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

Adventní projekt druháků v Querxenlandu
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INFORMACE
Pozvánka na adventní slavnost
Vážení rodiče, zveme vás na adventní slavnosti jednotlivých tříd:
14.12. od 16.00 hodin třídy 1.A, 1.B, 2.A a 2.B
15.12. od 16.00 hodin třídy 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A a 5.B

Babí léto – Adopce na dálku
Od roku 2003 se celá naše škola každé září účastní projektu „Babí léto". Vyrábíme dárky, které pak prodáváme, a získáváme tak finanční prostředky na podporu projektu "Adopce na dálku". Vybíráme peníze
na studium naší adoptivní holčičky z Indie, která se jmenuje Josna Priya Lewis. Vybrané peníze jí posíláme přes Arcidiecézní charitu Praha do centra Mount Rosary Charitable Organisation
Karnátaka - Moodbidri, aby mohla chodit do školy jako my. Letos se nám prodejem výrobků podařilo vybrat 12.146,- Kč. Děkujeme všem šikovným školákům i nakupujícím.

Martinská sbírka pro Klokánek
Vážená paní Nápravníková,
děkujeme Vám mnohokrát za organizaci sbírky potravin a drogerie pro náš Klokánek – máme opravdu velkou radost a všechny věci se nám moc hodí. Budu moc ráda, když naše poděkování předáte všem rodičům,
kteří se do sbírky zapojili.
Přejeme Vám klidný předadventní čas a ještě jednou moc děkujeme.
Srdečně zdraví
Margareta Johnová, ředitelka zařízení Klokánek

Vícejazyčnost je bohatství
V Muzeu hlavního města Prahy proběhla výstava "Malí velcí ilustrátoři".
Šlo o výstavu ilustrací pro děti od ilustrátorky Sevdaliny Kovářové a dětských
kreseb z celostátní soutěže „Vícejazyčnost je bohatství", které se zúčastnily
i naše děti z modrých skupinek. Jejich obrázky si můžete prohlédnout ZDE.
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PROJEKT ERASMUS+

Pečeť kvality
Náš projekt "Oma, Opa erzählt mal!", který na naší škole probíhal v letech 2014 - 2016, získal ocenění Pečeť kvality Erasmus+ pro školní vzdělávání a byl oceněn jako nejlepší ve své kategorii za rok 2016.
Předání ocenění proběhlo 8. listopadu 2016 na valorizační konferenci s tématem "Vzdělávání bez hranic" v hotelu DAP v Praze 6.

Projektové setkání učitelů v Rakousku
19. - 22. 11. 2016 se konalo projektové setkání učitelů všech tří partnerských škol projektu Erasmus+,
na kterém se plánovaly společné aktivity na celý školní rok. Za rakouskou školu se ho účastnili pan ředitel Klaus Rainer, paní učitelka Theresa Steindl, za německou školu pan učitel Bernd Rudolph a dvě nové
kolegyně Sabrina Miegel a Daniela Schlorka. Za naši školu do Stubaie vyrazily paní učitelky Hana Nápravníková a Jitka Boučková.
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MOBILNÍ PLANETÁRIUM - 2.AB, 3.AB

Opět k nám do školy přijelo mobilní Planetárium. Viděli
jsme zajímavý pořad o planetách naší sluneční soustavy.

GALERIE

POD

PALMOVKOU - 2.A

Navštívili jsme výstavu současného umění v Galerii pod Palmovkou. Povídali
jsme si o obrazech a jejich barvách a také jsme si zkusili obraz namalovat.
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REMINISCENCE - 4.B

Díky finančním zdrojům z Erasmu se také letos podařilo navázat na osvědčenou spolupráci s domem seniorů v Ďáblicích. Žáci 4.B se tentokrát v reminiscenčních rozhovorech babiček a dědečků ptali nejen na jejich dětství, ale snažili se vyzvědět, jaké to bylo za války a co znamenala nenávist k židům.
Se seniory proběhla tři setkání, při prvním se děti babiček a dědečků vyptávaly, při druhém společně vyráběli koláže a při třetím setkání u nás ve škole děti prezentovaly vše, co se během projektu dozvěděly. Pro seniory připravily
v hale kavárničku, upekly koláče a vytvořily tak příjemnou atmosféru.

REMINISCENCE - 4.A
Reminiscenční projekt třídy 4.A právě probíhá ve spolupráci s domovem pro seniory Rezidence Rosa na Kobyliském náměstí. Více
informací přineseme v příštím čísle.
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MEDOVÝ DEN

Ve středu 9. listopadu jsme se stali mlsouny. Měli
jsme možnost ochutnat medovou dobrotu od pana
včelaře a zároveň jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o životě včelek.

