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

Rezitationswettbewerb
Do recitační soutěže Rezitationswettbewerb, kterou pořádá Prager Literaturhaus, jsme poslali 46
videopříspěvků. Děkujeme všem dětem, které se recitační soutěže zúčastnily, a držíme jim palce!
Výsledky by měly být známy koncem dubna.

Zkouška Fit in Deutsch 1 a 2
Děti, které paní učitelce Boučkové odevzdaly přihlášku na zkoušku Fit in Deutsch 1 nebo 2, ji budou
skládat na Goethe institutu 12. června. Škola zajistí doprovod, dohled v Goethe institutu i návrat
dětí před ZŠNČP.

Vyhodnocení německé olympiády
V březnu proběhla ve všech třídách kromě prvňáčků německá olympiáda. Prvňáčci ji budou dělat začátkem dubna v Querxenlandu. Vyhodnocení pak proběhne na celoškolním meetingu 19. dubna.

Vyhodnocení matematické olympiády
Kategorie
Cvrček

Klokánek
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Jméno
Valentýna
Mikuláš
Eliáš

Příjmení
Pániková
Děták
Vyskočil

Body
84
79
75

Třída
3.A
3.A
3.B

Jasmína
Jakub
Eduard

Fridrichová
Svoboda
Woetke

120
115
110

5.A
5.B
5.A

Všem vítězům srdečně
blahopřejeme!!!
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PROJEKT ERASMUS+ - 4.AB
A4 - Téma Migrace 22.3.2017
Celodenní projekt začal shlédnutím dětského filmu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
„Putování s Carly“ a následnou debatou. Poté jsme se vydali na výstavu „Strach z neznámého“, kterou
spolupořádá Goethe institut a Heinrich Böll Stiftung v Národní technické knihovně v Praze 6.
Tam se děti ve třech skupinkách zúčastnily tří aktivit:
1) Prohlídky výstavy o uprchlících s cílem posílení empatie dětí
2) Debaty se Syřanem, zajišťovanou Organizací pro pomoc uprchlíkům
3) Kreslení obrázků a psaní německých dopisů čečenským holčičkám, žádajícím o azyl v Německu
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PROJEKT ERASMUS+ - 4.AB
C1- Návštěva partnerské školy ve Stubai
27.3. - 2.4. 2017 jsme se čtvrťákama navštívili naši partnerskou školu ve Stubai. S rakouskými kamarády jsme se věnovali další části projektu „Die Welt ist bunt - Die Kunst zusammen zu leben“. V Rakousku nás velmi pěkně přivítali, prohlédli jsme si školu v Neder, navzájem jsme si prezentovali již splněné
části projektu, navštívili jsme společně židovské muzeum v Innsbrucku a muslimskou mešitu ve Fulpmes. Následně jsme o svých zážitcích debatovali a zkusili si česko-německý kvíz o islámu a judaismu.
Společný program se odehrával v rakouské škole, kde jsme v česko-německých skupinkách absolvovali
tyto aktivity: společná dílna výrobků třetího světa, workshop „děti vyučují svoje kamarády-cizince“ a
workshop „jazyková animace a rozhovory“. Nechyběla ani typická rakouská zdravá svačinka (gesunde
Jause), společné lyžování na ledovci a plavání v bazénu. Všem se nám pobyt ve Stubai moc líbil.
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PRAVĚK - 4.A

Děti ze 4.A se o pravěku učí
nejen ve vlastivědě, malovaly ho
i v hodinách výtvarné výchovy.
Úspěšně se nám daří propojovat
mezipředmětové vazby.

DŘEVĚNÉ DÍLNIČKY - 4.B

S velkým zaujetím jsme pracovali v dřevěných dílničkách. Až
se nám od ruk prášilo, jak jsme
pilně brousili. Holky si vyrobily
dráčka a kluci tank na kolečkách.
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MEIN MONSTER - 1.AB

V březnu si prvňáčkové povídali ve výuce němčiny o lidském
těle. Naučili jsme se veselé písničky a básničky, umíme pojmenovat části těla, malovali jsme příšery podle diktátu a modelovali jsme. Nejvíc nás bavil Monster LÜK.

