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Vážení rodiče,
v dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během října, a plán
práce na listopad 2017.

Jazykový projekt čtvrťáků v Salzburku
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INFORMACE
Setkání partnerských škol Erasmus+
Od 9. - 11. listopadu se v Praze sejdou učitelé partnerských škol z Rakouska a Německa, abychom
společně naplánovali dílčí projekty v tomto školním roce a zároveň se dohodli na další spolupráci
v příštích letech.

Školička
Od října k nám 3x týdně docházejí děti na odpolední Školičku. Velká
pochvala všem předškolákům – nikdo tu letos nepláče a vše zvládáme
v pohodě a s úsměvem!

Projekt Ruku v ruce - Pojďte s námi do Minoru!
Zveme Vás na již tradiční společnou návštěvu dětí, rodičů a paní učitelek do divadla Minor v pátek
1. prosince od 18.00 hodin. Prodej vstupenek začíná 16. listopadu v kanceláři paní učitelky Nápravníkové (rezervace mailem je možná). Letos shlédneme představení Záhada hlavolamu od J. Foglara.

Doporučujeme interaktivní taneční představení pro děti v němčině
1) Ein STÜCKchen Romeo und Julia (Tanztheater Laborinth, Sontra)
KDY: 4. listopadu 2017 ve 14:00 hodin
2) KRABAT (Taneční studio Light, Praha, Tanztheater Laborinth, Sontra)
KDY: 4. listopadu 2017 v 17:00 hodin
KDE: Studio ALTA Holešovice, U Výstaviště 21, Praha 7, www.altart.cz
Vstupné: 100,- Kč - https://www.divadlosebou.com/krabat

„Bezpečně v každém ročním období“ - Prevence pro 2.AB
Cílem programu bylo seznámit žáky s nebezpečnými situacemi a riziky úrazů při jejich pohybu v přírodě, rozpoznání nebezpečných situací, jejich případné následky, popř. jejich řešení. A jako stěžejní bod programu zejména jejich předcházení, naučit děti chovat se bezpečně, aby k úrazu vůbec
nedošlo, a tím snížit častý výskyt a zmírnit závažnost těchto událostí. Nebezpečné situace a úrazy
jsou rozděleny do čtyř ročních období (zejména dle sportovních aktivit dětí).
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DĚTSKÝ KLUB
Dětský klub na naší základní škole
V loňském roce jsme získali grant na podporu zaměstnanosti rodičů. Díky tomu u nás ve škole vznikl Dětský klub, který je Vám a Vašim dětem k dispozici každý všední den až do 31.5.2018. Připravujeme pro Vás také příměstské tábory v době prázdnin, které Vám, rodičům, určitě usnadní organizaci 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, vyrábět a bavit se se svými vrstevníky



Pracujete nepravidelně? Máte později jednání? Nečekanou důležitou činnost? Dítě může docházet 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.
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ERASMUS FOTOSOUTĚŽ
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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 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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V ŘÍJNU

Mravenci si udělali podzimní výlet za sluníčkem na hrad Okoř. Ještě před tím posnídali u pana chameleona
v Zooparku Zájezd. Na hradě si zahráli několik her a s písničkou jeli zpět do Prahy. Ve škole slaví narozeniny,
učí se a využívají každou chvilku hezkého počasí, aby mohli cvičit venku. Říjen jsme si užili.

SPORTOVNÍ
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HERBSTPROJEKT - 1.AB

13. října si prvňáčkové poprvé vyzkoušeli projektové
vyučování, které bylo částečně v němčině. Herbstprojekt měl 6 stanic při kterých se prolínala matika, němčina, hudebka, výtvarka, pracovní činnosti i tělocvik.

MODELÁŘI - 5.B

Postavíme, vymodelujeme, oblepíme, poskládáme.... vám celý svět. Koukněte, jaké modely staveb už nám vznikly pod rukama....
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ADAPŤÁK - 1.B

Začátkem října jsme s dětmi vyjeli na adaptační kurz do Strážného v Krkonoších. Počasí už bylo hodně podzimní, ale to nám nevadilo. Hráli jsme různé adaptační hry, při kterých jsme se vzájemně více poznali. Chodili
jsme na vycházky a plnili různé úkoly. Už
jsme v 1.B všichni kamarádi.

ADAPŤÁK - 1.A

Byli jsme na adaptačním kurzu na horské chatě Portášky.
Počasí nám moc nepřálo, ale i
tak se nám tam moc líbilo.
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DRAKIÁDA - 2.A

Začátkem října byla
třída 2.A na výletě ve
Strážném v Krkonoších.
Vypravili jsme se do
říše hobitů a získávali
zpět ukradený poklad
trpaslíků. Počasí nám
na pouštění draků moc
nepřálo, přesto se nám
podařilo jeden den draky pouštět.

PODZIMNÍ
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TVOŘENÍ

- 5.A

Nedá se nic dělat, podzim máme tady v plné kráse. Déšť, chladná rána a mlhy nám sice nedělají žádnou radost, ale to je každoroční koloběh. Útěchou nám může být žně pohled na překrásně zbarvené listnaté porosty. Podobně to vypadalo i na našem barevném podzimním tvoření kde děti vyráběly věnečky.
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HUDBY

Ve středu 11. října jsme se všichni dostavili do malé tělocvičny. Tam nás ale nečekalo žádné cvičení na
žebřinách, ale paní houslistka se svým klávesovým doprovodem. Společně nám hráli různé skladby
například od W.A.Mozarta, A.Dvořáka a L.V.Beethovena. Ódu na radost si s nimi zazpívali dokonce i
naši páťáci. Líbilo se nám, že jsme si též mohli na hudbu zapohybovat.

