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ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
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INFORMACE 

Ruku v ruce 

15. listopadu jsme se večer potkali v divadle Minor na představení Sněhová 

královna. Klasický příběh o Gerdě  a Kájovi nás mile překvapil vtipem, hud-

bou i scénickým provedením. Minor to zkrátka umí :-) 

Martinská sbírka pro Klokánek 

Vážená paní Nápravníková, milí rodiče, přátelé a zaměstnanci školy německo-českého porozumění. 

Tímto vám všem mnohokrát děkujeme za vaši energii a čas, které jste vložili do organizace sbírky 

pro náš Klokánek. Za jakoukoliv podporu a pomoc jsme opravdu velice vděční a díky vaší sbírce a 

štědrosti rodičů, zaměstnanců a přátel školy teď máme na nějaký čas zásoby všeho, co pro „naše" 

děti a zejména k provozu zařízení Klokánek skutečně potřebujeme. 

Naše Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, jako nezisková nestátní organizace 

pomáhající týraným, ohroženým a zanedbávaným dětem, je do jisté míry závislé na podpoře veřej-

nosti, proto obzvláště v nelehkých dnech opravdu oceníme, že na „to" všechno nejsme sami. Velice 

nás těší, že se po uveřejnění naší prosby zvedla obrovská vlna solidarity s našimi dětmi, které to 

v životě bohužel neměly lehké. Děkujeme, že nám pomáháte. I díky vám všem můžeme pokračovat 

v naší bohulibé činnosti a poskytovat potřebným pomocnou ruku. 

Přejeme vám všem krásné a pohodové dny a srdečně zdravíme z Klokánku v Praze 8! 

S vděčností a přátelským pozdravem 

Bc. Veronika Dudová, ředitelka zařízení,  sociální pracovnice Klokánku 

Adventní slavnost 

Vážení rodiče, zveme Vás na adventní slavnost, která se koná 

 pro třídy 1.AB a 2.AB v úterý 11.12. od 16.00 hodin s jarmarkem 

 pro třídy 3.AB, 4.AB a 5.AB ve středu 12.12. od 16.00 hodin 

Seminář grafomotoriky 

21. a 28.11. proběhly workshopy psaní a grafomotoriky určené pro rodiče 

předškoláků a žáčků 1. a 2. tříd. Rodiče si vyzkoušeli, jak se učíme držet 

tužku, správně sedět, rozcvičit před psaním. Nebáli se psaní do krupice ani 

klikatých cest grafomotorických cvičení.  Přidávám odkaz www.jak-spravne-psat.cz a doporučuji 

oblíbenou aplikaci Česká písanka. Děkuji všem za aktivní účast a praktické dotazy!  

http://www.jak-spravne-psat.cz
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD - 0. ROČNÍK 

U příležitosti svátku Sv. Martina si Mravenečci vyrobili krásné 

lampiony. V chodbě u tělocvičen, kde je tma, jsme si pak uspo-

řádali opravdový lampionový průvod. Zazpívali jsme si k němu 

německou písničku Laterne, Laterne. Dětem se to moc líbilo.  

Na konci listopadu navštívili 

Mravenečci představení Jak 

Vendelín s čerty vařil v divadle 

Jiskra. Moc se jim to líbilo.   

DIVADLO JISKRA - 0. ROČNÍK 
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SLAVNOST SLABIKÁŘE - 1.AB 

SVATÝ MARTIN - 1.AB 

Umíme už hodně písmenek, proto můžeme začít číst 

Slabikář. Dostali jsme ho po splnění písmenkových a 

slabikových úkolů během Slavnosti Slabikáře.  

