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Vážení rodiče,
v dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během června, a předběžný plán na příští školní rok 2019/2020.

Muzikál: Emil und die Anderen
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INFORMACE
Divadelní představení „Emil und die Anderen“ a rozlučky tříd 5.AB
Vážení rodiče,
videa z divadelního představení v Divadle pod Palmovkou „Emil und die Anderen“ a rozlučky tříd
5.A a 5.B budou mít k dispozici zástupci rodičů jednotlivých tříd, pokud si je stáhli poslední
školní den 28.6. od 8.30 - 9.30 v učebně paní učitelky Boučkové. Jinak až v září po dohodě.

Úřední hodiny na ZŠNČP a GTM během letní prázdnin

Úřední hodiny na GTM
9.00 - 15.00
1.7.2019 Svobodová,Koubová
2.7.2019 Dvořáková
8.7.2019 Svobodová,Koubová
15.7.2019 Vecka
29.7.2019 Svobodová
31.7.2019 Balcarová
5.8.2019 Koubová
13.8.2019 Balcarová
od 26.8.2019 všichni

Úřední hodiny na ZŠNČP
9.00 - 15.00
1.7.2019 Trojancová
3.7.2019 Trojancová
19.7.2019 Nápravníková
29.7.2019 Trojancová
9.8.2019 Nápravníková
13.8.2019 Trojancová
19.8.2019 Nápravníková
20.8.2019 Nápravníková
od 26.8.2019 od 8.00 -14.30

Celoškolní meeting
Na celoškolním meetingu 27. června jsme vyhodnotili celoškolní kolo sportovní, recitační a pěvecké
soutěže. Zároveň byly předány diplomy a odměny za celotřídní soutěže a certifikáty za jazykovou
zkoušku Fit in Deutsch 1.

Začátek školního roku 2019/2020
Milé holčičky a kluci, vážení rodiče, přejeme vám krásné léto a spoustu krásných chvil pospolu.
Těšíme se na setkání 2. září:
8:00 – zahájení školního roku u Mravenečků – 0. ročník
8:30 – třídy 2ab + 3ab + 4ab + 5ab Sejdeme se v 8:30 před budovou školy, konec výuky v 9:30,
následně družina pro zájemce do 17:30
10:00 – třídy 1ab – konec v 11:00
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NELAHOZEVES - 0. ROČNÍK

Ve středu 19. června se 0. ročník vypravil na výlet na zámek Nelahozeves. Cestovali jsme vlakem, na zámku
nás provedla sympatická princezna a mravenečkové se také na chvíli proměnili na krásné princezny a prince.
Po prohlídce jsme si v dílničce vyrobili papírového hada a šli na oběd do zámecké restaurace.

NÁVŠTĚVA

OVEČEK

- 0.

ROČNÍK

V pondělí 24.6. se třída Mravenečků vydala na návštěvu za stádem ovcí a koz do Tróji. Ovečky a kozy tam spásají trávu
na špatně přístupné ploše, která se pak díky tomu nemusí sekat. Paní průvodkyně pro nás měla připravenou legendu o spícím pastýřovi a také různé úkoly a hry. Zvířata jsme krmili suchým pečivem a některé děti dokonce vyzkoušely dojení
mléka. Pastýře jsme nakonec úspěšně probudili z 300 let trvajícího spánku a děti mu pak s velkým zaujetím vysvětlovaly,
co je to mobil, auto nebo třeba kdo je to prezident. Nejvíc děti překvapilo, že pastýř neuměl psát ani číst. Děti všechny
aktivity moc bavily, více informací o tomto enviromentálním vzdělávacím programu můžete najít na www.abel-ovce.cz.

6

ZŠ

NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ

MUZEUM B. SMETANY - 2.AB

Třída 2.A byla v úterý v Muzeu B.Smetany,
děti nejen poslouchaly symfonickou báseň
Vltavu, ale i Vltavu kreslily.
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- 1.AB

Obě třídy odjely začátkem června na školu v přírodě do RZ Radost do kouzelnické školy. Sice jsme v ní Harryho Pottera nepotkali, ale stejně jako on jsme prožívali různá dobrodružství, plnili mnoho úkolů a zahráli si kouzelnický Famfrpál.
Za splněné úkoly jsme získali kouzelné fazole, na závěr byli odměněni a do Prahy jsme si přivezli i kouzelnickou hůlku!

