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Vážení rodiče,
v dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán
práce na prosinec 2019.

Projekt „Mittelalter“ v Trausnitz - 3.AB
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INFORMACE
Konec platnosti loňských karet Happysnack
30.11.2019 bude ukončena platnost karet Happysnack, vydaných v loňském školním roce (v září 2018).

Toto oznámení se netýká karet vydaných v letošním školním roce nebo těch, které již byly prodlouženy
dobitím kreditu!
Rodiče si mohou platnost karet prodloužit projevením zájmu, tedy dobitím kreditu v min. výši 10 Kč.
Bez poplatku. Tento kredit není žádný poplatek, celá jeho výše se využije pro nákup zdravých svačinek
ze školního automatu Happysnack.
Více info na webových stránkách www.happysnack.cz – přímý odkaz zde.

Adventní slavnosti
Srdečně Vás zveme na adventní slavnosti našich tříd:
10.12. v 16.00 - Adventní slavnost s jarmarkem tříd 1.AB + 2.AB
11.12. v 16.00 - Adventní slavnost tříd 3.AB + 4.AB + 5.AB

Debata s novinářem Martinem Fendrychem
5. listopadu 2019 proběhla u nás ve škole debata s novinářem a spisovatelem
Martinem Fendrychem o událostech před a během roku 1989. Pan Fendrych dětem vyprávěl, jaké to pro něj bylo za doby komunismu, jak se účastnil demonstrací, které k pádu komunismu přispěly, ale také o tom, co mu přinesla nová doba.
Touto debatou chceme přispět k tomu, aby děti příběhy bezpráví znaly. Aby věděly, že zlu a bezpráví je
třeba se postavit a zabránit tomu, aby se v budoucnu opakovaly. Zároveň by si děti měly uvědomit, že
jejich život v demokracii a svobodě není samozřejmost a že se o svobodu musí starat, aby ji zas v budoucnu neztratily.
Děkujeme panu Fendrychovi, že k nám přišel.
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- 5.A

Protože letos slavíme již 30 let od Sametové revoluce, vyprávěli jsme si v etice o životě před a po roce 1989. Děti měly
za úkol zjistit od pamětníků a z dobových materiálů informace ze tří období:
1) Jak se žilo v době, kdy u nás vládla komunistická strana, tedy do roku 1989.
2) Jak probíhal rok 1989 a co k revoluci vedlo.
3) Co nám změna v roce 1989 přinesla.
Děti pracovaly ve skupinkách a již od října sbíraly informace a materiály na výrobu plakátů ke 30. výročí Sametové
revoluce. Cílem bylo, aby se děti samostatně naučily vyhledávat a třídit informace a z nich pak vyvozovat závěry. Ne
pro všechny to byla práce jednoduchá, ale nakonec se práce všem povedly. Plakáty jsme vystavili do haly školy k výročí
17. listopadu 1989.
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SVATÝ MARTIN - 0. ROČNÍK

V týdnu před svátkem Martina se Mravenečkové pilně učili písničku "Martin na bílém koni", malovali krásné obrázky, vyráběli lampióny a seznámili se s příběhem svatého Martina. V pondělí 11. listopadu jsme vyrazili na lampiónový průvod neosvětlenou chodbou u tělocvičny. Lampióny se zapálenou svíčkou nám krásně svítily na cestu.

SLAVNOST SLABIKÁŘE - 1.AB

V úterý nastal pro prvňáčky velký den. Dočetli Živou abecedu a snažili se získat klíč ke Slabikáři. Museli prokázat své
čtenářské dovednosti a splnit nejrůznější úkoly. Všichni četli slabiky, skládali slova i věty, dokonce hledali rýmy a nau-
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čili se písničku o Abecedě. Za to je pak král Abeceda pasoval na čtenáře. Nakonec všichni složili čtenářský slib a za
odměnu usedli ke slavnostní hostině i s panem králem.
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SVATÝ MARTIN - 1.AB

Prvňáčkové si užili svůj další projekt – vyprávění o svatém Martinovi, výrobu lampionků, písničky, aktivní
poslech vážné hudby, tanec mazurku, martinskou matiku. Modrá skupinka nám příběh zahrála jako divadlo, rozdělila se o marcipánové martinské husy. Už víme, že pomáhat si a rozdělit se je FAJN.
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GEBURTSTAGSPROJEKT - 2.AB

Dne 22. listopadu jsme uzavřeli s druháčky téma „Geburtstag“
stejnojmenným projektem. Děti zpívaly, hrály hry, pekly a jedly
narozeninové vafle, psaly přáníčka a pozvánky k narozeninám a
uspořádaly si vlastní narozeninovou oslavu.

DIVADLO KARLA HACKERA - 2.AB

Hudebním pořadem „Jede, jede poštovský panáček“ nás provázeli členové Státní opery Národního divadla Praha. Na programu byly nejen lidové písně, ale i skladby hudebních klasiků.
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MUZEUM POLICIE - 2.AB

Během divadelního představení „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ jsme se dozvěděli,
co je šikana, jak se šikaně bránit, koho žádat o pomoc a jak funguje linka bezpečí.