FESTIVAL JEDEN

SVĚT

16. března navštívili naši
páťáci festival dokumentárních filmů Jeden svět a
zhlédli tři velmi působivé
filmy: Darované housle,
Kimaru a kuřata a Bětka
a chytré hlavičky. Po každém filmu následovala debata, které se naše děti
velmi živě zúčastňovaly a
dokázaly moc pěkně vystihnout podstatu všech
tří filmů.
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SLUNÍČKOVÝ

DEN

- 1.B

22. března jsme s prvňáčky oslavili jaro a přivítali sluníčko. Naučili jsme se básničku o sluníčku
a také jsme se o Slunci dozvěděli spoustu zajímavých informací. Děti pracovaly na sluníčkových
pracovních listech z prvouky, českého jazyka i matematiky. Vyrobili jsme společné sluníčko a
naučili jsme se písničku o jaru. Moc se nám Sluníčkový den líbil a všichni jsme si ho užili.

DŘEVĚNÉ DÍLNY - 3.AB

V dřevěných dílničkách si
děvčata vyráběla dráčka a
chlapci dřevěný tank. Od
lektorů jsme dostali dřevěné
polotovary a podle návodu
jsme si vše vyrobili. Byla to
zábava!
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HORY - 2.AB

Sice jsme letos neměli sluníčko každý den, přesto jsme si hory
náramně užili. Lyžovali jsme, běžkovali a stavěli sněhuláky.
Moc se nám líbil karneval, diskotéka i koupání ve vířivce. A ještě
nesmíme zapomenout dobroty pana kuchaře, které neměly chybu.

HORY - 5.AB
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Někteří žáci 5.A a 5.B vyjeli na lyžařský zájezd do
Pece pod Sněžkou. Lyžování i běžkování bylo super,
celý pobyt se nám vydařil. Soutěží, her i učení bylo
dostatek. Dokonce se ukázalo i sluníčko.

ZŠ

NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ

MRAVENCI -

www.gtmskola.cz

VAŘENÍ

Nutelové rohlíčky a kytičky. Vaření začalo nákupem surovin. Děti byly v krámě hodné. Rozválet, namazat, srolovat a upéct. Jednoduchý recept a vznikla z toho veliká dobrota. Jen někteří Mravenečci
měli nutelu až za ušima.

MEIN TIER - 2.A
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ROT

Děti z červené skupinky popisovaly v hodině němčiny zvířátko,
které si vybraly: Co je to za zvířátko, jak se jmenuje, jak vypadá, jaké je a co žere. Šlo jim to moc pěkně!
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NOC S ANDERSENEM

Druháci a třeťáci spali předposlední březnovou noc ve škole v rámci Noci s Andersenem. Tento
rok bylo téma Čtyřlístek a jeho hrdinové. Děti se dozvěděly něco z historie Čtyřlístku, přečetly si komiks a také pohádku Slavík od Andersena. Nakonec jsme se všichni sešli na hostině
plné dobrot a plni zážitků jsme šli do tříd spát.

MRAVENCI - HORY

Mravenci si sníh moc užili. Lyžovali, bobovali, stavěli tunely a povozili
se na psích spřeženích. Všem se nám to na horách moc líbilo. Více fotografií naleznete na http://mravenci.boucek.cz
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VE KTERÉM BYCH CHTĚL ŽÍT

Pokračování výroby našich měst snů...
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DRUŽINA

Konečně se na nás usmálo první jarní
sluníčko, s velkou radostí už si můžeme hrát i na hřišti.
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AKCE
2a - knihovna Ládví

13:00 – 17:00

zápisy do 1. tříd pro školní rok 2017/ 2018

10. – 12. 4.

1a + 1b - Osterprojekt – SRN / kund, skle, náp, dür

10. – 12. 4.

5.ab - Pirna v Praze / mat, bou, svo

11. 4.

2b – knihovna Ládví

13. 4.

velikonoční prázdniny

19. 4.

4a + 4b / dílna LEGO – Erasmus

20. 4.

10:00

26. 4.
26. 4.

2a + 2b + 3b – Pražský komorní balet – Měst. knihovna
1ab + 2ab + 3ab + 4ab – přírodovědný program – šplhavci

15:15

4. pedagogická rada

16:30

setkání 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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Starý most ve Stubai

