Newsletter Základní školy
německo-českého porozumění
2/2019

www.gtmskola.cz

Vážení rodiče,
v dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během ledna, a plán
práce na únor 2019.

Lyžařský výcvik v Peci pod Sněžkou, 1.A + 3.B
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INFORMACE
Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 14. února Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří na naší škole. Do výuky se můžete
podívat od 8.30 – 14.00 hodin. Polední pauza je od 11.15 - 12.15, to jsou děti na obědě.

Zápis dětí do 0. ročníku (celodenní provoz) a do Školičky (1x týdně odpoledne)
Od února 2019 probíhá zápis dětí do 0. ročníku a Školičky na školní rok 2019/2020.
Pište nám na: napravnikova@gtmskola.cz

Zápis dětí do 1. třídy
Pro zápis do 1. třídy je nutné si vyžádat termín testování, více informací naleznete ZDE.

Úhrada školného na 2. pololetí
Prosíme o úhradu školného na 2. pololetí. Informace naleznete na našich webových stránkách ZDE.

Školní kroužky
Školní kroužky ve 2. pololetí pokračují, není nutné se na ně znovu přihlašovat. Prosíme však o platbu
na 2. pololetí nejpozději do 9.2.2019 na TŘÍDNÍ ÚČET.

Jarní prázdniny
Jarní prázdniny jsou letos v termínu od 18. - 22.2.2019.

Přihlášky na zkoušku Fit in Deutsch
Během února budeme rozesílat přihlášky na zkoušku Fit in Deutsch 1 na Goethe institutu, která se
koná 31.5.2019 a stojí Kč 1.200,-. Zkouška se týká dětí, které navštěvují kroužek Fit in Deutsch 1.
Pokud by někteří čtvrťáci nebo páťáci měli zájem o složení zkoušky Fit in Deutsch 2, napište obratem mail paní učitelce Matyas.
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POZVÁNKA NA KARNEVAL NA LEDĚ - 25.2.

Na karneval na ledě zveme všechny děti, rodiče i kamarády.
Bruslíme v Ice Aréně Letňany

S sebou – brusle, masky, rukavice

25.2.2019 od 9:00 do 11:00 hod.

Sraz: v 8:30 u školy nebo 9:00 v Ice-Aréně

Vstupné 100,- Kč

Pozvěte své rodiče a kamarády!

Vstup na led pouze s bruslemi!
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POLICIE ČR - 1.AB

V lednu jsme se těšili na setkání s Policií ČR. Paní policistka nás seznámila s prací policie
a probrala s námi různé nebezpečné situace, se kterými bychom se mohli setkat,

MRAVENCI

A SNÍH

- 0.

Mravenci si užívají první sníh v Praze.
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DIVADLO KARLA HACKERA - 3.AB

Hned na začátku ledna jsme se
třeťáky navštívili Divadlo Karla
Hackera. Představení se jmenovalo Pohádky pod Řípem a celým
představením nás provázel Jan
Přeučil a Eva Hrušková. Seznámili nás s nejznámějšími českými pověstmi, nechyběly ani
loutky a spousta hezkých písniček. I děti se zapojily do představení a mohly se na chvíli stát
Kazi, Tetou nebo Bivojem.

FINANČNÍ

GRAMOTNOST

- 5.AB

16. ledna se páťáci ve škole zúčastnili programu ,,Velká rodinná rada", který byl zaměřen na finanční gramotnost. Za-
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jímavou formou stolní hry si tak mohli vyzkoušet, jak hlídat rodinný rozpočet, jak si spočítat čistý příjem, jak ušetřit
na dovolenou nebo jaké jsou možnosti výdělku. Program pro nás připravila paní Krištofová z projektu Besedárium.
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DRAVCI - CELÁ ŠKOLA

Ve škole nás navštívili dravci. Během programu Ptáci na obzoru jsme si povídali o volně žijících ptácích a jejich ochraně. Vyprávění jsme pozorně sledovali nejen my, ale i poštolka obecná, káně lesní, sokol stěhovavý a luňák červený.

POHÁDKOVÁ

FYZIKA

- 0. + 2.AB

Ve středu 23. ledna se konala Pohádková fyzika s paní Houfkovou z Matematicko-fyzikální fakulty UK.
Programu se zúčastnil 0. ročník a obě druhé třídy. Děti se dozvěděly zajímavé informace o teple a jeho
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měření termokamerou a zjistily, jak tají kostky ledu na odlišném povrchu. Cílem Pohádkové fyziky je
rozvíjet v dětech přirozený zájem o přírodní vědy a to se určitě povedlo - děti pokusy moc bavily.
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HORY - 1.A + 3.B

Lyžařský výcvik v Peci pod Sněžkou na chatě Oddech. Děti z 1a + 3b si užily krásné dny plné
sluníčka. Lyže, běžky i výlet pěšky – vše se obešlo bez úrazu a s úsměvem na tváři. Gratulujeme
všem závodníkům, kteří se účastnili jak sjezdových, tak běžeckých závodů.

HORY - 1.B + 3.A

20. ledna se na lyžák do Pece pod Sněžkou vypravily
třídy 1.B a 3.A. Krakonoš nám nadělil nádherné poča-
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sí, krásně se nám lyžovalo a samozřejmě byl i karneval na běžkách. Na hory budeme dlouho vzpomínat.
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BRUSLENÍ

MÍSTO LYŽOVÁNÍ

Děti z prvních a třetích tříd, které se neúčastní lyžařského výcviku, také nezahálí. Sportujeme v tělocvičně a
chodíme bruslit. Všichni jsou moc šikovní. Sportu zdar!

ŠACHOVÝ TURNAJ
Dne 28. ledna se naše škola
zúčastnila šachového turnaje - Přeboru Prahy školních
družstev na základní škole
Štěpánská. Naši školu reprezentoval tým ve složení Dominik (3.B), Michal (1.A),
Matyáš (2.B) a Šimon (3.A).
Celkově se náš tým umístil na
15. místě ze 45 družstev.
Dominik se navíc umístil na
3. místě a Michal na 4. místě
v individuálním hodnocení.
Všichni kluci hráli celkem 7
partií a bojovali až do posledního kola.

9

www.gtmskola.cz

ZŠ

NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ

www.gtmskola.cz

DRUŽINA

Druháčci na ledě.

V lednu nás ve 3A stále bavily nové hračky a
hry. Malovali jsme velký pražský ohňostroj.
Hráli jsme divadlo. A protože venku začalo
pořádně mrznout, namalovali a vyrobili jsme si
zimní sluníčko.
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PLÁN

NA ÚNOR

DATUM

ČAS

AKCE

1.2.

pololetní prázdniny

6.2.

2ab hudební pořad ve škole – hudební abeceda

6.2.

4ab Minor prevence – To byl jen vtip

8.2.

5a Ratolest sociální projekt / tich, bou

8.2.

3ab – ptačí svět Lesy ČR

8.2.

Družina: Muzeum Karla Zemana

13.2.

9.30

5ab Minor / Lipany

14.2.

11.30

Den otevřených dveří – informativní schůzka v hale školy

15.2.

Družina: Toulcův dvůr

18. – 22.2.

jarní prázdniny

25.2.

9.00

Karneval v Ice aréně Letňany, sraz u školy v 8:30

26.2.

18.00

zasedání Správní rady na GTM

27.2.

15.00

Orff konference – vyučující ZŠ

27. + 28.2.
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výuka s prvky Orff pedagogiky / celá škola

Zima 2019

