Newsletter Základní školy
německo-českého porozumění
6/2019

www.gtmskola.cz

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

Dětský jarmark - 4.AB
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INFORMACE
Přivítání budoucích prvňáčků
Děkujeme třídám 3a + 3b za milé divadelní představení pro naše budoucí prvňáčky. Dětem i rodičům
jsme představili vyučující a vychovatelky pro příští školní rok, předali jsme důležité informace a těšíme se na setkání. Do školy se přišli podívat i budoucí Mravenečkové se svými rodiči. Těšíme se
s našimi nejmenšími školáčky na setkání v září.
Bazar knih a školního oblečení
V pátek 14.6. se uskuteční bazar knih a školního oblečení (mikin a triček s logem školy, z kterých
děti už vyrostly). Věci k prodeji bude možné nosit a nechávat na infocentru v týdnu od 10.6. a prodej bude probíhat v pátek 14.6. od 12:30 do 15 hod. v hale školy. Podrobné informace k bazaru zašleme s předstihem e-mailem, případné dotazy prosím zasílejte na krummackerova@gtmskola.cz.
Výsledky testování Scio - 5.AB
Výsledky testování pátých tříd Scio naleznete na našich webových stránkách ZDE. Testovalo se
z matematiky, českého jazyka a z obecných studijních předpokladů.

Zkoušky Fit in Deutsch 1 a 2 na Goethe institutu
31. května proběhly na Goethe institutu jazykové zkoušky z němčiny. Zkoušky Fit 1 (úroveň A1) se
zúčastnilo 35 dětí a zkoušky Fit 2 (úroveň A2) 22 dětí z naší školy. Výsledky bude Goethe institut
zasílat přímo účastníkům zkoušky koncem června.

Testování ČŠI
Začátkem května proběhlo ve třídách 4ab testování České školní inspekce. Pro naše děti bylo testování na tabletu trochu netradiční, nicméně vše proběhlo bez problémů. Testovala se matematika a
znalosti z oblasti přírodovědy. Děkuji za téměř 100% účast, byla to malá přípravná zkouška na
SCIO v 5. ročníku.

Konec školních kroužků
Připomínáme, že školní kroužky končí 31. května. Nahrazovat se bude v červnu pouze florbal.
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POZVÁNKA NA

MUZIKÁL

Zveme Vás na školní divadelní představení, které hrajeme
21.6. od 15.00 hodin v Divadle pod Palmovkou. Letos hrajeme
pouze jedno představení, vstupenky předáme v týdnu od 10. 6.
přímo dětem. Cena je 100,- Kč, hradí se ze třídního účtu.
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ŠKOLIČKA

Ve školičce byla v posledním
květnovém týdnu na programu
zmrzlinárna, písničky a malá
slavnost na rozloučenou.
Přejeme všem předškoláčkům
pohodový školní start !

PĚSTOVÁNÍ

BRAMBOR

- 0. ROČNÍK

Děti z nultého ročníku začátkem dubna zasadily brambory a díky pěknému počasí brambory dobře rostou. Na konci školního roku je sklidíme a uspořádáme bramborovou hostinu. Už se těšíme.
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POHÁDKOVÉ

HRANÍ

- 0. ROČNÍK

Děti z kroužku Pohádkové hraní sehrály pro Mravenečky z
0. ročníku pod vedením paní učitelky Katky Fischerové dne
21.5. představení Zlatovláska. Mravenečkům se to moc líbilo
a herce náležitě ocenili zaslouženým velkým potleskem.

ĎÁBLICKÁ HVĚZDÁRNA - 1.AB
Ve středu 22. května navštívili prvňáčci hvězdárnu v
Ďáblicích. Byl pro ně připraven program "Odkud svítí
sluníčko", ve kterém si děti
procvičily, co se děje s přírodou v jednotlivých ročních obdobích. Jako pokaždé byla možnost si prohlédnout jednotlivé hvězdářské
dalekohledy. Bohužel bylo
však zataženo, a proto pozorování Slunce nebylo možné.
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DEUTSCHLANDREISE - 5.AB

17. května se obě páté třídy zúčastnily projektu Deutschlandreise. Každá třída prošla třemi staničkami, ve kterých děti
plnily různé úkoly. Třída 5.A vařila Kaiserschmarrn, povídala si o Drážďanech a vyráběla z papíru německý dort Schwarzwälder Kirschtorte. Třída 5.B prošla všechny Bundesländer, povídala si o Berlínu a poslouchala hudbu od Beethovena.

