Vážení rodiče,
ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly
během června a důležité termíny na příští školní rok 2015/2016.
www.gtmskola.cz

Informace

Loučíme se
Loučíme se se žáky letošní 5. třídy a přejeme jim, aby se jim na nových školách líbilo a aby byli ve studiu
i v životě úspěšní a spokojení.
Dále se loučíme s kolegyněmi Maike Lagemann a Evou Bednaříkovou, děkujeme za milou spolupráci a
přejeme hodně úspěchů v novém zaměstnání. Zároveň děkujeme Markétě Bagus, naší německé
praktikantce, za vydatnou pomoc v květnu a červnu.

Návštěva dětského orchestru z Heilsbronnu
Děkujeme dětskému orchestru z Heilsbronnu za hudební doprovod při divadelním vystoupení
v Minoru „Damals in Berlin“ a za skvělou spolupráci při zkouškách .
A dále děkujeme všem pražským rodinám, které se o děti z orchestru staraly.

Děkujeme za pomoc při nácviku muzikálu Damals in Berlin
Paní S. Schumann – za ztvárnění role babičky, paní C. Fachini – za pomoc s přípravou a kompletací kostýmů,
paní A. Průšové – za přípravu kostýmů pro tanečnice charlestonu, paní G. Doležalové – za pomoc
s choreografií tanečních scén, paní Bortlíkové a panu Gröning za pomoc při řešení nenadálých situací .

„Fit in Deutsch“
Úspěšnost našich žáků při zkoušce Fit in Deutch v Goethe-Institutu byla stoprocentní.
Při Fit in Deutsch 1 uspělo 21 dětí, při Fit in Deutsch 2 uspělo 9 dětí.
Všem srdečně blahopřejeme a paní učitelce Šikové děkujeme za skvělou přípravu.
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Naše akce v červnu

Školička
V prvním červnovém týdnu jsme se
rozloučili s našimi předškoláky. V naší
školičkové zmrzlinárně jsme nejen
mlsali, ale i opakovali čísla, písmenka
i němčinu. Těšíme se na setkání po
prázdninách.

Památky staré Prahy – 3.B
V červnu jsme završili projekt Památky
staré Prahy, na který jsme se dlouho
připravovali. Ve čtyřech dnech jsme obešli
Staré a Nové město, Malou stranu a
Pražský hrad a vyslechli si prezentace
svých spolužáků. Počasí nám přálo a bylo
to moc fajn.

Rudolf II. – 4. třída
Na červen jsme měli připravený projekt
Rudolf II. Nejprve jsme se podívali na
film Císařův pekař - pekařův císař. Pak
jsme se rozdělili na skupinky –
alchymisti, hvězdáři, krejčí, kuchaři –
a plnili jsme zadané úkoly. Bylo to
zajímavé i zábavné.
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Přivítání prvňáčků
Třeťáci ze skupinky lila zahráli
10. června budoucím prvňáčkům
veselý německý cirkus. Děkujeme
za pěkné představení, dětem se
moc líbilo a určitě se k nám do školy
už moc těší.

Vyhodnocení třídních soutěží
Nejlepší čtenáři:
Matyáš Nechvátal a Jindřich Vaňous
Patrik Krištůfek a Bára Boučková
Nejlepší písaři:
Julie Kozmíková a
Anna Bartošová
Nejlepší počtáři:
Maximilian Mähder a
Lucie Rabochová
Nejlepší vlastivědný projekt:
Vojtěch Zvolský
Nejlepší spisovatel:
Vanda Hutařová

Přírodovědný kroužek
Počátkem června jsme již tradičním
opékáním špekáčků završili činnost
přírodovědného kroužku.
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Školní grilování – 2.A
Grilpárty 2.A aneb rozloučení s 2. třídou
se krásně vydařilo. Děti připravily pro
rodiče pohádkové divadlo a rodiče
přichystali nejen výborné pohoštění, ale
i spoustu zábavy. Užili jsme si skákací
dům, ručičkové skřítky i výrobu
sádrových odlitků.

