Newsletter Základní školy
německo-českého porozumění
1/2018

www.gtmskola.cz

Vážení rodiče,
v dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince, a plán
práce na leden 2018. Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.

Nussknacker, 3.B
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INFORMACE
Ruku v ruce
1. prosince se „Ruku v ruce“ v divadle Minor setkali rodiče s dětmi na legendárním příběhu Záhada hlavolamu. Děti byly zataženy do odhalování tajemství ježka v kleci a odpovídaly na těžké otázky od Rychlých šípů. Závěrečné
klání Fany Ostravické a Davida Elledera o titul Velkého Vonta bylo vyrovnané a velmi napínavé. Blahopřejeme Davidovi k získání titulu!

Vánoční bazar pro Klokánek
Milé děti, vážení rodiče a paní učitelky.
Děkujeme za váš příspěvek, v rámci Vánočního bazaru byla vybrána částka
11.440,- Kč, kterou převádíme na konto Klokánek, Chabařovická, Praha 8.
Jsme rádi, že díky vaší pomoci můžeme dětem zpříjemnit letošní Vánoce.

Fotosoutěž Erasmus „Děti z celého světa“
Vážení rodiče, obracíme se na Vás s prosbou, abyste o vánočních prázdninách věnovali pozornost
naší fotosoutěži (více na str. 4). Ač je soutěž vyhlášená již od června 2017, stále jsme od dětí neobdrželi jedinou fotografii. A konec termínu 1.2.2018 se neúprosně blíží. Soutěž jsme rozšířili, je
možné fotografovat nejen osoby, ale i věci či místa z jiných kultur. Děkujeme, že to svým dětem
připomenete, a těšíme se na zaslané fotografie.

Začátek školy v lednu 2018
Po novém roce začíná škola ve středu 3. ledna normálním rozvrhem. Pokud si čtvrťáci chtějí nahradit kroužek Fit in Deutsch za pondělí 1. ledna, mohou přijít první lednový týden nultou hodinu ve
středu, čtvrtek nebo pátek.

Platba školného na 2. pololetí
Připomínáme platbu školného na druhé pololetí do 31.1.2018. Bližší informace naleznete ZDE.
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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:
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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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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- 3.AB

V rámci projektu Erasmus jsme zjišťovali informace o tom, jaké svátky se kde slaví. A tak jsme se dozvěděli, že v
Indii se slaví Svátek světel, v Peru Svátek Slunce, v Americe Den nezávislosti a díkůvzdání. Křesťané slaví Vánoce,
muslimové ramadán. Poté jsme vyráběli světový multikulturní kalendář. Při povídání o muslimských svátcích jsme se
seznámili s koránem a při povídání o Vánocích jsme si prohlédli bibli. Překvapení nás čekalo u oslav Nového roku.
Zjistili jsme, že Nový rok neslaví lidé pouze 1. ledna, ale například židovský Nový rok připadá na období září - říjen.

ADVENTNÍ

SLAVNOST

- 0. ROČNÍK

Vánoční slavnost se našim Mravenečkům moc vydařila. Rodičům předvedli pásmo českých i německých básniček a koled. Na závěr se z nich stali veselí sněhuláci, kteří zazpívali a zatančili sněhuláčí vánoční písničku.
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ČERTOVSKÁ ŠKOLA

Čas letí jako voda. A je to zase tady. Čas čertů, čertic, pekelníků, andílků, Mikulášů, bez nichž si 5. prosinec neumíme představit. Škola se opět proměnila v čertovskou, čerty se tu to jen hemžilo. Od samého rána bylo slyšet blekotání, huhňání,
brblání, samé prapodivné zvuky. Zvoněním ale vše utichlo a čertovské vyučování začalo. Kdo nezlobil a měl čisté svědomí,
ten se bát nemusel. Rohatec řinčel řetězem, dupal kopytem, blekotal jazykem. Hodná čertiska byla pochválena a obdarována, zlobidla musela slíbit, že se polepší. A tak se stalo, že všichni andílci i ti čertíci nakonec ve škole zůstali.
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- 1.AB

Naši prvňáčci navštívili na Mikuláše Koněpruské jeskyně. Potkali se
tam s čerty v pekle a u Mikuláše v nebi dostali zaslouženou nadílku.

KONĚPRUSKÉ

JESKYNĚ

6. prosince jsme se vypravili
za čerty a Mikulášem do Koněpruských jeskyní. Děti musely projít nejdříve peklem a
podat si ruku na usmířenou se
samotným Luciferem. Teprve
pak byly peklem propuštěni
do nebe, kde je Mikuláš
s nádherným andělem obdaroval dobrůtkami.
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1. prosince proběhla ve třídách 5.AB přednáška s názvem Bezpečné chování
v elektronickém světě. Žáci byli upozorněni na základní úskalí elektronické komunikace (internet, telefon, chat). Lektor vysvětlil rizika on-line her, komunikace na sociálních sítích (Facebook, Twitter) a videostreamových serverech. Děti
se naučily rozeznat potenciální nebezpečí hrozící při zpřístupnění osobních dat
ostatním lidem a jak si vytvořit bezpečná neprolomitelná hesla.

