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Vážení rodiče,
v dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán
práce na prosinec 2017. Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků.

Projekt Erasmus „Schulen aus aller Welt“
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INFORMACE
Setkání partnerských škol Erasmus+
Od 9. - 11. listopadu u nás ve škole proběhlo setkání učitelů
všech tří partnerských škol. Naši kolegové z Německa a Rakouska navštívili hodiny němčiny a moc děti chválili. Na setkání
jsme koordinovali společné akce v tomto školním roce, plánovali
jsme dubnovou návštěvu Stubaie a nácvik závěrečného divadelního představení 31.5.2018 v divadle Minor.

Galerie Babí léto
Děkujeme všem rodičům, kteří podpořili naši charitativní akci Galerie Babí léto
a nákupem dětských výrobků přispěli na naši indickou adoptivní holčičku Josnu,
aby mohla chodit do školy stejně jako naše děti. Sbírka vynesla 23.036,- Kč a
2 Eur.

Poděkování z Klokánku
Vážení a milí rodiče, přátelé ze základní školy německo-českého porozumění.
Chtěli bychom Vám moc poděkovat za Vaši štědrost, s jakou jste přispěli našemu Klokánku – z potravin a drogerie máme velkou radost, vše jsme již rozdělili do našich čtyř bytů, kde aktuálně žije 16
dětí ve věku 3 – 18 let. Pokud jste u nás ještě nebyli, přijměte, prosím, srdečné pozvání na Den otevřených dveří, který se bude konat 30.11.2017 od 16.00 – 18.00 hodin.
Srdečně zdraví a za vše moc děkuje
Margareta Johnová a všichni z Klokánku Praha 8
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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:
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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PROJEKT ERASMUS A8 - 5.AB

28. listopadu 2017 se utkaly třídy 5.A a 5.B ve fotbale. Než začalo velmi napínavé odpoledne, děti se
dozvěděly i něco z historie hry a o tom, co je to fair
play ve sportu. Před zápasem jsme si promítli fotky
z fotbalu z různých částí světa. Při samotné hře
byly souboje týmů vyrovnané, u kluků rozhodly až
penalty. Každopádně si to všichni užili a fandění muselo být slyšet až do Ďáblického lesíka!

PROJEKT ERASMUS A8 - 4.AB

29. listopadu 2017 proběhla v obou čtvrtých
třídách další část projektu Erasmus, tentokrát
s názvem "Schulen aus aller Welt".
Děti nejprve shlédly film "Škola v Kálú" z Jednoho světa na školách, poté hledaly informace
na internetu a na závěr vyráběly plakáty, kde
porovnávaly svoji školu s vybranou školou ve
světě. V některých částech světa byly rozdíly
obrovské.
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SLAVNOST SLABIKÁŘE - 1.AB

V pondělí 20. listopadu proběhla v hale školy Slavnost Slabikáře. Písmenková královna dětem předala Slabikář a pasovala je na čtenáře Slabikáře.

DŘEVĚNÉ DÍLNIČKY - 1.AB

Prvňáčci si v rámci Dřevěných dílniček opracovali a nabarvili
dřevěné polotovary. Domů si odnesli např. autíčko, myšku
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nebo krokodýla. Děti pracovaly s velkým nadšením.
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- 1.B

Děti si přinesly do školy svoji oblíbenou
hračku a měly ji ostatním popsat. Výběr
hraček byl pestrý, cíl byl úspěšně splněn.

CELOŠKOLNÍ

MEETING

Na společném meetingu jsme si povídali o našich školních projektech a výletech. Postavit se s mikrofonem
před všechny školní kamarády není nic snadného.
Tleskáme všem - zvládli to i Mravenci a prvňáčkové!
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2.AB

V listopadu jely obě druhé třídy na adventní projekt do Querxenlandu. V pondělí navštívili lamí
farmu, v úterý a ve středu pekli vánoční cukroví, vyráběli dárky, učili se němčinu a připravovali
vánoční představení. Také zpívali německé vánoční písně s německými hudebníky. Večer vyrazili
na dobrodružnou procházku s pochodněmi.

MARTINSKÝ PROJEKT - 1.AB
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V pondělí 13. listopadu se obě první třídy zúčastnily Martinského projektu. Naučili jsme se společně novou
martinskou písničku, ke které jsme vytvářeli ve skupinkách obrázky, poslouchali jsme vážnou hudbu, vyráběli
lampionky a počítali. Skupinka BLAU jako každoročně "napekla" marcipánové husy.
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ORNITA - 3.AB

V listopadu jsme si ve škole povídali o zajímavostech ze života krkavcovitých. Krkavcovití jsou našimi největšími ptáky z řádu pěvců. Vyznačují se vysokou inteligencí, výbornou přizpůsobivostí a dobrou pamětí. Někteří se naučili používat nástroje a umí si
i hrát. Mají silný hlas a jsou to dobří imitátoři nejrůznějších zvuků, včetně lidské řeči.

