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Vážení rodiče,
ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince, a plán práce na
leden 2017.

PF 2017

Vážení rodiče,
do nového roku přejeme
dětem, Vám i přátelům
školy hodně lásky, zdraví,
úspěchů a spokojenosti.
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INFORMACE
Vánoční kavárna
Dobrý den paní Nápravníková,
ráda bych poděkovala jménem Nadace Terezy Maxové za krásnou Vánoční kavárnu a mám ještě jednu
skvělou zprávu, vše jsme prodali a celkový výtěžek je tedy 11.572,- Kč.
Hezké prožití Vánoc a hodně zdraví v roce 2017, přeje
Pavla Spiegelová

Děkujeme všem přátelům školy, návštěvníkům našeho adventního trhu i šikovným dětem ze tříd 1ab + 2ab.

Projekt Erasmus+
„Die Welt ist bunt - Die Kunst zusammen zu leben.“
V letošním roce jsme v rámci projektu Erasmus zvládli tyto aktivity:

 Úvod do tématu (práva dětí, základní pojmy k migraci a film Šádí)
 Reminiscenční projekt se seniory 11/2016
 Bližší informace o Sýrii a práce s informacemi v médiích 12/2016
Do konce školního roku na nás čekají ještě tato témata:

 Přednáška a následná diskuse o judaismu 1/2017
 Filmová projekce s migrační tematikou a následná diskuse 2/2017
 Spolupráce s rakouskou školou ve Stubai (české děti se učí a hrají si s dětmi-cizinci) 4/2017
 Divadelní představení „Jeder ist anders“ s multikulturní tematikou 6/2017

Klasifikace za 1. pololetí
Do 11. ledna do rodičovských schůzek budou informace o pololetních známkách pro čtvrté a páté třídy
přístupné v elektronické žákovské knížce.
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PROJEKT ERASMUS+
Sýrie a informace v médiích
21. prosince 2016 proběhla v obou čtvrtých třídách další část projektu Erasmus. Tentokrát jsme se
věnovali Sýrii a médiím. Všechny děti absolvovaly pět staniček:
1) Hledání informací o Sýrii na internetu
2) Informace o Sýrii, fotky, písmo, syrská slovíčka
3) Média a rozeznání seriózních informací od dezinformací, nebezpečí internetu
4) Syrský zpěv a tanec - video můžete zhlédnout ZDE
5) Pečení syrských sušenek "barazik"
Výstupem projektu bylo zpracování informací o Sýrii, vytvoření pracovní složky a nástěnky dole v hale
školy. Každé dítě si ještě domů odneslo sušenky barazik, na kterých si mohla pochutnat celá rodina.
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REMINISCENCE - 4.A

Žáci a žákyně třídy 4.A uspořádali pro babičky z centra
RoSa, za nimiž docházejí při
projektu REMINISCENCE,
vánoční besídku. Představili na
ní prezentaci dokumentující už
proběhlá setkání, s klavírním
doprovodem zazpívali babičkám jejich oblíbené písničky
(Ach synku, synku či Kávu si
osladím) a předali drobné dárečky. Všichni už se těšíme na
setkání v roce 2017!
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ADVENTNÍ SLAVNOST - 4.B

Adventní slavnost pro rodiče přinesla poselství od andělů a rozverný
pozdrav od havajské ryby Humu humu nuku nuku.

DIVADLO MINOR - 4.AB
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Návštěva interaktivního představení "To byl jen vtip" se
velmi vydařila. Děti se samy staly aktéry představení,
aktivně se zapojily a mohly ovlivnit konání hlavního hrdiny.
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- 2.AB

V pondělí 5. prosince nás navštívil ve třídě Mikuláš, Andělé a velká hromada Čertů. I když jsme napřed dělali ramena, jen co zabušili čerti na naše dveře, ztichli i největší povídálci. Ale pak jsme se osmělili a naší návštěvě jsme
pověděli i pěknou básničku. Ve středu nás potom čekalo výtvarné tvoření v adventních dílnách s paní Štibrányi.
Povedly se nám krásné výrobky.

MIKULÁŠ
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ČERTOVSKÁ ŠKOLA

Děkujeme páťákům
za jejich čertovské
vystoupení!
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ADVENTNÍ DÍLNY - 1.AB + 2.AB

Každoroční adventní
dílny nám pro třídy
1.AB + 2.AB pomohla
připravit paní Monika
Štibrányi. Moc děkujeme.
Výtěžek 11.572,- Kč
posíláme nadaci Terezy Maxové na vánoční dárky pro děti
z dětského domova
v Nymburce.
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ROČNÍK

Na vánoční besídce
jsme předvedli rodičům pásmo německých a českých básniček a písniček a na
závěr jsme si užili
papírovou koulovačku.
Všem se to moc líbilo.

VÁNOČNÍ SLAVNOST

Vánoční slavnost zahájil
školní orchestr pod vedením Ramony Schulz.
Děkujeme!
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FANTAZIOVNÍK - 4.B

V přírodovědě děti procvičovaly
stavbu těla rostlin a vytvářely
"Fantaziovníky".
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12. prosince se setkaly obě páté třídy na besedě s youtuberem panem Davidem Lukschem. Dozvěděli
jsme se něco o YouTub, něco o bezpečnosti hesel a o tom, jaké osobní údaje nemáme na webu nikomu
sdělovat. Pan Luksch mluvil také o tom, jak youtubeři ztrácí svoje soukromí. Beseda utekla jako voda,
moc se dětem líbila.
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VÁNOČNÍ BESÍDKA - 3.B

VÝTVARNÁ

ANIMACE

- 3.A

3.A navštívila 8. prosince galerii
v Divadle pod Palmovkou
s výtvarnou animací na téma Když
jsem šel z plenéru. Děti se seznámily s rozdělením obrazu na plány: detail, hlavní část a horizont.
S tímto tématem pracovaly i
v dalších aktivitách.
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Děti ze třetích tříd zahrály rodičům na vánoční
besídce představení
Louskáček v němčině.
Vystoupení mělo u rodičů
velký úspěch, jak kostýmy tak choreografie
byly úžasné. Děti zpívaly
i české koledy, hrály na
různé nástroje a vyprávěly o vánočních zvycích.
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11.1.
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AKCE
začátek výuky v novém kalendářním roce

15:15

pedagogická rada

16:30

schůzka Rodičovské rady

17:30

rodičovské schůzky

13.1.

divadlo Minor / 5ab – výchova demokratického občana

14. – 21.1.

pobyt na horách – třídy 1b + 3b – hotel Oddech, Pec pod Sněžkou

15. – 22.1.

pobyt na horách – třídy 1a + 3a – Kolínská Bouda, Pec pod Sněžkou

18.1.

12.00

31.1.
1.2.

projekt Erasmus – 4ab
pololetní vysvědčení – poslední vyučovací hodinu, výuka dle rozvrhu

12:15

3.2.

celoškolní meeting
pololetní prázdniny - volno

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 probíhá v termínech 4. – 6. 4. 2017. Součástí zápisu
je i test školní zralosti, více ZDE.

Vánoce 2016
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