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Vážení rodiče. 

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

práce na říjen 2020. 
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ZŠ německo-českého porozumění 
 www.gtmskola.cz 

Informace 

Zájmové kroužky na 2020/2021 

Seznam a popis školních i externích kroužků najdete na našem webu ZDE. 

 Školní kroužky začínají v týdnu od 5.10.2020.  

 Na externí kroužky se přihlašujete přímo u pořadatele uvedeného v popisu kroužku a veškeré 
informace získáte také tam a také platíte přímo pořadateli dle jeho pokynů. 

Platba školného na 2020/2021 

Připomínáme platbu školného na nový školní rok. Veškeré informace o platbách naleznete na školním 
webu ZDE. 

Alle meine Farben - 1.AB 

Prvňáčkové objevují svět barev s 
kamarádem Dino. Moc nás to baví, 
Dino nám k tomu připravil divadlo 
Kamishibai, balanční kameny a LÜK. 

Hudbou k sobě 

Doporučujeme cyklus prožitkových hudebně-vzdělávací programů ,,HUDBOU k SOBĚ“. Podrobnější 
informace na školní rok 2020/2021 najdete na webových stránkách školy ZDE. 

https://zsncp.cz/pro-rodice/krouzky/
https://zsncp.cz/o-skole/zakladni-informace-skolne/
https://zsncp.cz/wp-content/uploads/2020/09/ZSNCP_cyklus-hudebne-vzdel.-programu-2020-21.pdf
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Projekt „Sinne“ - 2.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Naši druháčci se těšili na svoji první cestu do Querxenlandu. To bohužel kvůli covidu nevyšlo, tak jsme si projekt 
"Sinne" udělali ve škole sami. Otestovali jsme si všechny naše smysly, ochutnávali jsme, poslouchali, vyzkoušeli náš 
čich, zrak a hmat. Zazpívali jsme si, hráli různé hry a naučili se nová slovíčka.  

S paní učitelkami třídními jsme přiřazovali předměty k jednotlivým smyslům, ukázali si znakové písmo, kterým se 
domlouvají neslyšící, a procvičili jsme si pomoc nevidomému člověku. Patrně nejzajímavější aktivitou pak byla ná-
vštěva Muzea smyslů v Jindřišské ulici. Velice moc se nám tam líbilo, že se nám ani nechtělo domů!  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Adapťák - 1.A 

Prvňáčci mají za sebou první společný výlet - adaptační pobyt na Portáškách v Krko-
noších. Počasí nám přálo, proto jsme trávili celé dny venku, kde jsme hráli seznamo-
vací i sportovní hry, procházeli se krásnou přírodou a zpívali. Na závěr si pro nás 
skřítkové připravili překvapení - za postavené domečky nás odměnili pokladem.  
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Adapťák - 1.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Prvňáčci mají za sebou první 
společný výlet - adaptační po-
byt na Portáškách v Krkonoších. 
Počasí nám přálo, proto jsme 
trávili celé dny venku, kde jsme 
hráli seznamovací i sportovní 
hry, procházeli se krásnou pří-
rodou a zpívali. Na závěr si pro 
nás skřítkové připravili překva-
pení - za postavené domečky 
nás odměnili pokladem.  
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Adapťák - 4.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Žáci 4.A a 4.B odjeli koncem září na adaptační kurz do Pece 
pod Sněžkou. Spolu s třídními učitelkami a paní Nápravní-
kovou se všichni zdárně "adaptovali" a seznámili se s pro-
jektem Reminiscence. Výlet na Sněžku, vycházky, společné 
hry v přírodě a slunečné počasí nám dodaly potřebnou chuť 
a energii, abychom letošní rok všichni v pohodě zvládli.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Páťáci odjeli začátkem září na Kolínskou boudu. Počasí nám 
přálo, učili jsme se, hráli hru – Putování severem České 
republiky a hlavně jsme poznávali Krkonoše na konci léta.  

