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Vážení rodiče, 

v dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během června, a před-

běžný plán na příští školní rok 2018/2019.   
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
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INFORMACE 

Přivítání budoucích prvňáčků 

20. června jsme u nás ve škole přivítali naše budoucí prvňáčky. A aby se jim ve škole líbilo, nacvičili 

pro ně třeťáci divadelní představení v němčině „Der Zirkus kommt“, 

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. 

Úřední hodiny na ZŠNČP během letní prázdnin 

Úřední hodiny paní učitelky Nápravníkové v době letních prázdnin jsou vždy od 7.00 - 15.30 v těch-

to termínech: 13.7.2018, 31.7.2018, 1.8.2018, 16.8.2018 a 17.8.2018. 

Celoškolní meeting 

Na celoškolním meetingu 26. června jsme vyhodnotili celoškolní kolo sportovní, recitační a pěvecké 

soutěže. Zároveň byly předány diplomy a odměny za celotřídní soutěže. 

Divadelní představení „Die Vorstadtkrokodile“ a rozlučky 5.AB 

Vážení rodiče, videa z divadelního představení v Minoru „Die Vorstadtkrokodile“ a rozlučku tříd 

5.A a 5.B si můžete stáhnout zde (pozor, stahovat lze pouze do 11.7.). Videa jsou ve dvou různých 

kvalitách, ve kvalitě DVD nebo web - je na Vás, které z těch dvou si stáhnete. Obsah je stejný. 

Vorstadtkrokodile – třídy A: www.uschovna.cz/zasilka/AQE9H2WV3TPYH3VD-Z5I 

Vorstadtkrokodile – třídy B: www.uschovna.cz/zasilka/APJLERY84LI77H95-U6U 

Rozlučka 5.A: www.uschovna.cz/zasilka/AQBP855B568AE9N9-58P 

Rozlučka 5.B: www.uschovna.cz/zasilka/AQFMST4G5ZI7PF5C-3IF  

Výsledky Scio testů a studijní úspěšnost - 5.AB 

Výsledky Scio testů najdete na webových stránkách školy ZDE. 

Výsledky studijní úspěšnosti našich letošních páťáků najdete na webových stránkách ZDE. 

mailto:napravnikova@gtmskola.cz
http://zsncp.cz/pro-zajemce
http://zsncp.cz/novinky/skola/zaci/27-5-2018-vysledky-scio-testu-5-ab
http://zsncp.cz/files/dokumenty/skolni-dokumenty/2017-2018/Studijni-uspesnost-zaku-ZSNCP-2017-2018-new.pdf
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ZAŽÍT MĚSTO JINAK 2018 

Zažít školu jinak …  

Zveme Vás na happening s programem pro rodiny s dětmi 

15.9.2018 od 10.00 - 13.00 

 

Přijďte na společný brunch 

za doprovodu hudby a tance v příjemném prostředí na trávníku před 

Základní školou německo-českého porozumění, Chabařovická 1125/4, Praha 8 – Ďáblice. 
 

PROGRAM „Město snů“ 

Společný brunch 

Hudební a taneční vystoupení kapel a souborů 

Netradiční výtvarné, hudební a sportovní dílny pro děti i dospělé 

Sázení stromu (bude zakoupen z peněz získaných na knižním bazaru, celkem 900,- Kč) 

Tradiční knižní „Flohmarkt“ - prodej knih z knižního bazaru  

a na závěr 

„Ekologická“ módní přehlídka učitelského sboru ZŠNČP 

Zažít město jinak 2017 
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MUSICAL „VORSTADTKROKODILE“ 

31. května jsme v divadle Minor zahráli dvě divadelní představení „Die Vorstadtkrokodile“, která 

jsme nastudovali se žáky naší školy a s účastníky Erasmus projektu z Rakouska a Německa. Toto 

společné nastudování bylo zároveň vyvrcholením naší dvouleté spolupráce v rámci projektu Erasmus 

„Die Welt ist bunt - die Kunst zusammen zu leben“. Linky na stažení videí z obou představení jsme 

