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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

INFORMACE 

Sběr baterií 

Naše škola se zapojila do projektu Recyklohraní, který podporuje recyklaci odpadů a ekologickou 

výchovu dětí. V rámci tohoto projektu je v naší škole umístěná krabice pro zpětný odběr použitých 

baterií. Krabice je umístěná ve vstupní chodbě do školy naproti kanceláři paní Trojancové. Zelená 

krabice je k dispozici pro všechny děti i rodiče, jakékoliv použité baterie můžete přinést a vhodit 

je do krabice. Až bude krabice naplněná, zajistíme její 

odvoz.   

Ruku v ruce 

Milé holčičky a kluci, vážení rodiče! 

Každoročně se setkáváme i jinde než jen ve výuce. V rámci projektu „Ruku v ruce“ se máme mož-

nost setkat v divadle Minor. 

Zveme srdečně rodiče, děti i přátele školy na představení Sněhová královna, více ZDE. Představení 

se koná 15. 11. 2018 od 18:00 v divadle Minor, vstupenky budou k zakoupení v kanceláři školy od 

16.10. Rezervace je možná na napravnikova@gtmskola.cz. Cena vstupenky je 250,- Kč (každý divák 

musí mít vlastní vstupenku, zvažte účast mladších sourozenců, představení je pro děti mladšího 

školního věku). 

Těšíme se na setkání v divadle. 

Vaše paní učitelky. 

Rodičovské schůzky 14. listopadu 2018 

16:30 Setkání zástupců rodičovské rady – v D7 

17:00 Galerie Babí léto - hala školy 

 třídy 3a + 3b + 4a + 4b + 5a + 5b  

17:30 Rodičovské schůzky 

http://www.recyklohrani.cz
https://www.minor.cz/repertoar/snehova-kralovna/
mailto:napravnikova@gtmskola.cz
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

100 LET ČESKÉ STÁTNOSTI 

3.B 3.A 

1.B 

2.B 

100. výročí české státnosti jsme si připomněli slavnostním setkáním 

a prezentací projektů v hale školy (ke shlédnutí ZDE). Víme už, kdo 

se na založení republiky podílel, představena byla časová osa a vý-

znamné události za posledních 100 let. Víme, kdy a jak vznikla naše 

hymna, známe všechny státní symboly a dovedeme si představit, jak 

vypadal tehdejší svět. Pochlubili jsme se svými předky, navštívili 

jsme významná místa v Praze, která se s výročím spojují. 

Na závěr jsme naší republice, která má na dortu 100 svíček, zazpí-

vali státní hymnu. 

2.A 

1.A 

http://zsncp.cz/files/dokumenty/meeting/Meeting-2018-10-100-let-republiky.pdf
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

100 LET ČESKÉ STÁTNOSTI 

3.B 

3.B 

3.A 

5.B 5.A 

4.A 4.B 

3.A 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

ROZLOUČENÍ S LÉTEM - 0. ROČNÍK 

Mravenečci ve čtvrtek 11. října navštívili akci Rozloučení s létem, 

kterou pro školy a školky uspořádala MČ Praha 8. Naučili se třídit 

odpad, viděli práci kynologů, hasičů a asi nejvíc se jim líbilo šer-

mování s rytířem. Počasí bylo na jedničku a moc si to všichni užili.  

TANEC DĚTEM - 0. ROČNÍK 

Během hodin tancování se z nás za doprovodu živé hudby 

stávají opravdoví tanečníci a tanečnice. Učíme se sladit 

rytmus, hudbu, pohyb a také vzájemně spolupracovat.  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

KONCERT PRAŽSKÉ FILHARMONIE - 0. ROČNÍK 

V pátek 26. října se 0. ročník vypravil na koncert PKF - Prague Philharmonia do kulturního domu Ládví. 

Program byl doprovázen dvěma zpěváky - Šímou a Lupi, kteří pomáhali panu dirigentovi připravit hudební 

hostinu. Děti se zájmem poslouchaly, tleskaly a doprovázely některé skladby zvláštním hudebním nástro-

jem - dřevěnou lžící. Program se všem líbil a určitě některý z koncertů PKF pro děti navštívíme znovu. 

