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Ahoj holčičky a kluci, vážení rodiče.  

Nadcházející Advent je letos plný trochu jiného očekávání. Těšíme se na normální 
provoz školy, výuku ve školních lavicích, přestávky a družinu s kamarády. Užijeme si 
čekání na Ježíška v rámci možností a věřím, že vše zvládneme ve zdraví. 

Děkujeme za pomoc a vstřícnost během celého podivného roku 2020. 

Krásné Vánoce a klidné dny všem.  

Hana Nápravníková 

12/2020 
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Vážení rodiče. 

V dnešním newsletteru 
najdete informace o ak-
cích, které na naší škole 
proběhly během listopa-
du, a plán práce na prosi-

nec 2020. 

Workshop Kinderrechte, Anička 5.A 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Informace 

Nový školní strom 

Kapesníkovník, který jsme před pár lety zasadili při happeningu Zažít město 
jinak, bohužel nepřečkal horké a suché léto 2019 a musel být na jaře odstra-
něn. Máme ale nový strom - mladou třešeň.  

Otevření škol 

Od 30. listopadu můžeme po více jak měsíčním zavření škol opět chodit do školy všichni z 1. stupně. 
Povinností je nosit roušky a dbát na hygienu. Více informací z MŠMT najdete ZDE.  

1:0 pro němčinu 2020 

Goethe institut zveřejnil video „Best-of“ ze soutěže 1:0 pro němčinu. A naši žáci tam jsou :-) 
Moc blahopřejeme! Video můžete shlédnout ZDE. 

Pomoc Klokánku 

Naše paní učitelky pomáhají v době zavření škol dětem z Klokánku doučováním nebo hlídáním. 

Ředitelské volno 

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

https://zsncp.cz/aktualni-informace-z-msmt/
https://www.youtube.com/watch?v=V-dXAzCgyH0
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ZŠ německo-českého porozumění 

Nová interaktivní tabule 

Do jazykové učebny D1 jsme zakoupili novou interaktivní tabuli :-) 

Čtenářský most Praha - Hamburk 

Město Praha a německý Hamburg se přátelí již 30 let. V tom-
to roce jsme oslavili 30. výročí tohoto městského partner-
ství. Kvůli současné situaci způsobené koronavirem však není 
možné uspořádat opravdovou oslavu. Stejně tak musela být 
zrušena celá řada plánovaných návštěv. Proto se snažíme najít 
jiný způsob, jak se potkat – třeba stavbou Čtenářského mos-
tu, kterého se zúčastní i naše škola. Každá přečtená česká 
nebo německá stránka se počítá! 

Vytiskněte si čtenářský seznam, kam budete vyplňovat počet 
stránek, které jste přečetli. Společně tak s dalšími českými 
a německými školami vytvoříme most, který Prahu a Hamburk 
propojí. 

Do této krabice na infocentru můžete odevzdávat čtenářské 
seznamy s přečtenými stránkami. 

První termín pro sčítání stránek je pondělí 30.11. Stačí, když ráno při 
příchodu do školy do krabice vložíte své vyplněné čtenářské seznamy. 
Nebo je můžete odevzdat paní učitelce třídní nebo paní učitelce Krum-
mackerové. Přečtené stránky za celou naší školu sečteme a zapíšeme na 
tuto stránku, kde je sčítání vidět. 

Více informací najdete na webu ZDE. Dohromady je zatím přečteno 
17 kilometrů a zbývá ještě přes 500 km :-).  

Informace 

Prezentace Praha - Hamburk 

V rámci čtenářského projektu Lesebrücke Prag - Hamburg se obě třídy páťáků propojily se čtyřmi 
základními školami v Hamburku. Nejdřív každá skupina vytvořila společnou prezentaci o Praze a tu 
jsme zaslali školám v Hamburku. Prezentace německé paní učitelky ukážou našim virtuálním kamará-
dům. Potom bude následovat buď společná on-line hodina němčiny nebo nám kamarádi napíšou a po-
šlou dopisy s informacemi a obrázky z Hamburku. Těšíme se, že poznáme Hamburk dětskýma očima. 
Naše prezentace si můžete prohlédnout zde: 
ZDE - 5.A grün, ZDE - 5.A rot, ZDE - 5.B grün a ZDE - 5.B rot.  

