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Vážení rodiče, 

v dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během února, a plán 

práce na březen 2020.  
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

INFORMACE 

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 1. tříd 

Zápis do 1. tříd na školní rok 2020/2021 se koná v termínech 1. - 3.4.2020. Děti, které navštěvují ško-

ličku 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 odpolední Školičky 

Zápis do odpolední Školičky běží, přihlášku zasílejte mailem na napravnikova@gtmskola.cz. Bližší infor-

mace o Školičce naleznete ZDE. 

Aktuální ceny školného na rok 2020/2021 

Dobrý večer, vážení a milí rodiče,  

20. února se sešla správní a dozorčí rada na pravidelném jednání, které v únoru vždy stanovuje i výši 

školného na další školní rok. Věříme, že Vás potěšíme - stávajícím žákům školné nenavyšujeme a zůstává 

tak, jak jste zvyklí a platíte dosud. Pro nově příchozí žáky je pak částka navýšena o 2 tisíce korun, tj. 

první třídy 20/21 budou platit 46.000,- Kč. Link na aktuální ceny školného na rok 2020/2021 ZDE. 

Jazyková zkouška Fit in Deutsch 1 a 2 

Připomínáme, že termín odevzdání přihlášek na jazykovou zkoušku Fit in Deutsch 1 nebo 2 na Goethe 

institutu je nejpozději 3. března paní učitelce Jitce Boučkové. 

mailto:napravnikova@gtmskola.cz
https://zsncp.cz/4-pro-zajemce
mailto:napravnikova@gtmskola.cz
https://zsncp.cz/files/dokumenty/skolni-dokumenty/2019-2020/vnitrni-predpis-pro-zapis-20-21.pdf
mailto:napravnikova@gtmskola.cz
https://zsncp.cz/4-pro-zajemce
https://zsncp.cz/18-zakladni-informace-skolne
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
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CELOŠKOLNÍ MEETING 

Na začátku 2. pololetí jsme se sešli v hale na celoškolním meetingu. Setkání zahájil náš školní orchestr a spolu se staršími 

kamarády vystoupili poprvé malí muzikanti z 2. a 3. tříd. Potlesk byl veliký. Každá třída pak prezentovala nejzajímavější 

projekt, výlet nebo akci. Dozvěděli jsme se o kuchařském soustředění třídy 4a a jejich adaptačním pobytu s názvem Pod 

pokličkou, o sociálních projektech tříd 4ab a 5a, o zahraničních pobytech, interaktivních pořadech prevence nebo o led-

novém lyžáku. Postavit se na pódium není snadná věc, přesto mluvit do mikrofonu zvládli i naši prvňáčkové. Velká pochvala i 

pro Mravenečky, kteří malovali a prezentovali aktivní poslech vážné hudby. Přejeme všem hodně úspěchů ve 2. pololetí a 

uvidíme se v dubnu při předávání výsledků Deutscholympiade 2020. Link na video ZDE a ZDE. 

https://youtu.be/-ZKCSTN6Mpw
https://youtu.be/S_XIb05Gti0
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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
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ERASMUS PROJEKT „DIE EU UND ICH“ - 5.B 

Dne 14.2. jsme pak navštívili Evropský dům v Praze v Jungmannově ulici a zúčastnili se interak-

tivního výukového programu pro žáky ZŠ „Referát o Unii“ a shlédli edukativní film. Dozvěděli 

jsme se, proč Unie vznikla, jak funguje, co pro nás dělá a jaké má instituce. Na závěr jsme si 

ve skupinách zopakovali, co všechno jsme si zapamatovali. Program byl zajímavý a líbil se nám. 
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PLANETÁRIUM - 3.A 

Třída 3.A navštívila Planetárium. Dozvěděli jsme se 

zajímavosti z vesmíru, také jsme měli dílničku a vyro-

bili jsme si planety.  