18. října odjela 3.A na výlet do Strážného  v Krkonoších na Podzimní plackiádu. Úkolem bylo plnit 

různé tématické úkoly a za ně získat placku. Placek bylo sedm - Messnerova, T. Manna, Indiana 

Jonse, Einsteinova, Masarykova, Mistra Beana a Rychlých Šípů. Výlet jsme si pěkně užili. 

PLACKIÁDA - 3.A 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

HERBSTPROJEKT - 1.AB 

19. října si prvňáčkové vy-

zkoušeli svůj první projekt. 

Vyráběli jsme draky a 

ovocné ježky, mandalu 

z přírodniny, pracovali 

jsme se stavebnicí LÜK, 

naučili jsme se písničku Es 

ist Herbst, zvládli jsme 

podzimní matematiku. A 

taky umíme pracovat ve 

skupinách! Gut gemacht! 

I když se nám ochladilo, na adapťáku nám to nevadilo! Zažili jsme spoustu dobrodružství, soutěžili jsme v mnoha soutě-

žích na hřišti a v lese. Když nám zapršelo, schovali jsme se ve vyhřátém domečku. Asi nejtěžší pro všechny byla soutěž 

v navlékání a zavazování tkaničky u papírové botky. U této soutěže se skoro každý pěkně nahněval. Po naplnění bříšek 

se nám vždy dobře spalo. S veselou jsme pak jeli domů.  

ADAPŤÁK - 1.B  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
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Děti ze čtvrtých tříd započaly reminiscenční projekt s babičkami a dědečky a ptají se jich na jejich zkušenosti z let 

1918, 1948, 1968 a 1998. Reminiscenční projekt ve třídách 4ab je pro nás nejen setkávání se seniory. Učíme se práci 

ve skupinách, naslouchání, sdílení, vyhledávání informací, práci s klíčovými slovy. V neposlední řadě je to i o společné 

radosti, těšíme se na seniorskou kavárnu koncem listopadu. 

REMINISCENČNÍ PROJEKT - 4.AB 

ADAPŤÁK - 1.A 

Společný pobyt na farmě Ztracenka 

jsme si náramně užili. Hráli jsme sezna-

movací hry, chodili na procházky a ka-

marádili se s místními zvířátky. Cestou 

domů jsme také navštívili Památník Jo-

sefa Lady a kocoura Mikeše v Hrusicích.  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

AUSFLUG IN DIE GALAXIE - 5.AB 

První říjnový týden vyjely páťáci na jazykový projekt "Ausflug in die Galaxie" do Německa do Waldparku. Sice byla už zima, 

ale program byl zajímavý a pestrý: vyřezávání ze dřeva, návštěva "Raumfahrtmuseum" v Morgenröthe, návštěva planetária v 

Rodewisch, sportovní hry, lezecká stěna, diskotéka, kino, bowling, pit pat a vypracování pracovních listů k tématu "Galaxie".  

ZÁBAVNÁ MATEMATIKA - 3.AB 

Pomocí matematických úkolů děti odletěly na neprobádanou planetu. Tam řešily geometric-

ké úlohy, početní řady, počítaly na základě ikon, ale také musely prokázat obratnost a 

rychlost. Zjišťovaly, zda by se dalo na planetě žít a jaké jsou podmínky k životu i na Zemi.  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

TANEC ŠKOLÁM - 1.AB 

Během hodin tancování se z nás za doprovodu živé hudby 

stávají opravdoví tanečníci a tanečnice. Učíme se sladit 

rytmus, hudbu, pohyb a také vzájemně spolupracovat.  

KOUZELNÝ SEMAFOR - 1.AB 

Pohádka Kouzelný semafor v Muzeu 

policie ČR byla veselá a zábavná, 

také nás ale hodně naučila. Povídali 

jsme si o dopravních značkách a o 

bezpečném chování v silničním  pro-

vozu. Nakonec jsme si i zasoutěžili. 



