Vážení rodiče,
ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly
během prosince a plán akcí na leden 2015.
www.gtmskola.cz

Informace
Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím
Vážení rodiče,
chceme naše děti vychovávat k toleranci, porozumění a potřebě pomáhat jiným dětem v nouzi. Naše škola se
proto rozhodla spolupracovat s Diakonií ČCE, se střediskem pro migranty (http://scps.diakonie.cz/nasesluzby/program-prace-s-migranty/ ) a se společností Kmotrovství o.p.s. (http://www.kmotrovstvi.cz/ )
Obě tyto organizace mají jedno společné: snaží se usnadnit život a integraci cizinců přicházejících do České
republiky z ohrožených oblastí. Často to jsou rodiny s malými dětmi a chybí jim základní vybavení: jídlo,
hygienické potřeby, dětské oblečení, školní potřeby. Máte-li chuť, zapojte se s námi do této pomoci a darujte
těmto dětem potřebné (a pro vás už třeba nepotřebné) věci. Na našich webových stránkách budeme
v případě potřeby zveřejňovat, čím byste mohli přispět, a život těmto rodinám usnadnit.
Děkujeme vám za spolupráci.

Adventní dílničky se seniory
3. prosince se děti čtvrté třídy vydaly do domova seniorů
v Ďáblicích, aby s babičkami a dědečky v adventních dílnách
vyráběly vánoční dárky. Mohly si vybrat ze tří dílniček:
keramiku, korálky nebo korkový betlém. Ve všech dílničkách
pracovaly děti společně se seniory, navzájem si pomáhali a
všechny to moc bavilo. Vzniklý betlém stojí na klavíru v domově
seniorů, šperky zdobí děti a z keramiky mají všichni radost.
Děti babičkám a dědečkům přinesly dárek k Vánocům, a sice
fotografie ze společného projektu "Als Oma klein war".

Skype s kamarády z Rakouska
Poslední školní den v tomto roce jsme se se čtvrťáky přes skype
spojili s našimi budoucími kamarády v Rakousku. Popřáli jsme si
navzájem pěkné Vánoce a zazpívali jim české a německé koledy.
Informace o průběhu projektu Erasmus+ najdete na webových
stránkách: http://zsncp.cz/pro-rodice/erasmus
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Naše akce v prosinci

Divadlo Spejbla a Hurvínka –
3.A + 3.B
Ve středu 3. prosince byly třídy 3.A
a 3.B v divadle Spejbla a Hurvínka
na představení "Hurvínkův
Mikuláš". Hurvajs opět nezklamal!

Návštěva Ratolesti – 5. třída
Poslední školní den před Vánoci jsme
zazpívali našim kamarádům z Ratolesti
koledy. Udělali jsme jim tím velkou
radost a dostali od nich krásné maličké
zvonečky, které nám zdobily naše
vánoční stromečky.

Divadlo Minor – 2.A + 2.B
12. prosince viděly děti z obou
druhých tříd v divadle Minor Příběh
o narození. Příběh Josefa, Marie a
malého Ježíška.

Querxenland – 2.A + 2.B
Die Kinder verbrachten drei herrliche,
sonnige Adventstage im Querxenland.
Die Kinder übten sich in Plätzchenbacken, bastelten Weihnachtsgeschenke
und zeigten ihre Allgemeinkenntnisse bei
der Schneemann-Rallye.
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Naše akce v prosinci

Čertovská škola
5. prosince jsme si užili nejen nadílku
Mikuláše, ale i celodenní projekt
Čertovská škola a odpolední diskotéku
v družině. Děkujeme páťákům za
krásnou nadílku.

Adventní koncert pro seniory
Předvánoční návštěva v Domově
seniorů a společné zpívání koled se
vydařilo. Děkujeme školnímu
orchestru a zpěvákům ze 4. třídy.

Adventní dílničky – 1. a 2. třídy
Ve spolupráci s nadací T. Maxové a za velké
pomoci maminek jsme vyrobili a na
vánočním trhu prodali spoustu krásných
dárečků. Pokladnička se plnila velmi rychle,
děti z dětského domova v Nymburce budou
mít bohatší nadílku. Děkujeme všem, kdo
jste přispěli. Výtěžek akce byl 17.689,- Kč.

Adventní dílničky – třídy 3, 4, 5
Ve středu 10. prosince proběhly
adventní dílničky ve třetích, čtvrté i páté
třídě. Děti si mohly vybrat, jaké dílničky
se chtějí zúčastnit. A tak vyráběly dárky
k Vánocům, kouzlily, zpívaly a společně
se těšily na Vánoce.
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Vánoční slavnost

Školní orchestr
Adventní slavnost 17. prosince
zahájil školní orchestr pod vedením
paní Boué.
Za nácvik a celoroční péči o naše
hudebníky děkujeme paní Ramoně
Schulz.

5. třída
Zur diesjährigen Weihnachtsfeier
präsentierten die Kinder der Klasse 5
das Theaterstück "Der Dieb in der
Kirche". Mit Spielfreude und viel Sinn
für Komik unterhielten die Schauspieler das amüsierte Publikum.

4. třída
4. třída pod vedením paní učitelky
Boučkové nacvičila vánoční pásmo
„Glücksterne“. Děti také zazpívaly
německé vánoční koledy a popřály
rodičům pěkné vánoční svátky.

Třída 3.B
19. prosince jsme se ve třídě rozloučili
s rokem 2014 a přivítali vánoční čas
ještě třídní besídkou, spojenou s
rozsvíceným stromečkem a rozdáváním
dárků. Společně se 4. třídou jsme se
podívali na kraťounkou filmovou úvahu o
tom, jak to s tím Ježíškem vlastně je.
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Plán na leden
Datum

Akce

5.1.

začátek výuky v novém kalendářním roce

-

14.1. -

15:15 – pedagogická rada, 16:30 – schůzka Rodičovské rady
17:30 – rodičovské schůzky

15.1. -

divadlo Minor – Naše rodina - 0. ročník

17. – 24.1. - pobyt na horách – třídy 3a + 3b + 5 – hotel Oddech, Pec pod Sněžkou / náp
21.1. -

planetárium Holešovice, třída 4

28.1. -

divadlo Minor – výchova demokratického občana, třída 5 / ott

29.1. -

pololetní vysvědčení – poslední vyučovací hodinu, výuka dle rozvrhu

30.1. -

pololetní prázdniny

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2015/2016 probíhá v termínech 15. a 29. ledna 2015.
Součástí zápisu je i test školní zralosti, více na http://zsncp.cz/skolicka/pro-zajemce
Pololetní vysvědčení
29. ledna 2015 dostanou děti vysvědčení za první pololetí. Výuka bude dle rozvrhu, vysvědčení se bude
rozdávat poslední vyučovací hodinu. V pátek 30. ledna jsou pololetní prázdniny.

Do nového roku přejeme dětem, rodičům i přátelům školy
hodně lásky, zdraví a úspěchů.
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