Vám poslali mailem, ale také jsou uvedeny v tomto newsletteru na straně 2. 
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MUSICAL „VORSTADTKROKODILE“ 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
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20 LET ČN FONDU BUDOUCNOSTI 

Na oslavách 20 let Česko-německého fondu budoucnosti vystoupila i 

naše škola s úryvky z muzikálu „Die Vorstadtkrokodile“ pod vedením 

paní Ramony Schulz. Všem účinkujícím srdečně děkujeme. 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - MRAVENCI 

V Jizerských horách Mravenci sbírali drahokamy poztrácené obrem Bedřichem, zkoumali vodní havěť, vyzkoušeli míst-

ní bazén a vířivku, zpívali u ohýnku a hlavně udělali nádherné výlety na Královku a k místnímu Viklanu. Čistý horský 

vzduch, nádherné jizerské lesy, výborná místní kuchyně a fantastické počasí! Škola v přírodě nám vyšla na jedničku!  
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 1.AB 

Ve dnech 8.-15. června jsme 

byli na škole v přírodě s pla-

veckým výcvikem. Měli jsme 

se krásně. Dvakrát denně 

jsme byli v bazénu a taky si 

užili okolní přírody a sportů 

na hřištích. 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 2.AB 

Děti byly rozděleny do jednotlivých skupin podle plavecké úrovně. Během celého pobytu jsme hráli hru na téma 

„Staré pověsti české". Provázel nás praotec Čech, který dětem zadával jednotlivé úkoly. Nechyběla ani starověká 

olympiáda. Navštívili jsme i zříceninu, kde na nás čekal čaroděj s dalšími úkoly. Děti pracovaly ve svých rodech a 

společně sbíraly body v podobě lipových listů, které si lepily na strom života.  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 3.AB 

Mozolov u Nadějkova 
 

Letošní škola v přírodě byla skuteč-

ně v přírodě a náramně jsme si ji 

užili. Hráli jsme celotáborovou hru 

Pevnost Boyard, navštívili jsme Mu-

zeum mlynářství a pekařství a také 

zážitkový park Zeměráj. Tam nás 

lákala stezka naboso, a protože 

bylo teplo a krásně svítilo sluníčko, 

neodolali jsme a vyzkoušeli ji. Měla 

ohromný úspěch. 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 5.AB 

Páťáci v outdoor resortu Březová zažili aktivní sportovní i teambuildingový Adventure program. Vyzkoušeli si vy-

sokolanové centrum, nízká lana, rafting, lezeckou stěnu Karlštejn, freefall, sjezd Démonky do rybníka, paintball, 

armygame i jízdu na koni. Užili si také bazénové hrátky, napínavou noční hru v lese i závěrečnou ohňovou show.  
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ZÁJEZD DO PIRNY - 4.AB 

Koncem června vyrazili čtvrťáci do Pirny. Navštívili Königstein, kde absolvovali prohlídku s průvodcem a Rallye. Po přespání v 

ubytovně se již těšili na německé kamarády. Ti si pro ně připravili malé divadelní představení a společné vyrábění, odpoledne 

se již děti rozešly do rodin. Další den je čekal výlet do lezeckého parku, který si moc užily. Poslední den navštívily internát.  

ZÁJEZD DO HEILSBRONNU - 4.AB 

Předposlední školní týden navštívilo osm 

slečen ze čtvrtých tříd Heilsbronn. Ces-

tou tam navštívily malebné starověké 

městečko Rothenburg, kde se natáčely 

poslední dva díly Harryho Pottera, Tam 

také vypracovaly některé pracovní listy. 

Odpoledne pokračovaly do Heilsbronnu, 

kde je všichni mile uvítali. Děvčata byla 

ubytovaná v německých rodinách. V pátek 

následoval výlet do Norimberka s prohlíd-

kou starověkých hradeb (v němčině). Poté 

se šlo do "Dunkelkaffee", což byl ohrom-

ný zážitek. V naprosté tmě popíjely limo-

nádu a pojídaly tyčinky a vyzkoušely si, 

jaké to je, když je člověk nevidomý.   
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ZIRKUSPROJEKT - 3.AB 

20. června jsme se celé dopoledne věnovali německému projektu "Zirkus". Tvořili jsme cirku-

sová slova ze slabik, počítali, vybarvovali, stříhali, lepili a hádali hádanky. Vytvořili jsme celou 

cirkusovou "Projektmappe". A za odměnu jsme dostali popcorn! Také jsme si zopakovali naše 

divadelní vystoupení "Der Zirkus kommt" a odpoledne jsme ho zahráli novým prvňáčkům.  