 

11 

 

KOCOUR MODROOČKO - 2.AB 

ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 

MUZEUM J.A.KOMENSKÉHO - 3.B 

Škola před 100 lety: V rámci oslav výročí 100 let naší republiky jsme se třídou 3.B navštívili expozici Škola v promě-

nách staletí. Děti dostaly pracovní list, kde na informačních panelech zjišťovaly důležité informace o 1. republice. Dále 

jsme nahlédli do školní třídy, do které chodily děti před 100 lety. Vyzkoušeli jsme lavice i dobové aktovky. Děti si také 

zkusily napsat krátký text brkem namáčeným v kalamáři. Dokonce si někteří mohli obléknout i dobové oblečení. 

Druháci navštívili 24. října představení Kocour Mod-

roočko v divadle V Korunní. Líbily se nám melodické 

písničky i herecké výkony všech kocourů a koček.  

 www.gtmskola.cz 
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Hustone, máme problém! Děti se na chvilku staly specialisty na dobrodruž-

né cestě do vesmíru. Musely zachránit lidstvo a objevovat nové planety. 

Jediné, co jim k tomu mohlo nejvíce pomoci, je matematika. Děti zjistily, 

že matematika je všude kolem nás a počítání a kombinování si užívaly. 

BESEDÁRIUM – 4.AB 

ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

V říjnu navštívili žáci čtvrtých tříd Salzburg. Protože toto město je rodištěm Wolfganga Amadea Mozarta, 

Prohlédly si rodný dům W.A.Mozarta a navštívily přírodovědné muzeum Haus der Natur. Hlavní náplní výletu byl 

dvoudenní program v Institutu Carla Orffa, který byl zaměřen na hudební a pohybový rozvoj. Jeho součástí 

byla i výroba hudebních nástrojů. Domů se děti vracely nadšené a plné zážitků.  

SALZBURG – 4.AB 
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

1.AB – S krásným podzimním sluníčkem jsme se s dětmi vydaly před 

školu kreslit skřítky Podzimníčky. Dětem se malování skřítků křídami 

moc líbilo, nejvíc proto, že je kreslily ve své životní velikosti. 

3.A – V říjnu jsme se zaměřili na přicházející podzim a 

snažili jsme se vyzdobit třídu podzimní tvorbou. Kdo 

nechtěl malovat, mohl soutěžit v různých menších akti-

vitách a nebo rozvíjet svoji fantazii s novým legem. 

3.B – V říjnu proběhla v družině soutěž v malování, kte-

rou zorganizovaly samy děti. Měly připravené i diplomy 

a odměny. Také nám do školy přibyl nový klavír, a tak 

nám některé děti pobyt v družině zpříjemňují. 
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PLÁN NA LISTOPAD 
 www.gtmskola.cz 

3.11. 9:00  Muzeum hudby – 2a 

6. – 8.11.   Pirna v Praze / projekt 5ab / měš + svo + TU 

9.11.  Martinský projekt – nj – třídy 1a + 1b – náp, svo, mat + TU 

14.11. 15:15 2. pedagogická rada – 2. patro  

 16:30 setkání zástupců rodičovské rady – 2. patro nj D7 

 17:00 Galerie Babí léto, hala školy / třídy 3a + 3b + 4a + 4b + 5a + 5b  

 17:30 rodičovské schůzky 

15.11. 9:00  reminiscenční projekt – 4b – zakončení / ada, náp 

15.12.  18:00 Pojďte s námi do Minoru / Sněhová královna – rodiče a děti 

16.11. 9:00  reminiscenční projekt – 4a – zakončení / bouk, náp 

21.11.  focení dětí - portréty 

26. – 29.11. jazykový projekt Mittelalter – SRN – 3ab / nap + háj + měš + skle + kund 

27. – 29.11. jazykový projekt Advent – SRN – 2a + 2b / vlá + kra + svo + mat 

30.11.  3ab + 4ab – Muzeum policie – prevence šikany / třídní 

Akce školní družiny: 

9.11.  1ab + 2ab – kreativní mýdlárna Boemi 

16.11.  3ab – podzimní dílny a drakiáda  

 DATUM ČAS AKCE 

Podzim 