Adapťák - 5.AB 
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Knihovna Ládví - 2.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

V pátek 18. září třídy 2.A a 2.B navštívily knihovnu v Ládví. Paní knihovnice připravila zajímavý 
program věnovaný dětské poezii „Básničky pro kluky a holky“. Seznámila děti s některými našimi 
básníky a zároveň jim přiblížila interaktivní formou různé způsoby rýmování. Následně dětem 
ukázala, jak si mohou knížky vyhledat. Děti si je pak mohly prolistovat a začíst se do nich. Ně-
které děti byly již v knihovně jako doma, většina zde byla ale poprvé. Obdrželi jsme proto i při-
hlášky.  Po jejich vyplnění rodiči a následné registraci v knihovně již dětem nebrání nic v tom, 
aby si začaly svůj čtenářský svět objevovat i samy. A věru, že to mnozí z nich již dělají!  
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Mravenečci 

Reminiscence - 4.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Mravenečci děkují Prokopovi a jeho pomocní-
kům ze 3.B za smontování nových venkovních 
laviček. Jste jedničky!  

Projekt reminiscence bude letos určitě 
jiný než v minulých letech.  

První část jsme si se čtvrťáky připravili 
na adaptačním kurzu v Krkonoších. 

Máme 12 pracovních skupinek, rozdělené 
role, víme jak komunikovat se senio-
rem, stanovili jsme si klíčová slova pro-
jektu, připravili jsme okruhy otázek. 

Zatím velká pochvala - je vidět zájem, 
nadšení a spolupráce týmů :-) 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Také v družině jsme zahájili školní rok. Máme naplněných všech šest oddělení. Po seznámení 
nových vychovatelek s dětmi jsme skoro celé září strávili hraním a zábavou venku, bez roušek. 
Rozloučili jsme se s létem a těšíme se na plánovaný program. Věříme, že nám ho nic nepokazí.  

Družina 

Aktivita dětí 3.B v družině 
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Sinne - 2 blau 

ZŠ německo-českého porozumění 

Als Fortsetzung des Projektes Meine Sinne testeten die Zweitklässler im Deutschklub 
ihre Geschmacksknospen. Die Kinder waren sehr erfolgreich und kosteten Süßes, Saures, 
Salziges und weitere Überraschungen. Es machte richtig Spaß. 

Po prázdninách jsme se hned v prvním týdnu setkali s Ondrou. Na druháčky čekalo opět mnoho 
milých slov, ale hlavně zpívání a muzicírování. Děti si zazpívaly známé písničky a zaimprovizovaly si 
společně na hudební nástroje. Dokonce jsme se pokusili i o kánon a moc se nám to  povedlo. Všichni 
jsme si odnášeli úsměv na tvářích a příjemný pocit nejen ve svých ouškách, ale i v srdci. 

Hudební dílna - 2.AB 
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Divadlo Minor - 5.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Kde je hranice mezi legrací, drzostí a šikanou? Co si mohu dovolit 
k spolužákům či pedagogům a co už je příliš? Odpovědi děti našly 
v úžasném představení divadla Minor "To byl je vtip!"  

Beach klub Ládví - 3.B 

V září bylo krásné počasí, a proto 
naše třída využila možnost chodit 
cvičit na "pláž". Samozřejmě se 
jednalo o hřiště Beach klubu Ládví 
a skvěle jsme si tam zacvičili.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

V letošním roce jsme se opět vydali na cestu kolem světa. Těšíme se, že navštívíme 
různé kontinenty, zažijeme na nich dobrodružství a poznáme mnoho nového.  

Výtvarka - 3.A 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Unseren Schatzkarten entstanden zum Thema "Abenteuer" und 
die Kinder haben dazu Wegbeschreibungen geschrieben :)   

Abenteuer - 5 blau 
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Plán práce na říjen 
 www.gtmskola.cz 

6.10.  2ab + 3ab  - Hudbou k sobě – hudební dílny / O. Tichý 

7.10. 9.30 2ab - prevence – Moje zdraví  / hudebna Schu 

7.10.  1ab + 2a – Tanec do škol 

8.10.  3ab – holky – prevence – Moje zdraví / malá TV 

9.10.  3ab – kluci – prevence – Moje zdraví / malá TV 

12.10. 8.00 3a – Rozumíme si? – Besedárium / prevence – v zš 

13.10. 8.30 4ab – GAME – Minor – prevence 

14.10.  1ab + 2b – Tanec do škol 

15.10.  1ab – Herbstprojekt / svo, náp, šve, vla, mat, dol, duš 

21.10.  1ab + 2a - Tanec do škol  

 

26.10. – 30.10.  podzimní prázdniny a ředitelské volno 

 Datum Čas Akce 


