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

Erasmus ve Stubai, vyrábíme leporelo „Kinder aus aller Welt“
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INFORMACE
Výsledky zápisu do 1. tříd na rok 2018/2019
Výsledky zápisu do prvních tříd najdete na našem webu 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.

Scio testy - 5.AB
Začátkem dubna absolvovali páťáci SCIO testy z českého jazyka, matematiky, studijních předpokladů a z angličtiny. Bylo určitě fajn získat další novou zkušenost před přijímačkami.

Výsledky německé olympiády 2018
Výsledky německé olympiády naleznete na našich webových stránkách ZDE. Všem vítězům srdečně
blahopřejeme!

Zkoušky Fit in Deutsch 1 a 2
Zkoušky Fit in Deutsch 1 a 2 se konají v pátek 18. května v Goethe institutu. Přihlášené děti budou
doprovázet paní učitelky Boučková (Fit 1) a Matyas (Fit 2). Podrobnější informace pošleme mailem,
jakmile je od Goethe institutu obdržíme. Počítejte však s tím, že zkouška bude trvat celý den.
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STUBAI

Od 9.-15.4.2018 se děti ze 4.A a 4.B zúčastnily další části projektu Erasmus "Die Welt ist bunt - Die kunst zusammen zu leben". Tentokrát se projekt konal v rakouské Stubai, kde jsme se sešli s našimi rakouskými i německými kamarády. Společně
jsme absolvovali týdenní program, při kterém jsme si navzájem odprezentovali témata, která jsme do té doby doma absolvovali:
Multikulti-Tag, Schulen aus aller Welt, Weihnachten und Ramadan. Naše děti vše bezvadně prezentovaly s pomocí power pointové prezentace v němčině. Dále jsme pořádali společné workshopy: Fair Trade produkty, filmový workshop s uprchlickou tematikou, tance z celého světa, móda z celého světa, školy z celého světa, islám a křesťanství. Společně jsme také navštívili
křesťanský kostel a muslimskou mešitu a porovnávali jsme rozdíly obou těchto náboženství. Poobědvali jsme v místním domově
seniorů, vyrobili jsme leporelo s tématem "Kinder aus aller Welt" (v šesti skupinách a s různými výtvarnými technikami), lyžovali jsme společně s našimi kamarády a lyžování jsme zakončili společným závodem ve slalomu. Večer jsme si buď hráli na hřišti
nebo jsme byli plavat. Na závěr hráli kluci ve smíšených mezinárodních družstvech fotbal a holky jim k tomu mohutně fandily.
Více fotek i videa můžete shlédnout ZDE.
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ČARODĚJNICE - 1.AB

Dne 26. dubna spali prvňáci ve škole. Tématem byly
ČARODĚJNICE. Ve čtyřech týmech plnily děti různé úkoly. Na závěr si všichni zatancovali čarodějnický
tanec, který jsme se společně naučili. Po noční večeři šli unavení čarodějové a čarodějky spát.

PODOBY TANCE - 3.B
Ve středu 25.4. 2018 šla 3.B na
představení Taneční konzervatoře "Podoby tance". Tam jsme
se dozvěděli, jaké různé druhy
tanců jsou. Viděli jsme tance
staré - středověké, které tančili rytíři s dámami na hradech,
tance lidové, moderní společenské - charleston a swing, tance
moderní - hip-hop a samozřejmě
tanec, bez kterého by se tančit
nedalo - tanec klasický neboli
balet. Také jsme se seznámili s
oblečením a pomůckami k různým tancům. Vše nám předvedli
žáci a studenti Taneční konzervatoře. Samozřejmě jsme si
některé tance i zkusili.
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POZNÁVÁME PRAHU - 3.AB

V dubnu jsme poznávali Prahu. Navštívili jsme Anežský klášter na
Starém Městě a Pražský hrad. V Anežském klášteře jsme si prohlédli
středověké obrazy a povídali si o křesťanských Velikonocích. Na Pražském hradě jsme navštívili katedrálu sv. Víta, tisíc let starou baziliku
sv. Jiří a Zlatou uličku s Daliborkou.
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SÁZENÍ - 3.A

Zasadili jsme jahodníky. Staráme se
o ně a těšíme se na naši první úrodu.
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PLANETA ČESKO - 5.AB
Obě páté třídy vyrazily po přijímačkách do kina Světozor na celovečerní dokumentární film "Planeta Česko". Film díky nejmodernějším technologiím ukazuje
dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela
zblízka a my jsme zjistili, že divočina začíná hned za
našimi dveřmi!

OSTERN - 1.AB
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Hned po velikonočních prázdninách vyrazili prvňáčkové
na jazykový projekt do Německa. Během třech dní jsme
zpracovali projektovou složku Ostern, zúčastnili jsme
se několika kreativních dílniček s rodilými mluvčími,
užili jsme si krásného počasí venku a zbyl nám i čas
na malou diskotéku.
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DRUŽINA - 1.AB

Prvňáci byli 12. dubna 2018 se školní družinou v Muzeu smyslů. Všechny
svoje smysly zapojili a nejvíce se vyřádili na exponátech s očními klamy.
Jen těžko jsme je odtrhli od zajímavých atrakcí. Vřele doporučujeme.
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ČAS

AKCE

9.30

4ab – stroj času / matematika / Besedárium

10.5.

1ab – ptačí svět – přírodovědný program

11.5.

5ab – knižní veletrh

13. + 14.5.

konference Erasmus – Weimar / bou, náp

14.5.

sportovní akce v BEACH areálu / dopoledne , třídy 1ab + 2ab + 3ab

16.5.

focení – celá škola, třídní fotky / kromě 2b

16.5.

9.30

5ab – představení v Minoru – výchova demokratického občana

17.5.

14:00

přivítání budoucích předškoláků – 0.ročník / náp, bouk, mach

18.5.

sportovní akce v BEACH areálu / dopoledne, třída 5ab

18.5.

Zkouška Fit in Deutsch v GI / 4ab + 5ab / bou, mat

25.5.

končí výuka ve školičkách a školní zájmové kroužky

27. – 1.6.

Erasmus – závěrečné setkání, návštěva dětí z Rakouska a SRN

23.5.

9.30

2ab – Minor – libozvuky – hudební program

23.5.

beseda se spisovatelkou M. Drijverovou – třídy 3ab + 4ab

30.5.

generálka školního muzikálu – hala školy
třídy A – dopoledne, B - odpoledne

31.5.
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16.00

Schulfest – školní muzikál v divadle Minor, třídy A

18.00

Schulfest – školní muzikál v divadle Minor, třídy B

Jaro v Praze