ŘECKÉ POVĚSTI - 3.AB

Ve čtvrtek 12. října šli všichni třeťáci na divadelní představení Řecké pověsti. Napřed nám představili, kdo
vládne na řeckém Olympu. Potom se tři krásné bohyně pohádaly o to, která je nejkrásnější. Rozsoudil je Paris,
trojský princ, který tam ale pásl ovce. Bohužel ale špatně vybral, a kvůli tomu vznikla Trojská válka, která trvala moc dlouho a Trója nakonec všechno prohrála. Hráli a zpívali nám slavní herci Jan Přeučil a jeho manželka Eva
Hrušková a také my sami, protože některé z nás převlékli za postavy příběhu. Představení se nám moc líbilo.
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PLANETÁRIUM - 4.AB

Třídy 4.AB si vyslechly zajímavou interaktivní přednášku s názvem „Českou
přírodou“. Již po cestě Stromovkou nás uchvátila záplava podzimních barev
v našem největším parku. Děti se dozvěděly o naší zemi mnoho zajímavých údajů, a to od dob prvohor až do současnosti. Poznaly geologické jevy, které utvářely naši krajinu. Naši žáci byli pochváleni za dobré znalosti i za příjemné chování. Ve výstavním sále si pak prohlédli nový exponát – maketu přistávacího modulu kosmické lodi Vostok. Slunečné páteční dopoledne „za školou“ se vydařilo.

WALDPARK - 5.AB

Anfang Oktober begaben wir uns mit den Klassen 5A und 5B auf eine Reise in die Galaxie. Wir lernten Planeten kennen, besuchten das Planetarium in Rodewisch und das Museum der Astronautik, spielten lustige Spiele und Bowling,
mikroskopierten und sägten galaktische und weniger galaktische Objekte aus Sperrholzplatten mit einer Laubsäge
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REMINISCENCE ERASMUS - 4.AB

Ve třídách 4.AB pokračuje náš reminiscenční sociální projekt. Zajímavá
povídání se seniory se snažíme zdokumentovat, tvoříme společné plakáty a připravujeme závěrečnou kavárnu s hudebním překvapením.

KNIHOVNA LÁDVÍ - 5.AB

Navštívili jsme nedalekou knihovnu Ládví, abychom se blíže seznámili s řeckými bájemi. Pomocí
slovníků jsme si vysvětlili několik rčení, jako je
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SALZBURG - 4.AB

Od 17. - 20. října 2017 jeli čtvrťáci na čtyři dny do Salzburku, aby na zdejším Orff institutu absolvovali taneční a
hudební workshopy k 260. výročí narození W.A.Mozarta. Při té příležitosti si také prohlédli město Salzburg a navštívili Haus der Natur. Program v Orff institutu se skládal z dílniček v německém jazyce, na kterých se všechny
děti vystřídaly: 1) Hudební nástroje a rytmizace, 2) Moderní tanec, 3) Výroba jednoduchých hudebních nástrojů,
4) Hudba, tanec a akrobatika, 5) Hip hop. Více info včetně fotek a videí můžete shlédnout na webu ZDE.

MOZART

A

PRAHA - 4.AB

Žáci, kteří nejeli do Salzburgu, si užili „Mozarta“ po svém.
Studovali dobové dokumenty, poslouchali vybrané skladby a
dívali se na filmy o slavném skladateli. Naučili se hrát písničku, na jejíž téma Mozart složil rozkošné variace. Navštívili
také Muzeum české hudby a prohlédli si sbírku historických
nástrojů. Mozartův klavír byl bohužel zapůjčen pro výstavu v
Londýně. I tak tam byly k poslechu i prohlédnutí klávesové
nástroje mozartovy doby. Jako bonus jsme prošli křížem
krážem výstavu s názvem Hudba a pohádka. Kluci se vyřádili
v převleku za princeznu.
Druhý den jsme vyrazili do Muzea Bedřicha Smetany, abychom poznali i osudy českého hudebního génia. Cestou jsme
viděli starou pražskou dlažbu, jejíž úroveň se dochovala z
doby, kdy po ní kráčel Wolfgang Amadeus. Děti překvapilo,
že její hloubka se rovná výšce jich samotných. Expozice v
muzeu děti tak zaujala, že jsme málem nestihli oběd!
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DATUM

ČAS

AKCE

1.11.

9.00

Reminiscenční projekt – 4B – 2. setkání / hav, náp

1.11.

12.00

Dřevěné dílničky / 0. + 1a + 1b

3.11.

9.00

Muzeum hudby – 2a

7.11.

10.30

5ab – prevence – elektronický svět bezpečně

8.11.

9.00

Reminiscenční projekt – 4a – zakončení / ška, náp

8.11.

12.15

Celoškolní meeting – hala školy

9.11.

0. ročník – Jiskra – divadlo

9. – 12.11.
10.11.

Koordinační setkání Erasmus+ v Praze
9.00

1a + 1b – divadlo Jiskra

13.11.

Martinský projekt – nj – třídy 1a + 1b – náp, svo, mat + TU

15.11.

Ornita – krkavci – přírodovědný pořad / škola – všechny třídy

22.11.

Focení dětí - portréty

22.11.

15.15

2. pedagogická rada – 2.patro

16.30

Setkání zástupců rodičovské rady – 2.patro_ nj – D7

17.00

Galerie Babí léto, hala školy / třídy 3a + 3b + 4a + 4b + 5a + 5b

17.30

Rodičovské schůzky

27. – 29.11.

Jazykový projekt Advent – SRN – 2ab / háj + svo + kun + skle

27. – 30.11.

Jazykový projekt Mittelalter – SRN – 3ab / nap + krum + měš

1.12.

18:00

Projekt ruku v ruce
Pojďte s námi do Minoru!
Prodej vstupenek od 16.11.
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