Newsletter Základní školy
německo-českého porozumění

9/2022

www.gtmskola.cz

Milé holčičky a kluci, vážení rodiče.
Zdravíme po prázdninách a posíláme důležité informace k novému školnímu roku. Čeká nás nejen výuka a
projekty, ale i prima akce mimo školu - adaptační kurzy, školy v přírodě, plavecké a lyžařské pobyty.
Navážeme na tradici jazykových projektů na hradě Trausnitz, objevíme Kiez Sebnitz. Každý měsíc nás
čeká školní jazykový den - nechte se překvapit!
Najděte trička a mikiny s logem školy - 1.9. začínáme :-)
Přejeme všem pohodový školní rok a pevné zdraví.
Hana Nápravníková, Pavla Krummackerová

Učitelský sbor 2022/2023
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Datum

Akce

1. pololetí
1.9.2022

Zahájení školního roku 8.30 (přípravná třída v 8.00, 1.AB v 10.00)

6.9.2022

Informační a koordinační schůzka pro kurz Školička – 14:00

7.9.2022

Rodičovská rada 16.30 + schůzky rodičů tříd 2AB, 3B, 4AB v 17.30

6. – 9.9.2022
14.9.2022
29.9.2022
30.9.2022
24. – 27.10.2022
9.11.2022
17. – 18.11.2022
listopad 2022
28. – 30.11.2022
14.12.2022
23.12.22 – 2.1.23

Adaptační pobyt – 5.AB
Schůzky rodičů tříd 3A + 5AB v 17.30
Online day
Ředitelské volno
Ředitelské volno a podzimní prázdniny
Rodičovská rada + schůzky rodičů v 17.30/online
Den boje za svobodu a demokracii + ředitelské volno
Projekt v Trausnitz SRN – 3.AB - termín upřesníme
Adventní projekt v Querxenlandu – 2.AB
Vánoční slavnost – 1.AB + 2.AB
Vánoční prázdniny

2. pololetí
18.1.2023
22. – 29.1.2023
31.1.2023
3.2.2023
6. – 10.2.2023
5. – 12.3.2023
12. – 19.3.2023
12. – 19.3.2023
29. – 31.3.2023
3.4. + 4.4.2023
6.4.2023
12.4.2022
16. – 23.4.2023
12. – 16.6.2023
15.6.2023
1. pol. června 2023
26.5. – 2.6.2023
21.6.2023
30.6.2023
1.9.2023

Pedagogická rada + schůzky rodičů v 17.30 - prezenční
Hory 5AB Svornost
Vysvědčení za 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Hory 1AB Kolínská
Přípravná třída + 2B + 3B Kolínská
Hory 2A + 3A Svornost
Osterprojekt v Německu – 1.AB
Zápis do 1. tříd
Velikonoční prázdniny
Pedagogická rada + schůzky rodičů 17.30/online
Stubai – lyžařský pobyt 4.AB
Projekt Erasmus v Praze 5AB
Schulfest - Divadlo pod Palmovkou
Školy v přírodě
Plavecká ŠVP 2AB
Pedagogická rada 15.15
Konec školního roku a předání vysvědčení
První školní den 2023/2024

Plán práce na září
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Datum

Čas

Akce

1.9.

Zahájení školního roku

6.9.

Online informační schůzka - zápis - školička - 14:00

7.9.

8:30

0 + 1ab - focení dětí - TABLO

7.9.

16:30

Rodičovská rada

17:30

Prezenční schůzky rodičů - třídy 2ab, 3b, 4ab

6.9. - 11.9.

Adaptační pobyt - 5a

6.9. - 10.9.

Adaptační pobyt - 5b

14.9.

17:30

Rodičovské schůzky - 3a + 5ab

15.9.

Tanec do školy - 0 + 3ab / pokračuje celé pololetí

16.9.

Hospitace ve výuce jazyků - Schildow, SRN

20. - 22.9.

Adaptační pobyt - 1ab

21.9.

1. jazykový den

21.9.

PT (přípravná třída) - výlet Okoř a zoo park

22.9.

Hudbou k sobě - 3a + 3b

27.9.

Sv. Václav - Stará Boleslav - 3ab

29.9.

Online den - 2ab, 3ab, 4ab, 5ab

30.9.

Ředitelské volno

Přejeme všem pohodový a zdravý školní rok, hodně úspěchů!
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Informace
Začátek školního roku 2022/2023
Nový školní rok zahajujeme ve čtvrtek 1. září před budovou školy:

 8.00 hodin – 0. ročník
 8.30 hodin – třídy 2ab + 3ab + 4ab + 5ab (děti jsou ve škole do 9.15, pak odcházejí domů nebo
do školní družiny)

 10.00 hodin – třídy 1ab
Školní družina je již od 1. září zajištěna do 17.30, POZOR jídelna vaří až od 2.9. (oběd s sebou)

Rozdělení žáků do skupin a rozvrhy na 2022/2023
Rozdělení žáků do skupin na NJ a AJ žáci obdrží první školní den od paní učitelky třídní. Vzhledem
k nařízení o ochraně dat GDPR nesmíme seznamy žáků zveřejňovat. Rozvrhy hodin najdete na webových stránkách školy pod jednotlivými třídami ZDE.