ORCHESTR

V

HEILSBRONNU

Spolupráce naší školy s Europahaus der Musik z Heilsbronnu trvá již 10
let. Letos náš orchestr doprovázel divadelní hru „Emil und die Detektive“.
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- 2.AB

Druháčci prožili týden
na škole v přírodě na
Benecku v Krkonoších.
Chodili jsme na výlety,
hráli si na hřišti a zvládli
jsme i noční bojovku.
Počasí bylo super, všem
se nám tam líbilo :-)

ŠKOLA

V PŘÍRODĚ

- 4.A

Pražáci v Humpolci :-)
Humpolec je na první pohled normální město na
Vysočině. My jsme tam ale
společně zažili úžasné spaní pod hvězdnou oblohou,
večery u ohně, palačinkové
snídaně a trochu poznání z
vývoje člověka díky místnímu rodákovi, antropologovi
A. Hrdličkovi.
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- 3.B

V červnu jsme vyrazili na školu v přírodě do Českého ráje. Bydleli jsme v penzionu Diana v obci Blata. Na týden jsme se proměnili v indiány a indiánky. Děti plnily nejrůznější indiánské úkoly z oblasti sportu, tance, zpěvu, znalosti přírody a indiánského písma, ručních prací i dobrých skutků. Každý večer se u ohniště sešla rada starších, aby vyhodnotila celý den. Podnikli
jsme i krásný výlet na hrad Kost a do Prachovských skal.

DRAHÁŇSKÉ ÚDOLÍ - 3.B

V úterý 25. června jsme vyrazili na náš poslední společný vý-
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let. Prošli jsme se Draháňským údolím, došli do Dolních Chaber,
kde jsme naši cestu zakončili v cukrárně. Bylo to moc prima.
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- 5.A

Třída 5.A prožila super školu v přírodě v Prkenném dole u Žacléře.

ŠKOLA

V PŘÍRODĚ

- 3.A

3.A na škole v přírodě putovala po stopách Zikmunda a
Hanzelky. Plnili jsme různé úkoly a poznávali cizí země.
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- 5.B

5.B strávila pěkných pět dní v Krkonoších na Medvědí boudě. Vydali jsme
se také na delší výlet k prameni Labe a na krásnou vyhlídku Ptačí kameny.
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DIPLO.CUP 2019

Am Samstag, dem 15. Juni,
nahmen die Fußballspieler des
DFC Prag am Diplo.cup 2019 in

V sobotu 15. června se fotba-

Líbeznice teil. Das Turnier

listi z klubu DFC Prag zúčast-

wurde unter der Schirmherr-

nili turnaje Diplo.cup 2019 v

schaft der Deutschen Bot-

Líbeznicích. Záštitu nad tur-

schaft durchgeführt, und der

najem mělo Německé velvysla-

Botschafter Dr. Christoph

nectví a pan velvyslanec Dr.

Israng gab den Teilnehmern

Christoph Israng osobně pře-

persönlich eine Medaille. Ins-

dal účastníkům medaile. Tur-

gesamt nahmen 6 Mannschaf-

naje se zúčastnilo celkem 6

ten am Turnier teil. Die DFC

týmů. Týmy DFC Prag, ve kte-

Prag Teams, in denen Fußball-

rých hráli fotbalisti z naší

spieler unserer Schule spiel-

školy, skončily na 2. a 6. mís-

ten, belegten die Plätze 2 und

tě. I přes horké počasí si klu-

6. Trotz des heißen Wetters

ci i rodiče turnaj užili a za-

genossen die Jungen und El-

končili tak letošní úspěšnou

tern das Turnier und beende-

fotbalovou sezónu.

ten die diesjährige erfolgreiche Fußballsaison.
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NA VÝLETĚ - 4.B

Peníze vydělané na jarmarku v rámci projektu finanční gramotnosti si čtvrťáci zaslouženě užili
na výletě v Mirákulu. Absolvovali dobrodružnou cestu vlakem, bloudili v podzemí, poznávali
rostliny, dováděli na houpačkách, skluzavkách a prolézačkách a ve vodním světě. Prostě úžasný
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den. Další část peněz se rozhodli věnovat záchranné stanici pro volně žijící zvířata.
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SCHILDOW V PRAZE - 4.B

Na první červnový týden k nám přijeli kamarádi ze Schildow. V pondělí jsme po příjezdu do školy měli krátké přivítání s
prezentací o České republice a se zmrzlinou, odpoledne jsme hráli různé sportovní hry. V úterý jsme prošli Pražský hrad
až na Petřín a odpoledne jsme se zúčastnili recitační soutěže v saské kanceláři. Ve středu jsme si naplánovali společný
výlet na zámek Loučeň. Prohlídka zámeckých komnat byla dvojjazyčná a doplňovala ji zajímavá soutěž. Historie zámku se
vztahuje k česko – německým vztahům. Moc se nám líbily zámecké labyrinty a park. Ve čtvrtek jsme šli do Zoo a odpoledne do centra města, večerní rozloučení na bowlingu bylo super. Děkujeme všem rodičům, kteří se o naše kamarády starali.

