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Vážení rodiče,
ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během dubna, a plán práce na
květen 2017.
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INFORMACE
Zpětná vazba rodičů 2017
Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili rodičovského feedbacku. Výsledky naleznete na našich
webových stránkách ZDE.

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. Zkouška začíná v 10.00. Bližší informace poskytneme těsně před akcí, počítejte
s tím, že zkouška zabere celý den.

Vyhodnocení německé olympiády 2017
Vyhodnocení německé olympiády proběhlo na celoškolním meetingu 19. dubna.
Vítěze najdete na našich webových stránkách ZDE, všem srdečně blahopřejeme. Výsledky ostatních účastníků jsme zapsali do žákovských knížek nebo elektronických žákovských knížek. Výsledky ve 3., 4. a 5. třídách se započítávají do celkové známky z němčiny.

Zápis dětí na školní rok 2017/2018
Srovnávacím testem a zápisem prošlo celkem 104 předškoláků, přijímáme 52 dětí. 0. ročník je také
naplněn, dále probíhá zápis do odpoledních Školiček.
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PLANET

Česko-německé kulturní jaro 2017
Školní orchestr naší ZŠ navštíví v květnu v rámci projetu Česko-německé kulturní jaro partnerskou
hudební školu Europahaus der Musik v německém Heilsbronnu. Česko-německý dětský muzikál „Der
graue Planet“ byl podpořen Fondem budoucnosti. Přejeme našim hudebníkům hodně úspěchů a nadšené diváky. Více informací na našich webových stránkách ZDE.
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OSTERPROJEKT - 1.AB

První jazykový projekt v Německu zvládli prvňáčkové na
jedničku. Během třech dní jsme zpracovali projektovou
složku Ostern, zúčastnili jsme se několika kreativních
dílniček s rodilými mluvčími, zbyl nám čas na zpívání, hry
a soutěže, večerní kino a malou diskotéku.

KNIHOVNA LÁDVÍ - 2.AB

Děti z obou druhých tříd navštívily Městskou knihovnu Ládví. Čekalo je zajímavé
povídání nejen o Josefu Čapkovi, ale také
o knihách, které je možné si v knihovně
vypůjčit. Čas strávený v knihovně byl
zajímavý, čtení rozhodně není nuda.
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ERASMUS LEGO - 4.AB

V rámci projektu Erasmus
skládaly děti čtvrtých tříd z
lega různé objekty a vlajky.

BALET - 2.AB + 1.A
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20. dubna jsme šli na představení pohádky "Kdo je na světě nejmocnější ". Ale nemyslete si, to
nebyla ledajaká pohádka. Vlastně se tam vůbec nemluvilo, ale tančilo. Jak to? Byl to totiž balet.
Krásné představení nám v sále Městské knihovny předvedl Pražský komorní balet na hudbu Bohuslava Martinů. Jen nám bylo líto, že některé děti ani neumí účinkující odměnit potleskem.
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ŠPLHAVCI - 1.AB, 2.AB, 3.AB, 4.AB

26. dubna proběhl na naší škole vzdělávací program Šplhavci a obyvatelé dutin. Kromě datla,
žluny a strakapouda jsme viděli také některé ptáky a savce, kteří dutiny po šplhavcích využívají. Součástí programu bylo povídání, promítání videí i ukázka živých ochočených jedinců.

REZITATIONSFINALE
27. dubna proběhlo v
Grand Hotel Bohemia
finále německé recitační soutěže, kterou pořádal Prager Literaturhaus. Do finále postoupilo šest našich dětí.
První místo získala dvojice Emeli Schmidt a
Dennis Krpálek s vynikajícím rapem „Jungs gegen Mädchen“. Srdečně
blahopřejeme všem finalistům.
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- 3.AB

V Salesiánském divadle třeťáci navštívili
koncert Pražského smyčcového kvartetu.
Čtyři violoncellisté zahráli známé i méně
známé skladby, děti zaznamenávaly své
prožitky a se zájmem poslouchaly.
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PRAZE - 5.AB

10. - 12. dubna 2017 nás v Praze navštívily děti ze Friedrich-Schiller Gymnasium z Pirny. Společně
jsme absolvovali projekt Touristen auf der Prager Burg, Burg-Rallye a Zoo-Rallye. To vše v českoněmeckých dvojicích. Děkujeme všem rodičům za ubytování německých dětí. Více info ZDE.

MRAVENCI

Duben se u Mravenečků nesl v duchu
jara a Velikonoc, a
také oslav narozenin.
Těšíme se na školu
v přírodě, snad nám
bude přát počasí.
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DRUŽINA
Mořský svět

Africké tance

Beseda s policií
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DATUM

ČAS

AKCE

3. – 7. 5.

škola v přírodě třída 1b / kun, šaf

3. – 7. 5.

zájezd školního orchestru do Heilsbronnu / schu, náp

4. 5.

DVPP – seminář / cip

od 9. 5.

školy v přírodě třídy / 0., 2ab, 3ab, 5ab / upřesní TU

11. 5.

10:00

dopravní hřiště – třídy 1ab / Bohnice

15. 5.

škola v přírodě / třída 1a

18. 5.

dopravní hřiště – třídy 2ab / Bohnice

18. 5.

prevence sociálně patologických jevů / 3b

24. 5.

focení tříd / 2a + 4a

25. 5.

13:30

zápis dětí do 0. ročníku – schůzka s rodiči / náp + mach + bou

29. 5.

18:00

zasedání Správní rady / budova GTM

1.6.
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Schulfest 2017 školní muzikál v ZUŠ Taussigova, Praha 8
16:00

0. roč + 1a + 2a + 3a + 4a + 5a

17:30

1b +2b + 3b + 4b + 5b

Jaro

