
- 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Informace 

 

 

www.gtmskola.cz  

„Rezitationswettbewerb“- Prager Literaturhaus 

Beim diesjährigen Rezitationswettbewerb waren die Schüler unserer Grundschule außerordentlich erfolgreich. 

Aus 120 eingesendeten Beiträgen aus ganz Tschechien erreichten 6 Kinder unserer Schule das Finale. Beim 

festlichen Gala-Abend präsentierten sie ihre Gedichte. Am Ende gab es in den verschiedenen Kategorien 

folgendes sensationelles Ergebnis: Amalie Giese – 1. Platz, Keno Kirsch – 1. Platz, Lenka Kovarik – 2.-3. Platz 

zusammen mit Anna Giese aus unserem Gymnasium, Magdalena Mudrova -1. Platz, Eliška Vystavělová und 

Kristýna Villa – 2.-3. Platz. Allen Finalisten unseren herzlichen Glückwunsch! 
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Telefonnachrichten – 5 grün 

Zelená skupinka nahrávala 
v německém jazyce různé zprávy na 
telefonní záznamník. Příspěvky si 
můžete poslechnout na webu: 
http://zsncp.cz/pro-rodice/nase-
tridy/5-trida 

Beseda – 2.A + 2.B 

29. dubna nás navštívila paní spiso-
vatelka Martina Drijverová. Vyprávěla 
nám o sobě a o svých knihách a 
odpovídala na naše dotazy. Na závěr 
besedy proběhlo ještě autorské čtení 
s autogramiádou. 

Osterprojekt – 1.A + 1.B 

Prvňáci jeli na velikonoční projekt do 
Německa do Querxenlandu. Tam na ně 
čekal bohatý program: „Osterrallye, Oster-
lammbacken, Osternestersuche, Basteln, 
Kino, Disco und auch Arbeit an der Projekt-
mappe“. Děti zvládly náročný program 
bravurně a užily si spoustu legrace. 

 

 

Vítězové recitační soutěže „Ďáblické vajíčko“ 

   
 

Kategorie 1. třídy 
1. Jan Martinek 
2. Kateřina Ruhe 
3. Lea Muselli 

Kategorie 4. a 5. třída 
1. Viktorie a Linda Tomáškovi 
2. Lina Schumann 
3. Richard Wotke 

Kategorie 2. a 3. třídy 
1. Carolina Spurny 
2. Eva Martynková 
3. Marco Tagliagambe 

Kategorie „Přednes“ 
1. Beata Červinková 
2. Jakub Svoboda 

 

 

http://zsncp.cz/pro-rodice/nase-tridy/5-trida
http://zsncp.cz/pro-rodice/nase-tridy/5-trida
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„Sport macht fit!“ – 4. třída 

V rámci dvouletého mezinárodního projektu Erasmus+ strávili naši čtvrťáci sedm dní v rakouské Stubai. 
Kromě lyžování nás čekal společný projekt s dětmi druhé třídy z partnerské školy Grundschule Neder. 
Nejprve jsme si prohlédli školu, pozdravili kamarády ve všech třídách, zazpívali jim české písničky a zažili 
jsme, co je to společná „gesunde Jause" a aktivní přestávka na zahradě s výhledem na úžasné vrcholky 
hor. 
Děti si navzájem představily národní sporty České republiky a Rakouska (s power-pointovými prezentace-
mi). Naše děti při prezentacích v německém jazyce vůbec nezklamaly! 
Dále jsme hráli sportovní hry, s trenérem jsme absolvovali workshop zdravého běhání a důležité relaxační 
techniky. Následovalo společné plavání v bazénu. 
Jeden podvečer jsme si prohlédli základnu záchranné horské služby a vyslechli si přednášku o nebezpečí 
hor, doprovázenou promítáním obrázků z různých záchranných akcí. Také jsme si mohli prohlédnout 
úžasné vybavení záchranářů. 
Předposlední den jsme začali návštěvou Eisgrotte (ledové jeskyně) spolu s rakouskými dětmi. Poté jsme 
lyžovali ve smíšených skupinkách a rakouský pan ředitel nás moc chválil, jak dobře lyžujeme. Po obědě 
byl závod ve slalomu a odpolední lyžování ve slunci. Den jsme zakončili opět večerním plaváním. Bylo to 
moc prima, němčina nám šla a ve Stubai jsme se cítili jak doma! 
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Plán na květen 

 
 

Datum Akce 

6. 5. - třídy 1a + 1b – dopravní hřiště Praha 8 – celodenní projekt – Můj první řidičák 

 6. 5. - třída 5 – Život lesa – přírodovědný program 

11. 5. - celodenní zkouška na školní slavnost / po třídách a rolích, celá škola 

12. 5.  - třída 5 – návštěva Botschaft BRD in Prag, celodenní, oběd 13:45 / ott, lag 

13. 5. - třídy 2a + 2b – dopravní hřiště Praha 8 – celodenní projekt 

          – Rozjeď to na kole 

15. 5. - třída 5 – celodenní projekt „Do studovny“ – studijní strategie 

 

19. – 31. 5. probíhají školy v přírodě 

           termíny odjezdu a další pokyny předají třídní učitelky 

 

20. 5. - celoškolní meeting / 12:15 – hala školy 

22. 5. - třídy 1+2+3 – blau + lila – literární dílna – Cowboy Klaus, 8:30 hod / mat, lag 

24. – 28. 5. třída 4 – pobyt v Pirně, spolupráce s Schiller Gymnazium / ška + mat 

27. 5. - třída 5 – Do studovny – 2 hodiny 

28. 5. - třída 5 – Do studovny – 2 hodiny 

29. 5. - třída 4 – zkouška Fit in Deutsch – Goethe Institut Praha / šik 
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