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Vážení rodiče. 

v dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během října, a plán 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Informace 

Ředitelské volno 

Ředitelské volno je nově naplánováno na tyto dny: 
• 16.11.2020 
• 21. a 22.12.2020 

Tipy na online výuku 

Pavla Krummackerová a Alexis Katakalidis dávají v příloze Lidových novin konkrétní tipy a praktické 
rady, jak si smysluplně a efektivně poradit s online vyučováním. Celý článek si můžete přečíst ZDE.  

Praktikantka z Německa 

Od října pomáhá ve třídě Mravenečků nová praktikantka z Německa Jana Klein. Jana pomáhá ve 
výuce němčiny, vytváří nové pracovní materiály a hra-
je s dětmi různé hry. Děti si novou kolegyni oblíbily a 
statečně s ní komunikují v němčině. Praktikantka by 
měla na naší škole pracovat až do konce školního roku 
a po návratu dětí do školy bude pomáhat i v dalších 
třídách.  

Spolupráce s MUNI 

Naše škola dostala možnost spolupracovat se studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
Brno. V době uzavřených škol mají studenti pedagogické fakulty velmi omezené možnosti pro vyko-
návání povinné pedagogické praxe. Spojili se proto s naší školou a žákům čtvrtých a pátých tříd na-
bídli on-line individuální doučování němčiny. Naše škola jim poskytla materiály pro výuku a propojila 
zájemce o doučování s konkrétními žáky. Spolupráce škol by určitě mohla pokračovat i do budoucna, 
on-line nástroje umožňují bezproblémovou komunikaci Prahy s Brnem :-).  

Aplikace WocaBee 

Pro podporu výuky němčiny a opakování německých slovíček používáme aplikaci WocaBee. Děti pro-
cvičování slovíček v aplikaci baví, v jednotlivých skupinkách často soutěží o první místo v pořadí. 
Jeden z našich žáků dokonce vyhrál ve slosování všech uživatelů aplikace nový mobilní telefon a měl 
z něj velkou radost. WocaBee spojuje příjemné s užitečným a my jsme rádi, že děti aktivně procvi-
čují němčinu.  

https://zsncp.cz/wp-content/uploads/2020/10/Tipy_na_online_vyuku.pdf
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ZŠ německo-českého porozumění 

Informace ke koronavirové situaci 

Ministr školství Robert Plaga píše učitelům 

Znění dopisu si můžete přečíst ZDE. 

Jak mluvit s dětmi o covidu? 

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coro-
naviru najdete ZDE. 

Jak mohou děti pomoci při boji s covidem? 

 

https://zsncp.cz/wp-content/uploads/2020/10/priloha_834690294_0_dopis-PM.pdf
https://zsncp.cz/wp-content/uploads/2020/10/priloha_834690294_1_doporucene-odkazy.pdf
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Online výuka 

ZŠ německo-českého porozumění 

Druháčci zvládají online výuku němčiny moc dobře. Snažíme 
se ji zpestřit, a tak si pouštíme i různá německá videa. Pro-
vází nás „Pinguin Otto“ a děti se ho už umí zeptat: 
„Woher kommst du denn?“ 

Online výuka třídu 4.B tentokrát zastihla připravenou. Nej-
častější slova bývají „zapni si kameru, vypni si mikrofon, já 
vás neslyším, mně se to seká…“. Jinak zvládáme i prezentace 
referátů z vlastivědy a těšíme se zase „naživo“ do školy.  

Skupinka 3.A rot. Využití online výuky je obrovské. Někteří 
žáci se dokonce naklonovali :-) 

Skupinka 2.B rot. Rozloučení před prázdninami. 

Zpíváme s online videem: Das Tier-ABC-Lied Druháčci se učí německou abecedu. Jde to i online :-) 
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Mein Igel - 1.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Online-Basteln „Mein Igel“. 

Online výuka němčiny 

Skupinka 4.B grün: Online výuka děti baví :-) Prvňáčci s paní učitelkou pracují online se stavebnicí LÜK. 

Skupinka 2.B rot: Das bin ich 
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Hudbou k sobě - 2.AB + 3.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

I v rouškách a bez zpívání se nám daří užít si společné mu-
zicírování. Umíme rozeznít půlku školy, umíme naslouchat, 
umíme improvizovat, učíme se respektovat. Milé paní uči-
telky, milé studentky konzervatoře, Ondro, děkujeme! 
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ZŠ německo-českého porozumění 

V úterý 6.10. se konala v hale školy pro třídy 2.A a 2.B další hudební dílna s panem 
Ondrou Tichým. Pan Tichý si tentokrát pozval i další účinkující hrající na housle, vio-
loncello a klarinet. Děti se zapojily nejen hrou na Orffovy nástroje, ale např. i ťuká-
ním kamínky. I přes omezení zpěvu se to dětem líbilo a muzicírovaly s chutí a radostí.  

Hudbou k sobě - 2.AB 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Rozumíme si - 3.B 

Během celého dopoledne měli žáci 3.B možnost se zapojovat do různých programů, 
ve kterých se učili, jak je důležité spolu vhodně komunikovat. V programu 
„Rozumíme si“ si každý žák mohl vyzkoušet situaci, ve které se mu s ostatními ko-
munikovalo snadno a naopak. K tomu se používaly různé hry a scénky. Program se 
všem dětem líbil a určitě si z něj mnoho odnesly.   