INDIANERPROJEKT - 3.AB 

Wir, die Indianer aus den Klassen 3.AB, widmeten uns am 20.6. 

unserem diesjährigen Lieblingsthema mit einem Indianerpro-

jekt. Wir lernten Lebensmittel aus Amerika kennen, bereiteten 

unsere Frühstückskanus zu, mampften, sangen und hörten uns 

Geschichten an. Wir wünschen wunderschöne Ferien und ich 

freue mich auf die Viertklässler im September.  



 

11 
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DIVADLO JISKRA - 1.AB + 2.AB 

Prvňáci byli koncem června ještě v divadle na 

představení Skřítek. Viděli příběh o skřítkovi, 

který měl léčivé schopnosti, ale svou chamtivostí 

a výběrem špatného kamaráda o ně přišel. Pohád-

ka byla poučná a se šťastným koncem. 

Moje tělo, můj hrad: Dne 13. června navštívili 

druháci moc zajímavé představení v Divadle Karla 

Hackera. Dozvěděli se, co škodí lidskému tělu a 

proč bychom měli žít zdravě. Hrad představoval 

lidské tělo. Spodní část hradu byla slinivka, kde 

nám pan Inzulín povídal o škodlivosti cukru, pro-

středek hradu bylo srdce, kde se mluvilo o škod-

livosti kouření. Nakonec jsme vyšplhali na nejvyšší 

věž, která představovala mozek. Té nejvíc ubližu-

je alkohol a drogy. Nechyběly ani písničky a le-

grace, přestože to bylo vážné téma.  

Koncem května a začátkem června se třeťáci a čtvrťáci účastnili zajímavé akti-

vity pro děti "Spacecraft materiál kit" (Materiály pro kosmické lodě), kdy ve sku-

pinkách zkoumali vlastnosti materiálů v kontextu vesmírného výzkumu. Celý pro-

gram pod vedením p. doktorky Houfkové byl velmi zajímavý a děti opravdu zaujal.  

VESMÍRNÝ PROGRAM - 3.AB + 4.AB 
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MINECRAFT - 3.AB 

Ke hře Minecraft, kterou jsme ve škole zkoušeli 

hrát, jsme nepotřebovali počítač, ale dřevěné 

kostky. Vytvářeli jsme podle paměti různá pro-

středí - lesy, louky, pouště, pralesy a pěkně jsme 

si procvičili prostorovou představivost. 

HISTORY PARK - 3.AB 

Vypravili jsme se pod bájnou horu Říp, abychom se 

seznámili s osídlením krajiny od pravěku po středo-

věk. Vyzkoušeli jsme si práci archeologa, odkrývali 

nálezy v terénu a vyráběli keramické nádoby.  
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MUZEUM B. SMETANY - 3.AB 

Malujeme a posloucháme Vltavu: 
Během návštěvy Muzea Bedřicha 
Smetany jsme si nejen povídali o 
životě a díle tohoto hudebního skladatele, ale také jsme při po-slechu symfonické básně Vltava poznávali českou krajinu plnou rusalek, hradů a zřícenin. 
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ROZLUČKA V MINORU - 5.AB 

Páťáci půjdou 29. června naposledy k nám 

do školy. Proto si pro nás v divadle Minor 

připravili rozlučku. 

Vyučování není mezi žáky 

příliš populární. Přesto se 

z něj může vyklubat příjem-

ně strávené dopoledne. 

1.6.2018 jsme si vyšli 

na Vyšehrad a navštívili jsme 

Slavín, společné místo po-

sledního odpočinku našich 

velikánů literatury, vědy, 

hudby, sportu,… Pak jsme se 

pokochali nádhernými výhle-

dy z vyšehradských šancí 

na řeku a Pražský hrad a 

naše dopoledne jsme ukončili 

piknikem před bazilikou sva-

tého Petra a Pavla.  