Známe pověst o Martinovi, vyzkoušeli jsme si práci ve skupinách a aktivní poslech vážné hudby, naučili 

jsme se tanec kalamajka, vyráběli jsme lampiony a umíme další německou písničku. Matematika i  LÜK 

a skupinka blau – „upekla“ pro všechny marcipánové husičky.  Umíme se rozdělit a pomoci druhému!  
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GEBURTSTAGSPROJEKT - 2.AB 

20. listopadu se obě třídy 2.A i 2.B zúčastnily projektu "Geburtstag". Všechny děti absolvovaly ve sku-

pinkách šest staniček a vytvořily německou projektovou složku s těmito tématy: Wir singen und tanzen, 

Wir arbeiten mit dem LÜK und spielen Stille Post, Wir schreiben eine Geburtstagskarte, Wir lesen ein 

Rezept und machen Sandwiches, Wir spielen Geburtstagsspiele, Wir schreiben eine Einladung. 

23. listopadu se třídy 2.AB 

zúčastnily projektu Den-

tální hygiena od Curapro-

xu. Děti během přednášky 

prezentovaly své znalosti o 

zubní hygieně. Také se 

dozvěděly, z jakých částí 

se zuby skládají. Na závěr 

dostaly kartáčky, se kte-

rými jsme si vyzkoušeli, 

jak se máme o zuby správ-

ně starat. Bylo to moc pří-

nosné, děkujeme! 

DENTÁLNÍ HYGIENA - 2.AB 
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ADVENTNÍ PROJEKT V QUERXENLANDU - 2.AB 

Poslední listopadové dny jsme strávili společně se třídami 2.A a 2.B v Querxenlandu v Sasku. Ačkoliv 

svítilo sluníčko, byla pořádná zima. Připravili a odnesli jsme dobroty lesním zvířatům, vyráběli jsme 

vánoční dárky a ozdoby, pekli jsme, učili se a ještě jsme nacvičovali hru na naši vánoční besídku.  

V listopadu jsme seniorskou kavárnou zakončili reminiscenční projekt. Přivítali jsme babičky 

a dědečky v naší škole, odprezentovali jsme vše, co nám o sobě vyprávěli a udělali jim radost 

písničkami z jejich mládí. Milá setkání ale určitě nekončí, uvidíme se ještě před Vánocemi. 

REMINISCENČNÍ PROJEKT - 4.AB 
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MODROOČKO - 3.AB 

Ve čtvrtek se třeťáci vydali do Divadla v 

Korunní na muzikál o kocourkovi Modroočko-

vi. Příběh už děti znaly z knížky, kterou si 

společně četli v 1. třídě. Představení bylo 

moc milé, plné hezkých písniček. Ve škole 

jsme o tom napsali krátké vypravování. 

Na hradě Trausnitz bylo nám prima, navzdory mrazu 

nám nebyla zima. S pochodněmi kráčeli jsme směle, 

celý výlet dopadl nám skvěle. Svíčky jsme si vyrobili, 

chleba upekli a nazdobili. Jako rytíři jsme zápasili a 

jako dámy švitořily. Krále jsme si zvolili, královnu jsme 

uctili. Jídlo bylo báječné, naše glejty skutečné, frau-

cimor nám předved´tanec... a pak bylo všemu konec. 

Z jídla nezbylo nám nic, příště znovu na Trausnitz! 

PROJEKT V TRAUSNITZ - 3.AB 
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PIRNA V PRAZE - 5.AB 

V listopadu nás navštívily děti z Friedrich-Schiller Gymnasium z Pirny. Přestože byl listopad, počasí nám skvěle vyšlo a mohli 

jsme si užít procházku po Praze zakončenou účastí na recitační soutěži v Saské kanceláři, kde naši finalisti podali moc pěkné 

výkony. Druhý den jsme ukázali našim kamarádům z Pirny Vyšehrad, v česko-německých skupinách jsme plnili úkoly ve Vyšehrad 

Rallye a prohlédli si kasematy. Poslední den jsme ještě stihli navštívit ZOO a už nás čekalo loučení a návrat dětí z Pirny domů.  

REZITATIONSWETTBEWERB - 5.AB 

6. listopadu se v Saské kanceláři konalo finále recitační soutěže, kterého se zúčastnili 

jak naši páťáci, tak i němečtí kamarádi z Pirny, kteří zde byli na třídenní návštěvě. 