NĚMČINA - 1.AB 

Prvňáčkové mají za sebou téma Körperteile a čekají 

je na jaře další výzvy - první projekt v Německu a 

taky Deutescholympiade. Držíme vám palce :-) 
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BRUSLENÍ - 2.AB 

Počasí je spíš jarní, ale přesto můžeme zkoušet zimní sporty. 

Bruslení na kluzišti Ládví jsme si náramně užili. 

EISBÄREN UND PINGUINE  - 2. BLAU 

Die Gruppe 2blau gestal-

tete im letzten Monat 

ihre ersten Plakate zu 

den Themen Eisbären 

und Pinguine. Danach 

hielten sie für ihre Mit-

schüler Kurzreferate. 

Sie machten das ganz 

prima. 
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DIVADLO MINOR - 5.B 

V úterý 18.2. navštívila třída 5.B divadlo Minor - před-

stavení Lipany. Jak už napovídá název, hra popisovala 

období husitských válek. 

Dětem bylo velmi poutavou a zábavnou formou před-

staveno husictví a příběh bojovníka Janka. O přestáv-

ce mohly děti namalovat svojí představu o království 

nebeském. Dětem se hra líbila, cestou do školy si ně-

kteří zpívali píseň "Ktož jsú boží bojovníci". 

PROJEKT MAZLÍČEK - 2.B 

Jeden celý týden jsme v únoru věnovali mazlíčkům. Povídali jsme si, kdo mezi ně patří, jak vypadají, jak žijí a vů-

bec samé zajímavé věci. Mazlíčka jsme si také jako malíři namalovali. Na závěr projektu jsme si mohli našeho ply-

šového kamaráda přinést. K radosti nás všech se tu objevili i kamarádi živí. Moc děkujeme i rodičům za pomoc :)))  
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KARNEVAL NA LEDĚ 

Ve středu 19. 2. jsme se zúčastnili v Letňanech již tradičního Karnevalu na ledě. Masky a hry bruslících dětí i těch, 

které si užívaly masopust ve škole, byly nápadité a veselé. Rozpustilý rej ve škole vyvrcholil vyhlášením nejhezčích 

postav. Čarodějnice Saxana, Jeníček a Mařenka i Klaun se líbili nejvíc. Link na fotky ve škole, fotky na ledě a video. 

KARNEVAL VE ŠKOLE 

https://zsncp.cz/fotogalerie/575-karneval-ve-skole/
https://zsncp.cz/fotogalerie/574-karneval-na-lede/
https://zsncp.cz/novinky/75-karneval-na-lede-video/
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Příjemná chvilka odpočinku a relaxace při společně vytvářené hudbě. 

Každý má jiný nástroj, ale dohromady to 5.A pěkně ladí.  

PLANETÁRIUM - 3.B 

12. února jsme navštívili v planetáriu ve Stromovce zají-

mavý program Planety v hrsti. Některé informace jsme 

pak využili při projektu o sluneční soustavě ve výuce.  

HUDBOU K SOBĚ - 5.A 
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4.3.  Hudba do škol , Rudolfinum / Náp + Kun 

4.3.  Ládví - PKF / 0. + 1.AB 

6.3.  Divadlo Jiskra / 0. ročník 

11.3.  Hudbou k sobě (Ondra Tichý) / 5.B 

11.3.  Hudbou k sobě (Ondra Tichý) / 1.AB 

17.3. 8.30 Fyzikální pokusy / 1.AB + 2.AB + 3.AB 

18.3. 8.30 Fyzikální pokusy pro nejmenší 

20.3. 10.00 Film „V síti za školou“ s následnou debatou / 5.AB 

21.-28.3.  Hory Oddech / 2.AB - Náp 

22.-29.3.  Hory Kolínská / 0. + 5.AB - Skle 

24.3. 8.30 Besedárium / 3.B 

24.3. 10.00 Besedárium / 3.A 

24.3.  Divadlo Minor - Game / 4.AB 

25.3.  Hudbou k sobě (Ondra Tichý) / 3.AB 

30.3.  Hudba do škol , Rudolfinum / Náp + Kun 

 DATUM ČAS AKCE 

Karneval na ledě 


