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

Informace

Zápis do 1. tříd
Zápisu do 1. tříd na rok 20015/2016 se zúčastnilo celkem 73 předškoláků,
kteří prošli testem školní zralosti a motivačním pohovorem s paní učitelkou.
Přijato bude celkem 52 dětí.

Sbírka pro Klokánek
Vážení rodiče, milé kolegyně,
velmi ráda zveřejňuji poděkování z Klokánku ZDE a děkuji za Vaši pomoc.
Zaznamenala jsem dotazy, zda je vítána průběžná materiální pomoc. ANO.
Situace v Klokánku není zrovna optimistická, můžete kdykoliv v infocentru předat
jakékoliv dary, momentálně ne hračky a oblečení. Více informací najdete ZDE.

S přáním hezkého dne
Hana Nápravníková
Termíny německé olympiády
Vzhledem k velkému počtu nemocných žáků i učitelů jsme zrušili termín německé olympiády pro čtvrtou třídu
23. ledna. Nové termíny jsou:
18.3.2015 – 1.A + 1.B
19.3.2015 – 2.A + 2.B
23.3.2015 – 3.A
24.3.2015 – 3.B

25.3.2015 – 4. třída
26.3.2015 – 5. třída
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Naše akce v lednu

Hory – 3.A + 3.B
Obě třetí třídy strávily lyžařský
týden v Peci pod Sněžkou.
Lyžařské podmínky byly skvělé,
děti trénovaly sjezd, biatlon,
běžkování a vyřádily se na nové
atrakci „funline“.

Hory – 5. třída
Letošní hory nás přivítaly čerstvým
sněhem, a tak jsme si užívali jak na
sjezdovkách, tak na běžkách. Při závodech
jsme překonávali sami sebe a velká
legrace byla při štafetách, ale taky při naší
karnevalové jízdě na Kolínskou boudu.

Divadlo Minor – Mravenečci
Mravenečci 15. ledna navštívili jejich
oblíbené divadlo Minor. Představení
se jmenovalo Naše rodina, kde jsme
si připomněli, jak je důležité
poslouchat rodiče.

Planetárium – 4. třída
V lednu jsme navštívili Planetárium
v Holešovicích a zhlédli program o
České republice. Měli jsme možnost
ověřit si své znalosti. Přednášející
paní nás velmi chválila.
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Naše akce v lednu

Mimi ist weg – 4. třída
Děti ze skupinek „nicht Muttersprachler“
nacvičily moc pěkné německé divadélko
„Mimi ist weg“ pro naše prvňáčky i
předškoláčky ze Školičky. Malým dětem
se divadlo moc líbilo. Video můžete
shlédnout ZDE.

Minor – 5. třída
Navštívili jsme představení Hon na
Jednorožce. Byl to příběh z 50. let o
člověku, který byl nespravedlivě
odsouzen do pracovního tábora.
Vyprávěl o bezpráví a touze člověka po
svobodě.

Pohádkové ilustrace – 1.A + 1.B
Děti z 1. tříd tvořily ilustraci ke známé
pohádce, např. O Sněhurce, O Budulínkovi,
Kocour v botách, O červené Karkulce či
Perníkové chaloupce. Při práci ve skupince se
učily navzájem spolupracovat, radit si a
pomáhat. Většina dětí tak získala oranžový
proužek pro svého Jeníčka či Mařenku
v rámci školního Duhového projektu.
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Plán na únor
Datum

Akce

4.2.

-

výchovný koncert – 2A + 2B, Rudolfinum

4.2.

-

beseda – Lesy ČR – Lesní zvěř, třídy 3A + 3B

4.2.

-

Prevence sociálně-patologických jevů, 5. třída

4.2.

-

seminář pro vyučující – Matematika prof. Hejného / od 15:15 hod.

11.2. -

Prevence sociálně-patologických jevů, 4. třída

11.2. -

seminář pro vyučující – ISPOL – poruchy učení / od 15:15 hod.

16.2. -

Karneval na ledě - Letňany, odjezd od ZŠ v 8:30, šatny k dispozici od 9:00
Karneval pro nebruslaře ve škole – 8:30 v hale školy

18.2. -

školní kolo pěvecké soutěže – Ďáblický slavík – od 13:00 hod

26.2. -

Prevence sociálně-patologických jevů, třída 3B

26.2. -

školní družina – divadlo Jiskra
Jarní prázdniny jsou od 2. – 6. 3. 2015
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