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Ahoj holčičky a kluci,  

už je to víc než 14 dní, kdy nemusíte ráno vstávat do školy. Zpočátku to asi byla velká 

legrace a UF :-) Teď už nás to domácí vězení moc nebaví. Výuku zvládáte skvěle a paní 

učitelky vás chválí. Poděkujte dospělákům, moc vám pomáhají. A bacha - každé odmlou-

vání slyšíme!!! Noste roušku, mlsejte vitamíny, myjte si ruce. 

Mávám z kanceláře! Hana Nápravníková 
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PROSBA 

Šijeme roušky a 

prosíme o potravi-

novou pomoc pro 

Klokánek, který je 

v současné době v 

krizi... 

! 
Dobrovolný domácí 

úkol 3.B v době ko-

ronavirové: 

 Aramsamsam 1 

 Aramsamsam 2 

https://zsncp.cz/files/dokumenty/download/ahoj-jae-jsem-korona-cz.pdf
https://youtu.be/DRVlnsK357o
https://youtu.be/Ivy1vHNmjYQ
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PODĚKOVÁNÍ DĚTEM 

Milé děti. Děkujeme vám za to, jak rychle jste se naučili pracovat online a samostatně plnit všechny 

úkoly. Všechno to budete v životě potřebovat a my jsme na vás pyšné už teď :-) 
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Dobrý večer, 

WoceBee je opravdu moc pěkná 

aplikace zrovna jsem jí zkusil. 

Děkuji za doporučení. 

Hezký večer, Tomáš  Dobrý večer, 

Je to super, už mám 560 bodů 

a zlatý pohár! Otto M.  

Za dnešní online setkání Vám velmi děkuji. 

Bylo to perfektně připravené, organizované, 

dokonale časově využité, podnětné, motivační 

a hlavně efektivní. Už teď se těšíme na stře-

deční výuku. Velmi oceňuji zadání domácích 

úkolů na další dny přímo dětem. Jsem ráda, že 

je učíte zodpovědnosti. To je moc důležité.  Vážená paní ředitelko,  ráda bych Vám a celému učitelskému sboru 
poděkovala za rychlé zprostředkování on-line 

výuky na gymnáziu a následné zřízení on-line 

výuky v pátých třídách na ZŠ. Jsme rádi, že 
naše děti chodí do školy, která dokáže v ne-
standardní situaci bleskově zareagovat a dě-

tem být oporou (protože do školy chodí rády a 

teď jim to fakt chybí).  

Dobrý 
den, chtěla jsem touto cestou poděkovat Vám i všem 

učitelům za nadstandardní snahu nastavit a 

optimalizovat virtuální výuku pro děti. Některé 

školy zůstaly u zasílání úkolů e-mailem, což mu-

sí být z dlouhodobého hlediska velmi frustrující 

pro děti i pro rodiče. Vašeho přístupu si opravdu 

cením. 

Dobry den pani ucitelko, jen jsme Vam chteli 

dat vedet, ze ta vyuka je super, moc dekujeme, 

bertik je taky moc rad, ze ma nejaky socialni 

kontakt. Tak jeste jednou dekujeme. S.  

REAKCE NA ONLINE VÝUKU 

Vážení rodiče, milé děti. Děkujeme moc za Vaše milé reakce na naši snahu zavést do distančního a online 

vyučování nějaký pravidelný a přehledný systém. Moc nám Vaše podpora pomáhá a máme z ní radost :-) 

Dobrý den, paní ředitelko a paní zástupkyně, 

chtěla bych Vám zaslat svou zpětnou vazbu a podě-

kování za Váš přístup a řešení současné situace ko-

lem koronavirové krize. Tuším, že obvykle se na Vás 

rodiče obracejí spíš se stížnostmi než s pochvalou. 

Nicméně svá slova uznání si v tomto případě nechci 

nechat jen pro sebe. 

Velmi mile mě překvapilo, jak rychle obě školy (GTM i 

ZŠNČP) najely na online vyučování, navíc od začátku 

s jasně daným rozvrhem. Podle toho, co slýchám od 

ostatních rodičů, jste mezi základními školami i gym-

názii spíše světlou výjimkou. Díky rychlé reakci Vás i 

Vašich kolegů na nastalou situaci se mohu jako je-

den z mála rodičů alespoň část dne soustředit na 

svou práci a daří se nám doma také udržet i určitý 

řád :-) 

Oceňuji, že jsme my rodiče od samého počátku byli o 

všem informováni a veškeré instrukce se k nám do-

stávaly včas, abychom stihli i doma vše připravit a 

zajistit. Chtěla bych poděkovat i celému učitelskému 

sboru za to, jak se dokázali rychle přizpůsobit nové-

mu způsobu výuky. Z toho, co jsem mohla vidět hlav-

ně u mladší dcery (starší dcera na gymnáziu už fun-

guje více jako samostatná jednotka a vše zvládá bez 

mé asistence) jsem nadšená. Veškeré učivo je pře-

hledně k nalezení na stránkách školy, o všem jsme 

hned informováni, učitelé přicházejí s řadou pomů-

cek, které dětem samostudium zpříjemňují, jako jsou 

videa, online cvičení nebo aplikace WocaBee na pro-

cvičování slovíček. Také využití hry "bomba" pro odpo-

čítávání přestávky mi přijde jako skvělý nápad :-) 

Až budeme po skončení mimořádných opatření sčítat 

ztráty a přínosy, zkušenost s online výukou bude roz-

hodně na straně přínosů! 