Saské kanceláři děkujeme za organizaci a všem dětem za výbornou reprezentaci školy!  
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ETIKA - 5.A 

V etice jsme si vyzkoušeli novou výukovou metodu "Hru s dobrými otázkami", která vznikla v rámci projektu Otázkami k rozvíjení 

demokratických hodnot, který realizuje Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni. 

Žáci pracovali ve tříčlenných skupinkách a debatovali na téma "Multikulturní společnost". Pomocí správných otázek se seznamo-

vali s tím, co to je multikultura, povídali si o svých zkušenostech, vyhledávali informace na pracovních listech i na počítačích, 

vytvářeli diagramy. Žáci se tím nejen učí novým poznatkům, ale jsou vedeni ke spolupráci, naslouchání, obhajování vlastního názo-

ru i k tvorbě dalších otázek.  
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

MÝDLÁRNA 

V listopadu jsme se s dětmi z 1AB a 2AB vydali na 

výlet do mýdlárny Boemi. Přivítaly nás milé paní, 

které byly našimi průvodkyněmi celou výrobou mý-

dla. Poznávali jsme vůně, které se do výrobků přidá-

vají, a sami jsme si také mohli mýdlo vyrobit i zaba-

lit. Na závěr jsme vyráběli relaxační bombu do kou-

pele, učili se její složení a přísady, které se do ní 

dávají. Moc jsme si výlet užili a těšíme se na další.  

GALERIE BABÍ LÉTO 

Vážení rodiče, milé děti. Moc děkujeme za krásné výrobky a 

příspěvky v Galerii Babí léto. Do projektu Adopce na dálku jsme 

vybrali částku 15.108,- Kč. 

DRAKIÁDA 

V listopadu se děti ze  tříd 3.AB vydaly pouštět draky do ne-

dalekého Ďáblického háje na louku u Hvězdárny. Vítr sice moc 

nefoukal, ale k překvapení nás všech draci krásně létali. Kdo 

nechtěl pouštěl draka, soutěžil o nejdelší dolet vlastnoručně 

vyrobené vlaštovky. Soutěž o nejhezčí obrázek z podzimního 

listí vyhráli kluci. Byla nám velká zima, ale moc jsme si to užili. 
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3.12. 9:00 3.B – Muzeum A. Dvořáka 

5.12. 8:30 Čertovská škola s nadílkou / výuka dle rozvrhu  

6.12.  Celodenní adventní výlet – třídy 0.  

7.12. 9:00 1ab + 0 – divadlo Jiskra – Zpátky do betléma 

10.12. 8:30  3ab – dopravní výchova / ve škole – 2 hod. s Policií ČR  

11.12. 16.00 Adventní slavnost s jarmarkem  – 1.AB + 2.AB 

12.12. 13.00 Reminiscenční projekt – adventní setkání se seniory – 4.b / ada 

12.12. 16.00 Adventní slavnost – 3.AB + 4.AB + 5.AB 

13.12.  Celodenní adventní výlet – třídy 0. - Loučeň 

14.12. 9:00 2ab – Jiskra – Putování s anděly 

14.12. 9:00 5b – Vánoční koncert- Bruncvík 

Od 17.12.  V týdnu od 17.12. odpadá výuka v odpoledních školičkách!  

19.12. 8:30 Sociální projekt – návštěva v Klokánku – třídy 1ab  

21.12.  Třídní vánoční besídky / tř. učitelé 

22.12.-2.1.  Vánoční prázdniny 

3.1.  Začátek školy v novém roce 

Družina: 

5.12. - všichni čertovská diskotéka  

7.12. - 2.AB + 3.AB Vánoční pečení cukroví 

14.12. - 1.AB výstava Betlémů 

  

Milé děti, vážení rodiče. 

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků 

a požehnaný rok 2019. 

 Vaše paní učitelky a vychovatelky. 

 DATUM ČAS AKCE 


