Newsletter Základní školy
německo-českého porozumění
6/2020

www.gtmskola.cz

Ahoj holčičky a kluci.
Návrat do školních lavic jste zvládli skvěle, všechno běží bez komplikací. Je fajn, že od příštího týdne
můžeme na procházku do lesa, na hřiště nebo jinou akci mimo areál školy. Na naše 1. a 2. třídy se v červnu těší Ondra Tichý a nese velký kufr hudebních nástrojů :-)
Páťákům držíme palce u přijímaček, čtvrťáky a některé páťáky čeká zkouška Fit in Deutsch.
Přeji všem pohodový konec školního roku. Hana Nápravníková

Zahájení výuky 25.5.2020

OBSAH
Strana

1

2 - 3............................... Informace pro rodiče

6 ........................................... Ze života školy

4 - 5............................... Nabídky pro doučování

7 - 13 .................................. Naše práce v květnu

ZŠ

NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ

www.gtmskola.cz

INFORMACE
Výuka od 25.5.2020
Vážení rodiče.
25. května jsme v souladu s nařízením MŠMT zahájili výuku ve škole, při které dodržujeme všechna hygienická nařízení. Do školy nastoupilo asi 200 dětí, zbylých 50 jich vyučujeme online doma. Organizace
není jednoduchá, prosíme Vás proto o následující:
1) Zákaz skladování kol a koloběžek ve škole a na zahradě - omlouváme se - nemáme na to nyní prostory.
2) Vybavte děti do školy kšiltovkou a slunečními brýlemi - budeme co nejvíce učit na zahradě, terasách
a v atriu. (A až začne vedro, ráno je namažte krémem s ochranným faktorem - děkujeme za pomoc.)
3) Zařídíme, aby děti mohly některé učebnice a sešity nechávat ve škole - nemá cenu vše vláčet sem a
tam. Pokusíme se dávat co nejméně úkolů na doma.

Konec školního roku
Konec školního roku s vydáním vysvědčení je v pátek 26. června 2020.

Jazyková zkouška Fit in Deutsch 1 a 2
Podařilo se nám s Goethe institutem dojednat, že jazyková zkouška Fit in Deutsch proběhne u nás ve
škole v pátek 12. června. O organizaci Vás budeme včas informovat. 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

Nová kolegyně
Představujeme Vám novou kolegyni Dorinu Arndt, která bude od června na naší
škole učit němčinu. Přejeme jí, aby se jí u nás líbilo.

Zápisy do 1. tříd
Výsledky zápisu žáků do 1. ročníku byly zvěřejněny na webu školy k 6.5.2020, nyní běží odvolací řízení. Rozdělení dětí do tříd 1a + 1b bude na webu nejpozději do 20. června 2020. Pokud by bylo možné
zrealizovat setkání rodičů s budoucí paní učitelkou - plánujeme termín 24.6., upřesníme mailem.
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INFORMACE
Opětovné zahájení Školiček
Vážení rodiče, milí předškoláci,
od 2.6. vás můžeme opět pozvat do odpolední Školičky. Děti přicházejí v den, kdy byly do školičky přihlášené, výuka bude 14:00 - 16:00. Předem děti není nutné přihlašovat, zkrátka jen přijďte :-)
Prosíme o následující:
1/ Děti čekají před budovou školy a mají nasazenou roušku (ve třídě v malé skupince si roušku v lavici
sundáme).
2/ Děti mají s sebou přezůvky, penál, desky, svačinku a pití.
3/ Po 16:00 Vám děti předáme opět u vchodu.
4/ Poslední školičky budou 25.6.2020
Těšíme se na setkání.
J. Ottová, N. Matyas, J. Kratochvílová, I. Kundrátová, H. Nápravníková

MRAVENCI - 0.

ROČNÍK

Po téměř 2 a půl měsících se obnovil školní život i v mravenečcích.
Výuku vysíláme online kamarádům domů a co nejčastěji trávíme
čas venku na zahrádce. Už se také těšíme na procházky do lesa.
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DOUČOVÁNÍ ČEŠTINY A MATEMATIKY PRO ŽÁKY-CIZINCE
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5 vstupních koridorů
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Zájem o školní docházku je velký

Výuka s rozestupy

Oslava narozenin

Online výuka do třídy

Příprava online výuky
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MATEMATIKA - 1.A

Jak jsme se učili matematiku v 1.A
Během online výuky se děti z 1.A zúčastnily interaktivní hry se třemi úrovněmi obtížnosti s názvem „Hra o dukát Karla IV.“ Hra spočívala v bezchybném a rychlém spočítání matematického řetězu o 5, 8 a následně 10 příkladech. Děti zvládly natolik skvěle,
že za svůj mimořádný výkon obdržely diplom.
Ukázka příkladů 3. obtížnosti:

Všem dětem gratulujeme!
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PĚSTOVÁNÍ - 2.B

POKUS - 2.B
Do sklenice vlož vajíčko a
zalij ho octem. Sklenici
přikryj miskou, aby se
pach octa nerozšířil po
celé místnosti. Po několika
minutách můžeš vajíčko
zkontrolovat. Nejdřív se
na vajíčko podívej skrz
skleničku, co vidíš?
Počkej do druhého dne a
vyndej vajíčko z octa. Má
vajíčko skořápku?