Rodičovská rada a třídní schůzky
7. září pořádáme od 16.30 rodičovskou radu a od 17.30 třídní schůzky pro třídy 2AB, 3B a 4AB. Třídy 3A+5.AB mají třídní schůzky 14.9. od 17.30. Třídní schůzky pro přípravnou třídu a pro třídy 1AB
se nekonají. Informační schůzka a zápis pro Školičku je 6. září od 14.00 hodin ONLINE.

Webové stránky
Informace k jednotlivým třídám (učitelé, rozvrh hodin atd.) najdete na webu školy ZDE.

Zájmové kroužky na 2022/2023
Seznam a popis školních i externích kroužků najdete na našem webu ZDE.

 Na školní kroužky se přihlašujete zasláním mailu na adresu paní učitelky uvedené v popisu kroužku. Je potřeba se přihlásit nejpozději do 9.9.2022 (na Fit in Deutsch pro 4.AB již do 2.9.2022
online).

 Školní kroužky začínají v týdnu od 5.10.2022. Nepovinná angličtina pro 3.AB, 4.AB, 5.AB, Fit in

Deutsch pro 4.AB a Chytré hlavy pro 5.AB se vyučují již od 5.9.2022. Školní kroužky a nepovinné
předměty se platí na TŘÍDNÍ účet.

 Na externí kroužky se přihlašujete přímo u pořadatele uvedeného v popisu kroužku, veškeré informace získáte také upřímo u pořadatele a také platíte přímo pořadateli dle jeho pokynů.
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Informace
Bakaláři - OnLine mobilní aplikace pro známkování ve třídách 4 + 5
Bakaláři fungují i v mobilní aplikaci. Je třeba z Google Play nebo AppStore – podle toho, jaký máte
mobil – stáhnout a nainstalovat “Bakaláři OnLine – modrou ikonu” a vyhledat Základní školu německo
-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna. Týká se tříd 4+5.

Platba školného na 2022/2023
Připomínáme platbu školného na nový školní rok. Veškeré informace o platbách naleznete na školním
webu ZDE.

Focení dětí

 Focení 0. ročníku a prvňáčků na třídní tablo se koná 7. září od 8.30 hodin.
 Focení všech ostatních tříd proběhne v listopadu.

Kurzy pro rodiče
Pro rodiče nabízíme kurz němčiny pro mírně pokročilé. Více informací ZDE.

Nová interaktivní tabule
V počítačové učebně je od srpna nainstalovaná nová interaktivní tabule. Děti ze čtvrtých a pátých
tříd se budou učit informatiku podle nového školního vzdělávacího programu, který zaměřuje informatiku směrem k programování a informatickému myšlení.
Děti se kromě základních aplikací naučí programovat ve
Scratchi a budou se učit základy robotiky s Micro:bity.
Kromě nové interaktivní tabule jsme také v celé škole posílili wifi síť, abychom mohli využívat tablety a notebooky
v rámci ostatních předmětů.
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Třídní učitelky

Jazykáři
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Školní družina a asistenti

Nové kolegyně

Beyza Sirinbilek
Učitelka němčiny

Mgr. Petra Píšová, DiS.
Učitelka němčiny

Mgr. Radka Měšťanová
Učitelka němčiny

Tereza Žáčková
Vychovatelka v 0. ročníku
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Příměstský tábor o podzimních prázdninách
Nabídka Halloweenského příměstského tábora o podzimních prázdninách, pořádaného Tomášem Kühlbergerem.
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Letní příměstský tábor

Na příměstském táboře jsme se věnovali několika aktivitám - vyrábění
vlastního obalu na knihu a její rozbor, historickému výletu Prahou
nebo sportování. Dále jsme měli výbornou kuchyni i naučný program.

Jo-Yo Camp 2022

Jo-Yo Camp se konal v Německu v městečku Sebnitz.
Letošním tématem byla
„Cesta kolem světa za 6
dní“. Čtyři skvělé týmy se
zúčastnily únikovky, koupání, vaření, vyrábění, němčiny
a zažily spoustu legrace.
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Cyklistický tábor

O prázdninách v srpnu se konal již 3.ročník cyklisticko-sportovního tábora v Chlumu u
Třeboně. Na táboře se nejen jezdilo na kolech, ale také se hrála celotáborová hra
"Neptun s piráty". Ujeli jsme skvělých 180 km, koupali jsme se v blízkých pískovnách,
jezdili na paddleboardech a užívali si prázdniny s kamarády. Těšíme se na další ročník.
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