složenou z žáků a paní učitelek němčiná-
řek to bylo nelehké rozhodování.  

1. místo: Adam Sedlecký, Adam Dvorjančanský a David Witovski / 4.A break dance 

2. místo: Klárka Machová / 5. tř. sportovní aerobik 

3. místo: Sára Doležalová a Šimon Bortlík / 2.B a 3.B samba 

Všem vítězům gratulujeme a už teď se těšíme na další ročník! 
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NAŠE AKCE V ÚNORU 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

V únoru jsme s družinou navštívili Muzeum Kar-
la Zemana. Vznesli jsme se na létajícím stroji, 
prošli po měsíci Barona Prášila a ovládali jsme 
ponorku z Vynálezu zkázy. Taky jsme si mohli 
vyrobit svou vlastní vzducholoď.  
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PLÁN NA BŘEZEN 
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2.3. - projekt ZUBY – třídy 1a + 1b + 5 

3.3. 7.40 projekt Deutschlandreise – tř. 5  

7. - 11. 3. - jarní prázdniny 

16.3. 12.15 celoškolní meeting – hala školy 

18.3. - matematická olympiáda – Klokan a Cvrček / třídy 2. – 5. 

18.3. - měření klimatu školy – vyučující – polední přestávka 

19.3.  - odjezd na hory – předškoláci / Pec pod Sněžkou – náp + skle 

21. – 23.3. - pobyt dětí z Pirny v Praze – projekt 5.tř. / bou + mat 

21.3. - odpadá zkouška orchestru 

23.3.  - Osterprojekt – Klasse 2a + 2b / kou, háj, reu, kra 

24. + 25.3. – velikonoční prázdniny 

29. – 31.3. - Osterprojekt – SRN – 1a + 1b / fol, ott, dürr, náp  

 DATUM ČAS AKCE 

Soutěž Talent 2016 

Zápisy 

Od 1. 2. 2016 probíhá zápis do 0. ročníku a do Školičky pro školní rok 2016/2017. Více informací najde-

te na webu, v sekci pro zájemce.  

http://zsncp.cz/pro-zajemce

