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

Mravenci na horách
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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.

Německá olympiáda
Během března a dubna proběhne ve všech třídách německá olympiáda (19/20.3. - 3.AB, 21/22.3. 4.AB, 27.3. - 1.AB, 8/9.4. - 5.AB, 10/11.4. - 2.AB). Vyhodnocení se uskuteční na školním meetingu
15. dubna.

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 od 9.00 hodin. Přihlášky jsme na Goethe institut
již poslali.
Naše škola zajistí na termín 31.5.2019 doprovod dětí do institutu a celodenní dohled nad nimi (paní
Boučková bude doprovázet děti na Fit 1, paní Matyas na Fit 2). Detailní informace od nás obdržíte
těsně před zkouškou.

Kroužek jógy pro rodiče
S příchodem jara zasíláme nabídku na nový kroužek pro rodiče: Hatha jóga pro ženy. Kroužek povede Katka Mastroianni a bude se konat každé úterý od 18 do 19 hod v hudebně naší školy. Jóga bude
obsahovat meditaci, uvolnění od stresu, protahování se zaměřením na páteř a trochu posilování.
Kroužek je vhodný i pro jógové začátečníky. Cena kroužku bude 100 Kč za jednu hodinu, bude se
platit na místě lektorce. První hodina bude v úterý 2.4.2019. Zájemci prosím hlaste se e-mailem
na krummackerova@gtmskola.cz.
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HORY

Na horách nám vyšlo parádní počasí. Užívali jsme si na lyžích, lopatách, v bazénu,
svezli jsme se psím spřežením a řádili
jsme v hromadách sněhu.

MRAVENCI - HUDEBNÍ

JARMARK

Děti se už podruhé vydaly na koncert Pražské komorní filharmonie za kamarády Šímou a Lupi. Tentokrát s nimi navštívily hudební jarmark a naučily se,
že hudba může mít různé tempo. Moc se jim to líbilo.
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- 1.AB + 4.AB

Během Pohádkové fyziky
jsme se nejen fotili, ale
také jsme zkoumali naše
tepelné stopy, otisky dlaní a zjišťovali jsme, které
materiály vedou teplo
dobře a které špatně.
Nakonec jsme si vysvětlili, jak se před teplem či
chladem nejlépe chránit.

FESTIVAL JEDEN

SVĚT

- 5.B

6. března navštívili žáci 5.B v rámci etiky festival dokumentárních filmů Jeden svět a shlédli tři krátké filmy: Monzunová
show, Dulce a Bašír v říši divů. Před projekcí jsme se na filmy připravovali, povídali jsme si o nich, na mapě světa jsme hledali
místa, kde se filmy budou odehrávat. Je důležité, abychom věděli, jak se v různých částech světa žije. Pomůže nám to se lépe
ve světě orientovat a také si vážit toho, jak se nám žije ve svobodné Evropě. Po shlédnutí každého filmu následovala debata.
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WERKSTATT - 2.AB

V hodinách německého jazyka jsme se učili slovesa, a tak jsme si je vyzkoušeli také v praxi. Děti prošly deseti staničkami
a německy si přečetly, co mají dělat: Ich säge mit der Säge. Ich arbeite mit dem Hammer. Ich gieße eine Blume. Ich esse
Obst. Ich rechne Aufgaben. Ich koche eine Suppe. Ich wasche das Glas ab und trinke Saft oder Wasser. Ich schneide
das Brot. Ich esse Bonbons. Ich schneide und klebe das Papier. Všichni pracovali s nadšením a vysloužili si jedničku :-)

LIDSKÉ

TĚLO

- 3.B

V prvouce se teď učíme o lidském těle. Nejprve jsme se v hodinách seznámili s částmi lidského těla, jak fungují vnitřní
orgány, proč máme kostru a svaly, jakými smysly vnímáme svět a jak o své tělo pečovat. Všech těchto informací jsme využili při skupinové práci, kde děti jednotlivé části lidského těla pěkně zpracovaly. Vše jsme završili interaktivní výstavou
Moje tělo, kde si děti vše zopakovaly. Za odměnu dostaly doktorský diplom a spoustu nových a zajímavých informací.
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HORY - 2.AB

Tento měsíc jsme vyrazili na lyžařský výcvik do Pece pod Sněžkou.
Všichni jsme si to moc užili, dobře nám tam vařili, hráli jsme si ve
sněhu, stavěli ledové sochy a všichni se vrátili ve zdraví a nadšení!