QUERXENLAND „ADVENT“ - 2.AB

Während unseres Advent-Projektes im Querxenland besuchten wir mit
den Zweitklässlern schon traditionell den Lamahof, buken Plätzchen, bastelten Geschenke und übten fleißig für unser Weihnachtstheater.
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MITTELALTER-PROJEKT IN TRAUSNITZ - 3.AB

Von Montag den 25.11.2019 bis zum Donnerstag den 28.11.2019 besuchten die Klassen 3A und 3B „Burg Trausnitz“.
Neben Deutschunterricht wurde dort durch zahlreiche Aktivitäten die deutsche Sprache spielerisch von Einheimischen näher gebracht, was zum einmaligen trainieren und üben einlud. Für Schülerinnen wurde mittelalterlicher
Tanz sowie das Filzen angeboten, während Schülern ein ritterliches Turnier zur Auswahl stand. Großer Beliebtheit
erfreute sich bei Mädchen und Jungen eine Fackelwanderung bei Nacht, das Herstellen eigener Wachskerzen sowie
Stockbrot backen. Durch die spielerische Art der Wissens- und Sprachvermittlung wurde auch für gemeinsamen
Spaß in der Gruppe gesorgt. Abgerundet wurde das Angebot durch eine fachkundige Burgführung und ein abschließendes Rittermahl im Burgturm (Bergfried).
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- 5.B

Kromě zajímavé diskuze s novinářem a spisovatelem Martinem Fendrychem se žáci v rámci projektu
„30 let svobody“ zamýšleli nad pojmy svoboda a demokracie. Porovnávali živost za minulého režimu a
nyní, přitom vycházeli z informací od svých rodičů. Prostřednictvím dokumentárního filmu se seznámili
s průběhem sametové revoluce. Hravou formou si vyzkoušeli střípky ze života za socialismu.

ZKOUŠKA ORCHESTRU PKF - 5.B
Jak to probíhá na
zkoušce opravdového
orchestru? Jak vypadají hudební nástroje
zblízka? A můžu se
jich dotknout? Nebo
si na ně dokonce zahrát? Tuto jedinečnou
příležitost měli páťáci
díky programu komorní
filharmonie PKF Prague Philharmonia.
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DIVADLO MINOR - 5.A

Představení „Lipany“: V dobrodružném příběhu husity Jana Tlamky a jeho ženy Marie si děti zopakovaly dobu
husitství. Na jevišti se odehrávaly husitské bitvy a zároveň i běžné lidské starosti, problémy, radosti i trápení.

REMINISCENCE - 4.A

20. listopadu proběhlo poslední setkání třídy 4.A se seniory. Děti připravily pro “své dědečky a babičky“ kavárničku. Vyprávěly všem, co o své babičce nebo dědečkovi zjistily. Nakonec zazpívaly jejich oblíbené písně. Setkání bylo velmi milé.
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TURNAJE

8. a 22. listopadu se žáci naší školy zúčastnili dvou florbalových turnajů. School Floorball cup s převahou vyhráli a v Čeps cupu
získali 2. místo. Gratulujeme!

SVATOMARTINSKÉ

SETKÁNÍ

- 1.A

V listopadu jsme měli s Ondrou svatomartinské hudební setkání, nejen
že jsme zase rozezněli celou školu, navíc jsme se naučili písničku o sv.
Martinovi a šli v průvodu se světýlkem. Těšíme se na další setkání.
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ETIKA - 5.A

V etice jsme si vyzkoušeli novou výukovou metodu "Hru s dobrými otázkami", která vznikla v rámci projetu Otázkami k
rozvíjení demokratických hodnot, který realizuje Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni. Žáci pracují ve
tříčlenných skupinkách a debatují na téma "Multikulturní společnost". Pomocí správných otázek se seznamují s tím, co to
je multikultura, debatují o svých zkušenostech, vyhledávají informace na pracovních listech i na počítačích, vytvářejí diagramy. Žáci se tím nejen učí novým poznatkům, ale jsou vedeni ke spolupráci, naslouchání, a obhajování vlastního názoru.
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DRUŽINA

Listopad v družině patřil procvičování německého jazyka, děti
měly možnost zahrát si malé německé divadlo - pohádku "Boudo,
budko" a několik dalších her, které jsme si všichni užili.
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DATUM

ČAS

AKCE

2.12.

8:30

5a – koncert - PKF - Ládví

5.12.

8:30

Čertovská škola s nadílkou / výuka dle rozvrhu

6.12.

9:30

3ab – koncert - PKF - Ládví

6.12.

9:00

1ab + 0 – divadlo Jiskra – Vánoční představení

9.12.

8:30

4ab – Vánoce v kostele – sv. Terezie - Kobylisy

10.12.

16.00

Adventní slavnost s jarmarkem – 1AB + 2AB

11.12.

14:30

vánoční meeting v hale školy

11.12.

16.00

Adventní slavnost – 3AB + 4.AB + 5.AB

17.12.

9:00

Reminiscenční projekt – adventní setkání se seniory – 4.b / ska

17.12.,
17.12.

5ab – celodenní výlet – Karlštejn
8:30

1ab - sociální projekt – návštěva v Klokánku

18.12.

1ab - celodenní adventní výlet – Loučeň

18.12.

3ab – Vánoce na statku – do 14:00

20.12.

třídní vánoční besídky / tř. učitelé

23.12.-3.1.

vánoční prázdniny

6.1.2020

začátek školy v novém roce
V týdnu od 16. 12. odpadá výuka v odpoledních školičkách!

Milé děti, vážení rodiče,
přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a požehnaný rok 2020.
Vaše paní učitelky, pan učitel a vychovatelky
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