VYŠEHRAD - 5.AB 
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DACHL-REISE - 5.AB 

V pátek 8. června se páťáci v rámci hodin německého jazyka zúčastnili projektu "DACHL-Reise", 

tedy projektu, ve kterém získali další znalosti z německy mluvících zemí: Německa, Rakouska, Švý-

carska a Lichtenštejnska. Děti pracovaly ve skupinkách a každá skupinka navštívila tři staničky. Po 

závěrečném zopakování si všichni pochutnali na typicky německém dortu - "Schwarzwald Torte".  

BOJOVKA - 5.AB 

Sešli jsme se vpodvečer na Malé Straně. Děti nejprve musely vyřešit šifru. Potom dostaly mapu se stanovišti, 

úkoly na cestu k získání indicií a mohly vyrazit s nohsledy za dobrodružstvím. Cílem bylo najít zakódovaný kufřík 

a pokusit se jej pomocí získaných číslic otevřít. Na ty, kterým se to povedlo, čekala v kufříku svítící odměna.  
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PREVENCE DROGY - 5.AB 

Přednáška byla zaměřena především  na tzv. legální drogy – tabák, alkohol, léky…. Usilujeme o to, aby si děti již v 

tomto věku uvědomily primární problémy a základní vztahy v oblasti drogové problematiky. Dále aby získaly schop-

nost posoudit nebezpečnost omamných a psychotropních látek  pro člověka i pro společnost. Tato aktivita byla při-

způsobena úrovni cílové skupiny  a byla postavena na uvědomění si pojmu „závislost“ a jejích hlavních negativ.   

PÁŤÁCI UČÍ TŘEŤÁKY - 5.AB 

Výuka přírodovědy - téma lidské tělo se nám krásně pro-

pojila. Páťáci si připravili pro třeťáky prezentace na jed-

notlivé soustavy nebo orgány lidského těla. Třeťáci nao-

pak měli za úkol připravit pro páťáky záludné otázky.   
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DEUTSCHE BOTSCHAFT - 5.AB 

Bei wundeschönem Wetter besuchten die Klassen 5.AB am 

21.6.2018 den Tag der offenen Türen in der Deutschen 

Botschaft. Es wurde geknobelt, gesammelt und geraten 

und für die Erfolgreichen gab es eine süße Überraschung.  

GOETHE INSTITUT - 5.AB 

Třídy 5AB navštívily 20.6. Goethe 

institut. Dozvěděli jsme se, že 

hlavním posláním Goethe institutu 

je kromě výuky němčiny a jazyko-

vých zkoušek také šíření německé 

kultury, divadla a literatury. Na-

vštívili jsme knihovnu a děti poté 

absolvovaly virtuální kvíz s table-

ty. Viděly také německou pohádku 

"Kocour v botách". 

Knihovna Goethe institutu je ote-

vřená pro veřejnost, děti do 15 let 

mají členství zdarma. Knihovna má 

oddělení dětské literatury a des-

kových her a nabízí spoustu dal-

ších knih, časopisů, novin a DVD. 

Goethe institut sídlí v krásných 

prostorách na Masarykově nábře-

ží. Více informací najdete ZDE. 

https://www.goethe.de/ins/cz/cs/kul/bib.html
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DVŮR KRÁLOVÉ A SAFARI - 5.AB 

Po zaplacení vstupného u místní pokladny nás 

vítala královédvorská zoologická zahrada. 

Velké výběhy bez oplocení, početná stáda 

zvířat, sloni, žirafy, opice, ptáci, tygři, lvi, 

krokodýli a mnoho a mnoho dalších zvířat ze 

všech koutů světa jsem měli jako na dlani. 

Zajímavé byly tropické pavilony – ptačí svět, 

vodní svět, pavilony šelem, opic a lvů. 

V těchto pavilonech lze vidět zvířata v je-

jich přirozeném prostředí. Všem žáků tříd 

5.AB se výlet líbil.  