PIRNA

V

PRAZE - 4.A

Začátkem června k nám přijeli kamarádi z partnerské školy v Pirně. V pondělí ráno jsme se přivítali na vlakovém nádraží a pokračovali již společně do ZOO, kde jsme ve dvojicích - český a německý kamarád - plnili různé úkoly.
V úterý nás čekala prohlídka Vyšehradu, procházka Prahou a recitační soutěž v saské kanceláři nedaleko Karlova
mostu. Ve středu jsme dopoledne hráli různé sportovní hry a po obědě jsme naše kamarády vyprovodili na nádraží.
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Projekt byl podpořen Česko – německým fondem budoucnosti, děkujeme za finanční příspěvek.
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FINÁLE

Recitační soutěže se zúčastnili žáci a žákyně všech tří partnerských škol z Pirny,
Schildow a Prahy. Soutěž se konala v saské kanceláři na Malé straně.

HANS IM GLÜCK - 4.AB

Čtvrťáci zahráli na zahradní slavnosti německé
divadelní představení "Hans im Glück".
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TURNAJ VE FLORBALE

V květnu se naši žáci zúčastnili turnaje School Floorball Cup, který každoročně pořádá FPŠ Bohemians. Po
nájezdech skončili ve finále na 2. místě.

PŘEDÁNÍ

FINANČNÍHO DARU

Veškeré peníze, které děti
vydělaly na Jarním jarmarku, se rozhodly věnovat na
podporu opuštěných zvířat
Útulku pro opuštěná zvířata
v Troji. Po slavnostním předání si děti útulek prohlédly. Odměnou jim byla
návštěva sousední jízdní
policie. Kladrubští policejní
koně přijímali drbání a hlazení s velkou radostí.
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MEETING

Na závěrečném meetingu si děti převzaly diplomy a ceny za
školní soutěže a podívali jsme se na video s průřezem celého
školního roku. Žasli jsme, co všechno jsme za ten rok stihli.

FIT IN DEUTSCH - 5.B

Oslavujeme úspěšné složení jazykové
zkoušky Fit in Deutsch 1 :-)
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ZVONĚNÍ

28. června jsme naposledy zazvonili páťákům
a paní učitelkám Měšťanové a Tiché.
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DRUŽINA

Poslední měsíc školního roku jsme byli na škole v přírodě a na cyklovýletě. Zbývající velmi
horké dny jsme se snažili přežít při vodních hrátkách na zahradě. Poslední družinový den
jsme se zmrzlinovo-melounově rozloučili a už hurááá na prázdniny. Krásné léto všem !
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DŮLEŽITÉ

TERMÍNY NA

Datum

2019/20
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Akce

1. pololetí
2.9.2019

Zahájení školního roku 8.30 (0. ročník v 8.00, 1.AB v 10.00)

3.9.2019

Informační a koordinační schůzka pro kurz Školička – 14:00

4.9.2019

Zasedání rodičovské rady 16.30 + schůzky rodičů 17:30

23. – 27.9.2019

Jazykový projekt SRN Schildow a Pirna – 5.AB

21. – 24.10.2019

Jazykový projekt Salzburg – 4.AB

28.10. – 1.11.2019

Ředitelské volno a podzimní prázdniny

20.11.2019

Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů v 17.30

25. – 27.11.2019

Projekt v Trausnitz SRN – 3.AB

10.12.2019

Vánoční slavnost – 1.AB + 2.AB

11.12.2019

Vánoční slavnost - 3.AB + 4.AB + 5.AB

23.12.2019 – 3.1.2020

Vánoční prázdniny

2. pololetí
15.1.2020

Pedagogická rada + schůzky rodičů v 17.30

18. – 25. 1.2020

Hory Oddech 1.B + 3.B

19. – 26. 1.2020

Hory Kolínská bouda 1.A + 3.A

3.2.2020

Pololetní prázdniny

24. – 28.2.2020

Jarní prázdniny

21. – 28.3.2020

Hory Oddech 2.AB

22. – 29.3.2020

Hory Kolínská bouda 5.AB + Mravenci

1. – 3.4.2020

Osterprojekt v Německu – 1.AB

9.4.2020

Velikonoční prázdniny

15.4.2020

Pedagogická rada + schůzky rodičů v 17.30

19. – 24.4.2020

Hory Stubai Rakousko – 4.AB

3. – 5.4.2020

Osterprojekt v Německu – 1.AB

1., 2. a 3.4.2020

Zápis do 1. tříd

15.4.2020

Pedagogická rada + schůzky rodičů 17:30

4.6.2020

Schulfest

začátek června 2020

Školy v přírodě – 2. týden v červnu (upřesníme)

1.9.2020

První školní den 2020/2021
Změny termínů vyhrazeny.
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