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

Karneval na ledě
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INFORMACE
Zápis dětí do 1. třídy na rok 2019/2020
Pro zápis do 1. třídy je nutné si vyžádat termín testování, více informací naleznete ZDE.

Zápis dětí do Školičky (1x týdně odpoledne)
Od února 2019 probíhá zápis dětí do Školičky na školní rok 2019/2020. Více informací ZDE.
Pište nám na: napravnikova@gtmskola.cz

Připomínáme zaplacení školného na 2. pololetí
Informace o zaplacení školného naleznete na našich webových stránkách ZDE.

Den otevřených dveří
14. února proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Přivítali jsme nejen stávající rodiče, ale rodiny
s dětmi, které se k nám chytají na zápis. Zájem byl velký, 0. ročník je pro příští školní rok naplněn,
registrace pro řádný zápis do 1. třídy probíhá.

Přihlášky na zkoušku Fit in Deutsch 1 a 2
Jazykové zkoušky z němčiny Fit in Deutsch 1 (pro čtvrťáky) a Fit in Deutsch 2 (pro páťáky) se konají na Goethe institutu ve stejný den 31.5.2019. Přihlášky jsme rozesílali 25.2.2019 mailem všem
rodičům žáků 4. a 5. tříd a termín odevzdání je 4.3.2019 paní učitelce Jitce Boučkové.
Naše škola zajistí na termín 31.5.2019 nejen hromadné přihlášení dětí a fakturaci, ale i doprovod do
institutu a celodenní dohled nad nimi (paní Boučková bude doprovázet děti na Fit 1, paní Matyas na
Fit 2). Pokud Vám termín 31.5. nevyhovuje, můžete se individuálně přihlásit na termín 7.6.2019 přímo v Goethe institutu. Informace o zohlednění zkoušky Fit in Deutsch při přijímacím řízení na GTM
najdete ZDE (pro přijímací řízení je jedno, jestli mají děti certifikát ze zkoušky Fit 1 nebo Fit 2).
Stejnou váhu jako zkouška Fit in Deutsch má případně i rakouská zkouška KID.
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PODĚKOVÁNÍ
Poděkování MČ Praha 8
Dobrý den, pane Švarci,
ráda bych Vám a MČ Praha 8 poděkovala za realizaci kluzišť pro školní a veřejné bruslení. Milé a vyhovující zázemí, skvělý
a empatický servis! Pravidelně využíváme pro naše žáky kluziště Ládví, z referencí od rodičů víme, že velmi často bruslí
s dětmi odpoledne a o víkendech na Glowatského. Hrubá motorika dětí není ideální, pobyt venku je už spíš vzácností, proto
bruslení jako zpestření školní TV vítáme.
Ještě jednou děkuji za malé spokojené sportovce z naší ZŠ.
S milým pozdravem
Mgr. Hana Nápravníková

Odpověď MČ Praha 8
Dobrý den,
děkujeme za milý dopis. Jsme rádi, že můžeme touto cestou Vašim žákům poskytovat tolik potřebný prostor pro sportovní
aktivity.
S přáním klidného pracovního týdne
Michal Švarc, MČ Praha 8

Třída 4.B si užila bruslařské dopoledne. Děkujeme!
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ROČNÍK

V únoru se Mravenečci naučili spoustu zajímavých věcí
o lidském těle. Nejvíc je bavilo skládání kostí a orgánů
a velká zábava byla i u vymýšlení jmen pro bacily.

V úterý 26.2. jsme se vydali na
výlet vlakem do Staré čistírny
odpadních bod v Bubenči. Čistírna je technická památka,
která už se na původní účel
nepoužívá. S průvodcem jsme
proto mohli pohodlně procházet místa, kde se původně čistila voda pro celou Prahu. Dětem se líbila také parní strojovna a kotelna. Na závěr jsme
se projeli na prámu v usazovací
nádrži dlouhé 90 metrů.

4

www.gtmskola.cz

ZŠ

NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ

BRUSLENÍ

www.gtmskola.cz

A SÁŇKOVÁNÍ

Třída 1.B

Letošní zima
dorazila dokonce
i do Prahy. Využili jsme toho a
chodili jsme
bruslit nebo sáňkovat, co to jen
šlo. A bylo to
moc prima!

Třídy 1.AB

Třída 3.B
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HUDEBKA JINAK - 2.AB + 3.AB

Ve středu 13. února jsme se třeťáky zažili krásnou hodinu hudební výchovy. Přišel za námi
multiinstrumentalista Ondřej Tichý a rozezvučel s dětmi každý kout. Děti si vyzkoušely
rytmické nástroje z celého světa, učily se naslouchat i improvizovat. Bylo to moc prima.

Velmi zajímavý hudební workshop zažili naší druháci. Vyzkoušeli si hru na rozmani-
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té hudební nástroje a vytvořili jako členové třídního orchestru úžasné skladby.
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ABECEDA PENĚZ - 4.B

Třída 4.B zahájila pod vedením České spořitelny projekt Abeceda peněz.
Žáci vytvořili firmu, zvolili si podnikatelský záměr a na základě prezentace
zvolené paní ředitelky získali na své podnikání finanční prostředky.