KUTNÁ HORA - 5.AB 

Celá historie Kutné Hory (která byla v roce 1995 zapsána na seznam UNESCO) je spjata se stříbrnými 

doly, které z města udělaly jedno z nejbohatších a nejdůležitějších ve středověkých Čechách.. Na našem 

výletě jsme také viděli katedrálu sv. Barbory, Vlašský dvůr, kostel sv. Jakuba a kostnici.  
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KOMENSKÝM NA ZKOUŠKU - 5.B 

Páťákům se začátkem června vyměnil učitel....nebo učitelka? Jeden z rodičů si přišel na hodinu vyzkoušet, 

jaké je to stát před třídou plnou všetečných otázek. Děti si užily příjemnou změnu v hodině dějepisu s náhle-

dem do historických souvislostí, i příčin a důsledků jednotlivých dějinných události. Děkujeme panu Krátkému 

za zajímavé zpestření výuky v rámci akce "Učitelem na zkoušku" a podrobný náhled na historické události.  

KOMENSKÝM NA ZKOUŠKU - 3.A 

Děkujeme tatínkovi Máji, že si na nás udělal čas. 

Odpověděl nám na naše otázky a řekl nám mnoho 

zajímavých informací. Škoda, že hodina nebyla delší.  
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TANEC ŠKOLÁM - MRAVENCI 

Dne 28. června se konalo 

finále recitační soutěže v 

Pražském literárním domě 

autorů německého jazyka, 

do kterého bylo vybráno 

jedenáct dětí z naší školy. 

Všichni účastníci před-

nesli zajímavé německé 

básničky, porota oceňova-

la zejména herecký před-

nes a rekvizity. Všichni 

účastníci finále dostali 

diplom a sladkou odměnu. 

PRAGER LITERATURHAUS 

Ve druhém pololetí jsme se účastnili hudebně pohybového projektu Tanec školám ve spolupráci s divadlem Ponec. 

Projekt Tanec školám dává dětem podněty, jak tvořivě vnímat svět. Cílem je rozšířit možnosti aktivního pohybu dětí 

ve škole, podpořit jejich pohybové schopnosti a tvořivé sebevyjádření. Tanec rozvíjí trvalé vazby mezi psychickou a 

fyzickou sférou, podporuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Formou pohybových her se rozvíjí i sociální doved-

nosti dětí, vzájemná i skupinová spolupráce. Díky přítomnosti hudebníka se děti učí lépe vnímat hudbu a rytmus.  
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OFFROAD ACTION - MRAVENCI 

V červnu jsme s Mravenečky navštívili Offroad Action centrum u Milovic. Čekalo nás pěkně akční dopoled-

ne. Soutěžili jsme, svezli jsme se v terénu, prohlédli si vojenskou techniku. Také jsme pekli buřtíky a po-

tom nás čekal nejlepší zážitek a to jízda v “BéVéPéčku” (bojové vozidlo pěchoty). Všem se to moc líbilo. 
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DRUŽINA 

PROJEKT MOTÝLI - 3.A 
V květnu jsme si ve škole založili 

housenkárium a pozorovali vývoj 

motýla od housenky přes kuklu až 

po krásnou babočku paví oko.  

Nakonec jsme všem motýlům zamá-

vali a popřáli jim šťastný let. 

V družině jsme si uží-

vali předčasné léto a 

po příjemném osvěže-

ní jsme hráli hry a 

vyráběli poslední vý-

robky. S přáním hez-

kých prázdnin se ten-

to rok loučíme a těší-

me se v září. 
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ŠKOLA NARUBY - 2.B 

CYKLOTOUR - 2.A 

Druhá třída se zúčastnila koncem června 

„Cyklotour“ ve Stráži nad Nežárkou. V pěti 

etapách jsme dokázali ujet 135 km v těžším 

i lehčím terénu. Všichni cyklisté byli skvělí. 

Doufáme, že to nebyla naše poslední akce.  

Se školním rokem jsme se rozloučili netradičně. Děti učily mě. Připravily si pro nás opravdu zajíma-

vé hodiny. Naučili jsme se písničku, básničku, malovali jsme i vyráběli z papíru. Psali jsme pětiminu-

tovku, skládali větu a vyslechli jsme referát o významné světové osobnosti. A hurá na prázdniny. 



