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

Informace

Výsledky německé olympiády
1.A

1.B

1. Muttersprachler

1. Páníková Valentýna

1. Kozák Štěpán

1. Schmidt Emeli

2. Děták Mikuláš

2. Krištůfek Patrik

2. Kozmíková Zuzana

3. Vaňous Jindra

3. Pořízek Štěpán

3. Maternová Ester Lotta + Grabmayer Carolina

2.A

2.B

2. Muttersprachler

1. Morozov Oleg

1. Jakoubková Nina

1. Kozmíková Julie

2. Schuschu Daniel

2. Eckertová Julie

2. Kirsch Mela

3. Pittlová Karolína

3. Krátká Anna

3. Baga Alexander

3.A

3.B

3. Muttersprachler

1. Tomášková Viktorie

1. Svoboda Jakub Otakar

1. Giese Amálie

2. Sergeyeva Milena

2. Rusin Maxim

2. Mähder Maxim

3. Wotke Eduard

3. Vlková Alžběta

3. Spurny Carolina

4. třída

4. Muttersprachler

1. Arenbergerová Nicol

1. Kouba Anna Klara

2. Rosenkranz Kristián

2. Kirsch Keno

3. Novotný Jiří

3. Fachini Alessandro

5. třída

5. Muttersprachler

1. Villa Kristýna

1. Kovarik Lenka

2. Do Havy Karolína

2. Baga Sophie

3. Švach Jan

3. Hein Alexander

Vítězům srdečně blahopřejeme a ostatní děti budou mít zapsané hodnocení v žákovské knížce.
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Naše akce v březnu

Hory – 1.B + 2.A
Pohodové jarní lyžování si děti užily
koncem března v Peci pod Sněžkou.
I začátečníci se naučili lyžovat a jezdit
na vleku. Pobyt v hotelu Oddech jsme si
zpříjemnili karnevalem a povídáním se
členem horské služby.

Hory – 1.A + 2.B
Děti trávily lyžařský výcvik v Peci pod
Sněžkou na Kolínské boudě. Sněhu
bylo dost, a tak si pořádně zalyžovaly.
Čas zbyl i na hry na sněhu, karneval
na běžkách, plavání v bazénu a po
večerech se zpívalo. Bylo to moc fajn.

Indianerprojekt – 3 blau
Höhepunkt unseres Indianermonates war
das Projekt Indianer. Wir bastelten
Indianerschmuck, Obst-Totems und
Gemüse-Kanus, lasen Geschichten und
dachten uns eigene Geschichten und
Indianernamen aus.

Zirkusprojekt – 3.A + 3.B
Při cirkusovém projektu děti řešily
pracovní listy a nacvičovaly
cirkusové divadelní představení,
které si pak navzájem zahrály
v hale školy. Užily si spoustu
písniček a legrace.
-2-

www.gtmskola.cz

Naše akce v březnu

Deutschlandreise – 5. třída
Děti pracovaly ve skupinkách a společně
prezentovaly libovolné německé téma:
o módě, fotbalu, severním Německu,
kultuře a historii Německa a o německé
hudbě. Děti si vyprávění v němčině moc
pěkně připravily, včetně power-pointových
prezentací na počítači.

Noc s Andersenem
Letošní Noc s Andersenem ve škole
strávily obě třetí a čtvrtá třída. Pro děti
byl připraven pestrý program v šesti
skupinkách (hádanky, pohádky,
malování, výroba komixu a bojovka po
škole). Na závěr se konala půlnoční
hostina a čtení na dobrou noc.

Pirna v Praze – 5. třída
Koncem března nás na tři dny navštívili
kamarádi z Pirny. Ač nám počasí moc
nepřálo, strávili jsme jeden prima den
ve městě (technické muzeum,
Hradčany, Karlův most, orloj) a dělali
interview s německy mluvícími turisty
na Pražském hradě. Což se nám líbilo.

Pohádky – 2.A + 2.B
10. a 11. března prožili druháci školu plnou
pohádek. Povídali jsme si o pohádkách
klasických i moderních a došlo i na
pohádkovou matematiku. Velkou radost
udělalo dětem divadlo, které si navzájem
zahrály: O Sněhurce, O veliké mrkvi,
O Budulínkovi a Čerta s Káčou, střídavě
německy a česky.
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Naše akce v březnu

Velikonoce v domově seniorů
V březnu 4. třída opět navštívila naše
babičky a dědečky v domově
seniorů. Pozvali nás totiž na výstavu
svých prací s tématem Velikonoce.
Výrobky se nám líbily, proto jsme také
bohatě nakupovali.

Schatzsuche – 1. Klasse blau
Wie nützlich es ist lesen zu können,
konnten die Kinder der 1. Klasse blau
erfahren. Sie folgten den Nachrichten
durch die ganze Schule und fanden
einen Schatz.

Čtení ve 3.B
V hodinách čtení si děti ve skupinách
vymyslely příběh, vytvořily papírové
herce a kulisy, rozdaly role a pro třídu
a zbylé žáky z 1. a 2. tříd, kteří nejeli
na hory, zahrály tři kraťounká divadelní
představení.
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Naše akce v březnu

Vyhodnocení německé olympiády
Na 5. celoškolním meetingu jsme dětem
předali ceny za umístění v německé
olympiádě. Zvlášť se hodnotili „Muttersprachler“ a „Nicht Muttersprachler“. Ze
získaných cen měly děti radost. Vítězům
srdečně blahopřejeme.

Muzeum hraček – Mravenečci
Mravenečci v březnu navštívili
Muzeum hraček na Pražském
hradě a užili si krásného jarního
počasí na výletě do Ďáblického
háje.

Lidská kostra – 3.B
V prvouce se právě teď učíme
o lidském těle, a protože rádi
tvoříme, sestavujeme kostru
z kartonového papíru.
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Plán na duben
Datum

Akce

1. 4.

-

zakončení projektu Pirna v Praze / 5. třída

1. 4.

-

celoškolní meeting, vyhlášení výsledků Deutscholympiade 2015

2. + 3. 4.

-

velikonoční prázdniny

7. – 9. 4.

-

Osterprojekt – KIEZ Sachsen / třídy 1a + 1b

7. + 8. 4.

-

projekt – Naše dřeviny / třídy 3a + 3b

9. 4.

-

školní družina – divadlo Jiskra

12. – 18. 4. -

projekt Erasmus – Rakousko/ 4. třída

20. 4.

-

prevence – třída 3b

22. 4.

-

celoškolní soutěž v recitaci – Ďáblické vajíčko / od 13:00

22.4.

-

4. pedagogická rada – 15:00

22.4.

-

schůze Rodičovské rady / 16:45 hod., učebna D1 – přízemí

22.4.

-

rodičovské schůzky / 17:30 hod.

29.4.

-

beseda se spisovatelem – M. Drijverová / třídy 2a + 2b

29.4.

-

seminář ISPOL / 15:00 hod – vyučující nj + TU

29.4.

-

rodičovská schůzka – pouze 5. třída – 17:00 hod.
Velikonoční prázdniny jsou od 2. – 6. 4. 2015
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