Přeji Vám a všem zaměstnancům školy pevné zdraví 

a dostatek energie do dalších dnů. 

 

S pozdravem, Jana Krátká  
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INFORMACE 

Distanční výuka po dobu uzavření škol 

Snažíme se zachovat výuku pro naše žáky a žákyně. Vytvořili jsme rozvrh online výuky s třídními i jazy-

kovými učiteli, zadáváme domácí úkoly a rozesíláme jejich řešení. Většinu informací o výuce najdete na 

webu školy u jednotlivých tříd.  Zároveň děkujeme všem rodičům za maximální spolupráci. 

Zápisy na příští školní rok 

Informace o zápisech na příští školní rok najdete na webových stránkách školy ZDE. 

Školní družina 

Také školní družina se připojila online. Třikrát týdně si děti mohou popovídat se svou vychovatelkou. 

Pravidelně dostávají mailem nápady a náměty pro naplnění volného času. Zatím nám to funguje a máme 

radost, že se s dětmi můžeme setkávat alespoň na obrazovce. 

Hudba jako komunikační nástroj - seminář pro učitele 

Na březnovém semináři v Rudolfinu jsme se s Ondrou Tichým zaměřili zejména na praktické ukázky 

práce s dětmi. Díky odvážným kolegyním jsme si mohli vyzkoušet mnoho nejrůznějších rytmických i hu-

debních cvičení, sestav na uvolnění dětí a pozitivní vyladění celé třídy.  Cílem 

našich setkávání je postupně si vytvořit vlastní sestavu, která bude sloužit 

jako základ v komunikaci se třídou v diagnostice skupiny i prohlubování osobní 

,,pohody“ při učení. Jako vždy to bylo moc milé a přínosné setkání. 

Jazyková zkouška Fit in Deutsch 1 a 2 

Jazyková zkouška Fit in Deutsch na Goethe institutu zatím zrušená nebyla, termín 12.6.2020 zůstává. 

V případě změny termínu Vám dáme obratem vědět. Příprava na zkoušku pokračuje zadáváním úkolů po 

mailech, online konzultace jsou každý čtvrtek od 18.30 - 19.00 po předchozím přihlášení po mailu u 

bouckova@gtmskola.cz 

Jazykové konzultace po dobu distanční výuky 

Jsme tu pro Vás i s online konzultacemi pro výuku němčiny a angličtiny. Podrobnější informace ZDE. 

https://zsncp.cz/4-pro-zajemce
mailto:bouckova@gtmskola.cz
https://zsncp.cz/novinky/87-konzultace-pro-deti-i-rodice-nemcina/
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY V DOBĚ KORONAVIROVÉ 

Improvizované domácí učebny pro online výuku Online hravá logopedie se speciální pedagožkou 

Svatavou Štolbovou: link ZDE 

Improvizované domácí učebny pro online výuku Děti zvládají online výuku skvěle! 

Improvizované domácí učebny pro online výuku Šijeme roušky pro Klokánek. 

https://www.youtube.com/watch?v=q95FnuGHLGw&feature=youtu.be
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S HUDBOU DO VESMÍRU - 1.AB + 0. ROČNÍK 

V březnu navštívili Mravenečci a prvňáčci další z koncertů Pražské komorní filharmonie, 

tentokrát na téma „S hudbou do vesmíru“. Všem se to opět moc líbilo. 
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POMÁHÁME S OBĚDEM - 1.A 

Ani při uzavřené škole nezahálíme. Když byla ve středu 11. 3. uzavřena škola, začali jsme hle-

dat nové formy výuky. Pro nikoho z nás to nebyla a není jednoduchá situace. V naší třídě ale 

máme obětavé rodiče, kteří s výukou těch nejmenších pomohou. A jim zase pomáhají jejich 

děti. Nevěříte, že je to vůbec možné a že jsou tak šikovné? Podívejte se na naše prvňáčky.  

MEIN MONSTER - 1.AB 

Téma „Körperteile“ jsme ve třídách 1ab zakončili malým projektem Mein Monster! 

Příšery jsme malovali, modelovali a pracovali s pomůckou LÜK. Das war lustig!   
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ERASMUS PROJEKT „DIE EU UND ICH“ - 5.B 

Jaká práva zaručuje dětem Evropská unie a Česká republika? To zjišťovaly děti z 5.B samostatně při domácím studiu 

z německých materiálů a zhlédly k tomu film "Náramky od Kamar" z videotéky Jeden svět na školách. V současné do-

bě je videotéka dokumentárních filmů volně přístupná i pro rodiče s dětmi: https://www.jsns.cz/ Vřele doporučujeme.  

Ríša 5.B 

https://www.jsns.cz/
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VÝVOJ ŠKOLSTVÍ - 5.A 

Tak škola vypadala před J. A. Komenským. 

Tak škola vypadala škola za J. A. Komenského. 

Škola budoucnosti. 
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VYNÁLEZY - 5.A 
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SLUNEČNÍ SOUSTAVA - 3.B 

Po návštěvě planetária ještě pokračoval náš třídní projekt o sluneční soustavě. Děti ve skupin-

kách plnily úkoly a zahrály si i vlastnoručně vyrobenou "planetární" hru.  


