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Vážení rodiče,
ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během února, a plán práce na
březen 2017.
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INFORMACE
Vítáme novou kolegyni do 4.A
Od 1. března nastupuje do třídy 4.A nová třídní paní učitelka Mgr. Jana Dziubalová. Přejeme jí, aby se jí u nás líbilo a aby ji děti měly rády. Profil paní učitelky najdete ZDE.

Rodičovský dotazník
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás opět přizvali k účasti na anonymní zpětné vazbě, ve které máte každoročně příležitost vyjádřit svůj názor a přání týkající se ZŠ německo-českého porozumění.
Pozvánka a kód k průzkumu Vám přišla do Vaší mailové schránky – pokud ji tam nemůžete najít, zkontrolujte složku spamu nebo hromadné pošty. V případě potíží kontaktujte paní Martinu Měkutovou:
mekutova@gtmskola.cz

Nový kroužek Fit in Deutsch 2
Ve 2. pololetí otevíráme nový kroužek Fit in Deutsch 2 pro ty zájemce, kteří chtějí skládat zkoušku
Fit in Deutsch 2 (úroveň A2) na Goethe institutu. Bližší informace najdete ZDE a přihlášku ZDE.
Kroužek začíná v týdnu od 6. února ve čtvrtek nebo v pátek nultou hodinu, vyučovat ho bude paní
učitelka Boučková. Zakončen bude zkouškou na Goethe institutu 12. června. Naše škola zajistí přihlášky i doprovod dětí do Goethe institutu (to se týká i zájemců o zkoušku Fit in Deutsch 1). Podrobnější informace jste od nás obdrželi mailem. Pokud ne, obraťte se na bouckova@gtmskola.cz

Termíny německé olympiády
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3.A - 20. 3. 2017

2.B - 28. 3. 2017

3.B - 21. 3. 2017

5.A - 30. 3. 2017

4.A - 23. 3. 2017

5.B - 31. 3. 2017

4.B - 24. 3. 2017

1.A - 10. 4. 2017

2.A - 27. 3. 2017

1.B - 10. 4. 2017
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Výše školného na příští školní rok
Správní rada rozhodla:
školné zůstává pro následující školní rok v nezměněné výši.
Věříme, že je to pro Vás všechny
dobrá a potěšující zpráva.
Školné zůstává stejné, a přitom se podařilo v roce 2016 školu vybavit novými interaktivními tabulemi a nábytkem v některých třídách. Podařilo se upravit společné prostory, vymalovat a vylepšit
zázemí pro žáky i studenty.
Jsme vděční za podporu ze strany státu, našich sponzorů a také za finance získané z úspěšných
grantových žádostí.
Věříme, že rok 2017 bude stejně úspěšný a doufáme, že podpora od státu zůstane pro soukromé
školy nezměněná.
Těšíme se na další grantové žádosti, sponzorské dary a společné vylepšování prostředí pro žáky,
studenty a učitele.
Děkujeme všem za spolupráci
(Ponechat stejnou výši školného je možné také díky tomu, že platíte školné ve stanovených
termínech, děkujeme.)

Rodičovské schůzky
Další pedagogická rada a rodičovské třídní schůzky se budou konat 26. dubna 2017:
v 15:15 – pedagogická rada, v 16:30 – schůzka Rodičovské rady a v 17:30 – rodičovské schůzky.

Úhrada školních kroužků na 2. pololetí
Prosíme o úhradu školních kroužků na 2. pololetí na třídní účty. Děkujeme.
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IST ANDERS

Jeder ist anders
Připravovaný projekt Jeder ist anders - hudebně-dramatické představení českých a německých dětí
bylo zařazeno do iniciativy Česko-německé kulturní jaro 2017.
Jsme velmi potěšeni, že se této akce mohou zúčastnit i žáci naší školy. Spolupráce probíhá s dětským
orchestrem Europahaus Heilsbronn.
Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center
v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České
republiky.

PROJEKT ERASMUS+ - 4.AB
A4 - Téma Migrace 22.3.2017

 Shlédnutí filmu s uprchlickou tematikou
 Vysvětlení pojmu „vlast“
 Můj strach porovnat se strachem uprchlíků
 Posílení empatie dětí
 Debata s uprchlíkem
Výstava „Strach z neznámého“
1)

Shlédnutí filmu „Putování s Carly“ (dětský film Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky)

2)

Návštěva výstavy „Strach z neznámého“ v Národní technické knihovně v Dejvicích, spolupořadatelem je Goethe institut a Heinrich Böll Stiftung. Více na webu ZDE.

