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Vážení rodiče, 

v dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během září, a plán práce 

na říjen 2017.  
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INFORMACE 

Zájmové kroužky na 2017/2018 

Přihlášky na školní kroužky jsou ukončeny, kroužky začínají v týdnu od 9.10.2017. Kroužky plaťte, 

prosíme, převodem na třídní účet. 

Na externí kroužky se přihlašujete a také platíte přímo u pořadatele. 

Kurz Školička 

Odpolední Školička začíná v týdnu od 2.10.2017. Děti s mateř-

ským jazykem českým a jiným v úterý nebo čtvrtek, děti s ma-

teřským jazykem německým ve středu. Výuka je vždy od 13:15 – 

15:30 hod, vyučující přebírají a předávají děti u šaten. 

S ohledem na školní prázdniny a projektové vyučování nebude 

školička v týdnech: 23.10. – 27.10 a 18.12. – 30.12. 2017. Více 

informací najdete na webových stránkách školy ZDE. 

Dobrovolníci z Německa 

Tento rok bude na naší škole pomáhat dobrovolník z Německa Cornelius Götz. 

Na naší škole bude vždy v pondělí a v pátek, ostatní dny bude k dispozici na GTM. 

Zároveň u nás budou prvních čtrnáct dní v říjnu praktikanti z Hamburku. 

Logopedická prevence 

Naše škola poskytuje od září  novou poradenskou službu (logopedickou prevenci). Logopedická péče 

je pro děti předškolního a mladšího školního věku velice důležitá pro dobrý rozvoj komunikačních 

schopností. Logopedická prevence probíhá formou logopedických chvilek. Je to rozvoj komunikace ve 

všech jejích podobách s přihlédnutím ke konkrétním potřebám dětí. Škola je celkově vhodným pro-

středím pro rozvoj řeči. Logopedická prevence v naší škole je zdarma a vykonává ji Mgr. Stanislava 

Motalová. Každému dítěti se věnuje individuálně. 

Činnosti zaměřené na výchovu řeči dětí: sluchové hry, dechová cvičení, gymnastika mluvidel, 

průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, rytmizace slov, říkadel a rozpočítadel, grafická 

cvičení s doprovodnými říkadly. 

http://zsncp.cz/files/dokumenty/download/2017-info-skolicka.pdf
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INFORMACE 

Dětský klub na naší základní škole 

V loňském roce jsme získali grant na podporu zaměstnanosti rodičů. Díky tomu u nás ve škole vzni-

kl Dětský klub, který je Vám a Vašim dětem k dispozici každý všední den až do 31.5.2018. Připravu-

jeme pro Vás také příměstské tábory v době prázdnin, které Vám, rodičům, určitě usnadní organi-

zaci péče o dítě. 

Řešení například v těchto případech: 

 Školní družina je pro Vás příliš krátká, pracujete déle? Dítě může zůstat v klubu 

 Nemáte postaráno o smysluplné činnosti v odpoledních hodinách? Dítě si bude v klubu hrát, vy-

rábět a bavit se se svými vrstevníky 

 Pracujete nepravidelně? Máte později jednání? Nečekanou důležitou činnost? Dítě může do-

cházet do klubu i nepravidelně, zcela podle Vašich potřeb a aktuální situace 

Děti využívají klubovou hernu, školní atrium a hřiště. Používají kvalitní hračky a materiály a věnují 

se jim milé klubové vychovatelky. 

Dětský klub je zcela zdarma, ale vzhledem k tomu, že se jedná o projekt na podporu zaměstnanosti, 

je nutné doložit potvrzení o zaměstnání a vyplnit formuláře z webu. 

Příměstské tábory v době prázdnin 

• příměstský tábor je Vám k dispozici každý den od 8.00 do 16.30 hod. 

