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Vážení rodiče,
v dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během února, a plán
práce na březen 2018.

Bruslení na Ládví - 3.AB
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INFORMACE
Zápis do 1. ročníku na rok 2018/2019
Zápis do 1. ročníku proběhne ve dnech 4.-6.4.2018 a 17.4.2018. Co vše by měl předškolák umět, najdete ZDE a informace o zápisech ZDE.
Zápis do 0. ročníku na rok 2018/2019
Od 1.2.2018 probíhá zápis do 0. ročníku (denní výuka). Zájemci mohou zaslat e-mail na adresu
napravnikova@gtmskola.cz . Sdělte nám, prosím, jméno a datum narození dítěte a jeho mateřský
jazyk. Více informací naleznete ZDE.
Zápis do Školičky na rok 2018/2019
Od 1.2.2018 probíhá zápis do Školičky (odpolední výuka 1x týdně). Zájemci mohou zaslat e-mail na
adresu napravnikova@gtmskola.cz . Sdělte nám, prosím, jméno a datum narození dítěte a jeho mateřský jazyk. Více informací o Školičce naleznete ZDE.
Školné na 2018/2019
Správní rada rozhodla o navýšení školného pro nové první třídy. Dobrou zprávou je, že se pro ostatní
třídy výše školného nemění. Bližší informace naleznete ZDE.
Bazar použitých věcí
Od února mohou všichni rodiče využít nástěnku naproti Infocentru. Na nástěnku můžete umístit inzerát na koupi nebo prodej použitého oblečení a
sportovního vybavení pro Vaše děti. Prázdný formulář pro vyplnění nabídky
nebo poptávky je k dispozici v Infocentru. Inzerát můžete umístit na nástěnku po dobu 2 týdnů.
„Der Basar“ pomohli připravit žáci 3. třídy v rámci výuky NJ a tématu „Kleidung“. Děti byly v přípravě aktivní, zjistily, že prodejem použitého oblečení šetříme nejen naši planetu, ale také peněženku.
Spojujeme výuku němčiny s finanční gramotností :-).
Recitační soutěž v NJ
Naši žáci se každoročně účastní recitační soutěže v německém jazyce. Čtvrťáci, páťáci i modrá
skupinka ze třetích tříd si pro tuto příležitost vybrali básničku, našli kostýmy a vyrobili rekvizity.
Natáčení soutěžních videí je v plném proudu a my přejeme našim žákům mnoho úspěchů.
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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:
Velikonoční prázdniny 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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GTM

ZŠ

8. února proběhl Den otevřených dveří na ZŠ. Rodiče i veřejnost měli možnost navštívit školu a podívat
se do vyučování. Zároveň paní zástupkyně Nápravníková poskytla informace jak o naší škole, tak i o
zápisech do 1. tříd, nultého ročníku i odpolední Školičky.
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ERASMUS

22.1.2018 naše škola získala ocenění Hlavního města Prahy a Člověka v tísni za účast na přehlídce školních
projektů „Život napříč kulturami“. Oceněn byl projekt Erasmus loňských čtvrťáků „Svět je barevný umění žít spolu“. O našem úspěchu vyšel nyní článek v časopise Osmička 3/2018.
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LEDĚ

V pondělí 5. února jsme již tradičně bruslili v Ice aréně Letňany. Karnevalové masky byly
skvělé, některé strašidelné, jiné veselé. Bruslení nám zpestřily i paní učitelky tanečním
vystoupením, ve kterém zazářila paní učitelka Měšťanová, která tančila dokonce s ohněm!
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VE ŠKOLE

Děti, které nebruslily, se zúčastnily masopustu ve
škole. Porota vybrala nejhezčí masky a pak se děti
rozdělily do skupin – práce v německém jazyce, výroba karnevalových masek a pohybové úkoly inspirované tradičními masopustními maskami.
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ROČNÍK

Mnozí z nás si ještě netroufnou na brusle, a tak
jsme si místo karnevalu
na ledě uspořádali karnevalový rej v naší třídě.
Všechny masky byly moc
krásné a společně jsme
si to pěkně užili.

BRUSLENÍ - 3.AB

Když je správná zima. tak mrzne, až praští. A může se konečně jít
bruslit. My jsme si v rámci tělesné výchovy šli zabruslit na ledovou plochu, která je na koupališti Ládví. Sluníčko nám svítilo a při
pohybu nám zima rozhodně nebyla. Dopoledne jsme si skvěle užili.
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ČISTÍRNA ODPADNÍCH

VOD

- 0.

