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Vážení rodiče,
v dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během ledna, a plán
práce na únor 2020.

Hory - Pec pod Sněžkou
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INFORMACE
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd na školní rok 2020/2021 se koná v termínech 1. - 3.4.2020. Děti, které navštěvují školičku nebo 0. ročník, dělají test ve výuce. Externí děti musí mít termín testu vyžádaný mailem
na napravnikova@gtmskola.cz. Vnitřní předpis pro zápis naleznete na školních webových stránkách ZDE.

Zápis do 0. ročníku
Zápis do 0. ročníku běží, přihlášku zasílejte mailem na napravnikova@gtmskola.cz. Bližší informace o
0. ročníku naleznete ZDE.
Zápis do odpolední Školičky
Zápis do odpolední Školičky běží, přihlášku zasílejte mailem na napravnikova@gtmskola.cz. Bližší informace o Školičce naleznete ZDE.
Rozšíření učitelského sboru
Vítáme v našem týmu novou kolegyni do 1.A a kolegu asistenta do 2.B a přejeme jim, aby se jim práce na
naší škole líbila.

Mgr. Růžena Matěnová

Prokop Janda

Třídní učitelka 1.A

Asistent ve 2.B

Nabídka kurzů pro rodiče
Také v druhém pololetí budou pokračovat naše kurzy pro rodiče:
- němčina pro mírně pokročilé (úterý 8:30 - 10:00)
- jóga (úterý 18:00 - 19:30, čtvrtek 8:30 - 10:00)
- čeština pro cizince (pátek 12:00 - 13:00)
Do všech kurzů se mohou přihlásit všichni rodiče, prarodiče i příznivci školy. Možnost vyzkoušet první
hodinu nezávazně. Bližší informace a kontakty najdete na internetu ZŠNČP ZDE.
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ČTENÁŘSKÝ KOUTEK - MRAVENCI

Po Vánocích čekalo na Mravenečky ve třídě překvapení - nový čtenářský koutek, který zde byl vytvořen
na podporu předčtenářské gramotnosti. Děti si ho vyzdobily “kniháčky”, které jsme vyráběli ve výtvarné
výchově. Rády zde tráví čas prohlížením knížek, skládáním pohádkových posloupností nebo hrou s magnetickými knihami. Věříme, že koutek bude nadále oblíbený a že u dětí podpoří kladný vztah ke knihám.
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BRUSLENÍ - 3.AB

Začátkem ledna si děti ze 3.AB šly zabruslit na kluziště u Ládví.
Všichni si to užili, ať ve vlastních nebo vypůjčených bruslích.
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BRUSLENÍ - 2.AB

V lednu jsme si užívali bruslení na kluzišti Ládví. S instruktorem jsme zkoušeli bruslařskou abecedu - např. zatáčet, brzdit nebo jezdit s odlehčenou nohou. Sluníčko svítilo a bylo to fajn.

HUDEBNÍ

DÍLNY

- 1.AB

Den před vysvědčením jsme se sešli v hudebně u pana Ondry Tichého k další hudební dílně. Tentokrát
nám pan Ondra ukázal, jak hrát na hudební nástroje, které jsme dostali od Ježíška. Děti hraní opravdu
bavilo. Po nás si pak s Ondrou ještě zahrála 4.B. Těšíme se na další dílnu, která proběhne 11. března !
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BESEDÁRIUM - 4.AB

Včera byl pro nás připraven tříhodinový program s názvem ROZUMÍME SI.
Hráli jsme různé hry na toto téma. Moc jsme si to užili a vše společně probrali.
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Velkou výpravu do minulosti na vlastní kůži okusili
páťáci. Seznámili se s
mnohými vynálezci a jejich
vynálezy, řešili rébusy,
opravovali stroj času. Naštěstí všechny úkoly zdárně
splnili a podařilo se jim
vrátit se v pořádku do současnosti (do školních lavic).

BESEDÁRIUM - 5.A

Stroj času: Dva sympatičtí průvodci seznámili děti
například s Archimedem.
Díky jeho zákonům pomohli zachránit nebohého
zlatníka před trestem.
Leonardův vynález jim
umožnil dostat se přes
rozvodněnou řeku a získat
ozubené kolo pro opravu
Stroje času. Stroj je
opraven a může se cestovat a poznávat.
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KINDERPUNSCH - 4.AB

Čtvrťáci v hodinách němčiny probírali téma mein Geburtstag a na správné
narozeninové oslavě nesmí chybět dobré občerstvení. Podle receptu v učebnici jsme ve školní kuchyňce společně uvařili Kinderpunsch. Das war lecker!

BRUSLENÍ - 5.A

Venku svítí sluníčko a trochu mrzne. Ideální podmínky pro tělocvik na ledu. Nejdříve se trošku zahřejeme, pak se rozcvičíme a už se bruslí. Cestou zpět do školy mají všichni krásně červené tváře.
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ETIKA - 5.A

Při etice se učíme moderně a tak, aby nás to bavilo. Jednou takovou metodou je "Hra s dobrými otázkami". Děti
pracují ve skupinkách po třech a téma "Dětská práva" zpracovávaly samy formou otázek a úkolů, které ve skupince
společně řeší. Důraz klademe na spolupráci, vyjádření vlastního názoru, naslouchání a argumentaci. Navíc používáme
metodu CLIL, při které si k danému tématu rozšiřujeme slovní zásobu také v němčině.
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HORY - 1.B + 3.A

Třídy 1.B a 3.A vyrazily na lyžařský výcvik na Kolínskou boudu. Počasí bylo parádní,
každý den nám svítilo sluníčko, a tak nám ani nevadilo, že není moc sněhu. Děti i
učitelé se skvěle bavili při odpoledních hrách, večerní diskotéce a nechyběl ani
karneval na běžkách! Byl to úžasný týden, který nám přinesl spoustu nových zážitků, kamarádů a v neposlední řadě zdokonalení našich lyžařských schopností.
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HORY - 1.A + 3.B

Koncem ledna děti odjely na lyžařský výcvik do Pece p. Sněžkou. Krkonoše nás uvítaly sice
slunečným počasím, ale menší sněhovou pokrývkou. Nakonec nám to k super lyžování i
běžkování stačilo. Všichni jsme si užili dobrou náladu a pobyt na čerstvém vzduchu.
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DATUM

ČAS

AKCE

3.2.

10.00

Bruslení - 10:00 – 5b, 12:00 – 2ab

7.2.

10.00

Bruslení – 10:00 – 5a

12.2.
12.2.

Hudbou k sobě – hudební pořad – 2a + 2b + 5a
12:00

13.2.
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Celoškolní meeting v hale školy
Den otevřených dveří – informativní schůzka – 11:30 – hala školy

18.2.

9.30

Minor – Lipany 5b

19.2.

10.30

Karneval / Letňany – 10:30 – 12:00, hala školy od 8:30

20.2.

18:00

Zasedání Správní rady – GTM

24. – 28.2.

Jarní prázdniny

Družina

Družináda (zimní olympiáda pro děti)

Pec pod Sněžkou