 

24 

ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

VV A TV - 1.A 

Jitka 

Ve výtvarné výchově jsme byli po celý školní rok na návštěvě  u Jů a 

Hele. Rozloučili jsme se s nimi dvěma výtvarnými akcemi – „Jak u Jůhe-

láků vál barevný vítr“ a „Jak se u Jů a Hele objevily záhadné přízraky.  

V hodinách tělocviku jsme zase byli v cirkusu 

Humberto, kde jsme trénovali, procvičovali 

nebo se i učili některé cviky. Za naší snahu 

jsme pak získali průkaz, ve kterém máme naše 

úspěchy zaznamenané. 

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ - 5.AB 
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VÝLET LODÍ - 2.B 

V pondělí 25.6. jsme vyrazili na poslední výlet jako druháci. Rozhodli jsme se, že poznáme Prahu přímo 

z Vltavy. Dorazili jsme do přístaviště Judita, které je hned vedle Karlova mostu a jeho muzea. V pří-

stavu nás přivítal námořník a ukázal nám naši loď. Byla krásná. Než jsme odpluli, dostali jsme limču a 

nanuka. Mňam. Cestou nám o Praze vyprávěl sám kapitán. Bylo to moc zajímavé a užili jsme si to. 

FLORBALOVÝ TURNAJ 

29. května se zúčastnil náš florbalový tým ve složení  Mateo L., Mateo S., 

Kryštof D., Jonáš D., Martin P., Marek N., Marek T., Mikuláš B. a Tobiáš H. 

School Floorball cupu. V soutěži mladších žáků vybojovali 1. místo.  
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Datum Akce 

1. pololetí   

3.9.2018 Zahájení školního roku 8.30 (0. ročník v 8.00, 1.AB v 10.00) 

4.9.2018 Informační a koordinační schůzka pro kurz Školička – 14:00 

5.9.2018 Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů 17:30 

15.9.2018 Zažít město jinak 10.00 – 13.00 – Město snů 

28.9.2018 Státní svátek 

1. – 4.10.2018 Jazykový projekt Waldpark SRN – 5.AB 

1. – 4.10.2018 Adaptační kurz 1.AB 

16. – 19.10.2018 Jazykový projekt Salzburg – 4.AB 

31.10. – 2.11.2018 Ředitelské volno 

29. – 30.10.2018 Podzimní prázdniny 

14. – 16.11.2018 Pirna v Praze – 5.AB 

21.11.2018 Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů 17:30 

27. – 29.11.2018 Adventní projekt v Querxenlandu – 2.AB 

26. – 29.11.2018 Projekt v Trausnitz SRN – 3.AB 

11.12.2018 Vánoční slavnost – 1.AB + 2.AB 

12.12.2016 Vánoční slavnost -  3.AB + 4.AB + 5.AB 

24. – 26.12.2018 Státní svátek 

27.12.2018 – 2.1.2018 Vánoční prázdniny 

2. pololetí   

16.1.2018 Pedagogická rada + schůzky rodičů 17:30 

19. – 26.1.2019 Hory Oddech 1.A + 3.B 

20. – 27.1.2019 Hory Kolínská bouda 1.B + 3.A 

1.2.2019 Pololetní prázdniny 

18. – 22.2.2019 Jarní prázdniny 

16. – 23.3.2019 Hory Oddech 2.AB 

17. – 24.3.2019 Hory Kolínská bouda 5.AB + Mravenci 

18.4.2019 Velikonoční prázdniny 

7. – 12.4.2019 Hory Rakousko Stubai – 4.AB 

23. – 25.4.2019 Osterprojekt v Německu – 1.AB 

2. – 5.4.2019 Zápis do 1. tříd 

24.4.2019 Zápis do 1. tříd 

24.4.2019 Pedagogická rada + schůzky rodičů 17:30 

začátek června Školy v přírodě – 1. a 2. týden v červnu (upřesníme) 

2.9.2019 První školní den 2019/2020 
Změny termínů vyhrazeny. 


