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Vážení rodiče, 
 
ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly 
během září a plán akcí na říjen 2014.  
  
 
 

Informace 

 

 

www.gtmskola.cz  

Nové webové stránky www.gtmskola.cz  

Omlouváme se za počáteční komplikace s novými webovými stránkami. V současné době je již doplňujeme a 
zároveň jsme pod oddílem „Pro rodiče“ umístili odkaz i na stránky staré. 

Dvě první třídy a Mravenečci 

V letošním školním roce jsme otevřeli dvě první třídy, do kterých nastoupilo 52 dětí. Zároveň pro velký zájem 
otevíráme opět 0. ročník „Mravenečky“ se třinácti dětmi. 
Všem našim novým žáčkům přejeme, aby se jim u nás ve škole líbilo. 

Praktikantky z Německa 

Od 29. září působí na naší škole dvě praktikantky z gymnázia Immanuela Kanta z Hamburku, Marie-Luise Ude 
a Smilla Grundwald-Ostermeier. Budou nám ve škole pomáhat po dva týdny. 

Školní kroužky 

Od října se mohou děti účastnit školních kroužků, na které jsou přihlášeny. Bližší informace o kroužkách a 
způsobu platby najdete na webových stránkách zde: http://zsncp.cz/skolicka/pro-zajemce/krouzky 
  

http://www.gtmskola.cz/
http://zsncp.cz/skolicka/pro-zajemce/krouzky
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 Naše akce v září 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Projekt Sinne und Elemente 

Jazykový projekt prožily děti ze 3.,4. a 5. 
třídy v krásném prostředí hradu Tausnitz. 
Dílny byly zajímavé. Nejvíc se nám líbilo 
pečení chleba, teambuldingové aktivity, 
výroba jílových pecí, prohlídka hradu, 
noční pochod s pochodněmi a závěrečná 
hostina v rytířském sále. 

 

Adaptační kurz 

1.A byla na 
adaptačním kurzu 
ve Šlovicích na 
Křivoklátsku. Za tři 
dny jsme stihli 
spoustu věcí: byli 
jsme ve vodní 
elektrárně, chodili 
jsme na procházky, 
hráli spoustu her a 
naučili jsme se 
nové písničky. 

Vltava – 2.A+2.B 

V září obě třídy navštívily hudebně - výtvarný 
program Malujeme a posloucháme Vltavu 
v expozici Muzea Bedřicha Smetany. 
Poslouchali jsme, jak Vltava protéká českou 
krajinou plnou rusalek, hradů a starých 
zřícenin. Vše jsme také společně namalovali. 

 

www.gtmskola.cz  

 

Adaptační kurz 

Žáci 1.B prožili 
adaptační kurz 
v Jizerských horách. 
Chodili jsme na 
výlety, stavěli lesní 
domečky a 
sportovali. Při 
společných hrách 
jsme se navzájem 
více poznali. 

Exkurze do knihovny – 2.A 

26. září se vydaly děti ze 2.A do knihov-
ny v areálu nemocnice v Bohnicích. 
Tam jsme si povídali o Ondřeji Sekorovi 
a jeho knížkách pro děti. Cestou zpět 
jsme se ještě zastavili na místním stat-
ku, abychom si prohlédli lamy a koně. 
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Naše akce v září 

 

Zažít město jinak 

V sobotu 20. září se naše škola zúčastnila devátého ročníku sousedské slavnosti "Zažít město 
jinak" pod názvem "Zažít školu jinak". Návštěvníci si mohli vyzkoušet různé výtvarné, hudební a 
sportovní dílny, ale také jazykovou animaci pro malé i velké, posedět v čajovně a čítárně, zkusit 
psát na klasickém psacím stroji a hrát si na nové školní zahradě. Akce se i díky krásnému 
počasí moc vydařila a přispěla k dobrým sousedským i učitelsko-rodičovským vztahům. 

  

www.gtmskola.cz  
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 Naše akce v září 
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Návštěva v Ratolesti – 5. třída 

12. září navštívili naši páťáci středisko Diakonie Ratolest, které poskytuje péči, pomoc a podporu 
osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Naše děti se na návštěvu připravovaly, 
povídaly si o mentálním postižení a o tom, jak k takovým lidem přistupujeme. Každá skupinka si 
připravila hry a činnosti pro jedno mentálně postižené dítě z Ratolesti a při návštěvě si s ním děti 
hrály a staraly se o něj. 
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 Naše akce v září 
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Projekt „Reminiscence“ – 4. třída 

17. září jsme měli úvod do česko-německého projektu "Als Oma klein war". Tento projekt je 
součástí dvouletého mezinárodního projektu Erasmus+, na který naše škola získala finanční 
grant od Evropské unie na období 2014–2016. V této části projektu budeme po tři měsíce 
spolupracovat s pěti seniory z Domova seniorů Ďáblice. Na úvod jsme si povídali o tom, jaké to je 
být starý, jak se ke starým lidem chováme a jak prožít život tak, abychom měli spokojené stáří. 
Třída se rozdělila do pěti skupinek, každá vytvořila plakát s fotkou a zájmy všech dětí. Ten jsme 
poslali babičkám a dědečkům, aby si vybrali, s jakou skupinkou chtějí dále spolupracovat. V říjnu 
je pak v domově seniorů navštívíme. 
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 Plán na říjen 

 
 

Datum  Akce 

 8. 10.  - první celoškolní meeting – 12.15 hod / celá škola 

 9. 10.  - zahájení projektu OSV – Duhové děti / celá škola 

10. 10. - školní jídelna NEVAŘÍ – ředitelské volno na zš Burešova 

10. 10.  - Erasmus – projekt reminiscence / 4. tř. – bou + bar + kří 

11. 10. - prezentace školy na Landesversammlung 2014 – 13.45 – 5. tř. + Schu 

16. 10. - divadlo Minor – 0.ročníkm/ kou 

20. 10. - planetárium – 3A + 3B 

23. 10.  -  divadlo Jiskra – školní družina / čeh 

24. 10. - Erasmus – projekt reminiscence / 4. tř. – bou + bar + kří 

24. 10. - Sovy – program pro třídy 2A + 2B / skle + fisch 

27. - 31. 10. - podzimní prázdniny 

 

Výhled na listopad 

 5. 11.  -  schůzky rodičů a Galerie Babí léto 

13.11.  - Den otevřených dveří 

 

www.gtmskola.cz  

 