• každý tábor má své "téma" a dle toho jsou organizované i veškeré činnosti 

• s dětmi se chodí i na různé výlety, ať již odpolední, nebo celodenní 

• tábory fungují v době veškerých prázdnin a v době ředitelského volna ve školním roce, tedy: 

podzimní 23. - 27.10.2017 

vánoční 22.12.2017, 27. - 29.12.2017, 2.1.2018 

pololetní 2.2.2018 

jarní 12.2. - 18.2.2018 

velikonoční 29.3.2018 

O hlavní prázdninách již příměstský tábor nebude, neboť projekt končí 31.5.2018. Příměstský tábor 

je rovněž zdarma, hradí se zde pouze oběd, který zajišťujeme a výdaje na vstupy a výlety. 

Formuláře potřebné k přijetí do Dětského klubu a příměstského tábora naleznete na webu ZDE. 

http://zsncp.cz/pro-rodice/detsky-klub
http://zsncp.cz/pro-rodice/primestske-tabory
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MRAVENCI V ZÁŘÍ 

V září jsme ve škole přivítali 22 nových Mravenečků. První školní měsíc jsme se hlavně seznamovali mezi sebou, 

se školou, s jídelnou, a také jsme oslavili společně troje narozeniny. Začínáme procvičovat ručičky, aby dobře 

držely tužky, a také první německá slovíčka. Jsme príma parta a těšíme se na další učení a společné akce. 
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NAŠI PRVŇÁČCI 

Třída 1.A  

Třídní paní učitelka: Anna Vlášková 

Vychovatelka: Drahomíra Křížková 

Třída 1.B 

Třídní paní učitelka: Jana Kratochvílová 

Vychovatelka: Gabriela Krupičková 

Do prvních tříd letos nastoupilo 52 prvňáčků.  
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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 foto-

grafie 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. 

POZOR 

DŮLEŽITÉ !!! 

ERASMUS FOTOSOUTĚŽ 
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17. září se v rámci projektu Erasmus konal multikulturní den na téma „Svět má mnoho tváří“. Návštěvníci s námi mohli za 

doprovodu hudby a tance posnídat etnické speciality z Vietnamu, Čečenska, Korei a České republiky. 

Pro děti jsme připravili netradiční výtvarné, hudební a sportovní dílny (výroba dárků ze třetího světa, dílnu cizokrajné 

hudby a tance, bubnovací dílnu, žonglování a obruče, ping-pong a další). Dále zde bylo možné navštívit japonský, francouz-

ský, německý a korejský stánek, kde se návštěvníci dozvěděli zajímavé informace o těchto zemích. 

Na hudebním a tanečním programu se podíleli: 

Dětský orchestr ZŠNČP • Bubny s Honzou Horváthem ze ZUŠ Taussigova • Korejský dětský sbor a orchestr z Kostela 

U Jákobova žebříku • Taneční skupina K-Dance Company • Hudební skupina White Russian Milkshake • 

Zoukový flashmob s Leonou Kubešovou a Ladislavem Michnovičem • Dechový orchestr FeverBand ZUŠ Ilji Hurníka • 

Etnická módní přehlídka učitelek a vychovatelek ZŠNČP • Orchestr Osminka ze ZUŠ Taussigova 

ZAŽÍT MĚSTO/ŠKOLU JINAK 

Více fotek na webu ZDE. 

http://zsncp.cz/fotogalerie/skola/zaci/19-09-2017-zazit-mesto-jinak-2017
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ZAŽÍT MĚSTO/ŠKOLU JINAK 
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ZAŽÍT MĚSTO/ŠKOLU JINAK 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA - 5.B 

Nechali jsme se 

inspirovat techni-

kou malby impresio-

nistických malířů z 

19. století, koukně-

te. Před tím jsme si 

vyzkoušeli, jak se 

jednotlivé barvy 

míchají a jak spolu 

komunikují.  
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REMINISCENCE ERASMUS - 4.AB 

4. třídy začaly s přípravou reminiscenčního projetu, 

který se týká setkávání se seniory. Pracovní týmy 

připravují svá první setkání a píší dopisy seniorům. 

Učíme se komunikovat, respektovat, naslouchat.  

GYMNAZISTOU NA ZKOUŠKU - 5.AB 

19. září se děti z 5.AB vypravily 

vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké 

je to být gymnazistou na GTM. 

