
 

1 

Vážení rodiče, 

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během března, a plán práce na 

duben 2016.  
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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 . 

Projekt Erasmus+ 

Čtvrté třídy pojedou od 10. - 16. dubna do Rakouska do Stubaie, kde budou se svými rakouskými kamará-

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

PIRNA V PRAZE 5. TŘ. 

mailto:napravnikova@gtmskola.cz
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NAŠE AKCE V BŘEZNU 
 www.gtmskola.cz 

LEGO 1.AB 

Na středu 16.10. 
jsme se moc těšili. 
Měli jsme pozvané 
instruktory s veliký-
mi krabicemi lega a 
vybráno, co budeme 
stavět. Stavěli jsme 
totiž chodícího cha-
meleona. Pracovali 
jsme ve dvojicích 
úplně sami, jen podle 
návodu. Občas nám 
pravda museli trochu 
pomoct naši instruk-
toři, ale výsledek 
stál za to. Všem dvo-
jicím se práce vyda-
řila a chameleoni nám 
pochodovali po ko-
berci ostošest.  
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NAŠE AKCE V BŘEZNU 
 www.gtmskola.cz 

OSTERPROJEKT 2.AB 

Ve středu se sešli druháčci, aby 

společně oslavili Velikonoce sbírá-

ním vajíček, které pro ně v zahra-

dě naší družiny schoval velikonoč-

ní zajíček s celou rodinkou. 

Děti si společně zasoutěžily noše-

ním vajíček na lžíci a zjistily, že 

to není tak jednoduché! 

Z nasbíraných vajíček jsme pak 

společně udělali výborný vaječný 

salát, který všem moc chutnal. 

Po svačině jsme ještě rozšířili své 

jazykové znalosti pomocí pracov-

ních listů.  

Velikonoční projekt 

v KIEZ Querxen-

land si vyzkoušeli 

naši prvňáčkové 

spolu s německými 

lektory. Programem 

nás provázel Oster-

hase Olli, nejvíc se 

nám líbilo pečení 

beránků, výroba ve-

likonočních dárků a 

jarní Osterhase 

RAP.  

OSTERPROJEKT 1.AB 
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NAŠE AKCE V BŘEZNU 
 www.gtmskola.cz 

PIRNA V PRAZE 5. TŘÍDA 

Na konci března k nám 

přijeli naši kamarádi z Pir-

ny. Společně jsme se vě-

novali projektu "Touristen 

auf der Prager Burg". Děti 

si v česko-německé dvojici 

musely na Hradě najít ně-

mecky mluvící návštěvníky 

a udělat a nimi rozhovor. 

Také jsme se na Pražském 

hradě zúčastnili Burg-

Rallye a ve středu jsme si 

užili zajímavou hru v praž-

ské zoologické zahradě.  

Projekt Deutschland-
reise: šest skupinek a 
šest staniček: Bastel-
station, Beethoven, 
Quiz, Berlin, Dresden, 
Bundesländer. Poté 
prezentace témat, 
která si děti samy při-
pravily: Haribo, BMW, 
Berlin, Deutsche Den-
ker, Adidas a Playmo-
bil.   

DEUTSCHLANDREISE 5. TŘ. 
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NAŠE AKCE V BŘEZNU 
 www.gtmskola.cz 

3. ŠKOLNÍ MEETING 

16. března 2016 
proběhl v hale 
třetí celoškolní 
meeting, na kte-
rém jsme si řekli, 
co která třída bě-
hem měsíců pro-
since až března 
zažila.  

KONCERT 3.AB 

18. března jsme si v Salesiánském divadle poslechli koncert mladých violon-
cellistů ze souboru Prague Cello Quartet. Kromě známých melodií z filmů 
jsme slyšeli i hudbu klasickou a seznámili se se základy etikety. Nálada byla 
veselá a už se těšíme na dubnové pokračování.  
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NAŠE AKCE V BŘEZNU 
 www.gtmskola.cz 

10 nejlepších fotografií ze soutěže "Generation Fotos - Sag mal cheese!" by-
lo vybráno na mezinárodní výstavu, která se bude konat ve všech třech part-
nerských školách: v Rakousku, Německu i České republice.  

FOTOWETTBEWERB ERASMUS+ 

Miriam Pátková 1.A 

Bára Boučková 2.B 

Jakub Svoboda 4.B 

Fany Floriánková 4.B 

Nela Malcová 4.B 

Bětka Vlková 4.B 

Zuzka Halousková 5. tř. 

Maxim Rusin 4.B 
Justyna Dingová 3.B 

Adam Bugár 3.B 
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NAŠE AKCE V BŘEZNU 
 www.gtmskola.cz 

LEGO 4.AB 

Dne 23. března jsme 
využili pozvání a vy-
dali se na velikonoční 
výstavu do nám již 
známého Domova se-
niorů v Ďáblicích.   

30. března nás navštívili instruktoři  "Bricks 4 Kidz" a povídali jsme si na téma pří-
rodní síly. Poté jsme si ve dvojicích postavili modely laviny a zemětřesení.  

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 4.AB 
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PLÁN NA DUBEN 
 www.gtmskola.cz 

1.4. 19:00 – 08:00 Noc s Andersenem – třídy 3ab + 4ab 

5.4.  celodenní seminář – vzdělávání ped. pracovníků / Kra 

6.4. 12.30 Výroba hraček – Erasmus – třída 4b 

6.4.  Vodní ptáci – živé exempláře přímo ve škole / 2ab, 4ab, 5 

6.4.  Lego – energie – 3ab 

6.4.  Fyzika – pokusy hravě – 1ab 

8.4.   celodenní seminář – vzdělávání ped. pracovníků / Fisch + Jak 

10. – 16.4.    projekt Erasmus – Rakousko – třídy 4ab / Svo + Náp + Ott + Bou 

11.4.   Deutscholympiade 2016 – 2ab 

12.4.   Deutscholympiade 2016 – 3a 

13.4.   Deutscholympiade 2016 – 5.tř. 

13.4.   divadlo ve škole – Karel IV. a jeho doba / 2ab + 3ab 

14.4.   Deutscholympiade 2016 – 3b 

20.4. 15:15 pedagogická rada, 16:30 – rodičovská rada, 17:30 – schůzky rodičů 

22.4.  koncert – divadlo Salesiánů – třídy 3ab 

25.4.  odpadá školní orchestr 

28.4.  dopravní hřiště – třídy 1ab – Můj první řidičák / kola  

28.4. 19:30 – 8:00 čarodějnice s nocováním ve škole / 1ab + 2ab 

29.4. 10:15 hala školy – vyhlášení výsledků Deutscholympiade 2016  

 DATUM ČAS AKCE 

O školní želvu Rozinku 

se stará třída 2.A. 