VÝTVARNÁ

ANIMACE

Žáci třetích tříd navštívili v
listopadu výtvarný workshop
v prostorách Divadla pod
Palmovkou. Děti si prohlédly
obrazy polského autora, míchaly barvy a promítaly si ve
skupinách baterkou na zeď a
na meotaru různé struktury.
Moc zajímavé!
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MARTINSKÝ PROJEKT - 1.AB
V pátek 11. listopadu se
obě první třídy účastnily
Martinského projektu.
Velká pochvala patří všem
prvňáčkům, projekt dopadl skvěle! Zvládli jsme sociální učení, aktivní poslech vážné hudby, lidový
tanec, novou martinskou
písničku v němčině a její
ilustraci, pomocí divadla
KAMISHIBAI jsme si
prezentovali pověst o
Martinovi, didaktická pomůcka LÜK, martinská
matematika, skupinka
BLAU pro všechny „ napekla“ marcipánové husy!

DIVADLO MINOR - 3.AB

V divadle Minor jsme zhlédli interaktivní představení Demokracie. Děti
si vyzkoušely hlasovat jako praví voliči. Rozhodovaly se mezi stranami
Tančit, Hrát si, Učit se, Nic nedělat a Dožít. Následně si v „demokratické“ dílně zkusily, jak často musí volit a rozhodovat se.
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- 5.AB

Dne 30. listopadu se třídy 5.A a 5.B zúčastnily programu Klimatické změny,
které pro nás zprostředkovalo mobilní planetárium. Žáci nejdříve shlédli zajímavý snímek o změnách klimatu a poté následovala diskuze, jak těmto změnám
předcházet, popřípadě jak je zmírnit, aby byl dopad na životní prostředí co nejmenší. Žáci se do debaty aktivně zapojili a odnesli si s sebou spoustu informací.

HALLOWEEN - 2.B
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TRAUSNITZ - 3.AB A 4.AB

V Trausnitz se nám líbilo, počasí opravdu přálo. Pan Babel a paní Knab se o nás ukázkově starali,
dozvěděli jsme se o předchozích obyvatelích hradu, jejich životě, nemocech, oblékání i stravování. Vyrobili jsme si mýdlo, svíčku, víme více o bylinkách. Zažili jsme i dobrodružství: večer jsme
se procházeli s pochodněmi kolem hradu, ale duch nepřišel :-). Moc dobře jsme se najedli v rytířském sále, zvolili jsme si krále i královnu a oblékli se do historických kostýmů. A paní učitelky
nás obsluhovaly. To bylo nejlepší! A co víc, vše v němčině, takže jsme se naučili spoustu nových
slovíček k tématu středověk a Advent.
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QUERXENLAND - 2.AB

Poslední listopadové dny jsme strávili společně se třídami 2.A a 2.B v Querxenlandu v Sasku. Ačkoliv svítilo sluníčko, byla pořádná zima. Udělali jsme si výlet na statek s lamami, vyráběli jsme vánoční dárky a ozdoby, pekli jsme a ještě jsme nacvičovali hru na naši vánoční besídku.
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MRAVENCI

2. listopadu jsme navštívili botanickou zahradu. Šli jsme se podívat, co všechno dokáží
mravenci využít k bydlení. Kromě příbytků pro
mravence jsme ve skleníku viděli nádherné
motýly a zvláštní ryby. Výlet se nám vydařil.

Výlet za čertem a Mikulášem se nám moc povedl. Bylo
krásné počasí a v pekle
jsme se zahřáli. Mravenečci
byli stateční a i přes některé hříchy byli čerty propuštěni do nebe.
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DATUM
1.12.

ČAS

AKCE

9.30

Divadlo Minor “O Smolíčkovi“ – 0. ročník

5.12.

www.gtmskola.cz

Čertovská škola / výuka dle rozvrhu

7.12.

9.30

Divadlo Minor “Perníková chaloupka“ – 1.AB / Skle + Kun

7.12.

13.00

Adventní dílničky – 2.AB / Fisch + Folt

8.12.

12.00

Výtvarná animace – 3.A / Vlá

9.12.

9.30

Reminiscenční projekt – 4.A – Domov seniorů Rosa / Náp

12.12.

9.30

Divadlo Minor “prevence šikany“ – 4.AB / Cip + Buch

12.12.

8.45

Přednáška “bezpečný internet“ – 5.AB / Mat

14.12.

16.00

Adventní slavnost pro rodiče – 1.AB + 2.AB

15.12.

16.00

Adventní slavnost pro rodiče – 3.AB + 4.AB + 5.AB

15.12.

9.00

Divadlo Jiskra – Víťa Marčík – 0. ročník, 1.AB, 2.AB / třídní učitelé

16.12.

13.00

Reminiscenční projekt – adventní setkání se seniory – 4.B / Náp

19.12.

10.00

Reminiscenční projekt – adventní setkání se seniory – 4.A / Náp

21.12.

Projekt Erasmus – Informace o Sýrii a práce s informacemi
v médiích – 4.AB / Bou

21.12.

Třídní vánoční besídky / tř. učitelé

22.12.-2.1.

Vánoční prázdniny

3.1.

Začátek školy v novém roce

Vážení rodiče, milé děti, přejeme vám krásné prožití vánočních svátků.
Váš pedagogický sbor
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