HORY - 5.AB

V týdnu od 17. - 24.3. vyjely třídy 5.A a 5.B na Kolínskou boudu do Krkonoš. Celý týden si páťáci užívali lyžování v Peci
pod Sněžkou i výlety do okolí v bílé stopě. Také karneval na běžkách pobavil kolemjdoucí a potěšil druháky na sousedním
Oddechu. Většinu týdne jsme měli sluneční ,,lázně" a počasí nám vyšlo i na závěrečný sjezd na Klondiku.
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MASOPUST - 2.B + 3.B

V rámci masopustního veselí
jsme 5. března navštívili
koncert chlapeckého sboru
Bruncvík v pražském Hlaholu. Kluci oblečení v maso-

DEN

DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ

- 2.B

pustních maskách pro nás
připravili pásmo písní a říkadel za doprovodu rytmických
nástrojů. Nechyběla ani pravá veselka, spousta masopustních masek a ochutnávka
klobásek a koláčků.

Děti si mohly přinést do školy své domácí zvířátko. Sešla se nám morčata, křečci, psi, kocourek a
rybička. Páníčci nám svá zvířátka představili a spolužáci se ptali na to, co je zajímalo. Super den!
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- 4.AB

V pondělí 26. 3. čtvrťáci navštívili kostel sv. Terezie na Kobyliském náměstí. Dozvěděli se, proč jsou
Velikonoce pro křesťany důležitějšími svátky než svátky Vánoční. Co je paškál, křtitelnice a křížová
cesta. Program byl velmi dobře připraven a všichni jsme si pondělní dopoledne v kostele nádherně užili.

TANEČNÍ

WORKSHOP

- 3.A

V březnu si děti ze 3.A vyzkoušely, jaké je to být tanečníkem. Taneční workshop pro ně připravil
jeden z nejpovolanějších - několikanásobný Mistr ČR, SR i vícemistr Evropy Marek Dědik, kterého
si děti oblíbily již jako finalistu Stardance. Pod jeho vedením si nejdříve zatrénovaly, vyzkoušely
náročná cvičení na koordinaci těla a nakonec došlo na výuku latinskoamerického tance Cha-Cha. A
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jelikož se dětem vedlo dobře, tak všechny na závěr obdržely diplomy pro "Mistra taneční lekce".
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HUDEBKA TROCHU JINAK - 1.AB

Hudební nástroje, které mají hudebníci ve velkých koncertních sálech už známe, ale ve středu 6. března
nám pan Tichý ukázal , že muzicírovat se může třeba i s polínkem, skořápkami, zvonečky a jinými zajímavými nástroji z celého světa. Společně jsme vytvořili krásnou hudbu, která se všem líbila.

NOC S ANDERSENEM - 1.AB + 2.AB

Již tradičně se na naší škole konala Noc s Andersenem. Děti si užily přivítání
pana Andersena, večerní pohádkový program a noční stezku školou. Na závěr
všichni společně povečeřeli a šli do svých tříd spát. Už se těšíme na další ročník.
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DRUŽINA

Blíží se zápisy, tak jsme i my, v družině 3.A, měli tu milou povinnost, vyrobit pro naše nové prvňáčky malý
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dárek na uvítanou. Doufáme, že je potěší a že se jim v naší škole bude líbit. Jarně jsme vyzdobili školní halu.

PLÁN

NA DUBEN

DATUM

ČAS

AKCE

1. – 4.4.

5a + 5b - Scio testy – během výuky / mat

2. - 5. 4.

zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/ 2020

7. – 12.4.

4a + 4b – pobyt Stubai / bou, náp, ada, bouk

8.4.

Deutscholympiade – 5a

9.4.

Deutscholympiade – 5b

10.4.

Deutscholympiade – 2a

11.4.

Deutscholympiade – 2b

11.4.

5ab – Mc Donald CUP / tich

15.4.

12:15

celoškolní meeting – výsledky Deutscholympiade 2019

16.4.

9:00

4b – Velikonoční výstava v DS / ada

17.4.

velikonoční projekty ve třídách / celá škola, včetně NJ

18. – 22.4.

velikonoční prázdniny

23. – 25.4.

1a + 1b - Osterprojekt – SRN / svo, par, šve, fol

24.4.
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15:15

4. pedagogická rada

16:30

setkání Rodičovské rady

17:30

rodičovské schůzky

25. + 26.4.

Orff projekty ve výuce / celá škola

26.4.

literární pořad NJ - Frau Kolb / alle Gruppen BLAU + 5ab / mat

30.4.

hudební dílny / 4ab - dopoledne