Filmová noc – 5. třída
Nocování ve škole bylo spojeno
s filmovou nocí a také se závěrečnou
diskotékou. Kromě jednoho dlouhého
filmu jsme si promítli i náš třídní film,
který natáčela Pepča Čejková na
škole v přírodě. Byla to velká zábava!

Scio testy – 5. třída
Naše škola získala ocenění za to, že má ve
svých řadách žákyně, které dosáhly
výborného výsledku v testování společnosti
Scio pro 5. třídy ZŠ. Testování proběhlo ve
druhém pololetí. Ocenění získaly: MA Klára Soukalová, OSP - Inka Floriánová.
Srdečně blahopřejeme .
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Ovoce a zelenina do škol
Ve školní družině jsme se zapojili do
projektu „Ovoce a zelenina do škol“.
Pěstujeme kedlubny, ředkvičky,
jahody, hrášek, bylinky i kytičky.
Celkem se nám daří. Pro tento školní
rok jsme získali grant na nákup nářadí
a náčiní v hodnotě 7.500,- Kč.
Děkujeme.

Robin Hoot – 4. a 5. třída
V pondělí jsme navštívili
divadlo Hybernia a zhlédli
anglické představení
muzikálu ROBIN HOOD, ve
kterém hráli i žáci z naší 4. a
5. třídy. Provedení se nám
všem líbilo.

Orchestr z Heilsbronnu
Kromě hudebního doprovodu našeho muzikálu
„Damals in Berlin“ měly děti z německého
orchestru společný program s našimi dětmi.
Třeba na lodi na Vltavě.

-5-

www.gtmskola.cz

Divadelní představení Damals in Berlin
Německý muzikál „Damals in Berlin“ na motivy knížky Ericha Kästnera
Emil und die Detektive
V sobotu 20. června si všechny děti naší školy zahrály v německém muzikálu „Damals in Berlin“.
Hráli jsme dvě představení a věříme, že se vám rodičům obě líbila. Tady alespoň několik fotografií,
ostatní budou na školním webu. DVD děti dostanou na památku. Tento projekt proběhl v rámci
evropského projektu Erasmus+, spolupracovaly na něm naše partnerské školy z Rakouska a
Německa a dětský orchestr z Heilsbronnu.
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Důležité termíny na školní rok 2015/2016

Datum

Akce

8. 9. 2015

Informační a koordinační schůzka pro kurz Školička – 14:00

9. 9. 2015

Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů 17:30

19. 9. 2015

Zažít město jinak

21. – 24. 9. 2015

Adaptační kurz 1A + 1B

21. – 24. 9. 2015

Jazykový projekt SRN – třídy 3A,3B,4A,4B,5

26. – 30. 10. 2015

Podzimní prázdniny a ředitelské volno

5. 11. 2015

Den otevřených dveří

11. 11. 2015

Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů 17:30

7. – 9. 12. 2015

Adventní projekt – třídy 2A + 2B

15. 12. 2015

Vánoční slavnost - 1A, 1B, 2A, 2B

16. 12. 2015

Vánoční slavnost - 3A, 3B, 4A, 4B, 5

21. 12. 2015 – 3.1.2016

Vánoční prázdniny

13. 1. 2016

Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů 17:30

29. 1. 2016

Pololetní prázdniny

7. 3. – 13. 3. 2016

Jarní prázdniny

24. – 25. 3. 2016

Velikonoční prázdniny

29. – 31. 3. 2016

Velikonoční projekt – 1A + 1B

20. 4. 2016

Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů 17:30

9. 6. 2016

Zakončení Erasmus + Schulfest 2016

30. 6. 2016

Konec školního roku

Přejeme vám příjemné letní prázdniny a těšíme se na setkání v září. Škola začíná
v úterý 1. září 2015 v 8.30 hodin, prvňáčci až v 9.30.
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