9

www.gtmskola.cz

ZŠ

NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ

www.gtmskola.cz

KVĚTINY FANTAZIE - 2.A

Ve třídě i doma nám vykvetly květiny plné fantazie.
A všechny se každý den otáčejí za sluncem.

DRUŽINA - 3.AB
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RATOLESTI - ETIKA 5.B

I přes ztížené podmínky výuky jsme se po celou dobu pravidelně věnovali také etice. Díky videotéce Jeden
svět na školách od charitativní organizace Člověk v tísni jsme měli možnost shlédnout několik filmů k tématům:
Ochrana životního prostředí, Šetrné způsoby dopravy, Sociální znevýhodnění - chudoba, Jak omezit odpady a
Digitální svět a kyberšikana. Vyvrcholením naší práce bylo vypracování fotek a videí pro děti s postižením ze
ZŠ speciální Ratolest, které jsme jim poslali prostřednictvím jejich facebooku. Zároveň si je můžete prohlédnout na našich webových stránkách ZDE.
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KAISERSCHMARRN - 5.AB

Při hodinách němčiny jsme
probírali německy mluvící
země. Kdo chtěl, uvařil pro
svou rodinu rakouskou specialitu „Kaiserschmarrn“.

TIERE - 4.AB

Kapitolu „Tiere“ jsme
zakončili výrobou zvířecího komiksu nebo
papírového koníka. Link
na prezentaci „Wir
basteln Tiere“ najdete
ZDE.
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- 5.B

Koronavirus (COVID-19) je pandemie a roznáší se po celém světě. Někteří říkají, že žijeme v době, která se zapíše do dějin. Někteří se zase třesou strachy zamčení ve svém bytě, schovávající se ve skříni. Někteří zase tvrdí, že je to jen chřipka, co přijde a
odejde. Ale jaký názor mám já?
Koronavirus je podle mě jen zkouška, překážka v cestě našeho života. Když ji překročíme bez problémů společně, tak koronavirus
bude brzy za námi. Ale ne všichni to dokážou. Někteří to rovnou vzdají.
Koronavirus mi nijak nevadí. Prošla jsem si spoustou zdravotních problémů a celoživotní nemoc, co mě bude doprovázet až ke smrtelné posteli, mě naučila snášet bolest. Proto jsem celkem imunní, tak se koronaviru nebojím. Někdy mám spíš strach o ty druhé.
Ale teď zase něco veselejšího! Nebýt koronaviru, nikdy bych nenapsala a nedokončila knihu, co jsem napsala jen tak z nudy. Máme
teď hromady času a jako rodina můžeme strávit víc času spolu. Taky jsme si mohli pořídit kočku Jackie. A asi to nejlepší je, že
tady kolem sebe nemám žádné komandující trenérky z krasobruslení. Teď to asi vypadá, že korona prázdniny mám ráda. Chodit do
školy a vstávat brzy mě nejenom fyzicky, ale i psychicky unavuje, ale tam se cítím líp než zamčená doma na online výukách.
Takže si to shrneme. Korona prázdniny jsou celkem fajn, ale chci se vrátit ke svému (někdy únavnějšímu) životu.
Doufám, že tenhle povinný sloh bude někdy inspirací pro celý svět!
Žákyně 5.B
Mně přinesla karanténa spousty nových dovedností s počítačem. Nikdy jsem neměla takhle dobrou příležitost se s ním perfektně naučit. Navíc jsem jeden notebook dostala od taťky.
Také mi přinesla to, že si od této doby budu všeho mnohem více vážit. Třeba mi připadá jako samozřejmost, že o prázdninách
jezdíme s rodinou na výlety do zahraničí. Teď tomu tak není. Nikam se nejede a to je mi velmi líto. Na druhou stranu budu se
sestrou strávit více času u babičky.
Nikdy jsem si nemyslela, že by mě něco takového napadlo, ale škola je mnohem lepší a zábavnější než on-line výuka. Z mnoha
důvodů, a to například z toho, že ve škole se všichni vidíme, povídáme si s kamarády a vše je živější. Škola je fajn, i když si to
většina lidí ani neuvědomuje.
Terka S. 5.B
Co mi přinesl nouzový stav? Asi nejlepší věci jsou ty, že se můžu vídat častěji s kamarády. Ale taky zkušenost, že je lepší chodit do školy než se učit doma. Protože chodím nerad do školy, tak jsem se chtěl vždy učit doma. Díky nouzovému stavu se nyní
naopak už strašně do školy těším.
Moji rodiče a já jsme konečně mohli udělat věci, které normálně nestíháme (úklidy, opravy) a máme více volného času na sebe.
Nouzový stav mě taky naučil nějaká nová slova nebo jejich význam, například karanténa nebo nouzový stav, rozdíl mezi vakcínou a lékem. A taky jsem poznal, jak strašné je nechodit ven. Vzhledem k tomu, že chci na gymnázium, tak se mohu víc učit na
přijímací zkoušky než do školy.
Nejhorší to bylo, když se o tom tolik nemluvilo, tak jsem se toho strašně bál, ale teď, když už vím pořádně, co je vir a koronavir a co ho způsobuje, tak se už tolik nebojím, protože vím, že to pro mě není až tak nebezpečné.
Těším, se až vše skončí? Samozřejmě, protože mám strašně rád kroužky, výlety atd.. .
Filip K. 5.B
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