https://buechertuerme.de/lesebruecke/fortschritt
https://zsncp.cz/ctenarsky-most-praha-hamburk/
https://drive.google.com/file/d/1KSx1dVSHt1BFZYEeKTLN83-cTma4bW1y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j8j7JeJLdDKFJhzHAcHbwRpg9nZ48d8X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P8UA_I5xc5vqVEIPEakF6QwflGsxt1C5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kRi_31rlsQ7WX32MfpKCYYkDRKwfFHkE/view?usp=sharing
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ZŠ německo-českého porozumění 

Poděkování od Klokánku 
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Online výuka 

ZŠ německo-českého porozumění 

Třída 3.A 

Dobrý den paní učitelko. 
Postavil jsem model  naší školy z kaply a doufám, 
že se brzy ve škole uvidíme. Viktor 

Třídy 4.AB 

Navazujeme spolupráci s německými dětmi z Drážďan. Tento 
měsíc jsme jim napsali dopisy a odeslali je elektronicky. Teď 
už s napětím čekáme na jejich odpovědi. 

Třída 5.A 

Obrázek od Valinky z německého online work-
shopu „Kinderrechte“. Jedním z důležitých práv 
dítěte je vyrůstat v čistém životním prostředí. 

Třída 4.B 

Dobrovolný domácí úkol z němčiny: Matyáš 
vaří Kinderpunsch podle německého receptu.  
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Pečeme rohlíčky – 0. ročník 

ZŠ německo-českého porozumění 

Mravenci se dali do peče-
ní svatomartinských 
rohlíčků a moc je to bavi-
lo. A protože ví, co se na 
Sv. Martina sluší, o šest 
rohlíčků se podělili s paní 
učitelkami, které zrovna 
byly ve škole. Z rohlíčků 
měla radost i paní účetní 
a náš pan IT technik 
Martin.  
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Sv. Martin - 0. ročník 

ZŠ německo-českého porozumění 

V polovině listopadu se konečně mohly vrátit do školy všechny děti z Mravenečků, 
a tak jsme si trochu se zpožděním uspořádali tradiční svatomartinský lampiónový 
průvod. Lampiony si Mravenečci sami vyrobili a naučili se při tom i nová německá 
slovíčka. Průvod se jim moc líbil. 

0. ročník 

V čase lockdownu mohly nejmladší děti chodit do školy. 
Naši Mravenci pózují se svými oblíbenými hračkami.   
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Online výuka v 1.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

My z 1.A jsme rádi, že jsme se už sešli ve škole. Chystáme se na 
příchod zimy i na čerty. Snažíme se co nejvíce času trávit venku.  
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Slavnost slabikáře - 1.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Návrat do školy prvňáčkům 
zpestřil projektový den - Slav-
nost Slabikáře. Celý den jsme 
plnili úkoly z písmenek, slabik a 
slov, které jsme se dosud v Živé 
abecedě naučili. Za splnění úkolu 
děti získaly klíče, které byly 
potřebné pro vstup do světa 
čtení. A protože se dětem vše 
podařilo, královna Abeceda je 
pasovala na čtenáře Slabikáře.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Online výuka ve 2.A 

Oproti jaru jsme se učili online již každý den. Za pár dní jsme byli v této formě výuky 
jako doma. Téměř nic jsme nezameškali. A protože jsme měli kvůli nouzovému stavu 
více času, hodně jsme četli a čtenářské deníky posílali paní učitelce.  Nyní si o kníž-
kách ve škole povídáme. Máme radost, že se spolu zase všichni vidíme!  
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Hudební online workshop - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Milý pane Ondro, všichni účinkující a paní učitelko Krejčí. Moc děkujeme za krásný zážitek! Nápad spojit 
dohromady dvě třídy z různých škol v této nelehké době je skvělý. Váš program děti zaujal a líbil se :-) 
Zdravím paní učitelku Krejčí i její děti a přeji do dalších dní jen vše dobré. Růžena Matěnová 

Zvířátka z přírodnin - 3.B 

I v době vyučování přes počítač můžeme vypra-
covat dobrovolný úkol z pracovních činností třeba 
v lese. 3.B dostala za úkol vyrobit nějaké zvířát-
ko z podzimních přírodnin. No a zvířátka musí 
mít nějaký příbytek a ten se povedl takto: 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Inspirovali jsme se podzimní přírodou a pustili jsme se 
do práce. Nápady jsme měli skvělé. Posuďte sami!  

