Vážení rodiče,
ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly
během listopadu a plán akcí na prosinec 2014.
www.gtmskola.cz

Informace
Duhové děti
Celoškolní projekt osobnostní a sociální výchovy „Duhové děti“
pokračuje barvou oranžovou, která znamená, že umím pomáhat
a spolupracovat. Držíme dětem palce, aby se jejich Jeníček a
Mařenka pomalu duhově zabarvovali.

Vánoční slavnosti
Srdečně vás zveme na vánoční slavnosti našich tříd. 1. a 2. třídy ji mají v úterý 16. prosince od 16.00 hodin,
3., 4. a 5. třídy ve středu 17. prosince od 16.00 hodin.

Projekt Erasmus+
V listopadu jsme zakončili první část projektu Erasmus+ „Als Oma klein war“. Na tomto dvouměsíčním českoněmeckém projektu spolupracovaly děti čtvrté třídy s klienty domova seniorů v Ďáblicích.
Informace o průběhu projektu najdete na webových stránkách
http://zsncp.cz/pro-rodice/erasmus/als-oma-klein-war
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Naše akce v listopadu

Příběhy bezpráví – 4. a 5. třída
V rámci výchovy k demokracii jsme na besedu
pozvali novináře Martina Fendrycha, aby nám
povídal o tom, jak se žilo za komunismu. Poté
jsme shlédli film "1989: Z deníku Ivany A." Na
závěr jsme si o bezpráví a důležitosti žít ve
svobodě vyprávěli a zapisovali si naše dojmy.

Babí léto
Galerie Babí léto se velmi vydařila. Dětem
děkujeme za krásné výrobky a rodičům za
finanční podporu projektu Adopce na
dálku. Naší indické kamarádce Josna
Priya Lewis zaplatíme další školní rok,
výtěžek prodeje byl 6.538,- Kč.

Planetárium – 4. a 5. třída
V pondělí 10. listopadu k nám
přijelo MOBILNÍ PLANETARIUM
s programem o vzniku života na
Zemi. Představení, které jsme
sledovali ležíc na zádech, nás
zaujalo.

Slavnost Slabikáře – 1.A + 1.B
Prvňáčkové slavnostně převzali od
královny Abecedy opravdové Slabikáře.
Aby dokázali, že si je zaslouží, museli
splnit různé čtenářské úkoly: hledali
rýmy, skládali slova do vět a hráli
domino se slabikami.
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Divadlo Minor – 1.A + 1.B
Žáci navštívili úžasné představení Atlas
světa. Děti zažily interaktivní představení
z různých kontinentů světa - projely Asií,
Austrálií, zatancovaly si na karnevalu
v Brazílii a viděly, jak se žije Eskymákům
na severním pólu.

St. Martin – 1.A + 1.B
Seznámili jsme se se životem
sv. Martina, vyrobili jsme si
lampionky a naučili se písničku.

Obst- und Gemüse – 2.A + 2.B
Při projektu "Obst- und Gemüse" jsme
pracovali ve skupinkách a navzájem si
pomáhali. Malovali jsme, řešili
hádanky, vypracovávali pracovní listy,
zpívali a tančili a na závěr jsme podle
německého receptu vyráběli zeleninový
a ovocný salát.

Divadlo Minor – 3.A + 3.B + 4
V interaktivním představení DEMOKRACIE
děti na vlastní kůži poznaly, jak
demokracie funguje. Výsledek voleb je
kolektivním rozhodnutím všech voličů.
Demokracie je důležitá a potřebná, chrání
nás před svévolí a diktaturou.
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Knihovna Ládví – 1.B
Žáci navštívili koncem listopadu knihovnu na Ládví. Paní knihovnice jim
povídala o knížkách, jak jsou v knihovně
seřazené a jaká jsou pravidla půjčování.
Na závěr návštěvy děti dostaly malou
knížku na památku i s přihláškou.

2. Celoškolní meeting
26. listopadu se celá škola sešla
k 2. Celoškolnímu meetingu. Kromě
prezentací jednotlivých tříd jsme v rámci
projektu "Duhové děti" odstartovali
druhou, oranžovou barvu, která znamená:
umím pomáhat a spolupracovat.

Reminiscence – 4. třída
Zakončení projektu „Als Oma klein
war“ se uskutečnilo u nás v nově
vytvořené školní kavárně v hale.
Babičkám a dědečkům jsme
předvedli naše prezentace,
zazpívali jim a ukázali naši školu.

Ruku v ruce
V pátek 28. listopadu jsme se sešli
na večerním představení v Minoru
„A cirkus bude!“ Milé předvánoční
setkání pro děti, rodiče i paní
učitelky. Těšíme se na další setkání
opět za rok.
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Plán na prosinec
Datum

Akce

3.12. -

Divadlo S+H – 3.AB
Divadlo v Dlouhé – 5. tř.
Adventní dílničky od 13.00 hod.

5.12. -

Projekt Čertovská škola

8. - 10.12.

Adventní projekt v SRN – 2.AB /skle, fisch, mat, náp

10.12. -

Adventní projekt 1.AB – 12.15 – 15.00
Adventní projekt 3.AB + 4 + 5 – 8.30 – 11.15

12.12. -

divadlo Minor – 2.AB – Příběh o narození

15.12. -

Školní orchestr – Adventní koncert v domově seniorů – 10.00

15. – 19.12. Není školička
16.12. -

Vánoční slavnost – 1.AB + 2.AB – od 16.00 hod.

17.12. -

Vánoční slavnost – 3.AB + 4 + 5 – od 16.00 hod.

19.12. -

Návštěva Ratolesti – 5. třída – ott, bou
Třídní vánoční besídky – výuka končí dle rozvrhu

Přejeme vám pěkný advent a příjemné vánoční svátky.
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