
- 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vážení rodiče, 
 
ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly 
během února a plán akcí na březen 2015.  
 
 

Informace 

 

 

www.gtmskola.cz  

Ďáblický slavík 2015 

Třídy 4 + 5 Třídy 2.A + 2.B 

1. Mudrová Magdalena 1. Brož Kristian 

2. Čvančar Ondřej 2. Kozmíková Julie 

3. Hošková Julie 3. Kirsch Mella 

Třídy 3.A + 3.B Třídy 1.A + 1.B 

1. Fridrichová Jasmína 1. Lichnovská Nora 

2. Sergejeva Milena 2. Čvančarová Viktorka 

3. Vlková Alžběta 3. Vyskočil Eliáš 

Termíny německé olympiády 

13.3.2015 – 5. třída (změna!) 23.3.2015 – 3.A 

18.3.2015 – 1.A + 1.B 24.3.2015 – 3.B   

19.3.2015 – 2.A + 2.B 25.3.2015 – 4. třída   

 

 

Školní účty 

Vážení rodiče, 

ke dni 1.4.2015 rušíme účet 124669080/0300 u ČSOB. Zůstává zde pouze účet 181744542/0300. Případné 
dotazy ohledně účtů, prosíme, směrujte na paní Věru Koubovovu koubova.v@gtmskola.cz. 

Vítězům srdečně blahopřejeme! 

mailto:koubova.v@gtmskola.cz
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 Naše akce v únoru 

 
 
 
 
 
 
 

Karneval ve škole 

Děti, které nebruslily, slavily 
karneval ve škole. I zde se 
vyhodnocovaly nejlepší masky, 
hrály hry a soutěže a v němčině se 
probíralo téma "Fasching ist da!". 

Karneval na ledě 

Již tradiční karneval na ledě se konal v Ice 
aréně Letňany 16. února. Zúčastnily se ho 
téměř všechny děti naší školy. Bruslilo se, 
soutěžilo a hlavně se tu předváděly mimo-
řádně pěkné masky. Jejich příprava byla 
jistě náročná, nápadům a kreativitě se 
nekladly žádné meze. 

www.gtmskola.cz  

Paní Zima – 1.A 

Děti se rozdělily do skupinek a 
předvedly, že dokáží spolupracovat 
na výrobě paní Zimy. Pracovaly 
s nadšením a získaly oranžový 
proužek za to, jak hezky se jim 
podařila společná práce. 

 

 

 

Mravenečci v planetáriu 

Mravenečci byli 19. února 
v Planetáriu na hře "O zvědavé 
kometě". Moc se jim to líbilo. 
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Naše akce v únoru 
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Polartiere – Klassen 2.A + 2.B 

Die Kinder der blauen Gruppe der Klassen 
2A/B beschäftigten sich im Deutsch-
unterricht mit dem Thema "Leben in Eis 
und Schnee". In Kleingruppen erstellten sie 
Plakate zu verschiedenen Polartieren und 
präsentierten diese ihren Mitschülern. 

Koncert – 2.A + 2.B 

4. února navštívili druháci pořad Tučňáci 
v Rudolfinu. Na koncertě si vyslechli 
předehru A Grand Overture Malcolma 
Arnolda pro orchestr a sólové vysavače 
a další ukázky nevšední soudobé hudby 
v podání České filharmonie. 

Hans im Glück 

Čtvrťáci v hodinách němčiny 
nacvičili divadelní představení 
Hans im Glück, které můžete 
shlédnout na školních webových 
stránkách http://zsncp.cz/pro-
rodice/nase-tridy/4-trida 

Lesní zvěř – 3.A + 3.B 

V rámci hodin prvouky se třetí třídy 
zúčastnily zajímavých besed s lesníkem 
o lesní zvěři. První díl se týkal býložravců 
a druhý masožravců. Besedy byly moc 
zajímavé. 
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Naše akce v únoru 
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Divadlo SH – 1.A + 1.B 

Na konci února navštívili naši 
prvňáčci oblíbené divadlo Spejbla a 
Hurvínka. Představení Hurvínkův 
popletený víkend i výstava známých 
loutek se dětem velmi líbily. 

An die Töpfe, fertig, los! – 4. třída 

Další část projektu Erasmus: získej od své 
babičky nebo dědy starý recept, napiš ho 
a spolu s kamarády uvař. Skvělé nápady, 
výborná spolupráce kuchařských týmů 
a mňam dobroty – buřtguláš, škvarkové 
placky, trhanec, boží milosti a další. Velké 
poděkování do Miele Galery Praha. 

Prevence soc.-patologických jevů 

11. února se 5. třída opět sešla s paní 
Neradovou a povídala si tentokrát na 
téma stresové situace. Vyprávěli jsme si 
navzájem, co to je stres, kdo ho jak vnímá 
a o tom, co by nám mohlo pomoci se 
stresu vyhnout nebo ho lépe zvládat. 

 

 

 

Školní družina – divadlo Jiskra 

Školní družina byla 26. února v divadle 
Jiskra na divadelní hře „O Ježibabá-
kovi". I když představení je určeno již 
od tří let, tak se naši žáci pobavili. 
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Plán na březen 

 
 

Datum   Akce 

10. + 11. 3. - Pohádkový projekt – třídy 2.A + 2.B / skle, fisch 

11.3.  - celoškolní meeting – 12:15 – hala školy / bou + náp 

12.3.  - příprava projektu Deutschlandreise – 5. tř. 

13.3.  - Deutscholympiade – Klasse 5 / lag, bou, mat 

18.3.  - Deutscholympiade – Klasse 1.A + 1.B/ náp, šik, lag 

19.3.  - Deutscholympiade – Klasse 2.A + 2.B / bou, lag, mat 

20.3.  -  třídy 2 – 5 – Matematický klokan – olympiáda / třídní paní učitelky 

21. – 28. - Hory 1.B + 2.A + Mravenečci 

22. – 29. - Hory 1.A + 2.B 

23.3.  - Deutscholympiade – Klasse 3.A / šik, bou, lag, mat 

24.3.  - Deutscholympiade – Klasse 3.B / šik, bou, lag, mat 

25.3.  - Deutscholympiade – Klasse 4. tř. / šik, bou, lag, mat 

26.3.  -  Projekt Deutschlandreise / Klasse 5 / šik, bou, lag, mat 

27.3.  - Projekt Zirkus – Klasse – 3.A + 3.B / šik + bou 

27.3.  - Noc s Andersenem – od 19:00 hod, třídy 3a + 3b + 4 

30.3. – 1.4. - návštěva dětí z Pirny – 5. tř. 

1.4.  - celoškolní meeting – výsledky Deutscholympiade 2015 / 12:15 hod 

Velikonoční prázdniny jsou od 2. – 3. 4. 2015 
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