Dobrý den, dámy a pánové,
ráda bych Vám představila naši společnost. Naše společnost se jmenuje KUCHTÍCI. Jsme
tým zkušených pekařů, cukrářů a barmanů. Naše řady doplňují i vybraní umělci.
Jsme specialisté na výrobu moučníků, cukrovinek a domácích nápojů. Klademe důraz na
kvalitní ruční výrobu. Naše výrobky vyrábíme s nadšením a láskou podle osvědčených
receptur.
Na základě provedeného průzkumu jsme sestavili takzvané CUKROMENU, které budeme
nabízet ke koupi našim zákazníkům. Cukromenu obsahuje naše nejžádanější výrobky.
Z nápojů mohu jmenovat např. domácí limonády a šťávy, ze sladké části pak např. wafle,
palačinky, sušenky, koláče, muffiny. Naše Cukromenu uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka.
Finanční záležitosti našeho projektu má na starosti můj kolega – finanční ředitel Adam.
Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci.
Ředitelka firmy Tereza
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RATOLEST - 5.A

V pátek 8. února navštívily děti z 5.A 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. Pak si s nimi zazpívaly písničky doprovázené orffovými nástroji a předaly jim malé dárky. Už se těšíme, až se sem na jaře vrátíme.

VÝROBA KRMÍTEK - 3.B

V pátek 1. února se třeťáci pustili do výroby krmítek pro ptáčky. Nejprve si poslechli krátkou přednášku o stálých a
stěhovavých ptácích, dozvěděli se, co jim můžeme, ale i nesmíme, do krmítka dát. Nakonec se děti pustily do samotné
výroby a plnění krmítek. I přes použití kladiv nikdo nepřišel o prstíky a krmítka byla na světě. Moc se dětem povedla.
Každý si zhotovil jedno své krmítko a jedno za celou třídu. Společně ho pak umístíme na školní zahradu.
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Jednoho dne dostaly děti
papír, na který si nalepily
modré kolečko a uslyšely
větu: "Bylo jednou jedno
modré kolečko a to se chtělo
na jeden den stát ..." Nejdříve se všichni divili, ale za
chvíli začala pracovat dětská
fantazie a vznikly zajímavé
příběhy a obrázky. Spisovatelská práce děti moc bavila.

MEIN FANTASIETIER - 2.A

V hodinách německého jazyka rozvíjíme nejen jazykové dovednosti dětí, ale také jejich
fantazii a chuť se učit.
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MINOR - 4.AB

Obě čtvrté třídy společně navštívily divadlo Minor. Zde je čekalo divadelní představení
s tematikou šikany „To byl jen vtip“. Děti měly možnost do představení zasahovat, hledat různá řešení a hrát společně s herci. Pro všechny to byl zajímavý a poučný zážitek.

MINOR - 5.AB

13. února se páté třídy vypravily na představení Lipany do divadla Minor. Zajímavou a vtipnou
formou si tak děti v kostce mohly zopakovat české dějiny od Jana Husa po bitvu u Lipan.
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Netradiční scéna byla navíc doplněna o živou hudbu. Těšíme se na další představení.
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Hned po jarních prázdninách jsme začali karnevalem. Část školy bruslila v Letňanech a
část školy se veselila v hale školy. Děti si zatančily, zasoutěžily a nechybělo ani karnevalové tvoření. Všichni si vyrobili brýle podle své fantazie. Moc jsme si to všichni užili.

11

www.gtmskola.cz

ZŠ

NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ

KARNEVAL NA

www.gtmskola.cz

LEDĚ

V pondělí, 25. února 2019 se konal náš každoroční karneval v Ice aréně v Letňanech, který nám zpříjemnil
návrat do školy po jarních prázdninách. Bruslení nám zpestřily i paní učitelky tanečním vystoupením v kostýmech princezen, tak jak je ze školy ani neznáme :-)
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DRUŽINA

Také děti z 1.A se těšily z náhlého přívalu
sněhu. Tělocvik ve škole nadšeně vyměnily
za odpolední bobování. Moc si to užily.
Druháci navštívili Toulcův dvůr.

V únoru jsme se 3.A navštívili kluziště Ládví, kde
si to děti moc užily. Když byl sníh, bavily nás velké koulovací bitvy. Kdo chtěl, vyrobil si hezkou
“Valentýnku”. Společně jsme nakreslili pár obrázků pro paní Evu Burešovou, bývalou paní učitelku,
která je již dlouho v důchodu, je nemocná a po
dětech je jí moc smutno.
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ČAS

1.3.

14

AKCE
1ab + 0. roč. – koncert PKF – Ládví / mach, krum

5.3.

9.00

2ab + 3b - Masopust – koncert v Hlaholu / třídní

6.3.

11.00

5b - festival Jeden svět / výchova demokratického občana

6.3.

1ab – Hudebka trochu jinak – ZŠ

12.3.

0. ročník – Minor / mach, krum

13.3.

1ab + 4ab – fyzikální pokusy pro malé školáky / zš – fol, šve, ada, bouk

16.3.

odjezd na hory / 2ab – Oddech – Pec pod Sněžkou / náp + kra

18.3.

odjezd na hory / 5ab + 0. - Kolínská – Pec pod Sněžkou / čeh + tich

19.3.

3a – Deutscholympiade

20.3.

3b – Deutscholympiade

21.3.

4a – Deutscholympiade

22.3.

4b – Deutscholympiade

27.3.

1a + 1b – Deutscholympiade / náp + svo

28.3.

Noc s Andersenem / 1ab + 2ab – nocování ve škole / fol, šve, kra, vlá

Hory 1.A + 3.B