Podzimní tvoření - 3.A 

Srdíčka - 2.B 

Děti z 2.B přijaly srdíčkovou 
výzvu od kamarádů že ZŠ v Kar-
viné a namalovaly spoustu krás-
ných srdíček. Chceme je věno-
vat všem zdravotníkům a 
sestřičkám v nemocnicích.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Svatý Martin ve 4.A 

V listopadu jsme oslavili 
svátek svatého Martina. 
Připomněli jsme si legendu i 
ponaučení z ní. Děti plnily 
svatomartinské úkoly - dě-
laly dobré skutky, tvořily 
lucerničky, pekly svatomar-
tinské rohlíčky, malova-
ly obrázky.... a dokonce si 
mohly zahrát i Svatomar-
tinskou únikovku.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Online výuka ve 4.B 

Naše třída plnila listopadovou výzvu aneb kolik toho stihneš za listopad? Někdo upekl jablečný koláč 
nebo sledoval západ slunce, jiný nakrmil ptáčky či hrál stolní hru. Trocha rozptýlení je potřeba :-)   
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ZŠ německo-českého porozumění 

Výtvarka online - 5.B 

Doba se mění, učíme online. Stačí trochu podzimní inspirace a učíme online všechny předměty. Nemusíme 
sedět u počítače. 5.B vyrazila za výtvarnou výchovou ven. Land Art - umělecký směr 60. let v podání 5.B  



 

16 

 www.gtmskola

Etika online - 5.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V úterý 24. listopadu jsme navázali na naše učivo z etiky „Kinderrechte“. A tentokrát velmi ne-
tradičním způsobem. Ve spolupráci s Goethe institutem jsme se online spojili s paní lektorkou z 
Berlína, s paní Patricií Thoma. Společně jsme si povídali o právech dětí (hodně jsme toho už znali 
a měli jsme i potřebnou slovní zásobu), popisovali jsme obrázky německých dětí a na závěr jsme 
sami obrázky kreslili. Také jsme zpívali a cvičili - a to všechno v němčině a docela nám to šlo :-)  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Družina 

V listopadu jsme se my, prvňáčci a druháčci, konečně vrátili do školy. Ale ještě při distanční 
výuce jsme tvořili skřítky z podzimního listí a různých plodů.  

Po návratu se snažíme trávit co nejvíce času na školní zahradě, skládáme mandaly z listí a 
hrajeme fotbal. Velkou zábavu jsme si užili při malování blátem. 
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Plán práce na prosinec 
 www.gtmskola.cz 

1.12. 8:30 4b + 1b + 1a – hudební pořad – O. Tichý 

2.12. 12:00 focení dětí - vánoční portréty 

2.12. 13:00 4a – prevence – kyberšikana / mat + per 

3.12. 13:00 4b – prevence – kyberšikana / mat + kra 

4.12. 9:30 Čertovská škola s nadílkou / celá škola 

14.12. 8:30  3a – preventivní program – Rozumíme si? 

17.12. 8:30 1ab - sociální projekt – Klokánek   

18.12.  třídní vánoční besídky / tř. učitelé 

 

21. + 22.12.  ředitelské volno 

23.12. – 3.1.  vánoční prázdniny 

 

4.1.2020  začátek výuky v novém roce 

 

Milé děti, vážení rodiče. 

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a požehnaný rok 2020. 

Pevné zdraví, lásku, úsměv a dobrou mysl. 

    Vaše paní učitelky a vychovatelé  

 Datum Čas Akce 