Nejvíce je zaujala fyzika s výro-

bou miniaturního blesku, chlupatá 

noha včely pod mikroskopem a 

angličtina, kde se naučily nový 

styl kresby.   

RATOLEST - 5.B 

Děti 5.B se připravují na sociální projekt se ZŠ spe-

ciální Diakonie Ratolest. Nejprve se seznámily po-

drobněji s druhy postižení jednotlivých dětí a poté 

pro ně vyrobily učební pomůcky i nacvičily pár ryt-

mických písniček.  
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LEGO DÍLNIČKY - 1.AB 

Naši prvňáčci si vyzkoušeli v rámci prezentace Lego bricks 4 Kidz na naší škole 

postavit ruské kolo nebo autíčko. Děti to moc bavilo a mohly si s výrobky i pohrát. 

GEOMETRIE - 5.A 

Stačí několik kaštanů, pár špejlí , šikovné ruce a 

nápad byl tady.  

Děti si názorně sestavením krychle a kvádru zo-

pakovaly základní informace. 

 Všechny hrany krychle jsou stejně dlouhé 

úsečky. 

 Stěny krychle mají tvar čtverce. 

 Každé dvě hrany, které vycházejí z jednoho 

vrcholu, jsou navzájem kolmé. 

 Stěny kvádru mají tvar čtverce nebo obdél-

níku. 

 Stěny kvádru se nazývají horní a dolní pod-

stava, 

 Dvě sousední boční stěny mají společnou 

hranu. 

I takto může vypadat hodina geometrie. 
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KAMARÁDSTVÍ - 3.A 

PREVENCE - 3.AB 

Během třídnické hodiny jsme si povídali 

o kamarádství. Učili jsme se navzájem si 

naslouchat, společně pracovat, umět se 

pochválit i omluvit a usmířit se.  

Ve spolupráci s Policií ČR proběhl 

ve třetích třídách preventivní 

program Bezpečné chování v 

nebezpečných situacích. Povídali 

jsme si, jak se chovat bezpečně 

doma i venku, učili jsme se znát 

rizika v kontaktu s cizím člově-

kem a umět požádat o pomoc, 

pokud ji potřebuji.  
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 DATUM ČAS AKCE 

 2. – 5.10.   adaptační kurz, třídy 1b / kra, kru 

 2. – 5.10.  jazykový projekt Waldpark, třídy 5a + 5b / ma, bou, mot, cip 

 3. – 6.10.   adaptační kurz, třídy 1a  / vlá, kří 

 5. – 8.10.  drakiáda – školní výlet – 2a / skle 

 6.10. 9.30 planetárium – 4a / ška 

 4.10. 9.00 úvod do projektu reminiscence – 4b / hav, náp, kří  

10.10. 17.00 zasedání Školské rady / GTM 

10.10. 18:00 zasedání Správní rady / GTM 

11.10. 12.30 1. koncert vážné hudby na ZŠ / 1ab + 2ab 

     13:40 1. koncert vážné hudby na ZŠ / 3ab, 4b + 5ab – ERASMUS 

11.10. 13.00 Reminiscence – 2. setkání –se seniory – 4a / ška 

12.10. 10.30 divadlo Jiskra – třídy 3ab / fisch, fol 

13.10. 9.30 planetárium – 4b / hav 

13.10.  jazykový projekt Herbst – třídy 1ab / náp, svo, kra,vlá, kru, kří  

13.10. 9.00 knihovna Ládví – 5b / cip 

 10.15 knihovna Ládví – 5a / mot 

17. – 20.10.  Salzburg – jazykový projekt – 4ab / bou, schu, náp 

17.10. 10.00 prevence soc. patologických jevů -  2ab / Sám venku 

18.10. 12.30 2. koncert vážné hudby na ZŠ / 1ab + 2ab 

 13:40 2. koncert vážné hudby na ZŠ / 3ab + 5ab – ERASMUS 

23. - 27. 10.   podzimní prázdniny  


