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

Erasmus v Praze
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INFORMACE
Ochrana osobních údajů GDPR
V průběhu školního roku jsem podnikla dle mého nejlepšího vědomí a svědomí všechny podstatné
kroky k tomu, abych se vzdělala v této oblasti a zároveň poskytla správné informace i svým kolegům
a spolupracovníkům tak, abychom byli připraveni přistupovat k Vašim osobním údajům v souladu
s Nařízením. Prosím Vás, abyste se seznámili se zásadami, podle kterých zpracováváme Vaše údaje,
naleznete je na našich webových stránkách ZDE.
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Výsledky zpětné vazby rodičů
Výsledky zpětné vazby rodičů z března 2018 najdete na našich webových stránkách ZDE. Děkujeme
všem, kdo jste nám svoje podněty sdělili. Vaše názory jsou pro nás důležité.

Přivítání 0. ročníku
Koncem května jsme u nás ve škole přivítali nejmenší kamarády, naše budoucí Mravenečky. Je jich
celkem 18 a vypadá to na veselou partu. Katka s Kristýnkou už se na ně těší :-)

Zápis do Školičky na rok 2018/2019
Od 1.2.2018 probíhá stále zápis do Školičky (odpolední výuka 1x týdně). Zájemci mohou zaslat mail
na adresu napravnikova@gtmskola.cz . Sdělte nám, prosím, jméno a datum narození dítěte a jeho
mateřský jazyk. Více informací o Školičce naleznete ZDE.
Zkoušky Fit in Deutsch 1 a 2
Zkoušky Fit in Deutsch 1 a 2 se konaly v pátek 18. května v Goethe institutu. Zúčastnilo se jich celkem 52 dětí z naší školy (42 Fit 1 a 10 Fit 2). Výsledky bude Goethe institut zasílat přímo rodičům,
nejpozději do čtyř týdnů po absolvování zkoušky. Prosíme rodiče, pokud chtějí, aby nám výsledky
napsali na bouckova@gtmskola.cz. Je to pro nás dobrá zpětná vazba. Děkujeme.

Dětský orchestr z Heilsbronnu
Koncem května jsme přivítali i kamarády z Heilsbronnu, kteří spolu s naším školním orchestrem vystoupí 31.5. v divadle Minor s představením „Vorstadtkrokodile“. Přejeme jim krásné zážitky a ať
se jim v Praze líbí. Děkujeme všem českým rodinám, které poskytly ubytování.
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PROJEKTU

14. května 2018 byl náš projekt Erasmus „Die Welt ist bunt - Die Kunst zusammen zu leben“ vyhlášen na konferenci „Förderung von demokratischer Bildung und Toleranz durch internationalen
Schulaustausch“ ve Výmaru vítězným projektem měsíce května. Jsme velmi rádi, že získal kromě
ocenění Hlavního města Prahy a Člověka v tísni i zahraniční ocenění, protože se nám tak znovu potvrdilo, že vést i menší děti k tomu, aby se zajímaly o to, co se ve světě děje, je správné a pro život
důležité. Vychováváme je k humanismu a toleranci. Více informací o konferenci se dočtete ZDE.
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PROJEKTU

Na zakončení dvouletého projektu Erasmus „Die Welt ist bunt - Die Kunst zusammen zu leben“ do
Prahy dorazily děti z Rakouska i Německa. V posledním květnovém týdnu budeme společně nacvičovat
muzikál „Vorstadtkrokodile“, který zahrajeme 31. května v divadle Minor. Na představení se přijeli
podívat i někteří zahraniční rodiče. Zároveň jsme pro naše hosty připravili bohatý odpolední program
a věříme, že si pobyt v Praze pěkně užijí :-)
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- 1.AB, 2.AB, 3.AB

V pondělí 14. května 2018 jsme týden zahájili sportem.
Děti absolvovaly ukázkovou volejbalovou tréninkovou
jednotku a potom si zahrály miniturnaj v přehazované.

STROJ ČASU - 4.B
Takový byl název zajímavého interaktivního pořadu pro žáky čtvrtých tříd, které připravila osvědčená společnost Besedárium. Děti řešily problémové situace, které nastaly v průběhu jejich fiktivního letu na novou planetu. Pojmenovaly ji
Kosmikuz. Zopakovaly si poznatky o sluneční soustavě, řešily technické rébusy a trénovaly pohyby v beztížném stavu.
K řešení úkolů skvěle využívaly znalostí geometrických pojmů, za což sklidily velkou pochvalu. Budeme se těšit na další programy, které pro nás Besedárium vymyslí.
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KNIHOVNA LÁDVÍ - 1.B

Děti z 1.B navštívily knihovnu na Ládví, kde se dozvěděly,
k čemu knihovny slouží. Po krátkém povídání si mohly
prohlédnout knížky a všichni dostali čtenářské přihlášky.

