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Vážení rodiče,
v dnešním newsletteru najdete informace o nových kolegyních, důležité termíny na školní rok 2017/2018
a plán práce na září 2017. Přejeme Vám úspěšný školní rok 2017/2018!

Učitelský sbor 2017/2018
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INFORMACE
Začátek školního roku 2017/2018
Škola začíná 4. září 2017:
8:00 – přivítání 0. ročníku, 8:30 – začátek školního roku pro třídy 2. – 5., 10:00 – přivítání 1.AB
Družina bude od 4.9.2017 otevřená již do 17:30.
!!! První rodičovské schůzky jsou již 6. září 2017 od 17.30 !!!

Rozdělení žáků do skupin a rozvrhy na 2017/2018
Rozdělení žáků do skupin na německý jazyk a rozvrhy hodin najdete na webových stránkách školy
pod jednotlivými třídami.

Zájmové kroužky na 2017/2018
Seznam a popis školních i externích kroužků najdete na našem webu ZDE. Letos jsme změnili způsob přihlašování na školní kroužky, které probíhá pouze vyplněním online formuláře. Na školní
kroužky je potřeba se přihlásit nejpozději do 15.9.2017 a začínají v týdnu od 9.10.2017.
Na externí kroužky se přihlašujete přímo u pořadatele.

Platba školného na 2017/2018
Připomínáme platbu školného na nový školní rok. Veškeré informace o platbách naleznete na školním
webu ZDE.

Hledáme seniory pro náš reminiscenční projekt se čtvrtými třídami
Vážení rodiče, obracíme se na Vás s prosbou. Hledáme babičky a dědečky 70+ pro reminiscenční
projekt pro naše čtvrťáky. Jednalo by se o tři setkání u nás ve škole během podzimu
(pravděpodobně ve středu ca. 2,5 hodiny), při kterých by si babičky a dědečkové s dětmi povídali o
svém životě a společně by tvořili plakáty s historickou tematikou. Pokud byste v rodině měli milou
babičku či milého dědečka, kteří by byli ochotni s námi do toho jít, prosíme o informaci na
napravnikova@gtmskola.cz. Děkujeme moc za pomoc.
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TERMÍNY NA

2017/2018

www.gtmskola.cz

Datum
1. pololetí
4.9.2017
7.9.2017

Akce

6.9.2017
16.9.2017
2. – 5.10.2017
2. – 5.10.2017
17. – 20.10.2017
23. – 25.10.2017
26. – 27.10.2017

Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů 17:30
Zažít město jinak 9.00 – 12.00
Jazykový projekt Waldpark SRN – 5.AB
Adaptační kurz 1.AB
Jazykový projekt Salzburg – 4.AB
Ředitelské volno
Podzimní prázdniny

9. – 12.11.2017

Koordinační setkání Erasmus v Praze

22.11.2017
27. – 29.11.2017
27. – 30.11.2017
12.12.2017
13.12.2016
22.12.2017
23.12.2017 – 1.1.2018

Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů 17:30
Adventní projekt v Querxenlandu – 2.AB
Projekt v Trausnitz SRN – 3.AB
Vánoční slavnost – 1.AB + 2.AB
Vánoční slavnost - 3.AB + 4.AB + 5.AB
Ředitelské volno
Vánoční prázdniny

2. pololetí
13. – 20.1.2018
14. – 21. 1.2018
24.1.2018
2.2.2018
12. – 18.2.2018
17. – 24.3.2018
18. – 25.3.2018

Hory Oddech 1.B + 2.B
Hory Kolínská bouda 1.A + 2.A
Pedagogická rada + schůzky rodičů 17:30
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Hory Oddech 3.AB
Hory Kolínská bouda 5.AB + Mravenci

26. – 28.3.2018
29.3.2018
9.4. – 15.4.2018
3. – 5.4.2018
4., 5. a 6.4.2018
17.4.2018
25.4.2018

Pirna v Praze – 5.AB
Velikonoční prázdniny
Erasmus ve Stubai – 4.AB
Osterprojekt v Německu – 1.AB
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd
Pedagogická rada + schůzky rodičů 17:30

26.5. – 1.6.2018
31.5.2018
začátek června
3.9.2018

Projekt Erasmus v Praze
Schulfest v divadle Minor
Školy v přírodě – 1. a 2. týden v červnu (upřesníme)
První školní den 2018/2019