DRUMBENY - 5.B

15. května se žáci třídy 5.B učili bubnovat s drumbeny.
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NÁVŠTĚVA RATOLESTI - 5.AB

V květnu se děti z 5.AB konečně vydaly na druhou návštěvu dětí ze základní
školy speciální Diakonie ve Strašnicích. Na návštěvu jsme se pečlivě připravovali, povídali si o různých postiženích, kterými tam děti trpí, a každá dvojice
našich dětí si na dopoledne "adoptovala" svého kamaráda z Ratolesti. Připravila
si pro něj krátký program a po celou dobu naší návštěvy se o něj taky starala.
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NÁRODNÍ

TECHNICKÉ MUZEUM

- 5.A

Byli jsme my 5.A v Národním
technickém muzeu na Letné.
Navštívili jsme také rudné a
uhelné doly. Všem se líbilo.

HUDEBKA TROCHU JINAK - 5.AB
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VĚDOHRANÍ - 2.B

Navštívili jsme akci MAT-FYZ fakulty Vědohraní. Děti se hravou formou seznámily
se zákony fyziky, optiky a viděly tanec robotů. Odnesly si spoustu nových zážitků.

BUBNOVÁNÍ - 4.A

Didgeridoo je dechový hudební nástroj australských domorodců. Původně se jedná o termity vyžraný dutý kmínek eukalyptu. Děti zjistily, že si tento nástroj doma můžou vyrobit z plastové trubky, papírové role či kovové duté násady od vysavače. Pak jsme si společně zabubnovali a dobře naladění jsme šli připravovat Jarní Jarmark.
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- 4.AB

Tržba minus náklady je zisk. Zní to jednoduše, ale co je kolem ještě práce: reklama, pozvánky, příprava, výroba,
vymyslet název, nastavit cenu, výzdoba. Najít nápady, odvahu, čas... děti to stálo spousty energie a sil. Největší
odměnou pro ně byl povedený jarmark. Užily si spousty legrace a hodně se toho naučily, nejen o financích.
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REZITATIONSWETTBEWERB - 4.AB

29. května proběhlo školní kolo německé recitační soutěže. Finále se
uskuteční 4. června v 15.00 hodin v „Sächsische Gesellschaft“ U Lužického semináře. Soutěžit s námi budou i naši kamarádi z Pirny a Schildow.
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DRUŽINA

Počasí nám v květnu moc nepřálo, venku často pršelo, a tak jsme vyráběli
přáníčka pro maminky k svátku a ,,družinovou olympiádu” jsme museli místo původně plánovaného hřiště uspořádat v tělocvičně. I tak se akce povedla, děti si zasoutěžily, porovnaly síly a dostaly malou odměnu.
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ČAS

AKCE

3.-7.6.

školy v přírodě – třídy 0., 1ab, 2ab, 3b, 5ab

3.-5.6.

4a – Pirna v Praze / projekt s partnerskou školou

3.-7.6.

4b – Schildow v Praze / projekt s partnerskou školou

4.6.

15.00

6.-9.6.

4ab – Lužický seminář – finále Rezitationswettbewerb 2019
4a – škola v přírodě

6.6.

18.00

Správní rada/ GTM

12.6.

8:30

školní soutěže „Ďáblické vajíčko“, „Ďáblická opice“, „Ďáblický slavík“

14.6.

2b – Muzeum Bedřicha Smetany / dopoledne

18.6.

2a – Muzeum Bedřicha Smetany / dopoledne

19.6.

15.00

Pedagogická rada / zahájení pilotního projektu Hudbou k sobě

21.6.

15:00

Schulfest 2019 „Emil und die Anderen“ – Divadlo pod Palmovkou

23.-26.6.

zájezd orchestru do Heilsbronnu / Bou + Schu

27.6.

9:00

závěrečný meeting

28.6.

8:30

vysvědčení

9:30

poslední zvonění pro 5ab

Milé holčičky a kluci, vážení rodiče,
přejeme všem krásné léto plné zážitků a těšíme se 2. září na setkání v novém školním roce.
Vaše paní učitelky a vychovatelky
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