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Vážení rodiče,
v dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince, a plán
práce na leden 2019. Zároveň všem přejeme hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Čertovská škola 2018
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INFORMACE
Adventní sbírka pro Klokánek
Milá paní Nápravníková, vážení rodiče a milé děti,
mnohokrát děkujeme, velmi si vážíme Vaší pomoci a jsme za ni skutečně nesmírně vděční! Přejeme
překrásný adventní čas plný kouzelných okamžiků a těšíme se 19.12. v 8:30, až nás přijdete s prvňáky navštívit. Se srdečným pozdravem, Bc. Veronika Dudová, ředitelka Klokánku

Začátek školy v novém kalendářním roce
Škola začíná 3. ledna 2019, výuka dle rozvrhu. POZOR!!! Ve dnech 3. a 4. ledna školní jídelna Burešova nevaří!!!

Swap na GTM
Studenti ekonomického semináře z oktávy spolu s částí studentů z kvinty A a B organizují zajímavou akci pro studenty, rodiče i širokou veřejnost - Swap, na kterém můžou účastníci vyměnit nepotřebné oblečení a knihy za jiné. V příloze vám zasílám pozvánku s podrobnými informacemi, akce se
koná 10.1.2019 na GTM. Můžete udělat místo ve skříních pro nové vánoční dárky, případně se zbavit
dárků nechtěných a za něco pěkného je vyměnit :-). Více informací ZDE.

Kurz němčiny pro rodiče
Nabízíme možnost přihlásit se do kurzu němčiny pro dospělé, který povede paní Plátková. Úroveň
kurzu mírně pokročilí, navrhovaný termín pátek 8:30 - 9:30 na ZŠ. Začátek kurzu bude přibližně
v půlce ledna, cena podle počtu přihlášených. Ideální námět na novoroční předsevzetí :-).
Zájemci pište prosím na krummackerova@gtmskola.cz.
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ČERTOVSKÁ ŠKOLA

Čas letí jako voda. A je to zase tady. Čas čertů, čertic, pekelníků, andílků, Mikulášů, bez nichž si 5. prosinec neumíme
představit. Škola se opět proměnila v čertovskou, čerty se tu to jen hemžilo. Od samého rána bylo slyšet blekotání, huhňání, brblání, samé prapodivné zvuky. Zvoněním ale vše utichlo a čertovské vyučování začalo. Kdo nezlobil a měl čisté svědomí, ten se bát nemusel. Rohatec řinčel řetězem, dupal kopytem, blekotal jazykem. Hodná čertiska byla pochválena a
obdarována, zlobidla musela slíbit, že se polepší. A tak se stalo, že všichni andílci i ti čertíci nakonec ve škole zůstali.

NÁVŠTĚVA KLOKÁNKU - 1.AB

Ve středu 19. prosince jsme dostali pozvání na návštěvu. A to ne ledajakou. Navštívili jsme
totiž děti a tety v Klokánku. Přinesli jsme perníčky na ochutnání a naopak ochutnali jejich
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vánoční cukroví. Nakonec na nás čekal jako poděkování za podporu malý dáreček.
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ADVENTNÍ

VÁNOČNÍ
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SLAVNOST

BESÍDKA
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- 1.B

- 2.B

Poslední školní den jsme měli besídku s cukrovím, dárečky a
koledami. Veselé Vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 2019!
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ROČNÍK

Ve čtvrtek 13. prosince vyrazily děti z nultého ročníku na výlet na zámek Loučeň. Zámkem nás provedla milá průvodkyně v dobovém oblečení a ukázala nám krásně vyzdobené komnaty, ve kterých bylo několik vánočních stromečků. Dětem se líbil stromek ozdobený perníčky, velký stromek v barvách republiky a neviditelný stromeček.
Po obědě v zámecké restauraci se jen zaprášilo a před odjezdem jsme si ještě prohlédli zámecké bludiště.

TANEC ŠKOLÁM - 1.AB

V prosinci jsme opět tančili a cvičili na krásnou hudbu. Nakonec jsme hráli "Opakovanou",
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kdy jedna třída něco zatančila a druhá to zopakovala a pak jsme si to vyměnili.
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ROČNÍK

Jestlipak víte, jak se jde Zpátky do Betléma? Pokud ne, zajděte si na krásné představení
Vojty Vrtka. My se to dozvěděli 7. prosince v Divadle K. Hackera. Moc se nám to líbilo.