20.10 jsme ve 2.B oslavili svá-
tek stromů. Povídali jsme si o 
lese, o stromech a přírodě. Pro 
děti jsem připravila mini pro-
jekt z domova. Děti měly za 
úkol naučit se básničku o stro-
mech, rozeznat některé stro-
my a odpovědět na několik otá-
zek. Zopakovali jsme si, z čeho 
se skládá strom a vypočítali si 
slovní úlohu o stromech. Ne-
chyběl ani sloh, psaní a abece-
da. Jako výstup děti vyrobily 
nejrůznější stromy a poslechly 
si písničku o stromech. Ve ško-
le se ji pak společně naučíme.  

Den stromů - 2.B 
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Dopravní výchova - 2.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

V úterý 13.10. se třídy 2.A a 2.B zúčastnily ve škole preventivního programu Dopravní 
výchova. Začal teoretickou částí v jedné z učeben a pokračoval na jednotlivých stanoviš-
tích v tělocvičně. Děti se seznámily mj. s důležitostí připoutání se v autě, se správným 
přecházením silnice a vybavením cyklisty. Vše proběhlo zábavnou formou, na konci progra-
mu děti dostaly dárkovou tašku a řidičský průkaz jako osvědčení. Lektorům děkujeme. 



 

10 

 www.gtmskola

Zdravá výživa - 2.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

V rámci projektu Erasmus a prevence o zdravé výživě se druháčci 
zúčastnili krásného programu s Ramonou. V německém jazyce jsme se 
seznámili s nejrůznějšími zdravými dobrotami a vše bylo spojeno s 
rytmem a hudbou. Video z projektu si můžete prohlédnout ZDE. 

https://youtu.be/w7ip4IZyCLw
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Zdravý životní styl - 3.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

8. a 9. října se žáci třetích tříd zúčastnili v rámci Erasmu projektu „Zdravý životní styl“. Byli rozděleni na 
velkou skupinu děvčat a chlapců. V projektu se dozvěděli mnoho o zdravé životosprávě, zacvičili si a v němčině 
shlédli video „Gesundes Essen und Trinken“ a vytvářeli výživovou pyramidu. Asi největší úspěch zaznamenalo 
cvičení se závěsným posilovacím systémem. Možná, že si ho již někdo pořídil i na cvičení domů.  



 

12 

 www.gtmskola

Soutěž 1:0 pro němčinu 

ZŠ německo-českého porozumění 

Fotbalový tým našich páťáků postoupil do finále soutěže, kterou pořádá Goethe Institut. Soutěž spojuje znalosti něm-
činy s fotbalem a letos se její finále uskuteční v on-line prostředí. Úkolem finalistů je natočit video, jak střílí góly na 
branku. Zároveň se 9.11. uskuteční on-line kvíz pro všechny finalisty. Kluci se budou na kvíz připravovat a trénovat 
fotbalová slovíčka v němčině. Kvíz se uskuteční v aplikaci Kahoot!, takže budeme mít možnost vyzkoušet další nástroj 
pro distanční vzdělávání. Kluci to určitě zvládnou na jedničku a my jim držíme palce!  

4.A se na podzim pustila do projektů. Ve vlastivědě poznáváme kraje České republiky. 20. října jsme si 
připomněli Den stromů. Děti pracují na projektu „Strom“. Mají vymyslet příběh, komiks, báseň apod. a 
práci doplnit ilustrací, vlastní fotografií nebo výrobkem. Moc se těšíme na zdařilá umělecká díla. 

Projekty - 4.A 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Projekty - 4.B 

Výtvarně pojatá jména dětí. 
Poslední říjnová výtvarka. 

Referát z vlastivědy 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Družina 

I za to krátké období, které 
jsme spolu mohli ve škole být, 
jsme si to v družině náležitě 
užili a zvládli jsme udělat spous-
tu krásných věcí. Nejprve jsme 
si vyrobili krásné housenky z 
kaštanů a povídali si o tom, že je 
dobré kaštany sbírat a nosit je 
do lesa jako potravu pro zvířát-
ka. Děti si přinesly spoustu ne-
potřebných starých krabic a 
kartonů, ze kterých jsme potom 
společně vyráběli hrady a zám-
ky. Na školní zahradě nám do-
zrála jablíčka, ze kterých jsme 
si  „navařili“ kompoty. 
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Plán práce na listopad 
 www.gtmskola.cz 

3.11. 9.30 1ab – Minor 

9.11.  2ab - Hudbou k sobě – hudebna školy 

11.11.  Martinský projekt – nj – třídy 1ab – náp, svo, mat + TU 

13.11. 9.00 2ab – divadlo Jiskra 

13.11.  4ab Erasmus – Unter einem Dach / hudebna školy 

18.11. 12.00 focení vánočních portrétů - celá škola 

18.11. 15:15 2.pedagogická rada – 2.patro  

 16:30 setkání zástupců rodičovské rady – 2.patro_ nj – D7 

 17:00 Galerie Babí léto, hala školy / třídy 3ab + 4ab + 5ab  

 17:30 rodičovské schůzky 

23. – 26.11. jazykový projekt Mittelalter – SRN – 3ab / nap, bou, mik, kra, hon 

23. – 25.11.  jazykový projekt Advent – SRN – 2ab / TU +  svo, mat 

 

 Změny vyhrazeny, aktuální informace najedete na webu školy.  

 Děkujeme za pochopení.  

 Datum Čas Akce 

Práce družiny 