ROČNÍK

V našem projektu Devatero studánek jsme si v únoru povídali o pitné vodě, odkud
se bere a co se s ní děje poté, když si s ní třeba vyčistíme zuby nebo umyjeme
nádobí. Paní učitelky nás vzaly na exkurzi do Staré čistírny vod v Bubenči. Moc se
nám tam líbilo, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a také jsme se svezli na
prámu v jedné s usazovacích nádrží. Jízda vlakem byla pro nás také pěkný zážitek.

9

www.gtmskola.cz

ZŠ

NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ

www.gtmskola.cz

PREVENCE - 1.AB

Po jarních prázdninách čekala prvňáky beseda se
strážníky Městské policie o správném chování, zůstane-li prvňáček někdy sám doma. Děti si situace
i zahrály, povídání bylo poučné a zajímavé.

MALÁ TŘÍDNÍ
Během konání zimní
olympiády v Korei probíhala i naše malá třídní
olympiáda. Mezi disciplíny patřilo např. krasopsaní, slalom mezi
písmenky, sjezdové počítání a výroba piktogramu zimního sportu.
Každý se snažil ze všech
sil, hrálo se fair-play.
Odměny budou sladké.
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STROJ ČASU - 4.AB + 5.AB

V únoru se třídy 4.AB a 5.AB vypravily na dobrodružnou výpravu do minulosti pomocí Stroje času.
Navštívily starověký Řím a další světová místa. Průvodce jim dělal samotný Archimedes, ale i Leonardo
da Vinci a Thomas Alva Edison. V týmech objevily a vyzkoušely několik světových vynálezů.

BESEDA S HISTORIKEM - 5.B

31. ledna jsme měli neformální besedu se spisovatelem a historikem Martinem Pitrem.
Děti si pro něj připravily záludné otázky, například: "Kdo byl nejkrutějším vládcem v
historii?", "Proč se pálená cihla nazývá zrovna vepřovice?" a "Jakou měl hodnotu Pražský groš?". Pan spisovatel si však také nachystal kvíz plný chytáků.
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MINOR - 5.AB

Ve středu 28.2.2018 jsme se třídou 5.AB navštívili divadlo Minor, kde jsme zhlédli představení Lipany. Hra se odehrávala v období husitství, do kterého byl zasazen příběh husity Jana Tlamky a jeho ženy Marie. Celá hra byla doprovázena dvěma vypravěči a skupinou čtyř muzikantů. Většinou je v Minoru velká zábava, tentokrát nás ale Lipany
donutily zamyslet se nad dobou dávno minulou. Divadelní představení bylo vtipné a poučné, proto se nám moc líbilo.

MINOR - 3.AB

V únoru jsme zhlédli představení Demokracie v Divadle Minor. Seznámili jsme se s programem 6 stran - tančit, cvičit, učit se, hrát si, neřešit a dožít. Potom jsme pomocí elektronického hlasovacího zařízení mohli doopravdy volit.
Strana, která vyhrála, vytvořila koalici a prosazovala svůj program. Zjistili jsme, že demokracie má svá pravidla, která jsou napsaná v Ústavě. Po představení jsme se ještě zúčastnili herní dílny - Já volím. Vyzkoušeli jsme si, jak může
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MEIN MONSTER - 1.AB

Téma Körperteile jsme ve třídách 1ab zakončili malým projektem Mein Monster! Příšery jsme malovali, modelovali a
četli jsme si o nich s pomůckou LÜK. Das war lustig :-)
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DRUŽINA

V družině hrajeme hry, vyrábíme, užíváme
si venkovních radovánek, hrajeme si
s meluzínou a třeťáci se stěhují.
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PLÁN
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DATUM

ČAS

AKCE

1.3.

11.30

Německé divadlo v DSP – Jinonice / blau 1+2+blau + 2 lila / mat, měš

7. 3.

11.00

Zázrak zrození - Iscare, beseda - 5b / cip + máš

7.3.

9.00

Festival Jeden svět / výchova demokratického občana, MK / 4b

13.3.

8.30

Velikonoce – 4ab, kostel sv. Terezie / ška, hav

14.3.

Monitoring ve výuce 3ab / cip + mot

15.3.

Matematická olympiáda Klokan / třídy 2ab, 3ab, 4ab, 5ab

17.3.

Odjezd na hory / 3ab – Oddech – Pec pod Sněžkou / náp

18.3.

Odjezd na hory / 5ab + 0. - Kolínksá bouda – Pec pod Sněžkou / skle

22.3.

Noc s Andersenem / 2ab – nocování ve škole / kund, der, měš

26. – 28.3.

Pirna v Praze / 5ab / svo + mat + bou

26.3.

Divadlo Jiskra – 1ab / kra, vlá

27.3.

Deutscholympiade – 1ab / náp

28.3.

Velikonoční projekty ve třídách

29.3.

Velikonoční prázdniny

Zima - únor 2018