TRAUSNITZ - 3.AB
Třeťáci strávili čtyři dny na
bavorském hradě Trausnitz.
Tématem byl život ve středověku. Pobyt jsme zahájili
večerním průvodem s pochodněmi. V dalších dnech si
děti vyzkoušely upéct chleba
podle původního receptu,
uvařit polévku na ohni nebo
vyrobit svíčky. S velkým
úspěchem se setkaly rytířský turnaj i dobové tance.
Poslední večer se konala
středověká hostina v historických kostýmech.
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MUZEUM BEDŘICHA SMETANY - 2.A

Začátkem října byla 2.A v Muzeu Bedřicha
Smetany. Seznámili jsme se s jeho životem
a podrobněji se symfonickou básní Vltava.

BEZPEČNOST V TRAMVAJI - 2.AB + 3.AB

25. listopadu 2017 měli druháci a třeťáci speciální program s dopravními policisty a panem řidičem tramvaje o bezpečnosti a ohleduplnosti jízdy v dopravních prostředcích, zejména v tramvaji. Dozvěděli jsme se třeba, že před tramvají
chodci přednost nemají, že pan řidič ze svého místa nevidí, co se děje přímo u tramvaje, a že mu trvá nějakou dobu, než
zastaví. Také byly v tramvaji fotografie z nehod a informace o tom, jak se složitě zachraňují lidé. Bylo to velmi poučné.
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REMINISCENCE - 4.B

Vrcholem projektu Reminiscence bylo třetí setkání se seniory, kdy žáci svátečně upravili a vyzdobili stoly v átriu, naservírovali vlastnoručně připravené pohoštění a přivítali své babičky a dědečka v improvizované kavárně. Každého z
hostů hezky představili a jako překvapení mu zazpívali jeho oblíbenou písničku. Emoce pracovaly a odměnou byla i nějaká ta slzička dojetí. Ukázalo se, že duše našich babiček i dědečka vůbec nestárnou, jsou plné elánu i krásných vzpomínek. Kdo by se nechtěl setkat s kaskadérem, který účinkoval ve více než čtyřech stech filmech nebo snad s jazykovou
expertkou, s dámami laskavými a vzdělanými? Naše milé babičky a dědečku, děkujeme za krásný čas strávený s vámi!

REMINISCENCE 4.A

Ve středu 8. listopadu jsme
připravili v hale školy pohoštění a program pro seniory.
Zazpívali jsme jejich oblíbené písně a pochutnali si na
dobrotách, které naše maminky upekly. Setkání se
všem líbilo.
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ČAS

AKCE

18:00

Projekt Ruku v ruce / divadlo Minor

5.12.

Čertovská škola / výuka dle rozvrhu

6.12.

Celodenní adventní výlet – třídy 0. + 1ab

6.12.

Dřevěné dílničky – 2ab + 3ab

6.12.

8:30

7.12.

Divadlo Ponec – 5ab - Momo
Celodenní adventní výlet 2ab

12.12.

16.00

Adventní slavnost – 1.ab + 2.ab

13.12.

16.00

Adventní slavnost – 3.ab + 4.ab + 5.ab

15.12.

14:30

DVPP – GTM – Řeč těla / seminář pro vyučující

18.12.

8:30

Sociální projekt Ratolest – 5b – adventní setkání

19.12.

8:30

DVPP – férová škola pro všechny / vyučující zš

20.12.

13.00

Reminiscenční projekt – adventní setkání se seniory – 4.a / ška

20.12.

8:30

Sociální projekt – Klokánek – třídy 1ab + 2ab / dopoledne

20.12.

9:40

Přednáška „Bezpečný internet“ – 5.ab / Mat

20.12.

13:00

Projekt Erasmus 3ab – multikulturní kalendář / fol, fisch

20.12.

15:30

Adventní slavnost – 0.ročník

21.12.

Třídní vánoční besídky / tř. učitelé

22.12.-2.1.

Vánoční prázdniny

3.1.

Začátek školy v novém roce

V týdnu od 18.12. odpadá výuka v odpoledních školičkách!

Milé děti, vážení rodiče,
přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a požehnaný rok 2018.
Vaše paní učitelky a vychovatelky
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