NA KŘÍDLECH

HUDBY

- 1.AB

Prvňáčci se v divadle Karla Hackera seznámili s harfou a příčnou flétnou v hudebním pořadu určenému k Mezinárodnímu dni
ptačího zpěvu. V podání souboru MUSICA DOLCE VITA si poslechli skladby i lidové písně inspirované ptačím zpěvem.
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JEDNOROŽCE - 5.AB

Divadelní představení, které navštívily třídy 5.AB, nepatří rozhodně k těm, na která se zapomíná. Hudebně výtvarná inscenace Hon na Jednorožce, která vznikla u příležitosti 20. výročí listopadových událostí 1989 a která je tematicky zaměřena na nesvobodu, nespravedlnost a strach, přinesla určitě dětem nejen prožitky, ale snad i mnoho
otázek. Divadelní hra vznikla na motivy skutečného příběhu politického vězně Luboše Jednorožce z 50. let 20. století. Každopádně je to příběh na zamyšlení.

BEACH

VOLEJBAL

- 5.AB

Páteční slunečné dopoledne 18. května jsme strávili krásně sportovně v areálu Beach klubu Ládví. Připraveny pro
nás byly lezecké úkoly, kroket, skákadlo a další soutěžní
stanoviště. Nakonec jsme si užili beachvolejbalový zápas.
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KNIŽNÍ

VELETRH

- 5.AB

Začátkem května navštívily obě třídy páťáků knižní veletrh na pražském Výstavišti. Dětem se tam velmi líbilo a zahrály si i novinky strategických her.

KRÁLOVSTVÍ

ČTENÁŘŮ

- 1.B

Děti z 1.B slavnostně vstoupily do Království
čtenářů a obdržely pamětní listy.
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LIBOZVUKY V MINORU - 2.AB

Ve středu 23. května jsme s druháky navštívili velice zajímavé
představení v divadle Minor. Už název napovídá, že vystoupení
bude netradiční. Děti nejen poslouchaly a sledovaly dění na
jevišti, ale aktivně se do představení zapojily. Opakovaly zvuky
a rytmy, dokonce i zpívaly. Všichni si to moc užili.

DÁRKY PRO

MAMINKY

- 4.A

Žáci 4.A si připravili pro maminky
ke Dni matek tyto dárky.
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- 3.AB + 4.AB

Třetí a čtvrté třídy na besedě s paní spisovatelkou Martinou Drijverovou. Povídali jsme
si o tom, jaké to je být spisovatelem, co vše
je potřeba udělat, aby vznikla nová kniha. A
autogramiádu jsme si opravdu užili!
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GALERIE PALMOVKA - 1.A, 2.AB A 3.B

Děti z 1.A, 2.AB a 3.B se zúčastnily
galerijní animace Přízraky v Galerii pod
Palmovkou. Po informacích o vystavených obrazech a různých výtvarných
akcích si děti samy „přízraky“ vytvořily.
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ČAS

29.5.

3ab – Materiály pro kosmické lodě, RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.

31.5.

Schulfest – školní muzikál v divadle Minor, třídy A – 16:00, B – 18:00

1.6.

5ab – Vyšehrad

1.6.

4ab – Materiály pro kosmické lodě, RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.

1.6.

Konec projektu Erasmus+ 2016 - 2018

1.-8.6.

2ab – Odjezd na školu v přírodě s plaváním, Zvířetice

4.6.

3ab – Matika Minecraft

4.-8.6.

0. ročník, Škola v přírodě – Bedřichov

5.6.

3ab – Muzeum Bedřicha Smetany / dopoledne

5.6.

3a + 5b – Učitelem na zkoušku

7.6.

Správní rada

7.6.

12.00

Děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ), seminář

7.6.

Seminář Erasmus / Bou

8.6.

5ab – Německý projekt DACHL-Reise

8.6.

5ab – Bojovka / večer

8.-15.6.

1ab – Škola v přírodě s plaváním

9.-16.6.

3ab – Škola v přírodě

11.-15.6.

5ab – Škola v přírodě

13.6.

Konference jazykářů / celý den

13.6.

9.00

2ab – Divadlo Jiskra,

13.6.

17.00

Kasárna Karlín „Tanec školám“

18.6.

Školní soutěže „Ďáblické vajíčko“, „Ďáblická opice“, „Ďáblický slavík“

19.6.

5ab – Prevence drogy

19.6.

5ab – Páťáci učí třeťáky „Moje tělo“

19.-22.6.

4ab – Zájezd do Pirny

20.6.

5ab – Návštěva Goethe institutu

20.6.

Přivítání budoucích prvňáčků / Fol + Fisch + 3ab „Zirkus“

20.6.

16.00

21.6.
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Pedagogická rada 16.00
5ab – Deutsche Botschaft

21.6.

8.00

Děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ), seminář

21.6.

9.00

1ab – Divadlo Jiskra,

21.-24.6.

4ab – Heilsbronn / Bou

25.6.

5ab – Safari, Dvůr Králové

27.6.

5ab – Kutná Hora

27.6.

3ab – History Park

29.6.

Vysvědčení