DIVADLO JISKRA - 2.AB

Vánoční atmosféru si druháci užili na představení „Putování s anděly“
v divadle K. Hackera. Na závěr jsme si zazpívali koledy.
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SOUTĚŽ „STERNENBRIEFE“
Žáci čtvrtých a pátých tříd psali německé „Sternenbriefe“ o svých oblíbených
místech v České republice. Tyto dopisy
poputují do Německa, kde z nich naše
partnerská škola v Schildow vytvoří plakátový triptych, ve kterém si děti tří
partnerských škol z Rakouska, Německa
a České republiky představí svou zem.
Tyto dopisy budou doplněné fotografiemi míst s evropskou hvězdou, která po
Evropě symbolicky putuje a všechna tato
místo navštěvuje. Celé dílo se zúčastní
dětské výtvarné soutěže v Německu.

PUTOVÁNÍ

ZA

RUSALKOU - 3.B

V pondělí jsme navštívili Muzeum
Antonína Dvořáka. Zúčastnili jsme
se workshopu na téma Rusalka.
Děti se seznámily s životem A.
Dvořáka a jeho dílem. Nejvíce se
pak zaposlouchaly do krásných
melodií z opery Rusalka. Holčičky
tančily jako víly a kluci si zahráli
na vodníky.
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- 3.AB

Dne 10. prosince třeťáky navštívila paní policistka. Představila dětem, co obnáší její práce a jak
policistům pomáhají psi. Dále si děti zopakovaly bezpečnost dopravního provozu jako chodci i jako
cestující v tramvaji. Na závěr všichni dostali reflexní ještěrku na zavěšení na batoh nebo na bundu.

REMINISCENCE - 4.AB
Během prvního pololetí probíhal
ve 4. třídách projekt reminiscence. Děti se při něm dozvěděly zajímavosti ze života seniorů.
Mezi dětmi a babičkami a dědečky vznikl milý přátelský
vztah. Projekt byl ukončen kavárničkou s krátkým vystoupením žáků. Senioři si v dětském
podání poslechli své oblíbené
písně a střípky ze svého života.
Vše provázela příjemná a
vstřícná atmosféra, ve které se
všichni cítili obohaceni.
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- 5.B

Dne 14. prosince se třída 5.B vydala na vánoční koncert chlapeckého sboru Bruncvík do
kostela Sv. Martina ve zdi. Kromě netradičních vánočních koled z různých oblastí Moravy s doprovodem cimbálu jsme měli možnost shlédnout i tradiční hru o Sv. Dorotě.

NÁVŠTĚVA RATOLESTI - 5.B

7. prosince navštívily děti z 5.B základní školu speciální Diakonie ve Strašnicích. Je to škola pro děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Paní učitelka dětem školičku ukázala a vysvětlila, co a jak se zdejší děti učí. Je to
jiné než u nás ve škole. Poté se naše děti seznámily s dětmi, které do této školy chodí, zazpívaly jim vánoční koledy a
předaly malé dárky. Už se těšíme, až se sem na jaře vrátíme a půjdeme si s dětmi hrát do parku.
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ČAS

AKCE

3.1.

začátek výuky v novém kalendářním roce / 3. a 4.1. jídelna nevaří !

9.1.

1ab - prevence – policie – nebezpečné situace / 1. a 2.hod

9.1.

přírodovědný pořad - Ornita – krkavcovití – celá škola

11.1.

9.00

16.1.
16.1.

3ab - pohádky pod Řípem / Jiskra
5ab – Besedárium – finanční gramotnost / hudebna

15:15

pedagogická rada

16:30

schůzka Rodičovské rady

17:30

rodičovské schůzky

18.1.

8.00

4a – finanční gramotnost – ČS – Ládví / bouk

21.1.

8.00

4b – finanční gramotnost – ČS – Ládví / ada

19. – 26.1.

pobyt na horách – třídy 1a + 3b – hotel Oddech, Pec pod Sněžkou / náp

20. – 27.1.

pobyt na horách – třídy 1b + 3a – Kolínská Bouda, Pec pod Sněžkou / skl

31.1.

pololetní vysvědčení – poslední vyučovací hodinu, výuka dle rozvrhu

1.2.

pololetní prázdniny
Přejeme zdravý a pohodový rok 2019!
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