VÁNOCE NA ZÁMKU - 2.AB
Ve čtvrtek 7.12.2017 vyrazili
druháci na zámeček Stránov.
Prohlédli si zámek a zámeckou výzdobu a na památku si
zhotovili zvoneček.
V zámecké kuchyni pekli cukroví a za odměnu dostali kousek vánočky. Také se
pozdravili s panem knížetem
a paní kněžnou, se kterými si
zazpívali vánoční koledu a
rozkrojili jablíčko.

8

ZŠ

NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ

www.gtmskola.cz

DIVADLO PONEC - 5.AB

"Na světě existuje obrovské, ale přece úplně obyčejné tajemství. To tajemství se jmenuje ČAS. Lidé měří čas pomocí
kalendáře a hodin. Jenomže někdy člověku připadá hodina jako celá věčnost a jindy prchne jako okamžik, podle toho, co
zrovna prožíváme." Obě páté třídy vyrazily do divadla Ponec na interaktivní taneční představení, volně nastudované na
téma Michaela Endeho - Děvčátko Momo a ukradený čas. Děti si naplno užily tanečně - výtvarnou zábavu přímo na jevišti.

REMINISCENCE - 4.A

V úterý před Štědrým dnem jsme navštívili vánoční výstavu v domově
seniorů a ve středu jsme jim za odměnu předvedli své vánoční vystoupení
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a zazpívali koledy. Představení se nám povedlo a jim se moc líbilo.
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ADVENTNÍ

SLAVNOSTI

V předvánočním čase
jsme pozvali rodiče a
kamarády na naše
třídní Adventní slavnosti. Všechna milá,
veselá i vážnější
představení jsme
pilně nacvičili, snad
jsme vám tím udělali
radost.

VÁNOČNÍ

SLAVNOST

Třeťáci na letošní vánoční
slavnosti zahráli rodičům
německé taneční představení Louskáček. S velkým
úspěchem!
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DÍLNIČKY - 3.AB

6. prosince jsme opět kutili. Tentokrát jsme se zabývali
krásným výrobkem - miminkem v kočárku nebo autíčkem.
Výrobky se nám moc povedly a všem fungovaly !!!

NÁVŠTĚVA KLOKÁNKU - 1.AB + 2.AB

O Vánocích budou okna naší školy
ve 3. patře svítit. Štědrý den tu
letos se svými tetami stráví 14
dětí, nejmladšímu jsou 3 roky.
Naši prvňáčkové a druháci se
vydali na předvánoční návštěvu.
Vyprávění o osudech dětí nebylo
veselé. Děkujeme za Vaši pomoc
a štědrost při vánočním bazaru.
Krásné svátky vám všem.
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NÁVŠTĚVA RATOLESTI - 5.B

18. prosince jsme navštívili ZŠ speciální Diakonie Ratolest. S dětmi v Ratolesti jsme si zanotovali
vánoční písničky, předali učební pomůcky připravované na míru konkrétním dětem a také jsme jim
přinesli malé dárečky. Potom nám paní učitelka Katka ukázala celou školu a vysvětlila, jak probíhá
výuka ve třídách a jaký je režim dne. Mimo jiné jsme si mohli i vyzkoušet mobilní stropní zvedák.

NÁVŠTĚVA

ŠKOLY SPECIÁLNÍ

V pondělí 8. prosince navštívila 5.A
Základní školu speciální Litvínovská
300 na Proseku. Nachází se zde
dvě třídy, které jsou určeny pro
žáky s těžším mentálním a kombinovaným postižením. Každé dítě má
vypracovaný individuální vzdělávací
plán nebo plán osobnostního rozvoje, který ho provází celou školní
docházkou. Na realizaci plánů se
podílí kromě speciálních pedagogů a
asistentů i fyzioterapeuti. Děti se
setkání obávaly, ale zvládly vše na
jedničku. Zazpívali si všichni známé
koledy, hráli na hudební nástroje.
Celou návštěvu žáci zhodnotili jako
poučnou.
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ČAS

AKCE

3.1.

Začátek výuky v novém kalendářním roce, dle rozvrhu

3.1.

Národní muzeum / 5ab – po 2. hodině – T. G. Masaryk / mot, cip

13. – 20.1.

pobyt na horách – třídy 1b + 2b – hotel Oddech, Pec pod Sněžkou / náp

14. – 21.1.

pobyt na horách – třídy 1a + 2a – Kolínská Bouda, Pec pod Sněžkou / skle

14.1.

Divadlo Kalich / 5ab / cip

22.1.

8.30

Ocenění Erasmu / 5ab, Staroměstská radnice / bou, cip, mot

24.1.

15:15

Pedagogická rada

16:30

Schůzka Rodičovské rady

17:30

Rodičovské schůzky

31.1.

Pololetní vysvědčení – poslední vyučovací hodinu, výuka dle rozvrhu

31.1.

12:15

Beseda s historikem M. Pitrem – 5ab / cip

31.1.

12:15

Celoškolní meeting – hala školy

2.2.

Pololetní prázdniny

Přejeme zdravý a pohodový rok 2018!
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Krásné Vánoce jsme si popřáli
všichni společně a náš školní orchestr
přidal malý koncert. Děkujeme.