Zahájení školního roku 8.30 (0. ročník v 8.00, 1.AB v 10.00)
Informační a koordinační schůzka pro kurz Školička – 14:00
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INFORMACE
Rozšíření učitelského sboru
Vítáme ve škole naše nové kolegyně a přejeme jim, aby se jim u nás líbilo a aby je děti měly rády.
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Jarmila Havláková

Stanislava Motalová

Petra Derdová

Třídní učitelka 4.B

Třídní učitelka 5.A

Vychovatelka 2.B

Pavla Krummackerová

Markéta Měšťanová

Christina Šuma

Učitelka NJ/AJ

Učitelka NJ/AJ

Učitelka NJ

ZAŽÍT

MĚSTO JINAK
www.gtmskol

Zažít školu jinak …
Zveme Vás na společnou multikulturní snídani s programem pro rodiny s dětmi
16.9.2017 od 9.00 - 12.00
Posnídejte s námi cizokrajná jídla za doprovodu hudby a tance v příjemném prostředí na trávníku před
Základní školou německo-českého porozumění, Chabařovická 1125/4, Praha 8 – Ďáblice.
Hrnečky na kávu a čaj si přineste s sebou. Na ochutnání uvítáme i Vaše speciality!
PROGRAM
Snídaňová kavárna s etnickými specialitami • Japonská a korejská hudba a speciality • Hudební a taneční
workshopy • Ochutnávka mezinárodních jídel • Kdo chce, může si popovídat s cizinci
žijícími v Praze • Hudební vystoupení kapel a souborů (FeverBand, Magdaléna Fendrychová, ZUŠ Taussigova,
dětský orchestr ZŠNČP, K-Dance Company, Taneční škola HES) • Netradiční výtvarné, hudební a sportovní
dílny pro děti i dospělé • Výroba dárků ze Třetího světa • Tradiční „Flohmarkt“ • Zmrzlina od firem
Grycan a Agrimex a na závěr „Etnická“ módní přehlídka učitelského sboru ZŠNČP
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PROJEKT ERASMUS - 4.AB
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Vážení rodiče.
I v letošním školním roce budeme pokračovat ve dvouletém projektu Erasmus
„Die Kunst zusammen zu leben / Umění žít spolu“. Škola na něj získala – jako
jedna z mála – prostředky ze vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+ a probíhá ve spolupráci s dalšími dvěma školami z Rakouska a Německa (komunikační jazyk je němčina). Stěžejní část projektu probíhá vždy ve čtvrtých třídách. Celý projekt je zaměřen na multikulturu, v současné době vysoce aktuální téma. Důraz klademe na
výchovu k demokracii a prevenci proti rasismu a xenofobii. Témata z loňského roku najdete na našem webu ZDE.
Projektové vyučování je pevnou součástí našeho vzdělávacího programu a našich metod. Je to způsob výuky, který
dle našeho názoru rozvíjí u dětí kompetence potřebné pro další vzdělávání, utváření světového názoru a celý jejich
další život. Projekt navazuje na náš školní vzdělávací program a vychází z rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání a posiluje především tyto oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Člověk a
příroda, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova
V letošním školním roce je projekt zařazen jako volitelný, v případě zájmu je třeba, abyste Vaše dítě ze
třídy 4.A nebo 4.B do projektu přihlásili nejpozději na třídních schůzkách 6. září 2017. Přihlášky jsme Vám
zasílali mailem 29.8.2017.
Projekt bude probíhat v době odpoledního vyučování (většinou středy do 15.00 hodin). Děti, které se projektu nebudou účastnit, budou mít náhradní program s třídní paní učitelkou. Škola účast na projektu doporučuje, děti získají cenné dovednosti a informace, posílí kompetence v němčině (u přijímacích řízení bývá téma zařazeno mezi studijními předpoklady a v kulturním rozhledu).
Projekt ve školním roce 2017/2018 zahrnuje tyto aktivity:
 Multikulturní den „Svět má mnoho tváří“, který budeme realizovat pro děti, rodiče i přátele školy v rámci happeningu „Zažít město jinak“ v sobotu dopoledne 16. září 2017. Vyrábění, hudba, tanec, hry.
 Vaření cizokrajných specialit a vytvoření multikulturní kuchařky v německém jazyce, podle které budou vařit i
děti z partnerských škol v Rakousku a Německu (10/2017).
 Workshop „Školy ve světě“ – Co mají školy v různých místech světa společného a co rozdílného. Výroba plakátů,
fotbalový zápas s důrazem na fair-play (11/2017).
 Workshop „Svátky křesťanské a muslimské“ – Porovnání Vánoc a ramadánu, bible a koránu. Výroba vánočního
kalendáře (12/2017).
 Fotosoutěž „Děti z celého světa“. Děti fotografují život v jiných kulturách „Pohled, kde to neznám.“ Fotosoutěže se mohou zúčastnit děti z celé školy, deset nejlepších fotografií bude vystaveno na fotovýstavě v Rakousku,
Německu i u nás ve škole (2/2018). Fotosoutěž již byla vyhlášena na letní prázdniny pro všechny žáky naší školy.