3)

Debata se Syřanem – besedu zajišťuje Organizace pro pomoc uprchlíkům a bude mluvit o tom, jaké
to je být uprchlíkem a jak byl přijat v ČR – je to tatínek zhruba stejně starých dětí jako jsou naši
čtvrťáci

4)

Kreslení a psaní dojmů z výstavy. Tyto práce děti pošlou prostřednictvím zástupců Grandhotelu
Cosmopolis čečenské holčičce, žijící v Německu.
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CELOŠKOLNÍ

MEETING

Začátkem února jsme se sešli
v hale školy na celoškolním
meetingu. Každá třída si vybrala jeden nejzajímavější
projekt nebo mimoškolní akci,
kterou ostatním dětem odprezentovala. A tak jsme si
poslechli povídání o projektu
reminiscence, o návštěvě u
postižených dětí ve škole Ratolest, o multikultuře a životě uprchlíků, o divadelním
představení Demokracie, o
jazykovém pobytu ve Waldpark nebo Trausnitz, o adventních dílničkách, o lyžáku
a dřevěných dílnách u nás ve
škole. Gratulujeme prvňáčkům
– ti měli na našem malém pódiu
premiéru a zvládli to skvěle –
1.B dokonce i s písničkou!

REZITATIONSWETTBEWERB
Jako každoročně nacvičujeme
i letos básničky na německý
„Rezitationswettbewerb“, který pořádá Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren a Rotary Club Bohemia.
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BESEDA

SE SPISOVATELKOU

- 3.A

Při besedě s autorkami knihy Výři nesýčkují jsme si povídali o
tom, jak vznikala kniha a obrázky. Je to výborná věc pro výuku
vyjmenovaných slov.

FILM

V

GOETHE

INSTITUTU

- 5.AB

Am 15.2. besuchte die Gruppe 5.AB blau das Goethe Institut und wir schauten uns zusammen mit
anderen Schulen den Film Jenseits der Stille an. Der Film führte uns in die faszinierende Welt
der Musik und der taubstummen Menschen. Wir können den Film nur weiter empfehlen.
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HURVÍNEK - 3.AB + 4.AB

Ve středu 15. února 2017 jsme společně navštívili
Divadlo Spejbla a Hurvínka. Představení "Hurvínkův
popletený víkend" jsme shlédli v němčině. Moc se
nám to líbilo a užili jsme si to.
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KARNEVAL NA

LEDĚ

Poslední únorový den se konal již tradiční
karneval na ledě v Ice aréně Letňany. Celou ledovou plochu jsme měli k dispozici
sami pro sebe a mohli jsme se tam prohánět. Kdo si netroufnul na bruslení, slavil
karneval ve škole. Masky byly úžasné!

KARNEVAL

8

VE ŠKOLE

Ve škole byl připraven
karneval s masopustní
tématikou. Nejdříve
jsme si o masopustu,
průvodu a maskách povídali, pak jedna skupina
dětí přešla na německou
část a druhá plnila různé
úkoly - masopustní
štronzo, masopustní pondělní tancovačka, úkoly
kozla a kobyly a další.
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- 4.A

V rámci Osobnostní a sociální výchovy jsme si ve 4.A povídali na téma „Přemýšlíme o hodnotách“.
Součástí tohoto workshopu byl řízený rozhovor, dialog ve skupině, filmová ukázka, práce s didaktickou pomůckou LÜK a výtvarná dílna. Pojmenovali jsme obecně uznávané hodnoty v naší společnosti, náš postoj k těmto hodnotám a modelové situace, které hodnoty v našem životě ovlivňují. Zkoušeli jsme rozpoznat chování, které hodnoty porušuje. Sestavili jsme svůj vlastní žebříček hodnot.

SPEJBL
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A

HURVÍNEK - 2.AB

Celé dopoledne jsme strávili
se Spejblem a Hurvínkem. Podívali jsme se na lednový, únorový a
březnový příběh, četli Hurvínkova přísloví, malovali, vyprávěli si
o panu Skupovi a také jsme spočítali, kolik je Hurvínkovi let.
Představte si, že už oslavil 90. narozeniny.

PLÁN

NA

BŘEZEN

DATUM

ČAS

15.3.
16.3.
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AKCE
dřevěné dílny / 3ab + 4ab – zš

9.00

festival Jeden svět / výchova demokratického občana / 5ab

17.3.

matematická olympiáda Klokan / třídy 2ab, 3ab, 4ab, 5ab

18.3. - 25.3.

odjezd na hory / 2ab – Oddech – Pec pod Sněžkou

19.3. - 26.3.

odjezd na hory / 5ab – Kolínksá bouda – Pec pod Sněžkou

20.3.

Deutscholympiade – 3a

21.3.

Deutscholympiade – 3b

21.3.

finále – Rezitationswettbewerb / upřesníme

22.3.

8.30

interaktivní výstava – Strach z neznámého / 4ab, Erasmus

23.3.

Deutscholympiade – 4a

24.3.

Deutscholympiade – 4b

27.3.

odjezd – Rakousko – Stubai – 4ab

27.3.

Deutscholympiade – 2a

28.3.

Deutscholympiade – 2b

29.3.

seminář – Reedukace / fisch, fol, ku

30.3.

Deutscholympiade – 5a

31.3.

Deutscholympiade – 5b

31.3.

Noc s Andersenem / 2ab + 3ab – nocování ve škole

26.4.

15.15

Pedagogická rada

16.30

Schůzka Rodičovské rady

17.30

Rodičovské schůzky

Od 1.2. 2017 probíhá zápis do 0. ročníku a Školičky pro školní rok 2017/2018.
Více najdete na webu, v sekci pro zájemce.
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.
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