Setkání s dětmi z partnerských škol z Rakouska a Německa na společném projektu „Svět je barevný“
v rakouské Stubai (prezentace projektů, multikultura, tolerance, nácvik divadelního představení, sport, lyžování, dodržování fair-play při sportu). Tři dny lyžování a dva dny projekt v rakouské škole v němčině. Děti, které
se projektu Erasmus neúčastní, budou dva dny místo projektu dělat výlety do hor (9. – 15.4.2018).



Závěrečné divadelní představení, muzikál „Svět je barevný“ s multikulturní tematikou, o toleranci a ochotě pomoci v nouzi. Vystoupí na něm všichni žáci naší školy i žáci zahraničních partnerských škol z Rakouska a Němec-
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ka. Vystoupení bude 31. května 2018 v divadle Minor.
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ERASMUS FOTOSOUTĚŽ
ZŠNČP vyhlašuje v rámci projektu Erasmus+ fotosoutěž na téma

„Děti z celého světa“
Soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci naší školy. Podmínkou je zaslání jedné elektronické fotografie k tématu „Děti z celého světa“ , kterou jsi vyfotil sám/sama.
Využij své cesty a fotografuj, jak žijí děti v jiných zemích.
Zachyť zajímavé okamžiky z jiných kultur či jiného náboženství.
Termín poslání fotografie: do 1. února 2018
Fotku pošli mailem jako přílohu ve formátu *.jpg s rozlišením nejméně 3000 pixelů na adresu:
bouckova@gtmskola.cz a uveď třídu, svoje jméno a název fotky.
10 vítězných fotek bude vystaveno na společné výstavě Erasmus+ ve všech třech
partnerských školách: v Německu, v Rakousku a v České republice.
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- 4.B

V závěru roku měla letošní 5.B seminář o životních hodnotách. Co je v životě pro Tebe důležité?
Jaké životní hodnoty máš ty, jaké je mají ostatní? A je to tak správně?
Bezpečí domova a rodiny • Moudrost • Pohodlný život • Potěšení • Ochota pomoci • Skutečné přátelství •
Svět krásna • Svět míru • Svoboda • Upřímnost a čestnost • Sebeúcta • Vzrušující život

POZVÁNKA NA GTM
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LOŇSKÝCH PÁŤÁKŮ
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PLÁN

NA ZÁŘÍ
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DATUM

ČAS

AKCE

4.9.

8:00

zahájení školního roku pro třídu 0, provoz do 17:30

8:30

zahájení školního roku pro třídy 2. – 5. , konec v 9:15

10:00

zahájení školního roku pro třídy 1a + 1b, konec 11:00

11:00

porada pedagogického sboru

5.9.

výuka ve třídách 2. – 5. dle rozvrhu, družina do 17:30

6.9.

16:30

schůzka se zástupci rodičovské rady – přízemí NJ / D1

6.9.

17:30

schůzky rodičů / kromě 4b – náhradní termín 7.9. v 17:30 /

7.9.

14:00

zápis dětí do německé školičky – kurz pro předškoláky/ Náp

13:00

zápis dětí do české školičky – předškoláci / Kun, Kra, Ott

8.9.

8:30

focení dětí – 1a + 1b / tablo a portrét

14.9.

10:15

preventivní program pro 3ab – nebezpečné situace

16.9.

9:00

prezentace školy v rámci projektu Zažít město jinak
9:00 – 12:00 / před objektem Chabařovická, srdečně zveme
příznivce školy

19.9.
28.9.

14:30

5ab – Gymnazistou na zkoušku – akce GTM pro budoucí studenty
státní svátek – VOLNO
Přejeme všem pohodový školní rok a hodně úspěchů!
Vaše paní učitelky
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Léto v Čechách 2017

